چگونه زبان بخوانیم ؟
درس زبان مانند درس عربی است زیرا هردو از جنس آموزش و فراگیری زبان
هستند.
مطالب باال برای آموزش زبان هم میتواند مفید باشد ولیبا همه ی این حرف ها بهتر
است مقداری هم راجع به تسلط بیشتر برخود انگلیسی هم بدانید.
نوسان درصدی شدیدی در تسلط در این درس وجود دارد یعنی هم افرادی وجود
دارند که درصد بسیار پایین می زنند و هم داوطلبانی که در آزمون درصد بسیار باال
میزنند.
چار چوب اصلی سواالت زبان،معنا و مفهوم لغات و درک مطلب است  .بنا براین این
درس درسی ترکیبی است یعنی محتوی سواالت آن هم جنبه ی مفهومی دارد و هم
جنبه فرمولی.
قابل ذکر است که در سالهای اخیر ،درصد کمی از سواالت این درس به گرامر
اختصاص دارد و بخش اعظم سواالت از لغت و معنای واژه ها و جمالت مطرح میشود.
بهترین روش مطالعه ی گرامر و موفقیت در آن :حل تمرین های کتاب و تست های
کمک آموزشی و سپس از مجموع یافته های خود خالصه نویسی کردن است.
بیان مباحث به تفکیک:
-1معنای لغات  :بعضی از لغات در متن ها نیست و به عنوان یک گزینه در
تمرین ها اشاره شده است .بهتر است این لغات در کتاب با ماژیک شفاف و از
یک رنگ انحصاری مشخص شده باشد.

-2معنای لغات در متن  :یاد گیری لغات از طریق قرار گیری در جمله های
موجود در کتاب ساده تر است  .اما نوع دیگری از یاد گیری هم وجود دارد.
لغات مرتبط با هم در کنار یکدیگر آموخته شوند ،با اصطالح دطرح شبکهای.
-3یادگیری تضاد و ترادف  :به تفکیک درس ها تضاد و ترادف آن را
بیاموزید.
-4شناخت واژه )پیشوند و پسوند( :مطالب حفظی به اضافه 10درصد گرامر
،موجب تسلط در این فرایند میشود.
در درس زبان تکرار حرف اول را میزند.مباحث به تفکیک:
-1زبان شناسی :منظور همان شناخت واژگان است.
-2تلفظ :در آزمون سراسری بسیار تست خیز است که برالی پاسخ گویی به
سواالت این بخش در کنکور الزم است  .بر تلفظ ها در سال سوم و پیش
مسلط باشید.
-3درک مطلب :درک مطلب دو دسته است
-1درک مطالب بلند و طوالنی:
دانستن لغات به تنهایی کافی نیست .تکنیک :اول لغات خوانده شود و سپس متن را خط چین کنید ).یعنی زیر مطالبمهم خط بکشید مانند اسامی،اماکن،تاریخ(در این نوع از متن ها نیاز به دانستن همه

ی لغات ندارید ،بلکه باید مفهوم را درک کنید ،نکته حائز اهمیت این است که در این
تست ها 2یا  3گزینه مینواند درست باشد ،اما  1گزینه مناسب تر است.
-2درک مطلب های کوتاه  :این درک مطلب ها بسیار ساده است .از طریق تسلط بر
معنا و مفهوم لغت میتوانید آنهارا فرا گرفته و مهارت پیدا کنید.
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-4برای پاسخ گویی ابتدا متن را سریع بخوانید تا یک برداشت کلی از آن داشته
باشید و موضوع اصلی را دریابید سپس گزینه ها را نگاه کنید بعد رابطه بین جمالن
ناقص و مفهومی کل متن را پیدا کنید سپس جای خالی را با توجه به جمالت دو
طرف کلمات کامل کنید و بعد از کامل شدن یکبار دیگر بخوانید.

