


ــی دروس  ــر تخصص ــد ناش ــانیها: بدانی - انس
عمومــی، همــان ناشــر تخصصی رشــتۀ شماســت؛ 

مشــاوران آمــوزش. 
- واگــررشــتهتجربــییــاریاضیهســتید: 
مــا را بشناســید؛ انتشــارات مشــاوران آمــوزش، 

ناشــر تخصصــی دروس عمومــی شــما. 

ــوم  • قطعــا همــان ناشــران تخصصــی عل
هــم  عمومــی  دروس  ناشــر  انســانی، 
ــی  ــد یک ــان بای ــی تعدادش ــتند. یعن هس
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ــدام  ــس ک ــی از جن دروس عموم

ــتند؟  ــا هس درس ه

به کدام رشته نزدیک ترند؟

• زبــان فارســی، زبــان عربی و زبان انگلیســی، 
ــی  ــوزش تخصص ــه آم ــی ک ــه درس زبان س
و  زبان شناســی  اصــول  نیازمنــد  آن هــا 

ــت.  ــان اس ــِی زب روانشناس
ــس دروس  ــی از جن ــی درس ــن و زندگ • دی
منطــق،  فلســفه،  ماننــد  اســت.  متنــی 
ــی  ــه همگ ــی؛ ک ــی و روانشناس جامعه شناس
ــه  ــری« آمیخت ــل« و  »نتیجه گی ــا »تحلی ب

شــده اند. 

این ها که گفتیم به چه معناست؟

• این هــا یعنــی کســانی کــه علوم انســانی 
می خواننــد، بیشــترین و نزدیک تریــن 

ارتبــاط بــا ایــن دروس را دارنــد.

و آیا می دانید؟

• طراحــان ســواالت دروس عمومــی کنکور 
هــم، تخصــص علــوم انســانی دارند. 

ــی  ــی عموم ــوال های عرب ــراح س ــی ط یعن
کنکــور، زبــان و ادبیــات عربــی خوانــده، یــا 
ــرح  ــی ط ــی را کس ــن و زندگ ــواالت دی س

ــده و . . .  ــات خوان ــه الهی ــد ک می کن

شــما برای دروس عمومی 

ــر  ــدام ناش ــاب ک ــود، کت خ

ــا را  ــن درس ه ــی ای تخصص

می خوانیــد؟

 چند ناشر تخصصِی دروس 

عمومی می شناسید؟

داوطلب کنکور هر رشته ای که هستید:

پــس برایتــان مهــم باشــد کــه کتــاب 
ــر  ــود را از ناش ــی خ ــک آموزش کم

ــد. ــته بخوانی ــان رش ــی هم تخصص
ــی  ــر تخصص ــوزش؛ ناش ــاوران آم مش

ــانی. ــوم انس ــی و عل دروس عموم
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معــادل  ســرعتی  بــا  می تواننــد  نغمه خــوان،  پرنــدگان  از  برخــی 
یک صــدم چشــم بــه هــم زدن انســان، ماهیچــه صوتــی خــود را منقبــض 
و آزاد کننــد. بعضــی از پرنده هــای نغمه خــوان، لحــن خــود را بــا 
ــابه  ــن کار مش ــه ای ــد ک ــود می آورن ــه وج ــریع ب ــی فوق س ماهیچه های
شــیوه ای اســت کــه مارهــای زنگــی، برخــی از گونه هــای ماهــی و کبوتــر 
ــدگان آوازخــوان ایــن  ــاد، همــه پرن ــد. به احتمال زی ــه کار می برن طوقــی ب

ــد. ــه را دارن ماهیچ
         *** کــداممــورددرصورتیکــهصحیــحفــرضشــود،بــه
بهتریــنوجــه،نتیجهگیــریمتــنفــوقراتضعیــفمیکنــد؟

ــه  ــادر ب ــد، ق ــیب ببینن ــا آس ــی آن ه ــای صوت ــه تاره ــی ک ۱( پرندگان
نیســتند. نغمه خوانــی 

ــدگان  ــی پرن ــاال، نغمه خوان ــارت ب ــا مه ــد ب ــدگان می توانن ــی پرن ۲( برخ
دیگــر را تقلیــد کننــد.

۳( نوعــی پرنــده نغمه خــوان وجــود دارد کــه در آن، ماهیچــه صوتــی در 
گــذر زمــان کم کــم محــو شــده اســت.

۴( برخــی پرنــدگان عــاوه بــر اســتفاده از ماهیچــه صوتــی، می تواننــد بــا 
کمــک منقــار خــود نیــز صدایــی آهنگیــن ایجــاد کننــد.

اشــتباهنکنیــد ایــن آمــوزش متــن خوانــی فارســی نیســت بلکــه بــرای متن زیر را بخوانید و به سؤالی که در این رابطه طرح شده است جواب بدهید.
درس زبــان انگلیســی نــگارش شــده اســت.

ــؤال  ــا س ــه تنه ــده و ب ــش خوان ــا آرام ــن را ب ــد و مت ــاً برگردی ــس لطف پ
ــم متوجــه  ــان گفت ــن کار را برای ت ــا وقتــی دلیــل ای ــد ت آن پاســخ بدهی

داســتان بشــوید.

با  ایـن متن فارسـی و سوال آن می خواهـم بدانید:

ــرۀ  ــان انگلیســی، نداشــتن دای ۱. مشــکل اصلــی داوطلبــان در درس زب
وســیع واژگان نیســت. وگرنــه پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال از ایــن متــن 
کــه بــه زبــان فارســی بــود، بایــد خیلــی کمتــر از این هــا زمــان ببــرد.

۲. نه تنهــا در ســؤاالت ریدینــگ، بلکــه به طورکلــی در نحــوه یادگیــری 
هــر زبانــی )حتــی اگــر زبــان مــادری باشــد( بایــد به اصــول روان شناســی 

زبــان و آمــوزش آن توجــه کــرد.

در این جلد از ترمینولوژی:
بــه شــما خواهــم گفــت چگونــه بــارویکــردکنکــوری، 
زبــان انگلیســی بخوانیــد، یــاد بگیریــد، تســت بزنیــد و بــه 

نتیجــۀ مطلــوب برســید.
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در درس زبان انگلیسی

ــه،  ــه ضعــف از پای ــا ب ــش بن ــن درس، دشــوار بودن ــا ای ارتبــاط ضعیــف ب
ــت ــا روشنادرس ــه این ه ــر از هم ــه مهم ت ــودن و البت ــوار ب ــور دش تص
مطالعــۀآن، همــه و همــه دلیــل بــر ســه اتفــاق اســت کــه در ایــن درس 

می افتــد:
*        نخواندن

*       کافینخواندن
*       نادرستخواندن

ــه در  ــا ک ــان و آن ه ــم زب ــای دارای دیپل ــی داوطلب ه ــن حت ــن بی در ای
ــاک  ــتباهاتی جــدی و خطرن ــار اش ــر هســتند، دچ ــان انگلیســی قوی ت زب

می شــوند و بــه درصــد و نتیجــه دلخواهشــان نمی رســند.
ــوژی،  ــۀ ترمینول ــی مجموع ــد قبل ــاف ۳جل ــل برخ ــن دالی ــه ای ــا ب بن
ــن درس در کنکــور 97 همــۀ  ــداوضعیــت پاســخگویی ای می خواهــمابت

رشــته ها را ببینیــد.

لطفًا همه رشته ها را ببینید، نه فقط رشته خودتان را.

امااینسهموردرابیشتردقتکنید: 
تعداد کسانی که بیشتراز80% زدند.  -

تعداد کسانی کهبینصفرتا20% زدند.  -
تعداد کسانی که منفی زدند.  -

دلیل را خواهم گفت. 

