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دروس عمومــی از جنــس کــدام
درسهــا هســتند؟
به کدام رشته نزدیکترند؟
• زبــان فارســی ،زبــان عربی و زبان انگلیســی،
ســه درس زبانــی کــه آمــوزش تخصصــی
آنهــا نیازمنــد اصــول زبانشناســی و
روانشناســی زبــان اســت.
ِ
• دیــن و زندگــی درســی از جنــس دروس
متنــی اســت .ماننــد فلســفه ،منطــق،
جامعهشناســی و روانشناســی؛ کــه همگــی
بــا «تحلیــل» و «نتیجهگیــری» آمیختــه
شــد هاند.
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و آیا میدانید؟

• طراحــان ســواالت دروس عمومــی کنکور
هــم ،تخصــص علــوم انســانی دارند.
یعنــی طــراح ســوالهای عربــی عمومــی
کنکــور ،زبــان و ادبیــات عربــی خوانــده ،یــا
ســواالت دیــن و زندگــی را کســی طــرح
میکنــد کــه الهیــات خوانــده و . . .
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اینها که گفتیم به چه معناست؟
• اینهــا یعنــی کســانی کــه علوم انســانی
میخواننــد ،بیشــترین و نزدیکتریــن
ارتبــاط بــا ایــن دروس را دارنــد.
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شــما برای دروس عمومی
خــود ،کتــاب کــدام ناشــر
تخصصــی ایــن درسهــا را
میخوانیــد؟
تخصصی دروس
چند ناشر
ِ
عمومی میشناسید؟

• قطعــا همــان ناشــران تخصصــی علــوم
انســانی ،ناشــر دروس عمومــی هــم
هســتند .یعنــی تعدادشــان بایــد یکــی
باشــد.
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داوطلب کنکور هر رشتهای که هستید:
 انســانیها :بدانیــد ناشــر تخصصــی دروسعمومــی ،همــان ناشــر تخصصی رشــتۀ شماســت؛
مشــاوران آمــوزش.
 و اگــر رشــته تجربــی یــا ریاضی هســتید:مــا را بشناســید؛ انتشــارات مشــاوران آمــوزش،
ناشــر تخصصــی دروس عمومــی شــما.

ـاب
ـه کتـ
ـد کـ
ـم باشـ
ـان مهـ
ـس برایتـ
پـ
کمــک آموزشــی خــود را از ناشــر
تخصصــی همــان رشــته بخوانیــد.
مشــاوران آمــوزش؛ ناشــر تخصصــی
دروس عمومــی و علــوم انســانی.
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* زبان انگلیسی؛ «بُن بست زمانی» دروس عمومی
* روش استفاده از  Warm Upدر مطالعۀ کنکور
* خألهای مفید کتاب درسی انگلیسی!
*  9عامل موثر در منفی زدن  %52داوطلبان
کنکور  97در درس زبان
* چگونه در زبان انگلیسی از صفر به  10برسید؟
* زمان شروع تست زنی این درس
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* روش مطالعه برای درصد باالتر از %40

متنزیررابخوانیدوبهسؤالیکهدراینرابطهطرحشدهاستجواببدهید.
برخــی از پرنــدگان نغمهخــوان ،میتواننــد بــا ســرعتی معــادل
یکصــدم چشــم بــه هــم زدن انســان ،ماهیچــه صوتــی خــود را منقبــض
و آزاد کننــد .بعضــی از پرندههــای نغمهخــوان ،لحــن خــود را بــا
ماهیچههایــی فوقســریع بــه وجــود میآورنــد کــه ایــن کار مشــابه
شــیوهای اســت کــه مارهــای زنگــی ،برخــی از گونههــای ماهــی و کبوتــر
طوقــی بــه کار میبرنــد .بهاحتمالزیــاد ،همــه پرنــدگان آوازخــوان ایــن
ماهیچــه را دارنــد.
*** کــدام مــورد درصورتیکــه صحیــح فــرض شــود ،بــه
بهتریــن وجــه ،نتیجهگیــری متــن فــوق را تضعیــف میکنــد؟
 )۱پرندگانــی کــه تارهــای صوتــی آنهــا آســیب ببیننــد ،قــادر بــه
نغمهخوانــی نیســتند.
 )۲برخــی پرنــدگان میتواننــد بــا مهــارت بــاال ،نغمهخوانــی پرنــدگان
دیگــر را تقلیــد کننــد.
 )۳نوعــی پرنــده نغمهخــوان وجــود دارد کــه در آن ،ماهیچــه صوتــی در
گــذر زمــان کمکــم محــو شــده اســت.
 )۴برخــی پرنــدگان عــاوه بــر اســتفاده از ماهیچــه صوتــی ،میتواننــد بــا
کمــک منقــار خــود نیــز صدایــی آهنگیــن ایجــاد کننــد.
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اشــتباه نکنیــد ایــن آمــوزش متــن خوانــی فارســی نیســت بلکــه بــرای
درس زبــان انگلیســی نــگارش شــده اســت.
پــس لطفــاً برگردیــد و متــن را بــا آرامــش خوانــده و بــه تنهــا ســؤال
آن پاســخ بدهیــد تــا وقتــی دلیــل ایــن کار را برایتــان گفتــم متوجــه
داســتان بشــوید.

با ایـن متن فارسـی و سوال آن میخواهـم بدانید:
 .1مشــکل اصلــی داوطلبــان در درس زبــان انگلیســی ،نداشــتن دایــرۀ
وســیع واژگان نیســت .وگرنــه پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال از ایــن متــن
کــه بــه زبــان فارســی بــود ،بایــد خیلــی کمتــر از اینهــا زمــان ببــرد.
 .2نهتنهــا در ســؤاالت ریدینــگ ،بلکــه بهطورکلــی در نحــوه یادگیــری
هــر زبانــی (حتــی اگــر زبــان مــادری باشــد) بایــد به اصــول روانشناســی
زبــان و آمــوزش آن توجــه کــرد.
در این جلد از ترمینولوژی:
بــه شــما خواهــم گفــت چگونــه بــا رویکــرد کنکــوری،
زبــان انگلیســی بخوانیــد ،یــاد بگیریــد ،تســت بزنیــد و بــه
نتیجــۀ مطلــوب برســید.

در درس زبان انگلیسی
ارتبــاط ضعیــف بــا ایــن درس ،دشــوار بودنــش بنــا بــه ضعــف از پایــه،
تصــور دشــوار بــودن و البتــه مهمتــر از همــه اینهــا روش نادرســت
مطالعــۀ آن ،همــه و همــه دلیــل بــر ســه اتفــاق اســت کــه در ایــن درس
میافتــد:
نخواندن
*
کافی نخواندن
*
نادرست خواندن
*
در ایــن بیــن حتــی داوطلبهــای دارای دیپلــم زبــان و آنهــا کــه در
زبــان انگلیســی قویتــر هســتند ،دچــار اشــتباهاتی جــدی و خطرنــاک
میشــوند و بــه درصــد و نتیجــه دلخواهشــان نمیرســند.
بنــا بــه ایــن دالیــل برخــاف 3جلــد قبلــی مجموعــۀ ترمینولــوژی،
میخواهــم ابتــدا وضعیــت پاســخگویی ایــن درس در کنکــور  97همــۀ
رشــتهها را ببینیــد.

