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 به نام خدا

 )نخست(قسمت  تحلیل آزمون

 
 دوستان خوب و پر تالشم، سالم؛

ام. ي آموزشی در قالب مقاالت براي شما نوشتهي مشاورهمختلف با شما در ارتباط بودم و مطالب گوناگونی را در زمینههاي  راهدر پنج سال اخیر از 
ریزي شده مطالبی را در همین رابطه افت با شما در ارتباط خواهم بود و بصورت برنامهبسیار خرسندم که از این به بعد از طریق سایت انتشارات دری

شما هستم. امید که همچنان با هم باشیم و بیش  هاي پرسشطرح خواهیم کرد. انتظار دارم همچون گذشته با من همراه باشید و منتظر نظرات و 
 از گذشته شاهد نتایج درخشان شما.

هاي آموزان در مسیر تحصیل خود و بخصوص در سال کنکور، آزموني دانشام، مبحث تحلیل آزمون است. همهتان آماده کردهاما آنچه امروز برای
چی، هاي جامعی از قبیل سنجش، قلمهاي پایانی و آزمونهاي داخلی مدارس، آزموندر کالس، آزمون تادانهاي اسکنند. آزمونزیادي را تجربه می

هاي خود را شناسایی کنیم؟ یکی از سؤاالتی که براي ها بگیریم و ضعفتوانیم بهترین نتیجه را در این آزموناما چطور می ي دو و ...گزینه
ام و سؤاالت مناسبی را هم کنم؟ چرا در حالی که مبحث آزمون را مطالعه کردهها پیشرفت نمیآموزان وجود دارد این است که چرا در آزمون دانش

گیرم؟ پاسخ شما در بحث تحلیل آزمون نهفته است. تحلیل هر آزمون یکی از مهمترین ي مطلوب را در آزمون نمیباز هم نتیجهام، حل کرده
کند تا بتوانید نقاط ضعف خود را در دروس مختلف شناسایی نمایید و آنها را برطرف کنید. قبل از شروع بحث مواردي است که به شما کمک می

ویم که متخصصان امر معتقدند، آزمونی که پس از آن تحلیلی وجود نداشته باشد، بدون تردید در روند آموزشی شما تأثیر الزم است به شما بگ
 جدي نخواهد داشت. پس با ما همراه باشید تا تحلیل آزمون را بطور کامل بیاموزیم.

صورت  بیشتر بهتر کار کنید و هرچه کارهایتان را اشد که هرچه منظمي منظم احتیاج دارید. یادتان بهاي خود، ابتدا به یک پوشهبراي تحلیل آزمون
عنوان  هاي تهیه کنید و درون آن براي هر درس یک کاور جداگانه بگذارید. بفیت کار شما باالتر خواهد رفت. پس پوشهیآرشیو نگهداري نمایید، ک

قسمت مختلف  9ن و همچنین زیست، شیمی، ریاضی، فیزیک و زمین نیاز به ي تجربی براي ادبیات، عربی، دینی و زباهاي کنکوري رشتهمثال بچه
هاي مختلف جدول تهیه نمایید و در هر کاور یک جدول قرار دهید. حال قسمت A4ي بعد را در یک کاغذ خواهند داشت. پس از آن جدول صفحه

 دهم.را براي شما توضیح می
 کد سؤال •

کنیم. براي تولید کد خواهیم صورت سؤال را یادداشت کنیم پس براي آن یک کد ایجاد می. ما نمیجویی در زمان استاین قسمت براي صرفه
ي سؤال هر آزمونی را با یک کد روي آن مشخص کنید و در جایی از کتابخانه قرار دهید. مثالً اولین آزمون کنم، برگهبه شما پیشنهاد می

ي سؤال و عدد کد گذاري کنید. یکی عدد برگه 2و قرار دهید. حاال می توانید هر سؤال را با عالمت بگذارید و در آرشی 1سنجش خود را با کد 
مثال سؤال سوم درس ادبیات که طبیعتاً سومین سؤال کل آزمون هم هست (ادبیات درس اول آزمون است) در  عنوان بهي آن. دیگري شماره

 شود.مشخص می 1-3همان آزمون سنجش با کد 
 ي آموزشینکته •

در این بخش نکته، مطلب یا موضوعی را بنویسید که اصل حل این سؤال است. ممکن است شما با دانستن یک فرمول یا معنی یک کلمه، 
اي درس فیزیک یا مسائل شیمی، گاهی ریاضی و تا اندازه هاي سبتوانید سؤال را جواب دهید پس همان را بنویسید. البته در مورد در

 کار خواهیم داشت.سرو تمام حل را بنویسیم. در نوشتن این قسمت خیلی دقت نمایید چون در پایان کار با این بخش خیلی مجبوریم
 اشکال •

کند که خواهد نوع اشکال شما را در سؤال شناسایی نماید. اگر این شناسایی بدرستی انجام شود، دقیقاً براي شما مشخص میاین قسمت می
ي همین مقاله این در ادامهاشکال خود را پیدا نمایید و در ستون مربوط به آن عالمت بزنید تا ه تکنیکی نیازمند هستید. ي راه به چدر ادامه

 . اما چگونه اشکال را مشخص کنیم و انواع آن کدام است؟بدهممهارت را به شما آموزش 
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 دانستم.ام را نمیاي که یادداشت کرده: این اشکال به معنی آن است که من موضوع را بلد نیستم و نکتهیادگیري .1

: یعنی در تشخیص راه حل اشتباه کردم. مثالً براي حل مسأله سه راه وجود داشت که من از راه دوم استفاده کردم اما راه تشخیص .2

 ایم.اول مناسب بود. این مسائل همان مواردي هستند که در واقع ما در قدم اول حل موضوع اشتباه کرده

 

کد 
 تکرار اشکال ي آموزشینکته السؤ

 دقتیبی تشخیص یادگیري

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

  
 
 
 

    

 
ها دقتی نبینید. بعضی بچهآورد. البته انصافاً تمام اشتباهات خودتان را بی: این همان موردي است که آه از نهاد شما برمیدقتیبی .3

ها مواردي هستند که اگر بار دیگر به سؤال نگاه کنیم اصًال اتفاق دقتیدقتی است اما درواقع بیکنند، هر اشتباهی بییخیال م
 2گفت من جواب را محاسبه کردم و چون جواب ها در کالس به من میافتند. مثل اشتباهات محاسباتی. یا مثالً یکی از بچهنمی

 دقتی است.ام. این یک بیمت زدهرا عال 2ي بود، اشتباهاً گزینه
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 تکرار •

-گذارند بطوري که وقتی دوباره اتفاق میانجام این قسمت نیاز به توجه زیادي دارد. بعضی اشتباهات در ذهن انسان اثري از خود باقی می
تباهات براي رفع، روش متفاوتی با اشتباهاتی گویید، اي واي دوباره اشتباه کردم. این اشآوریم. مثالً به خودتان میخاطر می افتند، ما آنها را به

کنم که شما براي عالمت زدن، تنها باید زنیم. دوباره تکرار میایم. ما در این قسمت این اشتباه را عالمت میدارند که ما آنها را فراموش کرده
 هاي قبلی.به ذهن خود رجوع کنید و نه نوشته

 
ي خود بنویسید و در کاور مخصوص ید، درس به درس آزمونتان را تحلیل کنید و هر درس را در صفحهخوب حاال که با جدول بطور کامل آشنا شد

 ید. خود قرار دهید. در قسمت بعد به شما یاد خواهم داد که چگونه اشکاالت خود را از این طریق در هر درس شناسایی کنید و آن را برطرف نمای
 انی، شروع مجددي است.یادتان باشد که زمین گرد است. پس هر پای

 ي فرزندان وطنمآرزومند سربلندي همه
 عمران درویش
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