جدول های تحلیلی صفحه بعد را ببینید
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نمودار درصد/نفر درس زبان انگلیسی
رشته تجربی در کنکور 97

نمودار درصد/نفر درس زبان عمومی
رشته انسانی در کنکور 97

نمودار درصد/نفر درس زبان انگلیسی
رشته ریاضی در کنکور 97

نمودار درصد/نفر درس زبان عمومی
رشته زبان تخصصی در کنکور 97
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خاصه این عدد و رقم ها در جدول های تحلیلی را می شود این طور گفت:
در رشتۀ تجربی: ۳9% داوطلبان حاضر در جلسه، زبان را منفی زدند.  -

در رشتۀ علومانسانی: 76% داوطلبان این درس را منفی پاسخ دادند.  -
در رشتۀ ریاضی: ۴۳% داوطلبان منفی زدند.   -

در رشته ای که تخصصیزبانانگلیسی بوده: ۱6% داوطلبان  -
و در رشتۀ هنر: ۳۲% داوطلبان  -

ــان  ــی،انســانیوریاضــی در درس زب ــان ســه رشــتۀ اصلــی تجرب بهطــورمجمــوع:52%داوطلب
انگلیســی درصــد منفــی را در کارنامــه کنکورشــان مشــاهده کردنــد.

مطلبی که می خواهم بگویم:

چرا این تعداد از داوطلبان نتوانستند در این درس منفی نزنند؟
ــی خــود  ــر عموم ــرای ســه درس دیگ ــن درس را ب ــه ای ــان پاســخگویی ب ــود زم ــی ب ــان کاف ــن داوطلب ای

ــد. بگذارن
ــا را در  ــۀ آن ه ــه هم ــت ک ــر از آن اس ــیار جدی ت ــته، بس ــه رش ــان س ــوع داوطلب ــدد 5۲% در مجم ع
ــواب دادن(  ــی ج ــی )شانس ــخ های تصادف ــل پاس ــه دلی ــؤاالت را ب ــه س ــم ک ــانی بدانی ــته بندی کس دس

ــم. بدانی
ــاب  ــرد آموزشــی کت ــوا و رویک ــر در محت ــان، تغیی ــن داوطلب ــا ای ــای 99 ب ــما کنکوری ه ــاوت ش ــا تف تنه
درســی  اســت. دیگــر جنبه هــا و فاکتورهــای مؤثــر کــه منجــر بــه ایــن اتفــاق شــدند همچنــان ســر جــای 

ــا آنهــا آشــنا می شــوید.  خــود هســتند کــه در ادامــه ب
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هدف مشترک

ــازۀ منفــی نباشــید،  ــه تنهــا جــزو داوطلبــان ب در واقــع می خواهــم ن
بلکــه در هــر ســطحی از دانــش زبــان انگلیســی کنکــور کــه هســتید 
ــه یکبــاره، بلکــه پلــه پلــه جــزو همــان %۴8  )حتــی صفــر( شــما را ن
دیگــر قــرار دهــم. راهرابرایتــانمشــخصمیکنــمتــاهرجــا

ــد. ــشبروی ــنروشپی ــاای ــدب ــانمیِکش ــههمتت ک

پسابتداویژگیهایکتابدرسیزبانانگلیسیرابدانید.

ــد  ــان آشــنایی داری ــای آموزشــگاه های زب ــا کتاب ه برخــی از شــما ب
ــا  ــود ب ــی خ ــاب درس ــاختاری( کت ــری و س ــباهت )ظاه ــه ش و متوج
کتاب هایــی ماننــد Interchange شــده اید کــه واژگان و تصاویــر 

ــود را دارد. ــاص خ ــی خ ــاختار آموزش ــه س ــی و البت رنگ
ــی  ــوده، گام های ــر ب ــه قبل ت ــه ک ــل آنچ ــاب در مقاب ــی کت ــن یعن ای
ــتری ــاطبیش ــماارتب ــاش ــا ب ــته ت ــدی را برداش ــدی و جدی ج
برقــرارکنــد. پــس ایــن ویژگی هــا را بشناســید تــا از آن هــا 

ــید. ــته باش ــد را داش ــرِی مفی ــتفادۀ حداکث اس

اما آنچه که کتاب درسی ندارد:
واژگان پایان هر درس.  -

واژگان پایان کتاب.   -

ــت.  ــوت آن اس ــۀ ق ــه نقط ــم ک ــاب می گوی ــتههایکت از نداش
ــاند: ــاب را می رس ــی کت ــرد آموزش ــون رویک چ

آمــوزشدرســتزبــانانگلیســیازطریــقآمــوزشدر
جملــهومتــن.

ایــن ســبک آموزشــی در بخــش گرامــر هــم وجــود دارد؛ یعنــی بــرای 
یادگیــری واژگان و گرامــر شــما را ابتــدا بــا متــنانگلیســی درگیــر 

می ســازد و ازتکنیــکWARM UPاســتفادهشــدهاســت.
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WARMUP چیست؟

از تمریــن اصلــی              اولیــه پیــش  ورزشــکاران بــه گــرم کــردن 
ــی«  ــش ذهن ــادل »نرم ــوزش مع ــه در آم ــد ک WARM UP می گوین
اســت؛ یعنــی کتــاب درســی یــا آمــوزگار، ابتــدا مقدماتــی را می چینــد 
ــن  ــث را در ذه ــوع موردبح ــیاتی از موض ــا و حدس ــا پیش زمینه ه ت
ــل روش ســنتی  ــک آموزشــی در مقاب ــن تکنی ــد. ای شــما ایجــاد کن
ــه  ــاره و بــدون مقدمــه ب آمــوزش اســت کــه همــۀ اطاعــات را یک ب

ــد. ــه میکن ــان ارائ ــما و ذهن ت ش
اگــر بخواهــم تأثیــر و کارکــرد ایــن روش را بــه زبــان ســاده بگویــم 
ــدون WARM UP همــان  ــدارم کــه ب تمثیلــی از ایــن بهتــر ســراغ ن
ــت  ــکار در حال ــرای ورزش ــه ب ــد ک ــما می افت ــن ش ــرای ذه ــاق ب اتف
شــروع بــه تمریــن اصلــی بــدون نرمــش و گــرم کــردن رخ می دهــد.

  WARM UP برای واژگان، درکتاب درسی
 با عنوان Get Ready بیان شده:

ــدون  ــه ب ــت ک ــی اس ــان متن ــا هم ــر ب ــرای گرام و WARM UP  ب
مقدمــه دربــارۀ موضــوع درس آورده شــده تــا شــما بــا اطــاع قبلــی 
از جنبــۀ گرامــری بــودن متــن، از دل متــن، حدســیاتی از محتــوای 
گرامــری آن بــاتوجــهبــهکلمــاتبرجســتهشــدهدرآن پیــدا 

کنیــد. 
مانند این دو درس:
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ویژگیدیگرکتابدرسیشماتصویرسازی و جمله سازیازواژگاناست.

ــی  ــدس زدن معن ــا ح ــد ب ــت می ده ــان فرص ــما و ذهن ت ــه ش ــی ب ــن ویژگ ای
این کــه                                                      مهم تــر  و  برقــرارکنیــد  ارتبــاط بــاآن تصویــر، از دل  واژه 

ــد. ــام دهی ــود را انج ــی« خ ــشذهن »نرم

چند مثال از کتاب درسی پایه دهم ببینید:

+ از این تصویر چه برداشت هایی می توان داشت؟
-  آتش نشان؟ آتش گرفتن جنگل یا هرجایی دیگر؟ خاموش کردن آتش؟

به هرحال می دانیم که محور تصویر واژۀ »آتش« است. بنابراین در یافتن جملۀ 
مناسب در بین چهار جملۀ داده شده راحت تر به جواب می رسید:

یا این دو تصویر:

که قوی ترین حدسیات دربارۀ آن ها می تواند اشاره به »بدن انسان«، »کهکشان« 
و »منظومه شمسی« باشد.

آموزش واژه در دل جمله،دیگرویژگیمثبتکتابشماست.
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یعنی به شما جمله داده شده تا هر واژه را در جمله ببینید و بخوانید.
با این کار 4 مهارت در شما ایجاد شده و البته تقویت هم می شود:

ــاه و  ــیانگلیســی: درواقــع چشــم شــما بــه جمــات و متــن کوت متنخوان
بلنــد انگلیســی عــادت می کنــد. ایــن مهــارت بیشــتر بــرای دانــش آموزانــی ضروری 
اســت کــه از دیــدن متــن انگلیســی نوعــی هــراس دارنــد کــه رغبتــی بــرای شــروع 

خوانــش آن ندارنــد.

تندخوانــی: »زمــان« در کنکــور مهم تریــن رقیــب شماســت. با ایــن روش، 
ــی«  ــه »تندخوان ــر ب ــه منج ــود ک ــت می ش ــما تقوی ــم خوانی« ش ــک »چش تکنی

می شــود.