جدولهای تحلیلی صفحه بعد را ببینید
اما این سه مورد را بیشتر دقت کنید:
تعداد کسانی که بیشتر از  %80زدند.
تعداد کسانی که بین صفر تا  %20زدند.
تعداد کسانی که منفی زدند.
دلیل را خواهم گفت.
لطف ًا همه رشتهها را ببینید ،نهفقط رشته خودتان را.
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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
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نمودار درصد/نفر درس زبان انگلیسی
رشته ریاضی در کنکور 97

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

خالصه این عدد و رقمها در جدولهای تحلیلی را میشود این طور گفت:
در رشتۀ تجربی %39 :داوطلبان حاضر در جلسه ،زبان را منفی زدند.
در رشتۀ علوم انسانی %76 :داوطلبان این درس را منفی پاسخ دادند.
در رشتۀ ریاضی %43 :داوطلبان منفی زدند.
در رشتهای که تخصصی زبان انگلیسی بوده %16 :داوطلبان
و در رشتۀ هنر %32 :داوطلبان
بهطــور مجمــوع %52 :داوطلبــان ســه رشــتۀ اصلــی تجربــی ،انســانی و ریاضــی در درس زبــان
انگلیســی درصــد منفــی را در کارنامــه کنکورشــان مشــاهده کردنــد.
مطلبی که میخواهم بگویم:

چرا این تعداد از داوطلبان نتوانستند در این درس منفی نزنند؟
ایــن داوطلبــان کافــی بــود زمــان پاســخگویی بــه ایــن درس را بــرای ســه درس دیگــر عمومــی خــود
بگذارنــد.
عــدد  %52در مجمــوع داوطلبــان ســه رشــته ،بســیار جدیتــر از آن اســت کــه همــۀ آنهــا را در
دســتهبندی کســانی بدانیــم کــه ســؤاالت را بــه دلیــل پاســخهای تصادفــی (شانســی جــواب دادن)
بدانیــم.
تنهــا تفــاوت شــما کنکوریهــای  99بــا ایــن داوطلبــان ،تغییــر در محتــوا و رویکــرد آموزشــی کتــاب
ی اســت .دیگــر جنبههــا و فاکتورهــای مؤثــر کــه منجــر بــه ایــن اتفــاق شــدند همچنــان ســر جــای
درسـ 
خــود هســتند کــه در ادامــه بــا آنهــا آشــنا میشــوید.
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هدف مشترک
در واقــع میخواهــم نــه تنهــا جــزو داوطلبــان بــازۀ منفــی نباشــید،
بلکــه در هــر ســطحی از دانــش زبــان انگلیســی کنکــور کــه هســتید
(حتــی صفــر) شــما را نــه یکبــاره ،بلکــه پلــه پلــه جــزو همــان %48
دیگــر قــرار دهــم .راه را برایتــان مشــخص میکنــم تــا هرجــا
کــه همتتــان میکِشــد بــا ایــن روش پیــش برویــد.
پس ابتدا ویژگیهای کتاب درسی زبان انگلیسی را بدانید.
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برخــی از شــما بــا کتابهــای آموزشــگاههای زبــان آشــنایی داریــد
و متوجــه شــباهت (ظاهــری و ســاختاری) کتــاب درســی خــود بــا
کتابهایــی ماننــد  Interchangeشــدهاید کــه واژگان و تصاویــر
رنگــی و البتــه ســاختار آموزشــی خــاص خــود را دارد.
ایــن یعنــی کتــاب در مقابــل آنچــه کــه قبلتــر بــوده ،گامهایــی
جــدی و جدیــدی را برداشــته تــا بــا شــما ارتبــاط بیشــتری
برقــرار کنــد .پــس ایــن ویژگیهــا را بشناســید تــا از آنهــا
اســتفادۀ حداکثــریِ مفیــد را داشــته باشــید.

اما آنچه که کتاب درسی ندارد:
واژگان پایان هر درس.
واژگان پایان کتاب.
از نداشــتههای کتــاب میگویــم کــه نقطــۀ قــوت آن اســت.
چــون رویکــرد آموزشــی کتــاب را میرســاند:

آمــوزش درســت زبــان انگلیســی از طریــق آمــوزش در
جملــه و متــن.

ایــن ســبک آموزشــی در بخــش گرامــر هــم وجــود دارد؛ یعنــی بــرای
یادگیــری واژگان و گرامــر شــما را ابتــدا بــا متــن انگلیســی درگیــر
میســازد و از تکنیــک  WARM UPاســتفاده شــده اســت.

 WARMUPچیست؟
ورزشــکاران بــه گــرم کــردن اولیــه پیــش از تمریــن اصلــی
 WARM UPمیگوینــد کــه در آمــوزش معــادل «نرمــش ذهنــی»
اســت؛ یعنــی کتــاب درســی یــا آمــوزگار ،ابتــدا مقدماتــی را میچینــد
تــا پیشزمینههــا و حدســیاتی از موضــوع موردبحــث را در ذهــن
شــما ایجــاد کنــد .ایــن تکنیــک آموزشــی در مقابــل روش ســنتی
آمــوزش اســت کــه همــۀ اطالعــات را یکبــاره و بــدون مقدمــه بــه
شــما و ذهنتــان ارائــه میکنــد.
اگــر بخواهــم تأثیــر و کارکــرد ایــن روش را بــه زبــان ســاده بگویــم
تمثیلــی از ایــن بهتــر ســراغ نــدارم کــه بــدون  WARM UPهمــان
اتفــاق بــرای ذهــن شــما میافتــد کــه بــرای ورزشــکار در حالــت
شــروع بــه تمریــن اصلــی بــدون نرمــش و گــرم کــردن رخ میدهــد.

  WARM UPبرای واژگان ،درکتاب درسی
با عنوان  Get Readyبیانشده:

و  WARM UPبــرای گرامــر بــا همــان متنــی اســت کــه بــدون
مقدمــه دربــارۀ موضــوع درس آورده شــده تــا شــما بــا اطــاع قبلــی
از جنبــۀ گرامــری بــودن متــن ،از دل متــن ،حدســیاتی از محتــوای
گرامــری آن بــا توجــه بــه کلمــات برجســته شــده در آن پیــدا
کنیــد.
مانند این دو درس:
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ویژگی دیگر کتاب درسی شما تصویرسازی و جملهسازی از واژگان است.
ایــن ویژگــی بــه شــما و ذهنتــان فرصــت میدهــد بــا حــدس زدن معنــی
واژه از دل تصویــر ،بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــد و مهمتــر اینکــه
« نرمــش ذهنــی» خــود را انجــام دهیــد.
چند مثال از کتاب درسی پایه دهم ببینید:

 +از این تصویر چه برداشتهایی میتوان داشت؟
 -آتشنشان؟ آتش گرفتن جنگل یا هرجایی دیگر؟ خاموش کردن آتش؟
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بههرحال میدانیم که محور تصویر واژۀ «آتش» است .بنابراین در یافتن جملۀ
مناسب در بین چهار جملۀ داده شده راحتتر به جواب می رسید:

یا این دو تصویر:

که قویترین حدسیات دربارۀ آنها میتواند اشاره به «بدن انسان»« ،کهکشان»
و «منظومه شمسی» باشد.
آموزش واژه در دل جمله ،دیگر ویژگی مثبت کتاب شماست.

