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ش، یخو یهنیو م یعلم يهانه تحقق آرمانیم در زمید تا بتوانیبخش ياریم که ما را ییگویدگار توانا را سپاس میآفر

ک بانک یجاد یبا هدف ا یشناسنیان رشته زمیدانشجو ریگیبا تالش و همت پ »ن آزمونیزم«. میگر بردارید یگام

ــبتاً کامل در زم یاطالعات ــ و يدکتر آزمون یآمادگ نه جزواتینس ــناس ــناســنیزم ارشــدیکارش  ز کمک بهیو ن یش

با  یمحترم انیراه استادان و دانشجو نیدر ا .است نمودهبه کار  آغاز 1386در سال ن رشته ین ایان و محققیدانشجو

سانده ياریخود به ما  يفکرهم شاو کمک يفکرن همیاند که اگر ار ن یگمان ایب. ماندی، ناتمام من کاریا دیها نبود 

 . دیرامون داوطلبان بگشایروشن را پ يریتواند مسیم یست ولین يمبر یتمالها و نواقص احیمجموعه از کاست

  !یــداوطلب گرام

اکام چه موفق و ن يهان انسانیا افسرده و شاد و در کل بیر ین افراد ثروتمند و فقید که بیادهیا تاکنون از خود پرسیآ

 يروزیپ يهاها قلهیکنند و بعضیم یزندگ ی، فقر و گمناميمارید چرا اکثر مردم در بیدانیا میآ وجود دارد؟ یتفاوت

ــفانه اکثر مردم، أمت کنند؟یفتح م يگریپس از د یکیرا  ــم يدر حال تالش و تقال چنانآنس ن گذراند ي، برایجس

اکنون شند که چرا تیندیاالت بگردند و با خود بؤس گونهنیاکنند به دنبال جواب یهستند که فرصت نم یامور زندگ

ـــته یخوب یزندگ افراد موفق را  هاآن جاد کنند.یخود ا يو موفق را برا یعال یک زندگیتوانند یاند و چگونه منداش

دارد  ین جهان اصولیدر ا يز مانند هر کارین یت و خوشبختیدانند که موفقیکنند و نمیتصور م شانسخوش یلیخ

ــبختیمرز ب درواقعو  ــت.یفقط  یو بدبخت ین خوش ــما فاش م ين راز را برایما ا ک راز اس ن حاال یم و از همیکنیش

  م.ییگویمک یتبر موفقرا به جمع افراد ورود شما 

ه ، توجه شــما را بخود یقبل از آغاز برنامه مطالعات، دیابرآمده یلیتحصــ يدگار درصــدد ارتقات پروریبا عنا کهاکنون

  م:یینماید جلب میمودن آن را داریه قصد پک یرامون راهیو روشنگر پ يکاربرد ینکات

ست و با م یند درونیک فرآی يریادگی    -1 ستق زش فردیزان انگیا زه وافر یبا انگ حتماًن ی. بنابرام داردیرابطه م

  .دییاقدام به ارتباط با ما نما یسشنانیارشد زمیرفته شدن در دوره کارشناسیپذ قصدبه و صرفاً

شما در گروه مؤل    -2 ستان  شته زم یدگان علمین از برگزیفدو سنیر ستند و ا یشنا د یفات مین افراد تجربیه

   .دهندیم ما قرارار شیخود را در اخت

د یکن ین سعی. بنابراازمند استین موضوع مورد مطالعه نرامویه پیک تفکر اولیمند به هر نوع مطالعه نظام    -3

  .دییکسب نما یمطالعات اندازچشمک ی هاآنن یمواد دروس و عناو یبا مرور و مطالعه اجمال

ـــرا    -4 ـــا ی، آرامش درونمطالعهوان ، تد (اعم از زمانیریرا در نظر بگ ط خودیش ر یو نبودن دغدغه خاطر و س

شمامکانات سپس به چ  و ، حوزه امکاناتو با در نظر گرفتن موانع و منابعد ییخود توجه نما یانداز مطالعات)، 