ســاختارشناســیدســتورزبــانانگلیســی: یعنــی می توانیــد بــا معنــی 
هــر کلمــه در جملــه، نقــش دســتوری-گرامری آن را هــم در جملــه ببینیــد.

قــدرتوشــجاعتحــدسکلمــۀبعــدی: حــدس زدن در ســواالت زبــان 
انگلیســی بیش تــر از آنکــه »دانــش« بخواهــد، »شــجاعت« می خواهــد. 
بادیــدن و خوانــدن زیــاد جمــات و متــون مختلــف انگلیســی بــه ایــن جســارت 

و شــجاعت در حــدس زدن خواهیــد رســید.

چه قدر طول میکشه به همه این مهارت ها برسم؟

ــادت ــای ــهداری.ام ــیعجل ــؤالیعن ــنس ای
باشــهزبــانانگلیســییــکدرسزبانــیاســت.
ــدی. ــامب ــرایآنانج ــدب ــیبای ــایخاص کاره

ــاده. ــاس ــاصام ــیخ کارهای
ــن ــۀای ــام،ادام ــتتم ــشودق ــاآرام ــسب پ
ترمینولــوژیرامطالعــهکــنتــاهرچــیکــهالزم

ــی. داری،بدون
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تمرین کنید

بــرای ســه تصویــر زیــر، هرچنــد کلمــه ای کــه می توانیــد بــه فارســی 
ــتید  ــه نوش ــی ک ــات فارس ــه کلم ــه ب ــدون توج ــپس ب ــید. س بنویس

ــر را بنویســید. ــا همــان تصوی کلمــات انگلیســی متناســب ب

.   تصویر
-  فارسی: ....................................................................................................................
-  انگلیسی: .................................................................................................................

.تصویر
-  فارسی: ....................................................................................................................
-  انگلیسی: .................................................................................................................

.تصویر
-   فارسی: ..................................................................................................................
-   انگلیسی: ...............................................................................................................

.  جزو درس های رتبهساز.
ــه ــود و 20 دقیق ــل از خ ــه درس قب ــد س ــؤال دارد، مانن .  25س

ــی. ــان عرب ــد زب ــاناختصاصــی، مانن زم
.  هر سؤال آن 48ثانیهزمان دارد!

.  درسآخر دفترچه سؤاالت عمومی است.
.  منبــع طــرح ســؤاالت آن از کتاب هــای انگلیســی ۱.۲.۳ کــه در هــر 

ســه پایۀ دوره دوم دبیرســتان خواندیــد۱. 

1-  در کنکــور 98 کتــاب کار ایــن ســه کتــاب، جــزو منابــع اعــام نشــده بــود همچنــان کــه از 
بخش های نوشتن و خواندن، گفت و شنود سؤالی پیش بینی نمی شود. 
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تیپ  سؤاالت

شروع آزمون این درس با سؤاالت »گرامر« است کهاغلب3سوال 
بوده و ادامه با 7سؤال »واژگان« به شکل زیر:

پس ازایــن ۱0-۱۱ ســؤال بــه ســؤاالت مشــهور بــه »کلــوزتســت« 
ــوده و  ــات ب ــی از کلم ــی خال ــا جاهای ــن ب ــک مت ــه ی ــید ک می رس

ــؤال اســت. ــوال5ًس معم

ــۀ  ــت« در زمین ــؤال»کلوزتس ــی از 5 س ــت یک ــن اس ــه ممک البت
ــر  ــر زی گرامــر باشــد. مثــل ســؤال آخــر از کنکــور 97 کــه در تصوی

می بینیــد:

ــد. ســؤاالتی کــه  ــا اینجــا ۱6-۱5 ســؤال را پشــت ســر می گذاری ت
در ادامــه خواهیــد داشــت همگــی در قالــب »ریدینــگ« اســت.
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دو متــن جــدا بــا دو ســطح متفــاوت )یکــی تقریبــًا در حیطــۀ واژگان کتــاب درســی و دیگــری بــا واژگانــی فراتــر از 
کتــاب درســی(.

نمی خواهــم طــولوکیفیــتظاهــری ایــن دو متــن را توصیــف کنــم. پــس تصویــر آن را خــوب بــه 
ــان بگویــم: ــا نکتــۀ مهمــی را در همیــن رابطــه برای ت خاطــر بســپارید ت

ــان  ــرک در دام چیدم ــبزی ــم اســت. داوطل ــد، مه ــدا می آی ــن ابت ــن دو مت ــک از ای ــه کدام ی ۱( این ک
ــرود.  ــن آســان ب ــه ســراغ مت ــدا ب ــه ابت ــد ک ــان حکــم می کن ــت زم ــد و مدیری چالشــی ســؤاالت نمی افت

یعنــی متنــی کــه دایــرۀ واژگان آن تقریبــا درســی اســت. 
۲( آنجــا کــه گفتــم »جملــهومتــنانگلیســیزیــادبخوانیــد« بــرای عــادت کــردن بــه متــن کوتــاه 

و بلنــد زبــان انگلیســی اســت کــهدرایــندومتــنکاربــرددارد. 
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»بُن بست زمانی دروس عمومی«

» بنبســتزمانــی« یعنــی ســر جلســۀ کنکــور وقتــی بــه زبــان انگلیســی 
ــان  ــه زم ــام75دقیق ــدازاتم ــد، بع ــام کنی ــؤاالت آن را تم ــید و س برس
دروس عمومــی، دفترچــه ســؤاالت را از شــما می گیرنــد و دیگــر زمانــی بــرای 

بازگشــت بــه آن  نداریــد. 
درواقــع ایــن ویژگــی بــرای زبــان انگلیســی یکــی از خاص تریــن ویژگی هــای 
آن اســت. بــرای همیــن آن را » بنبســتزمانــیدروسعمومــی« 
ــای  ــتاندارد در درس ه ــر از اس ــی بیش ت ــه زمان ــدازه ک ــون هران ــم. چ می نام
ــا  ــد و ب ــت می خوری ــه بن بس ــر ب ــن درس زودت ــتید در ای ــل از آن گذاش قب
حقیقــت»وقــت کــم آوردم« ســر جلســه کنکــور به تمام معنــا و در واقعیــت 

ــد. ــه می کنی ــد آن را تجرب ــوید و بای ــرو می ش روب
ــترس و  ــه اس ــد متوج ــوری بخوانی ــگاه کنک ــا ن ــه ب ــی را ک ــای قبل عبارت ه

ــود دارد. ــه در آن وج ــوید ک ــی می ش ــی موقعیت نگران
نمی خواهــم بگویــم ایــن اتفــاق بــدون شــک در انتظــار شماســت. بلکــه حتمــا 
ــرای ۱00 ســؤال دفترچــه  ــان ب ــه زم ــی هســتند کــه در ۴500 ثانی داوطلبان
ــی  ــر، زمان ــت حرفه ای ت ــد و در حال ــای خــود را انجــام می دهن ــی کاره عموم
ــان  ــرای خودش ــد، ب ــه مشــخص کردن ــؤالی ک ــد س ــه چن ــگاه ب ــرای ن ــم ب ه

دارنــد.

-   کدامداوطلبان؟
ــور  ــتراتژی کنک .    همان هــا کــه میداننــدچــهکارکننــد؛ یعنــی اس

ــد. ــرا می کنن ــرده و اج ــن ک ــد و آن را تمری می دانن

ــم و  ــای مه ــم بخش ه ــه می خواه ــت ک ــی اس ــور مهارت ــتراتژی کنک اس
ــد  ــاً می توانی ــم و حتم ــوزش بده ــه آم ــن مجموع ــه شــما در ای ــی آن را ب کل
ــتراتژی را  ــن اس ــتر ای ــات بیش ــب و جزیی ــه مطال ــانی ها ادام ــایت انس از س

ــد.  ــد و بدانی بخوانی
WWW.ENSANIHA.IR :آدرس مجلۀ تخصصی انسانی ها

یا در کانال انسانیها ensaniha@ کلمۀ زبان انگلیسی را جستجو کنید. 
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در درس زبان انگلیسی

»چراداوطلبهایکنکور97نتوانستندمنفینزنند؟«
ــرح  ــن درس مط ــوری ای ــار کنک ــۀ رفت ــر در زمین ــه پیش ت ــود ک ــؤالی ب س
کــردم و وقتــی ایــن جمــات را کنــار هــم بگذاریــم بــه جــواب دقیق تــری 

ــیم:  ــرای آن می رس ب
9عامــل کــه در 3بخــش قابلیــت دســته بندی دارنــد، دلیــل ایــن اتفــاق 

بودند:
۱( کتاب درسی ۲( داوطلبان ۳( جانمایی و محل قرار گرفتن سؤاالت.