یعنی به شما جمله دادهشده تا هر واژه را در جمله ببینید و بخوانید.
با این کار  4مهارت در شما ایجاد شده و البته تقویت هم میشود:
     متنخوانــی انگلیســی :درواقــع چشــم شــما بــه جمــات و متــن کوتــاه و
بلنــد انگلیســی عــادت میکنــد .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 مهمتریــن رقیــب شماســت .با ایــن روش،
تکنیــک «چشــمخوانی» شــما تقویــت میشــود کــه منجــر بــه «تندخوانــی»
میشــود.
     ســاختار شناســی دســتور زبــان انگلیســی :یعنــی میتوانیــد بــا معنــی
هــر کلمــه در جملــه ،نقــش دســتوری-گرامری آن را هــم در جملــه ببینیــد.
     قــدرت و شــجاعت حــدس کلمــۀ بعــدی :حــدس زدن در ســواالت زبــان
انگلیســی بیشتــر از آنکــه «دانــش» بخواهــد« ،شــجاعت» میخواهــد.
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 مهارتها برسم؟

ایــن ســؤال یعنــی عجلــه داری .امــا یــادت
باشــه زبــان انگلیســی یــک درس زبانــی اســت.
کارهــای خاصــی بایــد بــرای آن انجــام بــدی.
کارهایــی خــاص امــا ســاده.
پــس بــا آرامــش و دقــت تمــام ،ادامــۀ ایــن
ترمینولــوژی را مطالعــه کــن تــا هرچــی کــه الزم
داری ،بدونــی.
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تمرین کنید
بــرای ســه تصویــر زیــر ،هرچنــد کلمـهای کــه میتوانیــد بــه فارســی
بنویســید .ســپس بــدون توجــه بــه کلمــات فارســی کــه نوشــتید
کلمــات انگلیســی متناســب بــا همــان تصویــر را بنویســید.

 .جزو درسهای رتبه ساز.
 25 .ســؤال دارد ،ماننــد ســه درس قبــل از خــود و  20دقیقــه
زمــان اختصاصــی ،ماننــد زبــان عربــی.
 .هر سؤال آن  48ثانیه زمان دارد!
 .درس آخر دفترچه سؤاالت عمومی است.
 .منبــع طــرح ســؤاالت آن از کتابهــای انگلیســی  1.2.3کــه در هــر
سـهپایۀ دوره دوم دبیرســتان خواندیــد.1

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

 -1در کنکــور  98کتــاب کار ایــن ســه کتــاب ،جــزو منابــع اعــام نشــده بــود همچنــان کــه از
بخشهای نوشتن و خواندن ،گفت و شنود سؤالی پیشبینی نمیشود.

پ سؤاالت
تی 
شروع آزمون این درس با سؤاالت «گرامر» است که اغلب 3سوال
بوده و ادامه با  7سؤال «واژگان» به شکل زیر:

پسازایــن  11-10ســؤال بــه ســؤاالت مشــهور بــه «کلــوز تســت»
میرســید کــه یــک متــن بــا جاهایــی خالــی از کلمــات بــوده و
معمــوالً  5ســؤال اســت.

البتــه ممکــن اســت یکــی از  5ســؤال«کلوز تســت» در زمینــۀ
گرامــر باشــد .مثــل ســؤال آخــر از کنکــور  97کــه در تصویــر زیــر
میبینیــد:

تــا اینجــا  15-16ســؤال را پشــت ســر میگذاریــد .ســؤاالتی کــه
در ادامــه خواهیــد داشــت همگــی در قالــب «ریدینــگ» اســت.
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دو متــن جــدا بــا دو ســطح متفــاوت (یکــی تقریب ـ ًا در حیطــۀ واژگان کتــاب درســی و دیگــری بــا واژگانــی فراتــر از
کتــاب درســی).

نمیخواهــم طــول و کیفیــت ظاهــری ایــن دو متــن را توصیــف کنــم .پــس تصویــر آن را خــوب بــه
خاطــر بســپارید تــا نکتــۀ مهمــی را در همیــن رابطــه برایتــان بگویــم:
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 )1اینکــه کدامیــک از ایــن دو متــن ابتــدا میآیــد ،مهــم اســت .داوطلــب زیــرک در دام چیدمــان
چالشــی ســؤاالت نمیافتــد و مدیریــت زمــان حکــم میکنــد کــه ابتــدا بــه ســراغ متــن آســان بــرود.
یعنــی متنــی کــه دایــرۀ واژگان آن تقریبــا درســی اســت.
 )2آنجــا کــه گفتــم «جملــه و متــن انگلیســی زیــاد بخوانیــد» بــرای عــادت کــردن بــه متــن کوتــاه
و بلنــد زبــان انگلیســی اســت کــه در ایــن دو متــن کاربــرد دارد.

«بُنبست زمانی دروس عمومی»
« بنبســت زمانــی» یعنــی ســر جلســۀ کنکــور وقتــی بــه زبــان انگلیســی
برســید و ســؤاالت آن را تمــام کنیــد ،بعــد از اتمــام  75دقیقــه زمــان
دروس عمومــی ،دفترچــه ســؤاالت را از شــما میگیرنــد و دیگــر زمانــی بــرای
ن نداریــد.
بازگشــت بــه آ 
درواقــع ایــن ویژگــی بــرای زبــان انگلیســی یکــی از خاصتریــن ویژگیهــای
آن اســت .بــرای همیــن آن را « بنبســت زمانــی دروس عمومــی»
مینامــم .چــون هرانــدازه کــه زمانــی بیشتــر از اســتاندارد در درسهــای
قبــل از آن گذاشــتید در ایــن درس زودتــر بــه بنبســت میخوریــد و بــا
حقیقــت «وقــت کــم آوردم» ســر جلســه کنکــور بهتماممعنــا و در واقعیــت
روبــرو میشــوید و بایــد آن را تجربــه میکنیــد.
عبارتهــای قبلــی را کــه بــا نــگاه کنکــوری بخوانیــد متوجــه اســترس و
نگرانــی موقعیتــی میشــوید کــه در آن وجــود دارد.
نمیخواهــم بگویــم ایــن اتفــاق بــدون شــک در انتظــار شماســت .بلکــه حتمــا
داوطلبانــی هســتند کــه در  4500ثانیــه زمــان بــرای  100ســؤال دفترچــه
عمومــی کارهــای خــود را انجــام میدهنــد و در حالــت حرفهایتــر ،زمانــی
هــم بــرای نــگاه بــه چنــد ســؤالی کــه مشــخص کردنــد ،بــرای خودشــان
دارنــد.