   .دیخود را مشخص کن يچارچوب کار

 يریادگیه مطالب مورد گر موجب کاهش توجه بید يتجربه ما نشـــان داده اســـت که اشـــتغال به کارها    -5

ر وقت خود شتید و بین از اشتغاالت روزمره بکاهی. بنابراآوردین مییرا پا يریادگیت یفیک جهیدرنتشود و یم

   د.ییاد گرفته شده نمایو تکرار مطالب  يریادگیرا وقف 

ــکارشناسو  يدکتره جزوات شرکت در آزمون ین با تهیمؤلف ــشناسنیارشد زمیـ ا در گر شمیاریتا  هستندبر آن  یـ

 یزندگ يهاآزمون یو کاهش اضطراب را در تمام ل به خداـتوکم ین رابطه مستقی. مؤلفدنن هدف باشیدن به ایرس

  د.کننیه میداوطلبان توص یتمامبهن را اند و آتجربه کرده یلیو تحص

  اـهمتیدگار بربه نام پرو
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وه که در آن عال است یشناسنیزمارشد  یکارشناس کنکور یجهت آمادگنه مطالعه یدر زم یمطالب ين نوشته حاویا

ص شخ شجویتجرب از ،یبر تجربه  سالیات دان ستفاده زیش نیپ يهاان موفق  الب ن مطیم ایدواریم. امیاکرده يادیز ا

  باشد. ينقطه شروع مؤثر

ست. بد یرات مهمییکنکور تغ سؤاالت یروند طراح راًیاخقبل  يهاسال برخالف: تذکر مهم شته ا ه ک ین معنیدا

به طرق مختلف دانش  یسال مقطع کارشناس 4در طول  یشناسنیزمان رشته یدانشجو عنوانبهشود شما یفرض م

ور (همانند آنچه در کنک یآت يهان در کنکور سالید. بنابرایادهین رشته توسعه بخشیگوناگون ا يهانهیرا در زمخود 

خود را از دست خواهد داد و صرف حفظ  یقبل يمعنا »منابع مطالعه«مفهوم  جیتدربهم) ینیبیم 93و  92 يهالسا

رچه ه مطالعات خود راد یکن ید و ســـعیریبگ يه را جدیر رویین تغیت نخواهد کرد. ایکفا یقبول يکردن مطالب برا

  .دیکن ترعیوس

  !و نحوه مطالعه دروس یشناسنیزمارشد رشته  یور کارشناسرامون کنکیپ ینکات

 خصوصهبن مسئله ی. ایخط یهستند و نه مانند کنکور کارشناس یارشد مفهومیآزمون کارشناس سؤاالتشتر یب -1

است که مطالعه و حفظ کردن  ياگونهبهشود. سؤاالت یده مید یخوببه یشناسنیزمر در کنکور یسه سال اخ در دو

 یاللاستد يهاها به جنبهتست یو در طراح خواهد بود یاز سؤاالت کاف یبه بخش ییپاسخگو يصرف منابع تنها برا

ـــتن ـــجو یباطو اس ـــود. بنابرایم ياژهیان توجه ویدانش ـــجو ين کار برایش ـــا یانیدانش ـــتهیکه از س  يها برار رش

  کنند چندان ساده نخواهد بود.یاقدام م یشناسنیزمارشد یکارشناس

ش -2 شته با صل اول  يد که برایدقت دا ها و جزوات است. گرچه انتظار باره و متمرکز کتابمرور چندکنکور ارشد ا

سب رودیم سعت ن شما از و شد اما اگر زمان کم یدانش  ت با مطالعه و مرور منابع ید اولویار داریدر اخت یبرخوردار با

  :دیر استفاده کنیز یبیتقر ي، از راهنماماندهیباقکه تا کنکور  یزمانمدتبا توجه به  دیتوانیماست.  ترمهم