-         زبــان انگلیســی درســی بــا محبوبیــت کنکــوری کــم. شــاید کمتــر 
از عربــی.

-          متن کتاب آن برای اغلب داوطلبان غریبه است.
-          »غریبــه« یعنــی ماننــد عربــی نیســت کــه جاهایــی فارســی اســت 
و بــا کلمــات عربــی آن می شــود نوعــی ارتبــاط اولیــه برقــرار کــرد. سرتاســر 

متــندرس کتــاب زبــان انگلیســی، کلمــه ای فارســی نمــی بینیــد. 
ــرض  ــا پیش ف ــد و ب ــان می رون ــه کاس زب ــتند ک ــی هس -          داوطلبان

ــد. ــه می کنن ــن درس حمل ــه ای ــی ب عال
ــه برخــاف  ــد ک ــا درصــدی را  کســب می کنن ــب آن ه ــا  اغل -          ام

انتظارشــان اســت.

ــی آن گیــر  ــل: تســت کار نمی کننــد. در بن بســت زمان ــه دودلی -         ب
می کننــد.

-          همین طور داوطلبانی که در سطح متوسط این درس هستند. 
ــه  ــد ک ــی دارن ــت، رفتارهای ــن بن بس ــا در ای ــن گروه ه ــردوی ای -         ه

ــۀ علمــی آن هاســت. ــش و اندوخت نتیجــه ای خــاف دان
وگرنــه دانــش زبــان انگلیســی آن هــا خیلــی بیشــتر از درصــد آنهــا   -

در کارنامــۀ کنکورشــان اســت. 

اگــر دقــت کنیــد چیــزی از ایــن معــادالت بــرایکنکــورشــماتغییــر
نکــرده، به جــز محتــوای کتــاب درســی کــه در ایــن زمینــه هــم می طلبــد 

ــد. ــو ببری ــر جل کار را اصولی ت

ــام  ــای آن انج ــا ویژگی ه ــب ب ــی متناس ــن درس کارهای ــرای ای ــی ب یعن
ــه  ــا اشــاره کــردم و البت ــن کاره ــه ای ــه ب ــن مجموع ــه ای ــد. در ادام بدهی

ــردم. ــی ک ــما معرف ــه ش ــم ب ــیر را ه ــن مس ــرای ای ــای الزم ب ابزاره
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دبیرانگرامیزبانانگلیسی!
تصاویــر زیــر از فیلــم ضبط شــده و همایــش بررســی 

کتــاب درســی زبــان انگلیســی پایــه دوازدهــم
در حوزه ریدینگ و رایتینگ انتخاب شدند:

تهران. 26 آبان 1397

برایاطالعاتبیشتردراینبازهباماتماسبگیرید.



18

مطالبــی را کــه در ادامــه گفتــه ام بــرای همــۀ داوطلبانــی کــه می خواهنــد 
ــر  ــس جــزو ه ــد، الزم اســت. پ ــور کاری انجــام دهن ــان کنک در درس زب

ــد. ــت بخوانی ــا دق ــه هســتید ب ــن دســته بندی ها ک ــدام از ای ک

 بــه نوعــی می تــوان داوطلب هــای کنکــور را بــرای درس زبــان انگلیســی در 
ــرد: ــر دســته بندی ک ــای زی گروه ه

-       گروهی که زبان انگلیسی را کنار گذاشتند. 
-       دســته ای کــه زبــان را بــرای چنــد ســؤال گرامــر یــا چنــد ســؤال اول 

ــد. ــه می خوانن واژگان در جمل
-       گروهی که برای درصدی زیر 50 اما بیشتر از ۲0% می خوانند.

ــل 80-70  ــاالی 50% و حداق ــدی ب ــد درص ــه امی ــه ب ــی ک -       داوطلبان
درصــد می خواننــد.

هریــک از ایــن گــروه داوطلبــان می تواننــد جــزو دانش آموزانــی باشــند کــه 
در آموزشــگاه های مختلــف زبــان مشــغول یادگیــری هســتند یــا بــر اســاس 
دانــش و مطالعه یشــان بــه ایــن درصدهــا امیدوارنــد و بــرای آن برنامه ریــزی 

می کننــد.

روش مطالعه متناسب با وضعیت و سطح معلومات زبان انگلیسی

WWW Moshaveranpub.com
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ویژه داوطلبانی که نمره زبان انگلیسی
 خودشان را صفر می دانند!

ــان انگلیســی  ــان را در درس زب شــما کــه در ایــن گــروه هســتید و خودت
صفــر می دانیــد، ایــراد کارتــان در نمــره دادن بــه خودتــان اســت و در واقع
اشــتباهبرداشــتمیکنیــد. حکایــت شــما، مثــل معلمــی اســت کــه 
ــک  ــد و دانش آمــوزی کــه ی ــش می گوی ــه دانش آموزان دو صفحــه امــاء ب
اشــتباه در همــه آن دو صفحــه دارد، نمــرۀ ۱9 را بــرای او قائــل می شــود.

ــاده ترین  ــه س ــه ترجم ــادر ب ــی ق ــد یعن ــر می دانی ــان را صف ــی خودت وقت
ــن  ــواه ای ــن اســت. گ ــه خــاف ای جمــات انگلیســی نیســتید. درحالی ک
حرفــم، نمــرۀ حداقــل ۱0 شــما در ایــن درس اســت کــه در ایــن 5 ســال 

ــتید۱ .  ــون داش ــم تاکن ــه هفت ــوزی از پای دانش آم
شماصفرنیستید.حداقل10هستید!

ــگاه  ــن درس ن ــرای ای ــوه کارهــای نکــرده ب ــه حجــم و انب ــی ب بلکــه وقت
می کنیــد از وحشــت »نتوانســتن« و »نشــدن«، نمــرۀ صفــر را بــه ایــن 

ــد.  ــحمیدهی ۱0 ترجی
امــا اگــر »روش«مطالعــۀدرســت ایــن درس را بدانیــد، آن را درســت
اجــراکنیــد و مهم تــر این کــه در اجــرای آن پشــتکارداشــته
ــۀ  ــم گیر در نتیج ــی چش ــت  و تفاوت ــرآوردی درس ــه ب ــاً ب ــید، حتم باش

خــود می رســید.

1- فرض را به حداقل نمرۀ ۱0 در همۀ این ۴سال تحصیل گرفتیم. که بعید می دانم چنین باشد و 
بیشتر از این است. 

یادتــانباشــد: رســیدنازصفــربــهدهوازدهبــهپانــزده،خیلــی
آســانترازرســیدناز15بــه18اســتوهمینطــوراز18بــه20.
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چگونه صفِر زبان انگلیسی را به 10 تبدیل کنید؟

همین ابتدا ۲ قانون جدی این کار را بگویم:
-     درابتــدایایــنمســیر نبایــد خســته شــوید. چــون برداشــتن قــدم 

ــدم اســت. اول، ســخت ترین ق
-    به روش و ابزاری که به شما می گویم کامالًپایبندباشید.

کاری که باید بکنید:
با کتاب درسی خود شروع کنید. اما از کتابپایۀنهم.

متن درس، مکالمه ها و تمریناتی که با تیترهای )Find it(  و 
)Language Melody( در کتاب می بینید:

همۀ 6 درس کتاب زبان نهم را خوب و جدی بخوانید .
چون کتاب پایۀ نهم در واقع کتاب پایۀ هفتم و هشتم را هم شامل 

می شود.

»اســتفاده از کتابچه هــا، اپلیکیشــن ها یــا هــر شــکل دیگــری ازآمــوزش
زبــاندرقالــبواژگانخــارجازجملــه« خــطقرمــز ایــن مرحلــه 
و تمــام مراحــل دیگــر اســت. مگــر این کــه دیکشــنری باشــد و به عنــوان 

مرجــع بــه ســراغ آن برویــد.