 کدام داوطلبان؟ـتراتژی کنکــور
 .همانهــا کــه میداننــد چ ـهکار کننــد؛ یعنــی اسـ
میداننــد و آن را تمریــن کــرده و اجــرا میکننــد.
اســتراتژی کنکــور مهارتــی اســت کــه میخواهــم بخشهــای مهــم و
کلــی آن را بــه شــما در ایــن مجموعــه آمــوزش بدهــم و حتمــاً میتوانیــد
از ســایت انســانیها ادامــه مطالــب و جزییــات بیشــتر ایــن اســتراتژی را
بخوانیــد و بدانیــد.
آدرس مجلۀ تخصصی انسانیهاWWW.ENSANIHA.IR :
یا در کانال انسانیها  @ensanihaکلمۀ زبان انگلیسی را جستجو کنید.
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در درس زبان انگلیسی
«چرا داوطلبهای کنکور  97نتوانستند منفی نزنند؟»
ســؤالی بــود کــه پیشتــر در زمینــۀ رفتــار کنکــوری ایــن درس مطــرح
کــردم و وقتــی ایــن جمــات را کنــار هــم بگذاریــم بــه جــواب دقیقتــری
بــرای آن میرســیم:
 9عامــل کــه در  3بخــش قابلیــت دســتهبندی دارنــد ،دلیــل ایــن اتفــاق
بودند:
 )1کتاب درسی  )2داوطلبان  )3جانمایی 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 میشــود نوعــی ارتبــاط اولیــه برقــرار کــرد .سرتاســر
متــن درس کتــاب زبــان انگلیســی ،کلمـهای فارســی نمــی بینیــد.
داوطلبانــی هســتند کــه کالس زبــان میرونــد و بــا پیشفــرض
عالــی بــه ایــن درس حملــه میکننــد.
امــا اغلــب آنهــا درصــدی را کســب میکننــد کــه برخــاف
انتظارشــان اســت.
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بــه دو دلیــل :تســت کار نمیکننــد .در بنبســت زمانــی آن گیــر
میکننــد.
همینطور داوطلبانی که در سطح متوسط این درس هستند.
هــردوی ایــن گروههــا در ایــن بنبســت ،رفتارهایــی دارنــد کــه
نتیج ـهای خــاف دانــش و اندوختــۀ علمــی آنهاســت.
وگرنــه دانــش زبــان انگلیســی آنهــا خیلــی بیشــتر از درصــد آنهــا
در کارنامــۀ کنکورشــان اســت.
اگــر دقــت کنیــد چیــزی از ایــن معــادالت بــرای کنکــور شــما تغییــر
نکــرده ،بهجــز محتــوای کتــاب درســی کــه در ایــن زمینــه هــم میطلبــد
کار را اصولیتــر جلــو ببریــد.
یعنــی بــرای ایــن درس کارهایــی متناســب بــا ویژگیهــای آن انجــام
بدهیــد .در ادامــه ایــن مجموعــه بــه ایــن کارهــا اشــاره کــردم و البتــه
ابزارهــای الزم بــرای ایــن مســیر را هــم بــه شــما معرفــی کــردم.

دبیران گرامی زبان انگلیسی!
تصاویــر زیــر از فیلــم ضبطشــده و همایــش بررســی
کتــاب درســی زبــان انگلیســی پایــه دوازدهــم
در حوزه ریدینگ و رایتینگ انتخاب شدند:
تهران 26 .آبان 1397

برای اطالعات بیشتر در این بازه با ما تماس بگیرید.
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بــه نوعــی میتــوان داوطلبهــای کنکــور را بــرای درس زبــان انگلیســی در
گروههــای زیــر دســتهبندی کــرد:
 گروهی که زبان انگلیسی را کنار گذاشتند.دســتهای کــه زبــان را بــرای چنــد ســؤال گرامــر یــا چنــد ســؤال اول
واژگان در جملــه میخواننــد.
 گروهی که برای درصدی زیر  50اما بیشتر از  %20میخوانند.داوطلبانــی کــه بــه امیــد درصــدی بــاالی  %50و حداقــل 80-70
درصــد میخواننــد.
هریــک از ایــن گــروه داوطلبــان میتواننــد جــزو دانشآموزانــی باشــند کــه
در آموزشــگاههای مختلــف زبــان مشــغول یادگیــری هســتند یــا بــر اســاس
دانــش و مطالعهیشــان بــه ایــن درصدهــا امیدوارنــد و بــرای آن برنامهریــزی
میکننــد.
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روش مطالعه متناسب با وضعیت و سطح معلومات زبان انگلیسی
مطالبــی را کــه در ادامــه گفتـهام بــرای همــۀ داوطلبانــی کــه میخواهنــد
در درس زبــان کنکــور کاری انجــام دهنــد ،الزم اســت .پــس جــزو هــر
کــدام از ایــن دســتهبندیها کــه هســتید بــا دقــت بخوانیــد.

Moshaveranpub.com

WWW

ویژه داوطلبانی که نمره زبان انگلیسی
خودشان را صفر میدانند!
شــما کــه در ایــن گــروه هســتید و خودتــان را در درس زبــان انگلیســی
صفــر میدانیــد ،ایــراد کارتــان در نمــره دادن بــه خودتــان اســت و در واقع
اشــتباه برداشــت میکنیــد .حکایــت شــما ،مثــل معلمــی اســت کــه
دو صفحــه امــاء بــه دانشآموزانــش میگویــد و دانشآمــوزی کــه یــک
اشــتباه در همــه آن دو صفحــه دارد ،نمــرۀ  19را بــرای او قائــل میشــود.
وقتــی خودتــان را صفــر میدانیــد یعنــی قــادر بــه ترجمــه ســادهترین
جمــات انگلیســی نیســتید .درحالیکــه خــاف ایــن اســت .گــواه ایــن
حرفــم ،نمــرۀ حداقــل  10شــما در ایــن درس اســت کــه در ایــن  5ســال
دانشآمــوزی از پایــه هفتــم تاکنــون داشــتید. 1
شما صفر نیستید .حداقل  10هستید!
بلکــه وقتــی بــه حجــم و انبــوه کارهــای نکــرده بــرای ایــن درس نــگاه
میکنیــد از وحشــت «نتوانســتن» و «نشــدن» ،نمــرۀ صفــر را بــه ایــن
 10ترجیــح میدهیــد.
امــا اگــر «روش» مطالعــۀ درســت ایــن درس را بدانیــد ،آن را درســت
اجــرا کنیــد و مهمتــر اینکــه در اجــرای آن پشــتکار داشــته
باشــید ،حتمــاً بــه بــرآوردی درســت و تفاوتــی چشــمگیر در نتیجــۀ
خــود میرســید.

 -1فرض را به حداقل نمرۀ  10در همۀ این 4سال تحصیل گرفتیم .که بعید می دانم چنین باشد و
بیشتر از این است.

یادتــان باشــد :رســیدن از صفــر بــه ده و از ده بــه پانــزده ،خیلــی
آســانتر از رســیدن از  15بــه  18اســت و همینطــور از  18بــه .20
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صفر زبان انگلیسی را به  10تبدیل کنید؟
چگونه ِ

------قرمز:

همین ابتدا  2قانون جدی این کار را بگویم:
 در ابتــدای ایــن مســیر نبایــد خســته شــوید .چــون برداشــتن قــدماول ،ســختترین قــدم اســت.
 به روش و ابزاری که به شما میگویم کام ًال پایبند باشید.

«اســتفاده از کتابچههــا ،اپلیکیشـنها یــا هــر شــکل دیگــری از آمــوزش
زبــان در قالــب واژگان خــارج از جملــه» خــط قرمــز ایــن مرحلــه
و تمــام مراحــل دیگــر اســت .مگــر اینکــه دیکشــنری باشــد و بهعنــوان
مرجــع بــه ســراغ آن برویــد.

