
هنر 99رویکردها و گرایش هاي درس زبان کنکور   

 
 98با کنکور  99مقایسۀ بودجه بندي مباحث کنکور 

99کنکور   98کنکور     مبحث 

 گرامر 4 4

 واژگان 8 8

 کلوزتست 5 5

 درك مطلب 8 8

 جمع  25   25

 جمع بندي کلی
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هنر 99رویکردها و گرایش هاي درس زبان کنکور   

 چینش سواالت
همانطور که در جدول تعداد سواالت نیز مشاهده می کنید،  
چینش سواالت کنکور در سالهاي اخیر مشابه بوده است و 

 4در آزمون هاي عمومی زبان همیشه . تغییري نداشته است
سوال واژگان   8در ادامه . سوال اول از مبحث گرامر هستند

سوال کلوز تست و در انتها و در بخش درك   5سپس . داریم
سوال   8یعنی جمعاً  –مطلب دو متن به همراه چهار سوال 

 .  قرار دارند -درك مطلب
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هنر 99رویکردها و گرایش هاي درس زبان کنکور   

لحاظ دشواري اکثر سواالت در  از  99هنر در کنکور   عمومی 
 .  هستندحد انتظار 

، کلوزتست و درك مطلب  بخش گرامر، واژگان سواالت 
چالشی در سواالت این بخش ها به ندارند و پیچیدگی خاصی 

 .  چشم نمی خورد
 

 

 
 سطح دشواري
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 سهم هر کتاب به صورت مبحث محور

 زبان دهم   زبان یازدهم زبان دوازدهم

 گرامر  ۲ ۱ ۱

 واژگان ۳ ۳ ۲
 کلوزتست ۰ ۴ ۱

. کتاب درسی لینک نمی شوند سواالت ترکیبی هستند و به  درك مطلب  

سواالت جمع ۵ ۸ ۴  

۱۶%  ۳۲%  ۲۰%  درصد 

. بیشترین سهم را از لحاظ تعداد سوال به خود اختصاص داده است یازدهمکتاب  98در آزمون زبان عمومی   ww
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 سؤال درس زبان 25از مجموع 
 

 .سؤال به سبک و سیاق کنکورهاي گذشته است 23  
   :سؤال در بخش درك مطلب به سبک جدید و خالقانه است2

 درك مطلبدر مبحث  ، 95و  94سؤال 
 

 

 
 تغییر رویکرد
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 سؤالبررسی چند 
 درك مطلب

امسال . شناخت تیپ سواالت درك مطلب نقش تعیین کننده اي در پاسخ دهی صحیح و کسب درصد باال دارد

هر چند که می توان ) تغییر رویکرد(کنکور هنر حال و هواي جدیدتري داشتند  95و  94سواالت 

 .  را از سواالت استنباطی دانست 95سوال 
 
 99کنکور هنر  95و  94مثال سؤال  

کلمات کلیدي و جمالت و عبارات    دقت کنید در پاسخ دادن به سواالت استنباطی دنبال
دقت کنید برخی اوقات سوال فقط بازگویی مجدد یک جمله از متن با زبانی . مرتبط باشید
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 کلوزتست
سال متوالی در  2در . سوال واژگان داشتیم 3سوال گرامر و  2امسال در بخش کلوز تست کنکور هنر، 

امسال نیز از این بحث در بخش کلوز سوال طرح . سوال طرح شده است  toکنکورهاي عمومی از مصدر با 
 .رویکرد تثبیت : شده بود

   99کنکور هنر  89سؤال  

ww .  هدف و چگونگی انجام کار را بیان می کنیم to  دقت کنید به وسیله مصدر با  
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 . زیادي به چشم می خورداصطالحات المثل  و ضرب  3تا  1در کتاب هاي ویژن 
آزمون زبان عمومی تمام رشته ها یک سؤال از ضرب المثل یا اصطالحات کتاب در  98در سال 

و از . نیز این بخش از کتاب مورد توجه قرار گرفته است 99در کنکور هنر . طرح شده است
 takeکنکور هنر و عبارات  83و  82به سواالت : اصطالحات کتاب سوال طرح شده است

something seriously   وseek a solution  دقت کنید  . 
 
 

)تثبیت رویکرد(واژگان   
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