»فرهنگ واژگان شخصی« بنویسید

این فرهنگ لغت را به بخش های زیر تقسیم کنید:
-    بخش واژگانی که بعد از چند بار تکرار نمی دانستید.

ــورم  ــد. )منظ ــادی دارن ــرد زی ــد و کارب ــیار می بینی ــه بس ــی ک -     واژگان
...Home. Pencil ــد ــی مانن ــه واژه های ــدی اســت. ن ــاتکلی کلم

ــه  ــما را ب ــد ش ــتند و می توانن ــم هس ــبیه ه ــه ش ــی ک ــش کلمات -      بخ
. ....Full. Fuel.Fool ــد ــد. مانن ــتباه بیاندازن  اش

-       دســتۀ چهــارم )یــا شــاید هــم پنجــم( را خودتــان خیلــی زود تشــخیص 
می دهیــد. 

.       ایــن »فرهنــگ واژگان شــخصی« را دفتــریادداشــتندانیــد. بلکه 
کار ویــژه ای بــا آن خواهیــد داشــت. در ادامــه برایتــان گفته ام. 

------قرمز:



21

***بعدازپایانکتاب:
۱( برآوردی که داشتید تا چه میزان درست و نادرست بود؟

۲( تخمین تان از تعداد واژه ها چه میزان دقیق بود؟

از نتیجــۀ ســؤاالتی کــه برای تــان گذاشــتم متوجــه اتفــاق موردنظــر 
مــن خواهیــد شــد. اتفاقــی خیلــی بهتــر از یــک توصیــف کلــی و 
کلیشــه ای کــه همیــن االن حــدس می زنیــد. پــس آن اتفــاق را 

ــد! ــهکنی ــان تجرب ــم خودت ــف کن ــن توصی ــی م ــه حت بی آنک

گام بعدی را هم محکم بردارید

 ۱- مجموع واژگان سه کتاب هفتم، هشتم و نهم ۱۲00 واژه است.

وقتــی مرحلــۀ اول را بهخوبــیوکامــل پشــت ســر گذاشــتید، 
بــه ســراغ کتــاب درســی پایــۀ دهــم برویــد. کارهایــی جدی تــر 

و متفــاوت بایــد در آن کتــاب انجــام بدهید:
گام به گام با کتاب پیش بروید.  -

ــد  ــدی بدانی ــیار ج ــون WARM UP را بس ــی قان یعن  -
دادم. توضیــح  برای تــان  پیش تــر  کــه 

تمرینات مربوط به واژگان و مکالمه را حل کنید.  -
لطفاً پاسخ تمرینات را بنویسید.  -

ــد  ــان می آی ــه ذهن ت ــه ب ــخ هایی ک ــتن« پاس »نوش  -
ــروری اســت. ــم ض ــۀ ده ــان پای ــاب زب ــورد کت ــل در م حداق
تذکــر می دهــم چــون الزم اســت: بــهخــطقرمــز  -
روش مطالعــه زبــان انگلیســی کــه قبل تــر گفتــم، حتــی 

نزدیــک نشــوید.
کاری را کــه در مرحلــۀ اول شــروع کردیــد بــا جدیــت   -
و دقــت بیشــتر ادامــه بدهیــد؛ فرهنــگواژگانشــخصی را 

می گویــم!
- دیگــر اینکــه لطفــا تنبــل نباشــید و کار هایــی را کــه در بــاال 

گفتــم، تمــام و کمــال انجــام دهیــد.

اینجا چیزی بنویسید؛ هم االن. هم بعدًا

به سؤاالت زیر در زمان های خواسته شده جواب بدهید:

*** قبلازشروعمطالعۀکتابنهم:
ــم را      ــان نه ــاب زب ــد کت ــول می کش ــدت ط ــه م ــان چ ــه نظرت ۱( ب

ــد؟ ــوببخوانی خ
۲( تعــداد واژگانــی کــه بــه نظرتــان در ایــن کتــاب نمیدانیــد، چنــد 

واژه اســت۱ ؟ 

 

اتفاقی که در پایان کتاب نهم شاهد آن هستید:
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این طوری که شما می گین از همه درس های دیِگ می افتم 
و به خاطر یه درس عمومی به تخصصی ها نمی رسم.

اســتراتژیایــندرسبرخــالفتصــورشماســت.یعنــینیــازی
بــهصــرفزمــانزیــاددرایــندرسنیســت.

زبــانانگلیســیوبهطورکلــیهــردرسدیگــریازجنــسدروس
ــهدر ــایاینک ــیبهج ــتمرار«دارد.یعن ــه»اس ــازب ــی،نی زبان
هفتــهدویــانهایتــاًســهنوبــتمطالعــهبامجمــوع4-5ســاعت
بــهآناختصــاصدهیــد،ایــندرسرا5نوبــتدرهفتــهوهــر
نوبــت30دقیقــهبخوانیــد.کــهدرمجمــوعکمترازســهســاعت

ــرد. ــرنمیگی ــیراازدروسدیگ ــودوزمان میش
*سؤالمنازشما:

ــه ــهرا45دقیق ــی30دقیق ــهزمان ــدچ ــامیدانی -آی
ــد؟ ــلکنی تبدی

ــن ــاای ــدی ــروعکردی ــرش ــندرسرادی ــۀای ــرمطالع +اگ
ــم ــتنی ــیده،الزماس ــتتانرس ــهدس ــرب ــوژیدی ترمینول

ــد. ــشبدهی ــاعتافزای ــهربعس ــهس ــاعتراب س

قانون طـالیی 
نتیجۀطالیـی

نوبتهــایمطالعاتــیکوتــاهامــاادامــهداردریادگیــری
ــیوبازدهــی ــیطالی ــی،نتیجههای ــانوعرب واژگانزب

بــاعمــرطوالنــیرابــههمــراهدارد.
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این دو کتاب را به شما توصیه می کنم:

کتاب کمک آموزشی ویژۀ زبان دهم را داشته باشید که:

-    درس نامه آموزشی به زبانساده دارد.
-    بــا ســؤاالت تشــریحی هــدف دار، بــه شــما جــرأت حــل کــردن 

ــد. ــؤاالت تســتی می ده س
-     درسبهدرس برای تان گرامر را توضیح داده.

-     به شما درک مطلب میآموزد.
-      و مهم تــر این کــه در پایــان هــر درس، آزمــونشبیهســاز

ــد. ــور از آن درس داری کنک

***  زبان انگلیسی جامع هدف دار پایۀ دهم 
***  زبان انگلیسی جامع هدف دار جامع پایۀ یازدهم

وقتــی کتــاب زبــان دهــم را تمــام کنیــد، دیگــر صفــر یــا ۱0 نیســتید. 
شــما جــزو داوطلب هایــی هســتید کــه در گــروه بعــدی دربــارۀ آن هــا 
خواهــم گفــت. پــس بــا حفــظ پشــتکار و بــا انــرژی گرفتــن از تفاوتــی 
کــه در ایــن مــدت در درس زبــان خــود تجربــه کردیــد بــه ســراغ کتــاب 

یازدهــم و دوازدهــم برویــد. 
ــاز ــانی ــب ب ــه متناس ــد ک ــاز داری ــی نی ــزار تخصص ــک اب ــه ی ــا ب ام
ــحآمــوزش  آموزشــی شــما و البتــه طبــقاصــولوروشصحی

ــد.  ــده باش ــف ش ــان انگلیســی تألی زب
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تصاویری از این دو کتاب را ببینی�د:
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ــن ــدای ــورداری ــهکنک ــالیک ــریحیدرس ــؤاالتتش س
فوایــدرادارد:

ــن  ــاال و پایی ــان را ب ــته های ذهن ت ــوید دانس ــورمیش -    مجب
کنیــد تــا بــه جــواب برســید.

-    ممکــن اســت بــه جــواب نرســید امــا حتمــاً از »حافظــه زبانــی« 
خودتــان کارکشــیدید.

-    »حافظــه زبانــی« بخشــی از ذهــن شــما بــود کــه آن را 
نمیکردیــد«. »قبولــش امــا  »داشــتید« 

-    وقتــی بــا ســؤال تشــریحی دســت وپنجه نــرم می کنیــد جســور 
ــوید. می ش

-    که به سؤاالت تستی حمله کنید.
-     همــان ســؤاالتی کــه در مرحلــۀ بعــد خواهیــد آموخــت چگونــه 

بــرای آن اندوختــۀزبانــیبســازید.
-      ســال کنکــور، ســال امتحــان نهایــی هــم هســت؛ یعنی ســنجش 

تشــریحی و جدی.

