
 

 

 آموزش روش مطالعه زبانِ خارجه نهایی از زبان استاد گلی انسان شناس و مشاور تحصیلی

دانش آموز عزیزم سالم لطفا برای کسب نمره کامل نهایی در درس زبان خارجه استراتژی های ذیل را به دقت 

در درس خواندن خودت به کار بگیرمطالعه و   

 روش مطالعه بخش های مختلف امتحان نهایی

نمره(4) دیکته  

در بخش دیکته در زبان انگلیسی لغات ناقصی را از لحاظ نوشتاری در مقابل شما قرار میدهند و شما باید آن 

ت را حداقل یکبار هارا کامل کنید دقت بکنید روش مطالعه این مبحث بدین صورت هست که شما تک تک لغا

نوشته باشید در واقع صرفا با مطالعه چشمی نمیشود نتیجه خوبی در این قسمت گرفت لذا هنگام حفظ لغات 

آن  حروفسعی کنید لغاتی را که برایتان دشوار است را یکبار روی کاغذ بنویسید و تمرکز خود را روی همه 

به جای یک حرف در امتحان نهایی از ساختار و قانونی بگذارید نکته جالب تر این است که گذاشتن جای خالی 

 پیروی میکند و به صورت تصادفی نیست در ذیل راجب این قوانین برایت کمی صحبت میکنم

قانون اول: در بسیاری از موارد دو حرف یکسان پشت سر هم میتوانند مورد سوال قرار بگیرند که یکی از حروف 

 E…fectحذف میشود مثال کلمه 

 eyesig…tون دوم: حروفی مورد سوال قرار میگیرند که معموال مورد تلفظ قرار نمیگیرند مثال کلمه قان

قانون سوم:حروفی مورد سوال قرار میگیرند که که ممکن است به صورت دیگری تلفظ بشنود مثال کلمه 

fu…ure 

 نــمونه سوال

 

 

 نمره(4قرار دادن واژه مناسب در جاهای خالی)

شده از این قسمت شباهت بسیار زیادی به سواالت واژگان کنکور دارند یعنی جمله ای به شما سواالت طرح 

 داده میشود و یک کلمه از آن حذف میشوند، شما باید کلمه مناسب را در جای خالی بگذارید

د به کنی ایست کنیدقانون اول: وقتی در قرار دادن یک کلمه در جمله نا موفق عمل کردید سعی نکنید روی آن 

سراغ جمالت بعدی بروید و آن هارا تکمیل بکنید و روی هر کلمه ای که مورد استفاده قرار دادید یک خط 



 

 

 نتخاب مناسب تری داشته باشید یعنیبکشید در انتها شما با دایره محدودی از واژگان روبرو میشوید و میتوانید ا

واژه دیگری را قبال استفاده  3واژه مواجه میشوید) چون  3واژه برای تکمیل یک جای خالی با  6مثال به جای 

 کردید( و راحت تر دست به انتخاب میزنید

له گر در جمقانون دوم: سعی کنید رابطه منطقی بین جمله و کلمات مطرح شده در جای خالی پیدا کنید مثال ا

 آن و در دایره واژگان آن مفهوم پیدا کنید مفهوم از آشپزی صحبت میکند سعی کنید کلمه ای را مطابق با

 

 نمره(3نوشتن شکل صحیح کلمات)

برای پاسخگویی به این بخش باید درسنامه ها و کلمات مطرح شده در درس هارا حفظ باشید مثالی مطرح 

به برخی اسم ها میتوانیم آن هارا به صفت   yمیکنم برایتان از درس اول مثال در درس اول با اضافه کردن 

ند و سوالی میدهد تا شما شکل صحیح آن تبدیل کنیم، طراح از این نکته گرامری برای طرح سوال استفاده میک

 را بنویسید مثال

Rain>rainy _sun>sunny 

 

 

 



 

 

 نمره(3با دانش خود کامل کنید)

در این قسمت جای خالی داده میشود اما کلمه ای وجود ندارد تا شما انتخاب کنید در واقع با توجه به دایره 

ای خالی قرار دهید این قسمت نسبتا راحت طرح میشود پس نگران واژگان خود باید کلمه مناسب را در ج

 نباشید

 

 نمره(3پرسش های چهارگزینه ای گرامری)

این قسمت شبیه کلوز کنکور سراسری طرح میشود به طوری که یک جمله به شما داده میشود و شما باید با 

 مطرح میشود؟ ingتوجه نکات گرامری جای خالی را پر کنید مثال بعد از چه حرف هایی 

 

 نمره(2مرتب کردن کلمات در یک جمله)

برای این سری سواالت شما باید کلمات در هم در یک جمله را مرتب کنید دقت بکنید که مرتب کردن جمالت 

 بر یک ساختار گرامری استوار است و باید نکات گرامری را در آن رعایت کنید

 

 نمره(2پرسش های تشریحی گرامری )

ن قسمت فقط کافی است سواالت درونِ کتاب را حفظ کنید چون جمالت خارج از ساختار کتاب مطرح برای ای

 نمیشود

 

 

 

 



 

 

 

 نمره(2پاسخگویی طبق تصویر)

 برای پاسخگویی به سواالت این قسمت هم کافی است فقط و فقط تصاویر و جمالت درون کتاب را حفظ باشید

 

 نمره( 4نقش های زبانی)

شبیه به مکالمه است به این صورت که باید گفتگوی دو نفر را تکمیل کنید برای این قسمت این قسمت بیشتر 

 هم گفتگو و دیالوگ های کتاب را حفظ باشید

 

 نمره(2تلفظ)

یک دسته کلمه به شما داده میشود و از شما خواسته میشود که کلماتی را که تلفظ متفاوت دارند را انتخاب 

طالعه لغات تلفظ آن هارا هم یاد بگیرید تا این قسمت را هم خوب پاسخ بدهید و کنید سعی کنید همگام با م

 را هم بخوانید درس هاقسمت های تلفظی آخر 

 

 نمره(8درک مفهوم و مطلب)

 به بعد )خرداد،شهریور،دی( تمرین کنید 09برای پاسخگویی به این سری از سواالت،درک مطلب هارا از سال 

 نمره(3کلوز تست)

شما داده میشود خارج از کتاب که برخی کلمات آن افتاده و باید آن هارا تکمیل کنید در کلوز تست متنی به 

هم از قسمت های گرامری و هم از قسمت های لغات سوال طرح میشود برای پاسخگویی به این قسمت هم کلوز 

 به بعد ) خرداد،شهریور،دی( را تمرین کنید 09تست های سال 
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