«فرهنگ واژگان شخصی» بنویسید

کاری که باید بکنید:
با کتاب درسی خود شروع کنید .اما از کتاب پایۀ نهم.
متن درس ،مکالمهها و تمریناتی که با تیترهای ( )Find itو
( )Language Melodyدر کتاب میبینید:

این فرهنگ لغت را به بخشهای زیر تقسیم کنید:
 -بخش واژگانی که بعد از چند بار تکرار نمیدانستید.

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

 واژگانــی کــه بســیار میبینیــد و کاربــرد زیــادی دارنــد( .منظــورمکلمــات کلیــدی اســت .نــه واژههایــی ماننــد ..,Home. Pencil
 بخــش کلماتــی کــه شــبیه هــم هســتند و میتواننــد شــما را بــهاشــتباه بیاندازنــد .ماننــد . ...,Full. Fuel.Fool
دســتۀ چهــارم (یــا شــاید هــم پنجــم) را خودتــان خیلــی زود تشــخیص
میدهیــد.
 .ایــن «فرهنــگ واژگان شــخصی» را دفتــر یادداشــت ندانیــد .بلکه
کار ویــژهای بــا آن خواهیــد داشــت .در ادامــه برایتــان گفتهام.

اینجا چیزی بنویسید؛ هماالن .هم بعد ًا
به سؤاالت زیر در زمانهای خواستهشده جواب بدهید:
*** قبل از شروع مطالعۀ کتاب نهم:
 )1بــه نظرتــان چــه مــدت طــول میکشــد کتــاب زبــان نهــم را
خــوب بخوانیــد؟
 )2تعــداد واژگانــی کــه بــه نظرتــان در ایــن کتــاب نمیدانیــد ،چنــد
واژه اســت 1؟
*** بعد از پایان کتاب:
 )1برآوردی که داشتید تا چه میزان درست و نادرست بود؟
 )2تخمینتان از تعداد واژهها چه میزان دقیق بود؟

اتفاقی که در پایان کتاب نهم شاهد آن هستید:
از نتیجــۀ ســؤاالتی کــه برایتــان گذاشــتم متوجــه اتفــاق موردنظــر
مــن خواهیــد شــد .اتفاقــی خیلــی بهتــر از یــک توصیــف کلــی و
کلیشــهای کــه همیــناالن حــدس میزنیــد .پــس آن اتفــاق را
بیآنکــه حتــی مــن توصیــف کنــم خودتــان تجربــه کنیــد!

 -1مجموع واژگان سه کتاب هفتم ،هشتم و نهم  1200واژه است.

گام بعدی را هم محکم بردارید
وقتــی مرحلــۀ اول را بهخوبــی و کامــل پشــت ســر گذاشــتید،
بــه ســراغ کتــاب درســی پایــۀ دهــم برویــد .کارهایــی جدیتــر
و متفــاوت بایــد در آن کتــاب انجــام بدهید:
گامبهگام با کتاب پیش بروید.
یعنــی قانــون  WARM UPرا بســیار جــدی بدانیــد
کــه پیشتــر برایتــان توضیــح دادم.
تمرینات مربوط به واژگان و مکالمه را حل کنید.
ً
لطفا پاسخ تمرینات را بنویسید.
«نوشــتن» پاســخهایی کــه بــه ذهنتــان میآیــد
حداقــل در مــورد کتــاب زبــان پایــۀ دهــم ضــروری اســت.
تذکــر میدهــم چــون الزم اســت :بــه خــط قرمــز
روش مطالعــه زبــان انگلیســی کــه قبلتــر گفتــم ،حتــی
نزدیــک نشــوید.
کاری را کــه در مرحلــۀ اول شــروع کردیــد بــا جدیــت
و دقــت بیشــتر ادامــه بدهیــد؛ فرهنــگ واژگان شــخصی را
میگویــم!
 دیگــر اینکــه لطفــا تنبــل نباشــید و کارهایــی را کــه در بــاالگفتــم ،تمــام و کمــال انجــام دهیــد.
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اینطوری که شما میگین از همه درسهای ِ
دیگ میافتم
و به خاطر یه درس عمومی به تخصصیها نمیرسم.
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اســتراتژی ایــن درس برخــاف تصــور شماســت .یعنــی نیــازی
بــه صــرف زمــان زیــاد در ایــن درس نیســت.
زبــان انگلیســی و بهطورکلــی هــر درس دیگــری از جنــس دروس
زبانــی ،نیــاز بــه « اســتمرار» دارد .یعنــی بهجــای اینکــه در
هفتــه دو یــا نهایتـ ًا ســه نوبــت مطالعــه با مجمــوع  5-4ســاعت
بــه آن اختصــاص دهیــد ،ایــن درس را  5نوبــت در هفتــه و هــر
نوبــت  30دقیقــه بخوانیــد .کــه در مجمــوع کمتر از ســه ســاعت
میشــود و زمانــی را از دروس دیگــر نمیگیــرد.
         *  سؤال من از شما:
           -آیــا میدانیــد چــه زمانــی  30دقیقــه را  45دقیقــه
تبدیــل کنیــد؟
 +اگــر مطالعــۀ ایــن درس را دیــر شــروع کردیــد یــا ایــن
ترمینولــوژی دیــر بــه دســتتان رســیده ،الزم اســت نیــم
ســاعت را بــه ســهربع ســاعت افزایــش بدهیــد.

قانون طـالیی
نتیجۀطالیـی

نوبتهــای مطالعاتــی کوتــاه امــا ادامـهدار در یادگیــری
واژگان زبــان و عربــی ،نتیجههایــی طالیــی و بازدهــی
بــا عمــر طوالنــی را بــه همــراه دارد.

وقتــی کتــاب زبــان دهــم را تمــام کنیــد ،دیگــر صفــر یــا  10نیســتید.
شــما جــزو داوطلبهایــی هســتید کــه در گــروه بعــدی دربــارۀ آنهــا
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.
امــا بــه یــک ابــزار تخصصــی نیــاز داریــد کــه متناســب بــا نیــاز
آموزشــی شــما و البتــه طبــق اصــول و روش صحیــح آمــوزش
زبــان انگلیســی تألیــف شــده باشــد.

این دو کتاب را به شما توصیه میکنم:

کتاب کمکآموزشی ویژۀ زبان دهم را داشته باشید که:
 درسنامه آموزشی به زبان ساده دارد. بــا ســؤاالت تشــریحی هــدفدار ،بــه شــما جــرأت حــل کــردنســؤاالت تســتی میدهــد.
 درس به درس برایتان گرامر را توضیح داده. به شما درک مطلب میآموزد. و مهمتــر اینکــه در پایــان هــر درس ،آزمــون شبیهســازکنکــور از آن درس داریــد.