چگونه در زبان انگلیسی کنکور پیشرفت کنید؟

ــا  ــۀ اول را ب ــه مرحل ــتم ک ــانی نوش ــترک کس ــش را مش ــن بخ ای
ــه  ــتند و ب ــر گذاش ــده پشــت س ــع توصیه ش روش پیشــنهادی و منب
گــروه دوم رســیدند. یعنــی کســانی کــه در پلــۀ دوم زبــان انگلیســی 

ــتادند. ایس
.         وجه مشترک شما:

-       دایره ای از واژگان را دارید.
-       سؤاالت این درس را می شناسید.

ــان کنکــوری می رســید، جهــش شــما  ــه پلــۀ دوم زب -       وقتــی ب
بــه پلــه ســوم باید»بــهموقــع« باشــد.

چرا باید سؤاالت تشریحی حل کنید؟

هــردوکتــابراازفروشــگاهاینترنتــیانتشــاراتمشــاوران
آمــوزشتهیــهکنیــدکــهشــرایطویــژهخــودرادارد.

ــیانتشــاراتتخصصــی ــنهــمآدرسفروشــگاهاینترنت ای
ــی: دروسعموم

WWW.MOSHAVERANPUB.COM

ــی  ــع« یعن ــه موق ــان »ب زم
ــه  تمامی  ــه ب ــت ک ــی اس وقت
واژگان کتاب هــای درســی 

ــوید. ــلط ش ــود مس خ
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»فرهنــگلغــتشــخصی« را کــه در مرحلــۀ اول گفتیــم              
»دفتــریادداشــتندانیــد« بهتریــن منبــع بــرای تشــخیص زمــان 

ــت. ــوم اس ــه س ــه مرحل ــذار ب گ

درواقــع می خواهــم بگویــم اشــتباهاســتراتژیک اکثــر داوطلبــان 
ــان انگلیســی جــدینگرفتــن کتــاب درســی اســت. کتــاب  در زب

ــر اســت از واژگان جدیــد، مهــم و کاربــردی. شــما پُ
ــرای  ــن درس، شــما ب ــه از مجمــوع ۲5 ســؤال ای ــان باشــد ک و یادت
ــۀ  ــه مطالع ــؤاالت( ب ــدود ۳0% س ــزی ح ــؤال )چی ــر از ۱0 س کمت
فراکتابــی نیــاز داریــد. کــه بــرای آن بخــش هــم راهــکاریموثــر

ــه ام.  ــردی را گفت وکارب
امــا بخــش مهــم، کلیــدی و اساســی داســتان در همیــن مرحلــه دوم 

اســت.
ــد ــد. نگذاری ــخمبزنی ــود را ش ــی خ ــاب درس ــر ۳ کت ــس ه پ

واژهایازنظرتــاندوربمانــد.

یک پیشنهاد برای تشخیص »به موقع« بودن

  .چگونه؟
+ وقتــی بــه درجــه ای از تســلط رســیدید کــه حداقــل در ۴-5 نوبــت 
ــد، آن وقــت  ــه آن اضافــه نکردی ــی را ب مطالعاتــی )یــک هفتــه( واژگان
ــه  ــرای گفتــن ب ــی ب ــا دیگــر حرف ــاب درســی شــما تقریب یعنــی کت
ــه ســراغ منبــع و روشــی برویــد  ــدارد. آن زمــان می توانیــد ب شــما ن

کــه خواهــم گفــت. 

ــه  ــا درواژهنام ــی ی ــهتنهای ــد واژهراب ــد نبای ــانباش یادت
بخوانیــد. شــما بایــد متــن بخوانیــد. متــن کتــاب درســی، بهتریــن 
ــه ــن دو مرحل ــرای ای ــه ب ــزار اولی ــن اب ــن و مطمئن تری و اصولی تری

هنــوز کارمــان بــا این واژه نامه شــخصی تمام نشــده، 

می خواهــم ایــن فرهنــگ لغــت را کامــا غنــی و البتــه کاربــردی کنیــم. 
در جایــی دیگــر از ادامــۀ مطالــب ایــن ترمینولــوژی، بــرای آن کاربــردی 

دیگــر بایــد می خوانیــد.
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وقتــی توانســتید بــه مرحلــۀ»بهموقــع« برســید، بــه ســراغ کتــاب 
تســتی برویــد کــه می گویــم. تمرینــات و تســت های آن را کامــًا 
جــدی کار کنیــد. هــر واژه ای کــه در »کتــابهــایجامــعهدفــدار
ــش  ــه چال ــد اســت و شــما را ب ــان جدی ــوزش« برای ت مشــاورانآم

می کشــد در فرهنــگ لغــت شــخصی خــود بنویســید.
کتــاب زبــانانگلیســیمشــاورانآمــوزش را بشناســید تــا بعــد از 
آن بــه مطلــب پایانــی برســید. آن جــا دربــارۀ مرحلــۀ ســوم مطالعــۀ ایــن 

درس و مــدل پیشــرفت در آزمون هــای آزمایشــی گفتــه ام.
*** زبان انگلیسی پایه ۱0.۱۱ جامع کنکور انتشاراتمشاورانآموزش
*** زبان انگلیسی پایه ۱۲ جامع کنکورانتشاراتمشاورانآموزش

شروع جدی تست زنی

ــه  ــی ک ــا ویژگی های ــور ۱0 و ۱۱ آن ب ــۀ کنک ــاب پای ــاب و کت ــن کت ای
دارنــد، مطابــق بــا ســبکتألیــفکتــابدرســی، تیــپ ســؤاالت 
کنکــور و اصــولآمــوزشدرســت زبــان انگلیســی کنکــور اســت که 

دربــارۀ همــۀ این هــا در همیــن مجموعــه مطالبــی خواندیــد. 

.      این دو کتاب: 
-     واژگان را با روش Warm Up به شما در دل جمله می آموزد.

-      با همین روش با شما تمرینات تشریحی را کار می کند.
-      همــان تمرینــات تشــریحی بــرای همــان اهــدافآموزشــی کــه 

ــم. ــان گفت ــر برای ت پیش ت
-      تمرینات تشریحی که بسیار جدی هستند.

-      گرامــر ، درس نامــه و روش درک مطلــب را برای تــان ســاده بیــان 
کرده.

-      واژگان کتابکار را هم در هر درس دارد.
-      تست هایی هدفدار با چیدمان هدفدار.

-      و صد البته پاسخنامه تشریحی. 

.      عددهای یکی از این دو کتاب تخصصی را بخوانید:
.     ۱500 تست در مجموع 

-      آمــوزش واژگان بــا ۳00 تمریــن و 600 تســت. آمــوزش گرامــر 
بــا 700 تســت. آمــوزش درک مطلــب بــا ۱50 متــن و تســت.
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از  اطــاع  کتابهــا،  ایــن از بخشهایــی دانلــود بــرای 
ــه فروشــگاه  ــاب ب ــه هــر دو کت ــه ۱0.۱۱ و تهی ــاب پای ویژگی هــای کت

ــد:  ــوزش بروی ــاوران آم ــی مش اینترنت
www.moshaveranpub.com

ایــن بخــش ویــژۀ شــما داوطلبانــی اســت کــه دانــش زبــان انگلیســی  
فراتــر از کتــاب درســی داریــد؛ چــه در حــوزۀ واژگان و چــه در گرامــر. 
»داراییهــای«شــما بــرای کنکــور در درس زبــان ۲ موضــوع 

ــت: اس
-    دانش گسترده. 

-    چشم های قوی و عادت کرده به متن انگلیسی.

شما با زمان رقابت می کنید.

یعنــی اگــر از شــما و داوطلبــان جــدی کنکــور در شــرایطی عــادی 
ــؤاالت  ــه س ــود ب ــته ش ــی خواس ــت زمان ــترس و محدوی ــدون اس و ب
رشــتۀ خــود پاســخ بدهیــد بــه درصدهایــی خیلــی بهتــر می رســید؛ 

ــور. ــر ســال کنک ــر ه ــای برت ــی رتبه ه حت
می خواهم بدانید:

کســانی از هــم گروه هــای شــما کــه بــه نتیجــه مطلوبــی نمی رســند 
دو »ویژگــی« نداریــد یــا حداقــل بــه نســبت رقبــای خــود در وضعیت 

مطلوبــی در ایــن زمینه هــا نیســتید: 
۱( تستزنی ۲( توجه به زمان در تست زنی.