  سب  يزیرک برنامهیبا د: یشتر وقت داریا بیماه  9اگر صلیتوانیم یراحتبهمنا  ید از هر درس دو منبع ا

ن یر بهتریمشــابه ز ید. احتماالً مطالعه به روشــیش از دو منبع) را مطالعه کنیب تردروس مهم يبرا ی(و حت

ـــما خواهد بود:  يروش برا ـــکافق با یدق طوربهمطالعه هر منبع دور اول: ش د یو د یحداکثر دقت و موش

تر هر از مطالب مهم یســیق به همراه خالصــه نویدق طوربهمطالعه هر منبع دور دوم: به مطالب.  يانتقاد

ر اســـت، اما در یگوقت یدشـــوار و کم يد. نوشـــتن خالصـــه مطالب ابتدا کارین کار را بکنیا حتماًمنبع (

ان تید برایاز مطالب ندار یلیبه مطالعه خ يازیگر نیطرف دد و از یدار یزمان کم یآخر که از طرف يهاهفته

سوم به بعد: د خواهد بود). یار مفیبســ ه از خرد يبردارادداشــتیها و احتماالً ل خالصــهیمرور و تکمدور 

  ها.مطالب پراکنده در کتاب

 ک منبع یر دروس یتر دو منبع و از سام از دروس مهمیکنیشنهاد میپد: یماه وقت دار 8تا  5باً یاگر تقر

د یشما هم مف يکه در باال ذکر شد برا ياد، روش مطالعهیش داریکه در پ ید. با توجه به زمانیرا مطالعه کن

  خواهد بود.

  يدانشـــجو یدوره کارشـــناســـم (مخصـــوصـــاً اگر در یکنیشـــنهاد میپد: یا کمتر وقت داریماه  4اگر 

مطالعه  نکهیبااد. ینظر کن) صرفیسیدر مورد درس زبان انگل جزبهها (د) از مطالعه کتابینبود یشناسنیزم

ـــل ما با توجه به زمان کمیمفاه يریادگیدر  يادیر زیتأث یمنابع اص ، ماندهیباقکه تا کنکور  یم دارند، ا
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سردرگمخواندن آن شد. مطالعه کتاب يدیناام یو حت یها فقط باعث  مرجع را به بعد از  يهاشما خواهد 

ک از یچیاز ه یقبول يد! شــانس شــما برایک روز را هم از دســت ندهی یحت حالنیبااد. یکنکنکور موکول 

 یخوببه، کمبود زمان را دروس و تســت ه مجموعه خالصــهید با تهیتوانیســت! میگر کمتر نیداوطلبان د

صه مهم يها حاون مجموعهید. ایجبران کن ستن مطالب هر درس از منابع مختلف، به همراه یترخال  يهات

  ش هستند.یپ يهامهم سال

ض  -3 ض دارند يدروس منابع کمتراز  یبع سعیمنابع ب یو بع سیکن یشتر.   کیآن از  سؤاالت که اکثر ید در درو

سنیزمشود مانند یمنبع طرح م شته و یهمان منبع مهم و اول ي، زمان مطالعه آن درس را بر رورانیا یشنا ه گذا

سیاز آن طرح م سؤال یآن درس که تعداد کم يمطالعه منابع بعد يبجا د که یبپرداز یشود به مطالعه منابع درو

  .شوندیمطرح  ن منبعیاز چند هاآن سؤاالت

 يهاسال يهاا دست کم مشابه تستیهستند  يکرارهر درس ت يهاسؤال از يتعداد هرسالنکه یبا توجه به ا - 4

ست که یا ام شنهادیگذشته هستند، پ شنا بارکین ا صر با مطالب هر درس و  ییبعد از آ تمام  ز بعد ازین بارکیمخت

ـــت عه کنکردن منابع آن درس تس بهیها را مطال بار اول  عه خود کهنیامنظور د؛  د، چه یم کنیرا چطور تنظ مطال