*** زبان انگلیسی جامع هدفدار پایۀ دهم
*** زبان انگلیسی جامع هدفدار جامع پایۀ یازدهم
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تصاویری از
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این دو کتاب را ببینی�د:
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هــر دو کتــاب را از فروشــگاه اینترنتــی انتشــارات مشــاوران
آمــوزش تهیــه کنیــد کــه شــرایط ویــژه خــود را دارد.
ایــن هــم آدرس فروشــگاه اینترنتــی انتشــارات تخصصــی
دروس عمومــی:

WWW.MOSHAVERANPUB.COM

چرا باید سؤاالت تشریحی حل کنید؟
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ســؤاالت تشــریحی در ســالی کــه کنکــور داریــد ایــن
فوایــد را دارد:
 مجبــور میشــوید دانســتههای ذهنتــان را بــاال و پاییــنکنیــد تــا بــه جــواب برســید.
ً
 ممکــن اســت بــه جــواب نرســید امــا حتمـا از «حافظــه زبانــی»خودتــان کار کشــیدید.
 «حافظــه زبانــی» بخشــی از ذهــن شــما بــود کــه آن را«داشــتید» امــا «قبولــش نمیکردیــد».
 وقتــی بــا ســؤال تشــریحی دسـتوپنجه نــرم میکنیــد جســورمیشــوید.
 که به سؤاالت تستی حمله کنید. همــان ســؤاالتی کــه در مرحلــۀ بعــد خواهیــد آموخــت چگونــهبــرای آن اندوختــۀ زبانــی بســازید.
 ســال کنکــور ،ســال امتحــان نهایــی هــم هســت؛ یعنی ســنجشتشــریحی و جدی.

چگونه در زبان انگلیسی کنکور پیشرفت کنید؟
ایــن بخــش را مشــترک کســانی نوشــتم کــه مرحلــۀ اول را بــا
روش پیشــنهادی و منبــع توصیهشــده پشــت ســر گذاشــتند و بــه
گــروه دوم رســیدند .یعنــی کســانی کــه در پلــۀ دوم زبــان انگلیســی
ایســتادند.
وجه مشترک شما:
.
دایرهای از واژگان را دارید.
سؤاالت این درس را میشناسید.
وقتــی بــه پلــۀ دوم زبــان کنکــوری میرســید ،جهــش شــما
بــه پلــه ســوم باید«بــه موقــع» باشــد.

زمــان «بــه موقــع» یعنــی
ـهتمامی
ـه بـ
ـت کـ
ـی اسـ
وقتـ
واژگان کتابهــای درســی
خــود مســلط شــوید.

درواقــع میخواهــم بگویــم اشــتباه اســتراتژیک اکثــر داوطلبــان
در زبــان انگلیســی جــدی نگرفتــن کتــاب درســی اســت .کتــاب
شــما پُــر اســت از واژگان جدیــد ،مهــم و کاربــردی.
و یادتــان باشــد کــه از مجمــوع  25ســؤال ایــن درس ،شــما بــرای
کمتــر از  10ســؤال (چیــزی حــدود  %30ســؤاالت) بــه مطالعــۀ
فراکتابــی نیــاز داریــد .کــه بــرای آن بخــش هــم راهــکاری موثــر
و کاربــردی را گفتــهام.
امــا بخــش مهــم ،کلیــدی و اساســی داســتان در همیــن مرحلــه دوم
اســت.
پــس هــر  3کتــاب درســی خــود را شــخم بزنیــد .نگذاریــد
واژهای ازنظرتــان دور بمانــد.

یک پیشنهاد برای تشخیص «بهموقع» بودن
«فرهنــگ لغــت شــخصی» را کــه در مرحلــۀ اول گفتیــم
«دفتــر یادداشــت ندانیــد» بهتریــن منبــع بــرای تشــخیص زمــان
گــذار بــه مرحلــه ســوم اســت.

   .چگونه؟
 +وقتــی بــه درجـهای از تســلط رســیدید کــه حداقــل در  5-4نوبــت
مطالعاتــی (یــک هفتــه) واژگانــی را بــه آن اضافــه نکردیــد ،آن وقــت
یعنــی کتــاب درســی شــما تقریبــا دیگــر حرفــی بــرای گفتــن بــه
شــما نــدارد .آن زمــان میتوانیــد بــه ســراغ منبــع و روشــی برویــد
کــه خواهــم گفــت.
یادتــان باشــد نبایــد واژه را بــه تنهایــی یــا در واژهنامــه
بخوانیــد .شــما بایــد متــن بخوانیــد .متــن کتــاب درســی ،بهتریــن
و اصولیتریــن و مطمئنتریــن ابــزار اولیــه بــرای ایــن دو مرحلــه

هنــوز کارمــان بــا این واژهنامه شــخصی تمام نشــده،
میخواهــم ایــن فرهنــگ لغــت را کامــا غنــی و البتــه کاربــردی کنیــم.
در جایــی دیگــر از ادامــۀ مطالــب ایــن ترمینولــوژی ،بــرای آن کاربــردی
دیگــر بایــد میخوانیــد.
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شروع جدی تستزنی
وقتــی توانســتید بــه مرحلــۀ «بهموقــع» برســید ،بــه ســراغ کتــاب
تســتی برویــد کــه میگویــم .تمرینــات و تســتهای آن را کامــ ً
ا
جــدی کار کنیــد .هــر واژهای کــه در «کتــاب هــای جامــع هدفــدار
مشــاوران آمــوزش» برایتــان جدیــد اســت و شــما را بــه چالــش
میکشــد در فرهنــگ لغــت شــخصی خــود بنویســید.
کتــاب زبــان انگلیســی مشــاوران آمــوزش را بشناســید تــا بعــد از
آن بــه مطلــب پایانــی برســید .آنجــا دربــارۀ مرحلــۀ ســوم مطالعــۀ ایــن
درس و مــدل پیشــرفت در آزمونهــای آزمایشــی گفتـهام.
*** زبان انگلیسی پایه  10.11جامع کنکور انتشارات مشاوران آموزش
*** زبان انگلیسی پایه  12جامع کنکور انتشارات مشاوران آموزش
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ایــن کتــاب و کتــاب پایــۀ کنکــور  10و  11آن بــا ویژگیهایــی کــه
دارنــد ،مطابــق بــا ســبک تألیــف کتــاب درســی ،تیــپ ســؤاالت
کنکــور و اصــول آمــوزش درســت زبــان انگلیســی کنکــور اســت که
دربــارۀ همــۀ اینهــا در همیــن مجموعــه مطالبــی خواندیــد.
 .این دو کتاب:
 واژگان را با روش  Warm Upبه شما در دل جمله میآموزد. با همین روش با شما تمرینات تشریحی را کار میکند. همــان تمرینــات تشــریحی بــرای همــان اهــداف آموزشــی کــهپیشتــر برایتــان گفتــم.
 تمرینات تشریحی که بسیار جدی هستند. گرامــر  ،درسنامــه و روش درک مطلــب را برایتــان ســاده بیــانکرده.
 واژگان کتابکار را هم در هر درس دارد. تستهایی هدفدار با چیدمان هدفدار. و صد البته پاسخنامه تشریحی. .عددهای یکی از این دو کتاب تخصصی را بخوانید:
 1500 .تست در مجموع
 آمــوزش واژگان بــا  300تمریــن و  600تســت .آمــوزش گرامــربــا  700تســت .آمــوزش درک مطلــب بــا  150متــن و تســت.

بــرای دانلــود بخشهایــی از ایــن کتابهــا ،اطــاع از
ویژگیهــای کتــاب پایــه  10.11و تهیــه هــر دو کتــاب بــه فروشــگاه
اینترنتــی مشــاوران آمــوزش برویــد:
www.moshaveranpub.com

هــر دوی ایــن داشــتهها ،بســیار مفیــد و مؤثــر هســتند .یعنــی دو گام
از رقبــای خــود جلــو هســتید ،نَــه یــک قــدم.
امــا بایــد بدانیــد کــه شــما در کنکــور نــه بــا خودتــان رقابــت داریــد نــه
بــا دوســتان و همکالســیهای خــود!
شما با زمان رقابت میکنید.