سؤال معلم مشاور از شما:

ــدی، ــونج ــانآزم ــار از خودت ــد ب ــور چن ــا روز کنک ت  -
اصولــیوبــادرنظــرگرفتــنفاکتــورزمــاناســتانداردایــن

گرفــت؟ خواهیــد  درس، 
ــد  ــه درص ــما ب ــد، ش ــتر باش ــا بیش ــن آزمون ه ــداد ای ــدر تع هرچق

مطلوبتــان در کنکــور بیشــتر نزدیــک می شــوید. 

خرگوش های دیپلمه

هــر دوی ایــن داشــته ها، بســیار مفیــد و مؤثــر هســتند. یعنــیدوگام 
از رقبــای خــود جلــوهســتید،نـَـهیــکقــدم.

امــا بایــد بدانیــد کــه شــما در کنکــور نــه بــا خودتــان رقابــت داریــد نــه 
ــود!  ــی های خ ــتان و هم کاس ــا دوس ب
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می خواهم همینجا به چند تست از کنکور 97 پاسخ بدهید.
از گرامــر، از واژگان و از کلــوز تســت بــههــرتعــداد کــه مایــل بودیــد. 

پاســخ های درســت را هــم در انتهــا برای تــان آورده ام.

خود را بیازمایید
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شمارهتستموردنظر

پاسخشما

کلید درست از سوال 76 تا 92:
9۲ 9۱ 90 89 88 87 86 85 8۴ 8۳ 8۲ 8۱ 80 79 78 77 76 شمارهتست

۱ ۲ ۴ ۱ ۴ ۴ ۲ ۳ ۱ ۳ ۲ ۴ ۲ ۱ ۴ ۳ ۱ گزینهپاسخ

***زماناستانداردیکهبایدبههرسؤالاختصاصمیدادید:48ثانیه.

تعدادکلتستهایی
کهخواندید

تعدادپاسخهای
درست

تعدادپاسخهایسفید
)نزده(

تعدادپاسخهایاشتباه
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ــام  ــم انج ــوازی ه ــی و م ــما دو کار اساس ــوم، ش ــۀ س ــا در مرحل  ام
می دهیــد: 

۱( درصد ۴0 را برای خودتان تثبیتمیکنید.
۲( بــه درصــدبیشــتری خواهیــد رســید؛ بــهتناســبکیفیــت

اجــرایدومرحلــهقبــلومرحلــهســوم.

.      کاری کــه می خواهیــم انجــام دهیــد: آشــناییبــاســطحواژگان
ــیدرکنکور. ــراکتاب ف

بــرای ایــن کار معمــوالً روشهــاومنابــععجیبــی می شــنوید. امــا 
می خواهــم اصولی تریــن روش و مطمئن تریــن منبــع پیشــنهادی 
ــدن  ــد از گذران ــه بع ــن اســت ک ــم ای ــم. آن ه ــه شــما بگوی خــودم را ب
ــه  ــه ک ــی ۳0-۴5 دقیق ــای مطالعات ــان نوبت ه ــل در هم ــۀ قب دو مرحل
بــرای ایــن درس داریــد، بــه ســراغ ســؤاالتکلــوزوریدینگهــای

کنکــورسراســری برویــد.
حداقــل ۱0 متــن از کلــوز و ۲0 ریدینــگ )درمجمــوع ۱0 کنکــور. چــون 

هر کنکــور ۲ریدینــگ دارد(.

در انتخاب هایتان به این فاکتورها دقت کنید:
-     کنکورهای برگزارشدۀ خارجازکشور را فراموش نکنید.

-     حداقل یک کنکور از سایررشتهها را هم بگنجانید.
-     مطالعــه و حــل تســت ها را از کنکــوری شــروع کنیــد کــه 

اســت. قدیمیتــر
-     که سطحآموزشی )از آسان به سخت( را رعایت کرده باشید.
-      با تغییر در سطح متون و سؤاالت کنکور عمیقاً آشنا شوید.

-      حتماً و حتماً زمان را مدنظر بگیرید.
ــد  ــتر از ح ــور اول، بیش ــن ۲-۳ کنک ــد. ممک ــختنگیری -      س

ــد. ــرف کنی ــان ص ــتاندارد، زم اس
-      پس پشتکار داشته باشید.

-      بــه چیــزی کــه بایــد فکــرکنیــد: تندخوانــی، چشــم خوانــی، 
ــح اســت. ــن پاســخ صحی ــرای یافت ــی ب ــن میانبرهای یافت

ابزارهایــی کــه برای تــان گفتــم دو  بــا اصــول، روش و  وقتــی 
مرحلــۀ قبــل را پشــت ســر گذاشــتید، حتمــاً بــه درجــه ای از تســلط 

ــانید. ــل ۴0% برس ــه حداق ــن درس را ب ــه ای ــیده اید ک رس
۴0% بدون پاسخ دادن به سؤاالت درک مطلب.

.     ۴0% یعنی این رتبه ها در کنکور97 برای ایندرس: 
-     رتبۀ ۴700 در بین ۱۳۴ هزار داوطلب رشتۀ ریاضی 

-     رتبۀ 960 در بین ۱87 هزار داوطلب رشتۀ انسانی
-     رتبۀ  7900 در بین ۱۲0 هزار داوطلب رشتۀ منحصرا زبان 

-     رتبه ۱۱00 در بین  6۲ هزار داوطلب رشتۀ هنر
-     رتبۀ ۲0هزار در بین 570 هزار داوطلب رشتۀ تجربی 

مرحلۀ سوم در مطالعۀ کنکوری زبان انگلیسی
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ــن را  ــر مت ــدا ســؤاالت ه ــه ابت ــس ک ــن جن ــی از ای -      میانبرهای
بخوانیــد ســپس ســراغ متــن برویــد.

ــاوی  ــطر اول( ح ــژه س ــن )به وی ــر مت ــطر اول ه ــه در دو س ــا این ک -     ی
جمــات اصلــی، اهــداف متــن و چهارچــوب کلــی متــن اســت. 

ــه ای  ــا حرف ــم ت ــان می گوی ــم برای ت ــن را ه ــؤاالت مت ــپ س -     تی
ــد۱ :  ــه کنی مطالع

1. Main point
2. Detail information
3. Coherence
4. Cohesion
5. Tone in text (critical.supportive.ironic….)
6. Purpose
7. Motive of the writer
8. Text structure analysis
9. Text explicit point
10. Text in-explicit point
11. Script-based point
12. Local meaning
13. Global meaning

ــزار  ــان انگلیســی برگ ــس زب ــن تدری ــش روش  نوی ــع: ســخنرانی های همای 1- منب
شده توسط مرکز ترویج علوم انسانی 

ایــن13مــورد،محورهــایاصلــیســواالتریدینــگکنکــور
هســتند.زمانــیکــهبــهایــنمرحلــهبرســیدبایــدبتوانیــد
ــن ــرایهمی ــد.ب ــیبفهمی ــوررابهراحت ــن13مح ــهای هم

آنهــاراترجمــهنکــردم.
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-     یادتــان باشــد ســواالت گرامــر را جــداارزیابــیکنیــد. یعنــی بــا 
ــر هــر آزمــون، مبحــث گرامــری آن  عملکــرد ضعیــف در ســواالت گرام

آزمــون را بــه آزمــون بعــدی موکــول نکنیــد.
ــا روش  ــه ب ــس از آنک ــگ: پ ــوز و ریدین ــۀ واژگان، کل ــا در زمین -     ام
مطالعــه ای کــه گفتیــم بــه »مرحلــۀ تســت زنی« رســیدید، ســعی کنیــد 
هــر آزمــون یــک »حداقــلدرصــدمنطقــی« تعییــن کنیــد و هــر

بــارهــمســعیکنیــدبــهآنبرســید.
-     دالیل نرسیدن به حداقل انتظارتان را ازخودتانبپرسید.