ــعف خود و د آزمون کردن منظوربهد و بار دوم ید و چطور بخوانیبخوان ــف نقاط قوت و ض  ادیبه  يگریخودتان، کش

 .ارشدیآزمون کارشناس يتکرار يهاتست جواب دادن به منظوربهها سپردن تست

 

 :یشناسنیزم ارشدیدر کنکور کارشناس یسیزبان انگل

 از ياریبســ ید توجه نبود. حتارشــد چندان موریآزمون کارشــناســ یســیبخش زبان انگلش ین چند ســال پیتا هم

ــرکت ــعف دانش عمومیگان به دلکنندش ــخ دادن و گرفتن نمرهو از تر زبان یل ض ــتباه پاس ه ب یحت یمنف يس اش

 کردند.ین بخش نگاه هم نمیا سؤاالت

تر فیضع هاآنه در یکه بق یه در دروسست کا یت سهم کسانیبا فرم کنکور موفق یرفت که در امتحاناتید پذیبا یول

صد باالتر ستند در س سؤاالتاز  يه شتهن دروس خاص در یخ دهند. ارا پا ست ول ياهر ر شترك  یمتفاوت ا وجه م

  کند.یت کمک مین موفقیز به این درس نیا يب باالیضر عموماًست که ا یسیها زبان انگلرشته يهمه

  شوند.یم میارشد به دو بخش تقسیآزمون کارشناس یزبان عموم سؤاالت

  یو بخش تخصص یبخش عموم

شما با یپاسخ دادن به بخش تخصص يبرا سلطد یآزمون  سبتاً ت  یشناسنیزم يرشته یبر کلمات تخصص یخوب ن

ش شته با سلط خواندن مقایدن به ایرس ين راه براید و بهتریدا ست یشناسنیزم يمربوط به رشته یالت علمن ت . ا

 يشنرکیک دیقاالت، از هستند. در هنگام خواندن م ینترنت قابل دسترسیق ایاز طر یراحتبههم  یمقاالت تخصص

  ار شما قرار دهد.یکلمات را در اخت یاختصاص يد تا معنایاستفاده کن یشناسنیزم يرشته یتخصص

سلط به ادب اما صیت ص شته یات تخ سنیزم ير شیشنا ساببهت یاز موفق یکوچک ی، تنها بخ نکه یا ي. برادیآیم ح

صد باالتر سخ ده سؤاالتاز  يدر ستید نیرا پا ابتدا  .دیخود را باال ببر یسیزبان انگل ید که دانش عمومیازمند آن ه

  م.یندازیارشد بیآزمون کارشناس یسیبخش زبان انگلدر  سؤاالتبه فرم  ید نگاهییایب

شود. یا همان لغات شروع می vocabularyبا قسمت  یسیچند سال گذشته، بخش زبان انگل يهاآزمونمطابق با 

و شما  دهندیم یخال ياشما ده جمله به همراه جن حالت که به یشود به ایده میپرس سؤالن بخش ده عدد یدر ا



 

 

٥

ستفیکه در ا یتنکه کلمایخبر بد ا .دیپرکن شدهارائهها نهیکه در گز ياکلمه 4از  یکیها را با د جملهیبا اده ن بخش ا

  شوند.یون و مکالمات روزمره استفاده نمدر مت معموالًمشکل هستند و  نسبتاًشوند یم

  هستند. ترفهمقابلو  شدهساخته يترساده نسبتاًاز کلمات و ساختار  سؤالجمالت هر  معموالًنکه یخبر خوب ا

شته  یسیزبان انگل سؤاالترور نکه با میا يخبر خوب بعد سنیزمر شته  یدر ط یشنا سال گذ که  مینیبیمچند 

نان یبا اطم ســؤاالتن یاز ا يادید به تعداد زیتوانیم هاآن ادگرفتنیکه با  شــودیم شــه تکراریاز کلمات هم يتعداد

  به بخش گرامر. میرسیمبخش اول  سؤالبعد از ده  د.یپاسخ درست بده

خواندن داده  يبرا یکوتاه نســبتاًن حالت که به شــما متن یشــود. به ایاجرا م cloze test صــورتبهبخش گرامر 

ست یخال يجا   5 يشود و متن حاویم سمت قبلیآن را پر کن شدهارائه يهانهید با گزیکه با ا ه ک ید. بر عکس ق

داده  يهانهیاهد بود. گزشــما خو ين بخش، دانش گرامر راهگشــایآمد در ایلغات به کمک شــما م یســلط بر معانت

ستند ول یمعنهمهمه  باًیتقرشده  ستور يهاتفاوت یه شما با يکوچک د ه نه را با توجه بین گزید بهتریدارند که 

  د.یساختار جمله انتخاب کن

ت مهارت صحبت کردن یتقو يبرا کهیوقت یاز بخش گرامر نفرت دارند. حت یرانیان ایدانش آموزان و دانشجو عموماً

سئله ا رند.یاد بگیگرامر  خواهندینمکنند که یعنوان م گردندیمبه دنبال کالس و مکالمه  ست که گرامریم ه یپا ن ا

صولیبه گرامر از روش نادرست و غ یرانیزبان آموزان ا ين عدم عالقهیست و ا یختن هر زبانآمو ي آموزش آن  یر ا

 دین آموزش گرامر آشنا شوینو يهاروشبا  یوقت رد.یگیرستان سرچشمه میدب يدوره خصوصبهدر دوران مدرسه 

  افت.ید ین و آسان خواهیریار شیرا بس یسیآموختن دستور زبان انگل

ن یدر ا Reading Comprehension میرسیمارشد یتست زبان کارشناس ییقسمت انتها پس از بخش گرامر به

ه شود کیمده یاز شما پرس يانهیچهارگز سؤال يتعداد هرکدام انیکوتاه وجود دارد که در پا نسبتاًبخش سه متن 

  د.ید به آن پاسخ دهیبا توجه به اطالعات هر بخش با

ست که  ست ا ص هامتندر ص ستند ول یتخ ست که ا یسیزبان انگل یک مهارت عمومیخواندن و درك مطلب  یه

ن ک متیخواندن و درك مفهوم  يبرا د شد.یمسلط خواه هاآنن به یتمر یدارد که با کم ياساده نسبتاً يهاکیتکن

  د.ینا باشآش ين گرامریبا قوان د.ی) داشته باشیو تخصص یاز لغات (عموم یخوب نسبتاً ينهیگنج دیدر ابتدا شما با

شما  ارکپس. اندشدهلیتشک ياادهاز ساختار و لغات س نسبتاًن بخش وجود دارند یکه در ا ییهانکه متنیخبر خوب ا

  ست.یچندان سخت ن

خ پاس يزمان برا هارشته یدر برخ ،ت زمانیریمد ز استیدو چ درگرون بخش یا سؤاالتت در پاسخ دادن به یموفق

ست و  سؤاالتدادن به  سزبان محدود ا  التسؤااز  يشترین زمان به تعداد بیترست که بتواند در کوتاها یبرنده ک

بان ز يهادر هر فرم از تست ،هاآنبه  ییگوپاسخ يهاکیتکنو  سؤاالتپ یبا ت ییآشناپاسخ دهد.  یدرستبه

س یسیبخش زبان انگللتس و تافل گرفته تا یاز آ یسیانگل شنا شد یآزمون کار مطرح  االتسؤاز  یاره نوع ثابتهموار

  رود.یت شما باالتر مید درصد موفقیدانرا ب هاآنبه  ییگوپاسخ يهاکید و تکنین انواع آشنا باشیبه اشوند. اگر یم

  !هــهاي مطالعشیوه

  از: عبارت استباشند به آن معتقد می نظرانصاحبهاي مطالعه علمی که بسیاري از از شیوه



 

 

٦

جلوتر باشـــد تا آمادگی ذهنی براي  اســـتادهمیشـــه یک درس از  جوو پس خوانی: یعنی دانشـــ یخوانشیپ -الف 

  ؛دیگر آن را مطالعه کند بارکی استادفراگیري درس ایجاد گردد و بعد از فراگیري هر درس توسط 

  ؛ها را از خود پرسیدالی مطرح کرد و پرسشؤکردن: باید درس را به شیوه س سؤال -ب 

  ؛ها بیش از ده درصد مطالب هر درس باشداست که نباید خط کشیدن ذکرقابلخط کشیدن زیر مطالب مهم:  -ج 

  تکرار کرد. ،تکرار مطالب مهم: باید بعد از مطالعه درس، مطالب مهم را از حفظ -د 

سؤاالت  ییان امتحانات و هنگام پاسخگویرا در جر يموارد یستیبا شد مدنظرمانبه  واند تین موارد میت ایکه رعا با

باشــــد. برخیت بیدر موفق حان مؤثر  به امت بت  ـــ ـــطراب نس کاهش اض ـــتر و  بارتن موارد یاز ا یش ندع   از: ا

  د؛یخود مستقر شو يآسوده در جا يش از آغاز جلسه با خاطرید و پیبه جلسه کنکور برو سروقتو  موقعبه

 د؛یخود به جلسه ببراز است همراه یکه در کنکور مورد ن ییل و ابزارهایه وسایکل  

 اســت، با توجه و التفات کامل به آن گوش  ید و اگر دســتورات شــفاهیها را با دقت بخواندســتورالعمل

شما م يناً همان کارید و عیده ستیخواهند انجام دهیرا که از  سؤاالت ت  ی، اگر نمره منفید. در مورد 

  ست؛ین ياداشته باشند، حدس زدن کار عاقالنه

  د؛یتا با مشکل کمبود وقت مواجه نشو دیسؤاالت دقت کن يبندزمانبه  

 د؛یداشته باش يد و مجدداً مرورید، عجله نکنین شده سؤاالت را پاسخ دادییاگر زودتر از زمان تع  

 د صد درصد سؤاالتین برداشت که باید، اما نه با ایآماده ساز یبه هرگونه سؤال ییگوپاسخ يخود را برا 

  د:یر دقت کنیز يابه سؤاالت به طرح چهار مرحله ییسخگوپا يد. برایرا جواب ده

سبتاً با سرعت بخوان .1 ست یبرا هاآند و به تمام سؤاالت که پاسخ یورقه سؤاالت را ن تان روشن ا

  د؛یریاز وقت امتحان را در نظر بگ یمین مرحله حداقل نیا يد. برایجواب بده

شان به یدوباره ورقه را بخوان .2 سخ سؤاالت که تا آن موقع پا سخ ید و به تمام  ست پا ادتان آمده ا

  د؛یده

  د؛یپاسخ ده ماندهیباقکه  ید به تمام سؤاالتیدر نوبت سوم با .3

هارم  .4 بت چ که آینیز کنترل کرده و ببیگر نید بارکیدر نو مانید  ـــؤاالت را ه که ا س نه  گو

 م.یام پاسخ دادهیخواستیم
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 م:یکنیشنهاد میپ یبه آزمون تست ییپاسخگو يبرا  

  د؛یها بگذرسؤاالت ساده را جواب داده و از مشکل .1

 ي} به معناســؤاالت{در برگه  )+(د، مقابل آن عالمت یدیمه مشــکل رســیبه ســؤاالت ن یوقت .2

  د؛یبگذار حلرقابلیغ يبه معنا )-(مشکل عالمت  سؤاالتو در مقابل  حلقابل

 هاآن يد که جلویبرو ید، به سراغ سؤاالتیرا پاسخ داد ک درس خاصیتمام سؤاالت در  یوقت .3

 د.یدارند، بپرداز )-(که عالمت  ید و سپس به سؤاالتیاگذاشته )+(عالمت 

  