خرگوشهایدیپلمه

یعنــی اگــر از شــما و داوطلبــان جــدی کنکــور در شــرایطی عــادی
و بــدون اســترس و محدویــت زمانــی خواســته شــود بــه ســؤاالت
رشــتۀ خــود پاســخ بدهیــد بــه درصدهایــی خیلــی بهتــر میرســید؛
حتــی رتبههــای برتــر هــر ســال کنکــور.
میخواهم بدانید:
کســانی از هــم گروههــای شــما کــه بــه نتیجــه مطلوبــی نمیرســند
دو «ویژگــی» نداریــد یــا حداقــل بــه نســبت رقبــای خــود در وضعیت
مطلوبــی در ایــن زمینههــا نیســتید:
 )1تستزنی  )2توجه به زمان در تستزنی.

ایــن بخــش ویــژۀ شــما داوطلبانــی اســت کــه دانــش زبــان انگلیسـ 
ی
فراتــر از کتــاب درســی داریــد؛ چــه در حــوزۀ واژگان و چــه در گرامــر.
«داراییهــای» شــما بــرای کنکــور در درس زبــان  2موضــوع
اســت:
 دانش گسترده. -چشمهای قوی و عادت کرده به متن انگلیسی.

تــا روز کنکــور چنــد بــار از خودتــان آزمــون جــدی      ،
اصولــی و بــا در نظــر گرفتــن فاکتــور زمــان اســتاندارد ایــن
درس ،خواهیــد گرفــت؟
هرچقــدر تعــداد ایــن آزمونهــا بیشــتر باشــد ،شــما بــه درصــد
مطلوبتــان در کنکــور بیشــتر نزدیــک میشــوید.

سؤال معلم مشاور از شما:
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خود را بیازمایید
میخواهم همینجا به چند تست از کنکور  97پاسخ بدهید.
از گرامــر ،از واژگان و از کلــوز تســت بــه هــر تعــداد کــه مایــل بودیــد.
پاس ـخهای درســت را هــم در انتهــا برایتــان آوردهام.
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شماره تست مورد نظر
پاسخ شما

کلید درست از سوال  76تا :92
شماره تست
گزینهپاسخ
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*** زمان استانداردی که باید به هر سؤال اختصاص میدادید 48 :ثانیه.
تعدادکلتستهایی
که    خواندید

تعدادپاسخهای
درست

تعدادپاسخهایسفید تعدادپاسخهایاشتباه
(نزده)
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مرحلۀ سوم در مطالعۀ کنکوری زبان انگلیسی
وقتــی بــا اصــول ،روش و ابزارهایــی کــه برایتــان گفتــم دو
مرحلــۀ قبــل را پشــت ســر گذاشــتید ،حتمـاً بــه درجـهای از تســلط
رســیدهاید کــه ایــن درس را بــه حداقــل  %40برســانید.
 %40بدون پاسخ دادن به سؤاالت درک مطلب.
 %40 .یعنی این رتبهها در کنکور 97برای این درس:
 رتبۀ  4700در بین  134هزار داوطلب رشتۀ ریاضی رتبۀ  960در بین  187هزار داوطلب رشتۀ انسانی رتبۀ  7900در بین  120هزار داوطلب رشتۀ منحصرا زبان رتبه  1100در بین  62هزار داوطلب رشتۀ هنر رتبۀ 20هزار در بین  570هزار داوطلب رشتۀ تجربیامــا در مرحلــۀ ســوم ،شــما دو کار اساســی و مــوازی هــم انجــام
میدهیــد:
 )1درصد  40را برای خودتان تثبیت میکنید.
 )2بــه درصــد بیشــتری خواهیــد رســید؛ بــه تناســب کیفیــت
اجــرای دو مرحلــه قبــل و مرحلــه ســوم.
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 .کاری کــه میخواهیــم انجــام دهیــد :آشــنایی بــا ســطح واژگان     
فــرا کتابــی در کنکور.
بــرای ایــن کار معمــوالً روشهــا و منابــع عجیبــی میشــنوید .امــا
میخواهــم اصولیتریــن روش و مطمئنتریــن منبــع پیشــنهادی
خــودم را بــه شــما بگویــم .آنهــم ایــن اســت کــه بعــد از گذرانــدن
دو مرحلــۀ قبــل در همــان نوبتهــای مطالعاتــی  45-30دقیقــه کــه
بــرای ایــن درس داریــد ،بــه ســراغ ســؤاالت کلــوز و ریدینگهــای
کنکــور سراســری برویــد.
حداقــل  10متــن از کلــوز و  20ریدینــگ (درمجمــوع  10کنکــور .چــون
هر کنکــور 2ریدینــگ دارد).
در انتخابهایتان به این فاکتورها دقت کنید:
 کنکورهای برگزارشدۀ خارج از کشور را فراموش نکنید. حداقل یک کنکور از سایر رشتهها را هم بگنجانید. مطالعــه و حــل تســتها را از کنکــوری شــروع کنیــد کــهقدیمیتــر اســت.
 که سطح آموزشی (از آسان به سخت) را رعایت کرده باشید. با تغییر در سطح متون و سؤاالت کنکور عمیق ًا آشنا شوید. حتماً و حتماً زمان را مدنظر بگیرید. ســخت نگیریــد .ممکــن  3-2کنکــور اول ،بیشــتر از حــداســتاندارد ،زمــان صــرف کنیــد.
 پس پشتکار داشته باشید. بــه چیــزی کــه بایــد فکــر کنیــد :تندخوانــی ،چشــم خوانــی،یافتــن میانبرهایــی بــرای یافتــن پاســخ صحیــح اســت.

 میانبرهایــی از ایــن جنــس کــه ابتــدا ســؤاالت هــر متــن رابخوانیــد ســپس ســراغ متــن برویــد.
 یــا اینکــه در دو ســطر اول هــر متــن (بهویــژه ســطر اول) حــاویجمــات اصلــی ،اهــداف متــن و چهارچــوب کلــی متــن اســت.
 تیــپ ســؤاالت متــن را هــم برایتــان میگویــم تــا حرفــهایمطالعــه کنیــد: 1
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

 -1منبــع :ســخنرانیهای همایــش روش نویــن تدریــس زبــان انگلیســی برگــزار
شده توسط مرکز ترویج علوم انسانی

ایــن  13مــورد ،محورهــای اصلــی ســواالت ریدینــگ کنکــور
هســتند .زمانــی کــه بــه ایــن مرحلــه برســید بایــد بتوانیــد
همــه ایــن  13محــور را بهراحتــی بفهمیــد .بــرای همیــن
آنهــا را ترجمــه نکــردم.
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آن چــه از ویژگیهــای آزمــون آزمایشــی در ســه جلــد قبلــی
مجموعــۀ ترمینولــوژی دروس عمومــی گفتــه شــده در مــورد زبــان
انگلیســی هــم بــه نوعــی درســت اســت .یعنــی مطالعههــای
مقطعــی ،ســنجشهای مقطعــی و درس بــه درس .کــه البتــه
آوردههــای آموزشــی خــاص خــود را دارد.
امــا در آزمــون آزمایشــی زبــان انگلیســی ،نکتــه خاصــی وجــود دارد.
آن هــم اینکــه داوطلبــان میتواننــد بــرای اغلــب دروس رشــتۀ
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،
بایــد منطقــی باشــد .وقتــی گام بــه گام جلــو مــی رویــد ،توقــع
نتیجــه و پیشــرفت جهشــی و یکبــاره نداشــته باشــید.

نکات مهم در آزمون آزمایشی این درس
برای تمام داوطلبان:
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 در هــر ســطحی کــه هســتید بایــد ابتــدا بــه تثبیــتدرصــد برســید.
 ســپس بــرای پیشــرفتتان برنامــه و هدفگــذاریکنیــد.

 یادتــان باشــد ســواالت گرامــر را جــدا ارزیابــی کنیــد .یعنــی بــاعملکــرد ضعیــف در ســواالت گرامــر هــر آزمــون ،مبحــث گرامــری آن
آزمــون را بــه آزمــون بعــدی موکــول نکنیــد.
 امــا در زمینــۀ واژگان ،کلــوز و ریدینــگ :پــس از آنکــه بــا روشمطالعـهای کــه گفتیــم بــه «مرحلــۀ تسـتزنی» رســیدید ،ســعی کنیــد
هــر آزمــون یــک «حداقــل درصــد منطقــی» تعییــن کنیــد و هــر
بــار هــم ســعی کنیــد بــه آن برســید.
 دالیل نرسیدن به حداقل انتظارتان را از خودتان بپرسید. مســیری را کــه بــرای ایــن کار طــی مــی کنیــد امــا نمــی رســید ،بــاخودتــان مــرور کنید.
 از مشــاور متخصــص دروس عمومــی حتمــا کمــکبگیریــد.
 میتوانیــد از متــن آزمونهــا بــرای متــون تکمیلــی  10کنکــوراســتفاده کنیــد.
 همینطور از کلوز و دیگر سواالت آن برای منبع تکمیلی.کار دیگری که در آزمون میتوانید انجام دهید:
لغــات جدیــد و بــه تشــخیص خودتــان کاربــردی را در فرهنــگ واژگان
شــخصی بنویســید .زمانــی ایــن کار را شــروع کنیــد کــه مرحلــۀ «بــه
موقــع» را پشــت ســر گذاشــتید.

جمـعبنـدی
-

زبان انگلیسی درس زبانی کنکور است .یعنی باید با زمان مطالعۀ کوتاه ولی مداوم در آن پیش بروید.
از روش  Warm Upبرای مطالعۀ این درس غافل نشوید.
 Warm Upباید در منبع کمکآموزشی شما هم رعایت شود.
خط قرمز مطالعه این درس را جدی بگیرید.
ً
جزو هر دسته از داوطلبان کنکور این درس که هستید ،حتما مراحل سهگانه این مجموعه را بخوانید.
گامبهگام پیش بروید؛ با اصول ،روش و ابزارهایی که برایتان دقیقاً مشخص کردم.
آزمون آزمایشی این درس نیاز به کارهای متناسب خود دارد .با مشاور متخصص خود پیش بروید.

*** ترمینولوژی زبان انگلیسی حاصل همفکری این افراد بود:
مشاور متخصص .رتبههای برتر کنکور سراسری .97دبیران باتجربۀ زبان انگلیسی .مؤلفین توانای کتب زبان انگلیسی.
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«چگونه خواندن ،مهمتر از خودِ خواندن است» .چرا؟
«چگونــه» از آن دســت کلماتــی اســت کــه در عیــن پرس ـشگری،
«مســیر» را هــم نشــان میدهــد.
یک بار دیگر تیتر باال را بخوانید.
.....

«چگونه خواندن» حرف از «روش» میزند.
بــرای نوشــتن ،خوانــدن یــا هــر کاری کــه قــرار اســت ردپایــی
داشــته باشــد« ،روش» کلیــد واژهای اســت کــه اگــر دیــده نشــود بــه
نوعــی «در جــا زدن» اســت و حکایــت همــان حکایــت هیزمشــکنی
میشــود کــه هــر روز بــا تبــری ُکنــد و دســتانی تــاول زده ،عــزم
بریــدن درختهایــی تنومنــد را دارد غافــل از آنکــه بــا اندکــی وقــت
بــرای تیــز کــردن تیــغ تبــرش...

«روش» با ما چه کار میکند؟
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وقتــی «روش» را میدانیــم و البتــه آن را اجــرا میکنیــم ،یــک گام
نَــه ،چنــد قــدم جلوتــر از خودمــان داریــم حرکــت میکنیــم .وقتــی
مشــغول نوشــتن هســتیم ،بــا «روش» میتوانیــم خواننــدۀ متــن
خــود باشــیم و زمانــی کــه خواننــدۀ یــک متــن هســتیم (هــر متنــی از
هــر کتابــی) میدانیــم بــا ایــن مســیر بــه کجــا میرســیم.

لطفــا ســاده نیاندیشــید! «روش» فقــط بــرای آیندهنگــری نیســت.
«روش» بــه مــا «نــگاه» میدهــد ،نگاهــی کــه «کنتــرل» بــه همــراه
دارد و از «کنتــرل» میتــوان بــه «قــدرت» رســید .قــدرت نوشــتن،
قــدرت خوانــدن ،قــدرت دیــدن و . . .
«روش» در مجموعۀ ترمینولوژی
کاری کــه در مجموعــۀ  11+1جلــدی ترمینولــوژی انجــام دادیــم،
آمــوزش «روش» مطالعــۀ درسهــای مختلــف اســت تــا همــواره چنــد
قــدم از خودتــان جلــو بزنیــد ،تــا از مســیر درســت بــه مقصــد برســید،
تــا اشــتباهتان را ببینیــد پیــش از آنکــه دیــر شــود.
شــما کــه داوطلــب کنکــور هســتید یــا شــاید هــم مشــاور و دبیــ ِر
مخاطــب مجموعــۀ ترمینولــوژی! بایــد «روش» را جــدی بگیریــد.
در مطالعــۀ خــود ،در برنامهریــزی یــا تدریــس .بــا مطالعــۀ ایــن
مجموعــه ،تبــر روش خــود را تیــز کنیــد چــون:
چگونه خواندن ،مهمتر از خودِ خواندن است.

WWW
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آنچه در جلد سوم از مجموعه  11+1ترمینولوژی دروس عمومی میخوانید:
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* «ساختار ذهنی» تعیینکنندۀ 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 تیپشناسی سؤاالت
* منبع تخصصی با ویژگیهای خاص
* کاری ویژه برای مطالعۀ این درس
* اصول مدیریت زمان  1020ثانیه برای  25سؤال
* رفتار کنکوری در آزمون آزمایشی

آنچه در جلد دوم از مجموعه  11+1ترمینولوژی دروس عمومی میخوانید:
* بچهها سر کالس عربی از معلمها چه میپرسند؟
* در مقابل فارسی با ضریب  4و دین و زندگی با ضریب ،3چرا باید عربی و زبان
را جدی بگیرید وقتی ضریب 2دارند؟
* بررسی وضعیت پاسخدهی داوطلبان کنکور  96به درس عربی در تمامی رشتهها
* بررسی وضعیت پاسخدهی داوطلبان کنکور  97به دروس عمومی
* همه آنچه در مورد درس عربی در کنکور باید بدانید
* چگونه در آزمونهای آزمایشی درس عربی پیشرفت کنید؟
* دستهبندی محتوای کتاب عربی
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