-      مســیری را کــه بــرای ایــن کار طــی مــی کنیــد امــا نمــی رســید، بــا 
ــرورکنید. ــان م خودت

ــک  ــا کم ــی حتم ــص دروس عموم ــاور متخص -     از مش
ــد.  بگیری

ــور  ــی ۱0 کنک ــونتکمیل ــرای مت ــا ب ــن آزمون ه ــد از مت -    می توانی
اســتفاده کنیــد.

-     همین طور از کلوز و دیگر سواالت آن برای منبع تکمیلی.
کاردیگریکهدرآزمونمیتوانیدانجامدهید:

لغــات جدیــد و بــه تشــخیص خودتــان کاربــردی را در فرهنــگواژگان
شــخصی بنویســید. زمانــی ایــن کار را شــروع کنیــد کــه مرحلــۀ »بــه

موقــع« را پشــت ســر گذاشــتید. 

آن چــه از ویژگی هــای آزمــون آزمایشــی در ســه جلــد قبلــی 
ــان  ــورد زب ــه شــده در م ــوژی دروس عمومــی گفت مجموعــۀ ترمینول
انگلیســی هــم بــه نوعــی درســت اســت. یعنــی مطالعههــای
ــه  ــه البت ــه درس. ک ــی و درس ب ــنجشهایمقطع ــی، س مقطع

ــود را دارد.  ــاص خ ــی خ ــای آموزش آورده ه
امــا در آزمــون آزمایشــی زبــان انگلیســی، نکتــه خاصــی وجــود دارد. 
ــتۀ  ــب دروس رش ــرای اغل ــد ب ــان می توانن ــه داوطلب ــم این ک آن ه
خــود در هــر آزمــون کارهایــی انجــام دهنــد. حتــی اگــر نقطــه شــروع 
آن درس صفــر باشــد. امــا در درس زبــان ایــن کار دشــوارتر اســت. 

پــس انتظــاری کــه در آزمــون آزمایشــی ایــن درس از خــود داریــد، 
ــع  ــد، توق ــو مــی روی ــهگام جل ــی باشــد. وقتــی گامب ــد منطق بای

ــاره نداشــته باشــید.  نتیجــه و پیشــرفت جهشــی و یک ب

نکات مهم در آزمون آزمایشی این درس
 برای تمام داوطلبان:

ــت ــه تثبی ــدا ب ــد ابت ــه هســتید بای ــر ســطحی ک -      در ه
ــید. ــد برس درص

ــذاری  ــهوهدفگ ــرفت تان برنام ــرای پیش ــپس ب -      س
کنیــد.
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زبان انگلیسی درسزبانی کنکور است. یعنی باید با زمانمطالعۀکوتاهولیمداوم در آن پیش بروید.  -
از روش Warm Up برای مطالعۀ این درس غافل نشوید.  -

Warm Up باید در منبع کمک آموزشی شما هم رعایت شود.  -
خطقرمز مطالعه این درس را جدی بگیرید.  -

جزو هر دسته از داوطلبان کنکور این درس که هستید، حتماً مراحل سه گانه این مجموعه را بخوانید.  -
گام به گام پیش بروید؛ با اصول، روش و ابزارهایی که برای تان دقیقاً مشخص کردم.   -

آزمون آزمایشی این درس نیاز به کارهای متناسب خود دارد. با مشاور متخصص خود پیش بروید.  -

*** ترمینولوژی زبان انگلیسی حاصل هم فکری این افراد بود:
مشاور متخصص. رتبه های برتر کنکور سراسری97. دبیران باتجربۀ زبان انگلیسی. مؤلفین توانای کتب زبان انگلیسی.

جمـع بنـدی
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»چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است«. چرا؟

ــت.  ــری نیس ــرای آینده نگ ــط ب ــید! »روش« فق ــاده نیاندیش ــا س لطف
»روش« بــه مــا »نــگاه« می دهــد، نگاهــی کــه »کنتــرل« بــه همــراه 
ــدرت نوشــتن،  ــدرت« رســید. ق ــه »ق ــوان ب ــرل« می ت دارد و از »کنت

قــدرت خوانــدن، قــدرت دیــدن و . . .

ــه« از آن دســت کلماتــی اســت کــه در عیــن پرســش گری،  »چگون
»مســیر« را هــم نشــان می دهــد.

یک بار دیگر تیتر باال را بخوانید. 
.....

 »روش« با ما چه کار می کند؟

 »چگونه خواندن« حرف از »روش« می زند.
 »روش« در مجموعۀ ترمینولوژی

چگونه خواندن، مهم تر از خوِد خواندن است.

ــی  ــت ردپای ــرار اس ــه ق ــر کاری ک ــا ه ــدن ی ــتن، خوان ــرای نوش ب
داشــته باشــد، »روش« کلیــد واژه ای اســت کــه اگــر دیــده نشــود بــه 
نوعــی »در جــا زدن« اســت و حکایــت همــان حکایــت هیزم شــکنی 
ــزم  ــاول زده، ع ــتانی ت ــد و دس ــری ُکن ــا تب ــر روز ب ــه ه ــود ک می ش
بریــدن درخت هایــی تنومنــد را دارد غافــل از آن کــه بــا اندکــی وقــت 

ــرای تیــز کــردن تیــغ تبــرش... ب

ــک گام  ــم، ی ــرا می کنی ــه آن را اج ــم و البت ــی »روش« را می دانی وقت
نَــه، چنــد قــدم جلوتــر از خودمــان داریــم حرکــت می کنیــم. وقتــی 
ــن  ــدۀ مت ــم خوانن ــا »روش« می توانی ــتیم، ب ــتن هس ــغول نوش مش
خــود باشــیم و زمانــی کــه خواننــدۀ یــک متــن هســتیم )هــر متنــی از 

ــه کجــا می رســیم. ــن مســیر ب ــا ای ــم ب ــی( می دانی ــر کتاب ه

ــم،  ــام دادی ــوژی انج ــدی ترمینول ــۀ ۱+۱۱ جل ــه در مجموع کاری ک
آمــوزش »روش« مطالعــۀ درس هــای مختلــف اســت تــا همــواره چنــد 
قــدم از خودتــان جلــو بزنیــد، تــا از مســیر درســت بــه مقصــد برســید، 

ــا اشــتباه تان را ببینیــد پیــش از آنکــه دیــر شــود.  ت

ــِر  ــم مشــاور و دبی ــا شــاید ه ــور هســتید ی ــب کنک ــه داوطل شــما ک
ــد.  ــدی بگیری ــد »روش« را ج ــوژی! بای ــۀ ترمینول ــب مجموع مخاط
ــن  ــۀ ای ــا مطالع ــس. ب ــا تدری ــزی ی ــود، در برنامه ری ــۀ خ در مطالع

ــون: ــد چ ــزکنی ــودراتی ــرروشخ ــه، تب مجموع
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* »ساختار ذهنی« تعیین کنندۀ رتبۀ شما
* چگونه به ساختار ذهنی مناسب کنکور برسید؟

* »دین و زندگی«: 25 سؤال، مانند دیگر سه درس عمومی اما با زمان کمتر!
* حذفیات کنکور دین و زندگی 

* روش مطالعه و تیپ شناسی سؤاالت
* منبع تخصصی با ویژگی های خاص 
* کاری ویژه برای مطالعۀ این درس 

* اصول مدیریت زمان 1020 ثانیه برای 25 سؤال
* رفتار کنکوری در آزمون آزمایشی

آنچه در جلد سوم از مجموعه 1+11 ترمینولوژی دروس عمومی می خوانید:
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   * بچه ها سر کالس عربی از معلم ها چه می پرسند؟
   * در مقابل فارسی با ضریب 4 و دین و زندگی با ضریب3، چرا باید عربی و زبان 

        را جدی بگیرید وقتی ضریب2  دارند؟
   * بررسی وضعیت پاسخ دهی داوطلبان کنکور 96 به درس عربی در تمامی رشته ها

   * بررسی وضعیت پاسخ دهی داوطلبان کنکور 97 به دروس عمومی
   * همه آنچه در مورد درس عربی در کنکور باید بدانید

   * چگونه در آزمون های آزمایشی درس عربی پیشرفت کنید؟
   * دسته بندی محتوای کتاب عربی

آنچه در جلد دوم از مجموعه 1+11 ترمینولوژی دروس عمومی می خوانید:




