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  ي ریاضی رشته
  

  :ي کلیدي نامه پاسخ
 76.3 82.3 88.3 94.4 
 77.2 83.1 89.2 95.2 
 78.4 84.4 90.1 96.1 
 79.4 85.2 91.4 97.4 
 80.1 86.2 92.3 98.3 
 81.3 87.1 93.2 99.3 
    100.4 

  

  .گذشتهتر از سال  سطح دشواري کلی آزمون مطابق انتظار و کمی آسان :سطح دشواري •

  ها، سؤال از پیش مدال 2 و  مصدر و اسم مصدر    از سال سوم مبحث      سؤال 2 -بینی  پیش  سطح عادي و قابل    -السؤ 4 :گرامر •
  ).هردو از بحث مصدر و اسم مصدر(بود  شده ها؛ عجیب بود که دو سؤال اول از یک مبحث طرح تشدیدکننده

  سوم از سؤال 3 از پیش و سؤال 5 -بینی پیش  سطح عادي و قابل-سؤال 8 :واژگان •
  !بود  به نوعی در قالب متن دوم این آزمون لورفتهweather forecast یعنی 81پاسخ سؤال 

 پیش آمده، ولی این نوع سؤال چند سالی بود 2بود که در درس   را پرسیدهtake sth seriously اصطالح 86سؤال 
  .بود نشده که مطرح

   از لغتسؤال 2 از گرامر و سؤال 3 - سطح کمی دشوار-سؤال 5 :کلوز •
شاید )   سؤال گرامر داریم1معموالً (  سؤال گرامر در کلوز که مقداري با الگوي معمول سؤاالت کلوز فرق داشت 3وجود 

باشد، ولی موضوع  باشد و تشخیص مبحث گرامري موردنظر کار دشواري بوده اندکی کار را براي داوطلبان دشوار کرده
  .بینی بود پیش سؤاالت کامالً عادي و قابل

  92 و 90:  سؤاالت دشوار-  

. در واقع هر متن فقط یک پاراگراف طوالنی بود و نه چنـد پـاراگراف  . تر از سال قبل بود  ها بسیار کوتاه    ي متن   اندازه :ها متن •
  .بندي سؤاالت درك مطلب تقریباً مطابق انتظار و بسیار منطقی بود ها و نوع بودجه سطح سختی آن

  1 : مرجع ضمیرسؤال -  1 : استنباطیسؤال -  1 :اصلیموضوع  -  4 :ت صریحسؤاال -  
  1: معنی لغتسؤاالت  -  
  100 -96 -93 : سؤاالت دشوار-  

  

  . خواهدبود80 -75درصد نفرات برتر . کنم تر از سال قبل ارزیابی می آسان را ریاضی ي در کل آزمون زبان رشته
  

  !موفق باشید
  

   دكتر شهاب اناري
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  ي تجربی رشته
  

  :ي کلیدي نامه پاسخ
 76.4 82.3 88.1 94.2 
 77.4 83.2 89.3 95.2 
 78.1 84.1 90.2 96.4 
 79.1 85.4 91.4 97.3 
 80.2 86.2 92.4 98.1 
 81.3 87.3 93.4 99.4 
    100.1 

  

  .تر از سال قبل سطح دشواري کلی آزمون مطابق انتظار و کمی آسان :يسطح دشوار •

سـؤال از پـیش مباحـث     2 از سال سوم مبحث صفات و مجهـول و   سؤال 2 -نیبی  پیش  سطح عادي و قابل    - سؤال 4 :گرامر •
  ها و عبارت توصیفی تشدیدکننده

  از سومسؤال 4 از پیش و سؤال 4 -بینی پیش  سطح عادي و قابل-سؤال 8 :واژگان •

د طراحان رس به نظر می. خورد جا هم به چشم می بود این  که در ریاضی هم سؤال آمدهtake sth seriouslyاصطالح 
  .اند ها به اصطالحات اختصاص داده محترم یک سؤال زبان را در اغلب رشته

  از لغتسؤال 4 از گرامر و سؤال 1 - سطح عادي و معمول-سؤال 5 :کلوز •
  .هاي درسی است  ها به عنوان قید بود، خارج از کتابparticiple یا کاربرد adverbials که بحث 90موضوع سؤال 

  .تر از سال قبل بود  مطابق انتظار و کمی سادهت درك مطلب تقریباًسؤاالبندي  ها و نوع و بودجه نآی سطح سخت :ها متن •
  1 : مرجع ضمیرسؤال -  1 : استنباطیسؤال -  1 : موضوع اصلیسؤال -  4 :ت صریحسؤاال -  
  1 : معنی لغتسؤال -  

  

اگـر فقـط بـه    . کرده و جوابی بیش از حد جزیـی اسـت    کار را خرابfood web شک دارید، کلمه 3 ي ر به گزینه اگ:93سؤال  - 
ecologyهم فکر کنیم3 ي توانستیم به گزینه کرد می  اشاره می .  

  

 .توان فهمید  میtraveled to Europe with his private French teacherهاي دیگر و توجه به   رد گزینهرا با :100سؤال  - 

  100 -93 -96 :سؤاالت دشوار -  
  

 80میـانگین درصـد نفـرات برتـر را حـدود      . کنم تر از سال قبل ارزیابی می را کمی آسانمون زبان رشته تجربی  در کل آز    
  .کنم ارزیابی می

  !موفق باشید
  

   دكتر شهاب اناري
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  ي انسانی رشته
  

  :ي کلیدي نامه پاسخ
 76.4 82.4 88.2 94.4 
 77.2 83.2 89.3 95.1 
 78.1 84.2 90.4 96.3 
 79.1 85.3 91.4 97.3 
 80.3 86.1 92.1 98.4 
 81.3 87.4 93.2 99.1 
    100.2 

  

  .تر از سال گذشته سطح دشواري کلی آزمون مطابق انتظار و کمی آسان :يسطح دشوار •

 از پـیش کلمـات   سـؤال  2ها و مجهول و   از سال سوم مبحث صفت   سؤال 2 -بینی  پیش  سطح عادي و قابل    - سؤال 4 :گرامر •
  ها ربط، تشدیدکننده

  از سومسؤال 3 از پیش و سؤال 5 -بینی پیش  سطح عادي و قابل-سؤال 8 :ژگانوا •

 80 : سؤال دشوار-  
رسد طراح در هر رشته یک سؤال از اصطالحات هم  بود که به نظر می  رو پرسیدهstick in mind اصطالح 86سؤال 
  .است داده

 ت از لغسؤال 3 از گرامر و سؤال 2 - سطح کمی دشوار-سؤال 5 :کلوز •

  92 : سؤال دشوار-

 .ف طـوالنی بـود و نـه چنـد پـاراگراف     واقع هر متن فقط یک پاراگرادر. تر از سال قبل بود ها بسیار کوتاه اندازه متن :ها  متن •
  . مطابق انتظار و بسیار منطقی بودت درك مطلب تقریباًسؤاالبندي  ها و نوع و بودجه نآسطح سختی 

  
  1 : مرجع ضمیرسؤال -  2 : استنباطیسؤال -  1 :لی موضوع اصسؤال -  3 :ت صریحسؤاال -  
  1 : معنی لغتسؤال -  
  99 -97 -93 : سؤاالت دشوار-  

  
  . خواهد بود70-65درصد نفرات برتر . کنم تر از سال قبل ارزیابی می  انسانی را آساني در کل آزمون زبان رشته  

  

  !موفق باشید
  

  دكتر شهاب اناري 
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  ي هنر رشته
  

  :لیديي ک نامه پاسخ
 76.1 82.3 88.2 94.1 
 77.2 83.4 89.4 95.2 
 78.1 84.1 90.3 96.4 
 79.4 85.2 91.1 97.1 
 80.3 86.3 92.4 98.3 
 81.2 87.4 93.1 99.2 
    100.3 

  

  .ح دشواري کلی آزمون مطابق انتظارسط :يسطح دشوار •

سـؤال از پـیش فعـل دوم،     3هـول و   از سـال سـوم مبحـث مج        سـؤال  1 -بینـی  پـیش   سطح عادي و قابل    -سؤال 4 :گرامر •
  ها و عبارت توصیفی کنندهتشدید

   از سومسؤال 4 از پیش و سؤال 4 -بینی پیش  سطح عادي و قابل-سؤال 8 :واژگان •

  از لغتسؤال 2 از گرامر و سؤال 3 - سطح کمی دشوار-سؤال 5 :کلوز •
)  سؤال گرامر داریم1معموال ( ز فرق داشت  سؤال گرامر در کلوز که مقداري با الگوي معمول طرح سؤاالت کلو3وجود 

باشد، ولی  باشد و تشخیص مبحث گرامري موردنظر کار دشواري بوده        شاید اندکی کار را براي داوطلبان دشوار کرده       
 .بینی بود پیش موضوع سؤاالت کامالً عادي و قابل

 با توجه به اطالعات عمومی و 3ي  زینه شک دارید، گ3ي  ي گزینه  قطعاً صحیح است و اگر درباره4ي   گزینه92سؤال 
 .دفاع نیست مقایسه با جمالت قبلی صددرصد قابل

  92 و 90 :سؤاالت دشوار -  

  . مطابق انتظار و بسیار منطقی بودت درك مطلب تقریباًسؤاالبندي  ها و نوع و بودجه نآسطح سختی  :ها متن •
  

  1 : مرجع ضمیرسؤال -  1 :طی استنباسؤال -  1 : موضوع اصلیسؤال -  4 :ت صریحسؤاال -  
  1 : معنی لغتسؤال -  
  97 -96 -95 :سؤاالت دشوار -  

  

  .کنم  هنر را مطابق سال قبل ارزیابی میي در کل آزمون زبان رشته  
  

  !موفق باشید
  

   دكتر شهاب اناري
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  )زبان عمومی (ي زبان خارجی رشته
  
  

  :ي کلیدي نامه پاسخ
 76.3 82.4 88.2 94.3 
 77.2 83.4 89.1 95.1 
 78.4 84.3 90.4 96.4 
 79.1 85.3 91.3 97.2 
 80.1 86.1 92.2 98.1 
 81.2 87.2 93.4 99.4 
    100.3 

  

  .تر از سال قبل سطح دشواري کلی آزمون مطابق انتظار و کمی آسان :يسطح دشوار •

از پـیش مباحـث    سـؤال   3 از سـال سـوم مبحـث فعـل دوم و     سـؤال  1 -بینـی  پـیش   سطح عادي و قابـل   -سؤال 4 :گرامر •
  ي ربط و عبارت توصیفی ها، کلمه کنندهتشدید

  خارج از کتابسؤال 1 از سوم و سؤال 1 از پیش و سؤال 6 -بینی پیش  سطح عادي و قابل-سؤال 8 :واژگان •

هاي درسی اسـت کـه البتـه چـون بـا       است، لغتی خارج از کتاب) شدن شدن، آب ذوب (melt که جوابش  86سؤال  
  !زبان مواجهیم، خیلی هم اشکالی نداردي منحصراً  رشته

  از لغتسؤال 3 از گرامر و سؤال 2 - سطح عادي و معمول-سؤال 5 :کلوز •
  .هاست سؤال دشواري بود  که بحث مجهول91سؤال 

  .تر از سال قبل بود  مطابق انتظار و کمی سادهت درك مطلب تقریباًسؤاالبندي  ها و نوع و بودجه نآسطح سختی  :ها متن •
  

  1 : مرجع ضمیرسؤال -  2 : استنباطیسؤال -  1 : موضوع اصلیسؤال -  3 :ت صریحسؤاال -  
  1 : معنی لغتسؤال -  

  

 یعنـی  ،هایی براي موضـوع اصـلی    مثال صرفاGulliverً  شک دارید، توجه کنید که اوال3ً ي  اگر به گزینه  :93سؤال  
 .ست است در این گزینه نادرgreat ي  وجود کلمه است و ثانیا4ً ي گزینه

  93 :سؤاالت دشوار -  
  

  .کنم تر از سال قبل ارزیابی می  زبان را کمی آساني در کل آزمون زبان عمومی رشته  
  

  !موفق باشید
  

   دكتر شهاب اناري
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  )زبان تخصصی(ي زبان خارجی  رشته
  

  : زبان اختصاصیي کلیدي نامه پاسخ
 101.3 119.4 137.3 155.1 
 102.3 120.1 138.1 156.4 
 103.2 121.4 139.4 157.2 
 104.3 122.4 140.2 158.4 
 105.2 123.3 141.1 159.1 
 106.1 124.2 142.2 160.3 
 107.4 125.1 143.4 161.3 
 108.1 126.1 144.2 162.2 
 109.4 127.3 145.3 163.2 
 110.2 128.2 146.1 164.3 
 111.4 129.3 147.3 165.2 
 112.1 130.1 148.1 166.1 
 113.3 131.1 149.4 167.1 
 114.2 132.4 150.3 168.4 
 115.1 133.2 151.2 169.2 
 116.4 134.3 152.2 170.3 
 117.2 135.3 153.1 
 118.3 136.2 154.4 

  تر از سال قبل آسان: سطح دشواري کلی :يسطح دشوار •

  .تري داشت اهمیت بیش.... ها، مجهول و  ها، شرطی ها یعنی زمان  مثل همیشه مباحث مرتبط با فعل-سؤال  10 :گرامر •

 و high frequency ولی لغات ،هاي درسی نظر از واژگان خارج از کتاب مثل همیشه اغلب لغات مورد-سؤال 15 :واژگان •
 .پرکاربرد زبان انگلیسی بود

  .خورد ها به چشم می  و مجهولinversion طراحان مثل ي مباحث مورد عالقه. تر از همیشه بود آسان: سؤال 5 :سازي جمله •

  .بود مثل همیشه شده دشوار طرح: سؤال 10 ):اصطالحات گفتاري(هاي زبانی  نقش •

هـاي  معمـوال در کلوز   . بود  شده ت از دانش گرامر طرح    سؤاال ي   همه  تقریباً ،هاي اخیر  معمول سال  برخالف   -سؤال 15 :کلوز •
  .ت از دانش لغات بودسؤاالهاي قبل، نیمی از  سال

   سه متن-سؤال 15 :ها متن •
  1 : مرجع ضمیرسؤال -  6 : استنباطیسؤال -  2 : موضوع اصلیسؤال -  5 :ت صریحسؤاال -  
  1 : معنی لغتسؤال -  
  .کنم تر از سال قبل ارزیابی می  آسان زبان را واضحاًي در کل آزمون زبان تخصصی رشته  

  !موفق باشید
   دكتر شهاب اناري
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  ي ریاضی خارج از کشور رشته
  

  :ي کلیدي نامه پاسخ
 76.2 82.4 88.3 94.4 
 77.3 83.3 89.2 95.2 
 78.1 84.3 90.4 96.2 
 79.4 85.1 91.1 97.2 
 80.1 86.2 92.1 98.3 
 81.2 87.2 93.1 99.4 
    100.2 

  

  سطح دشواري کلی آزمون مطابق انتظار :يسطح دشوار •

ي ربط، عبارت توصـیفی و   ها، کلمه   سؤال از پیش میاحث تشدیدکننده     4 هر   -بینی  پیش   سطح عادي و قابل    - سؤال 4 :گرامر •
  ها مدال

  سؤال خارج از کتاب1 سؤال از سوم و 3 سؤال از پیش و 4 -بینی پیش  سطح عادي و قابل- سؤال8 :واژگان •

ها  هاي درسی است که البته با رد سایر گزینه است، لغتی خارج از کتاب) کردن گمان (assume که جوابش 86سؤال 
  .شد به جواب رسید می

  سؤال از لغت32 گرامر و  سؤال از3 - سطح عادي و معمول- سؤال5 :کلوز •
  . بود94ي کنکور  افزایش سؤاالت گرامر در کلوز مشخصه

طورکلی   به94هاي کنکور  متن. بندي سؤاالت درك مطلب تقریباً مطابق انتظار بود ها و نوع و بودجه   سطح سختی آن   :ها  متن •
  .بود تر از قبل شده کوتاه

  
  2 : معنی لغتسؤال -  3 : استنباطیسؤال -  1 : موضوع اصلیسؤال -  2 :ت صریحسؤاال -  

  
  .کنم  را در سطح سال قبل ارزیابی می94در کل آزمون زبان عمومی کنکور خارج از کشور   

  

  !موفق باشید
  

   دكتر شهاب اناري


