




که ،من دارم هرماه آزمون آزمایشی میدم ولی نه تنها هیچ پیشرفتی نداشتم
فایده آزمون دادن چیه؟. درصدهام بدتر هم شده

ه ای این سوالی هست که خیلی از دانش آموزانی که از آزمونی که میدند اون نتیج•
ت که میخواند رو نمیگیرند از خودشون می پرسند که آزمونی که به پیشرف

تحصیلی کمکی نمی کنه چه فایده ای داره؟

:جواب این سوال رو در این جلسه براتون توضیح میدم



آزمون دادن به تنهایی فایده ای نداره؟

تون آزمون دادن به خودی خود باعث پیشرفت . شنیدینبله درست 
دن روی بهتر کرتونید نمی نکنید رو تحلیل آزمونتون تا اشمنمیشه و 

بهتر توضیح بدمبذارید براتون . کنیدکار درصدهاتون 



هدف شما از آزمون دادن چیه؟ 

پس برای اینکه مراحل . دروس مختلف هستدرشماهدف سنجیدن دانسته ها و مهارت های 
کدوم تویبشید تا متوجه باشید باید یه تحلیل اصولی و دقیق داشته تکمیل بشه نتوسنجش 

در واقع تحلیل آزمون . کنیدو روی همون کار دارید ضعف هاتون یکی از مهارت یا دانسته 
و آزمونی که بعدش تحلیلی انجام نشه هیج فایده هست اشمشناخت نقاط ضعف و قوت برای 

و به همون روند قبلی قوتتون نمیشید متوجه هیج کدوم از نقاط ضغف یا اشمچون . ای نداره
ولی . داشتنخواهید و خب معلومه که پیشرفتی هم در نتیجه آزمون ها میدید ادامه نتومطالعه 

باحث و تو کدوم مکنید که تو چه مباحثی نیازه که بیشتر کار میشید متوجه اشمبا تحلیل آزمون 
می کنه که توی آزمون های کمکتون و همین مسئله بدید ادامه نتوبا همون روند قبلی تونید می 

.باشیدبه مراتب بهتری داشته بعدی تون نتایح 



آزمون چگونه است؟تحلیل

:بریم سراغ روش تحلیل آزمون شدید ، خب حاال که متوجه فایده و اهمیت باالی تحلیل آزمون 
.ول از همه باید برای تحلیل آزمون  یه دفتر داشته باشید که تحلیل هاتون رو دقیق و منظم یه جا بنویسیدا

توی یک صفحه اطالعات اون آزمون که قراره تحلیل کنید،  که شامل تاریخ آزمون و مباحث اش میشه رو 
.یادداشت کنید

حاال وقتشه که جواباتون رو با پاسخنامه چک کنید و درصد های هر درس و درصد کلی تون رو دربیارید و توی 
.همون صفحه اطالعات آزمون یادداشت کنید

درصد های کارنامه آزمونتون رو هم توی همون صفحه یادداشت کنید و بعد با درصدهایی که خودتون حساب 
اگه دیدید که درصدهایی که خودتون حساب  کردید با درصدهای کارنامه تون فرق داره . کردید مقایسه کنید

همین اول راه یه گره رو ! دیدید. ممکنه که توی وارد کردن جواب هاتون توی پاسخ نامه بی دقتی کرده باشید
.تونستیم پیدا کنیم



آیا تحلیل آزمون فقط برای سواالت غلط هست؟   

قاط برای شناخت خودتون هم باید نو بشناسم تحلیل آزمون یعنی اینکه من خودمو بیشتر و بهتر 
به همین خاطر، نه تنها سواالی غلط بلکه سواالت نزده . هم نقاط ضعف روبشناسید رو قوتتون 

رو چون ممکنه اون سوال . کنیدرو هم باید تحلیل کردید و حتی سواالیی که درست حل 
نتونید سوال بیاد نتوو اگر از همین مبحث توی آزمون بعدی باشید شانسی درست حل کرده 

به اون ون حواستو کنید بهتر سوال حل میتونید تو چه مبحثی بتونید بفهمید و اینکه . کنیدحلش 
که یه تحلیل درست و کامل باشه، بهترهمیدید، پس برای اینکه تحلیلی که انجام . مبحث باشه

.کنیدهمه سواالت رو تحلیل 



تحلیل سواالت هر درس چگونه است؟

حاال که درصد های هر درس رو درآوردید و با درصدهای کارنامه تون مقایسه کردید وقتشه برید سراغ خود آزمون 

:ما در مواجهه با سواالت آزمون آزمایشی با سه حالت رو به رو میشیم  

رست زدید چی سواالتی که درست حل شده رو باید یکبار بررسی کنید تا ببینید، علت اینکه د: سواالت درست .1❖

شتر کار می یکی اینکه اگه شانسی زده باشید متوجه میشید و روی اون مبحث بی: این کار به دو علت مفیده ) بوده 

د از نوشتن بع. ( کنید و دوم اینکه اگه شانسی نبوده و خودتون درست حل کرده باشید متوجه نقطه قوتتون میشید

.علت درست حل کردن سوال، مبحثی که سوال از اون طرح شده بود رو هم بنویسید



ن چو. قبل از اینکه بری سراغ پاسخنامه یبار خودت سوال رو حل کن. خب اینجا کارمون زیاده: سواالت غلط .2❖

لش کنی و بعضی وقتا توی حل سوال مشکلی نداری و بخاطر زمان کم یا استرسی که بهت وارد شده نتونستی درست ح

علت بعد از اینکه جواب درست سوال رو نوشتی و. اگه توی حل دوباره اش دچار مشکل شدی به پاسخنامه مراجعه کن

.بنویسیداش رو یادداشت کردی مثل سواالی درست مبحث سوال رو 

.تحلیل سواالت نزده مثل سواالت غلط هست: سواالت نزده . 3❖

ز اینا با دو ابزار مهارت و دانش تون آزمون میدید و بسته به میزان توانمندی تون ، توی هرکدوم ااشم: نکته مهم ✓

ی دانش هم که اطالعاتمیشه و .. تمرکز و، سرعت تست زنی ، مهارت شامل مدیریت زمان . نتیجه آزمون مشخص میشه

زو بهتره که وقتی دارید علت هاتون رو یادداشت می کنید، مشخص کنید که ج. هست که از مطالعه به دست میارید

.  مهارت هات محسوب میشه یا دانش تون

باره رو بعد از تحلیل همه سواالت ، سواالتی که فکر می کنید الزمه دوباره حلشون کنید یا ارزش حل و بررسی دو

ینکه تو دفترچه آزمونت میتونید توی دفتر تحلیل تون بنویسید یا یه دفتر جداگانه براشون داشته باشید یا ا. دارند یادداشت کنید

.اون سوال رو هایالیت کنید، تا دوباره برید سراغش و حلش کنید



که برای آزمون بعدی بنویسید و توی همون صفحه اطالعات آزمون بدید  ، یه بررسی کلی انجام تحلیل همه سواالت تموم شدبعد از اینکه 
یه هدف گذاری برای آزمون بعدی در واقع . کنیدقراره کار قدرت تون و روی کدوم یکی از نقاط ضعف یا حتی بدید قراره چه کارایی انجام 

.باشیدو برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید تا هدفمندتر بدید انجام مشاورتون این کار رو با کمک تونید می . باشیدداشته تون

ارزش حاال شما بعد از هر تحلیل،  کلی اطالعات درباره نحوه درس خوندن و آزمون دادن تون و نقاط ضعف و قدرت تون به دست میارید که
دی  و  با کمک مشاورتون می تونید روی اونها کار کنید و شاهد پیشرفت تون  توآزمون های بع.این اطالعات از خود اون آزمون باالتره

هتون تحلیل آزمون عالوه بر اینکه اطالعات زیادی درباره خودتون ب.  خصوصا آزمونهای دوازدهم که از اهمیت بیشتری برخورداره باشید
عنی نیست که میده، این نکته رو هم به شما نشون میده که اگه تو آزمونی  ،اون نتیجه ای که انتظارش رو داشتیدو به دست نیاوردید به این م

عف هم دارید که با فقط در کنار نقاط قوت زیادی که دارید یه سری نقطه ض. شما کال درسی رو بلد نیستید یا اینکه بلد نیستید آزمون بدید
.  همین تحلیل می تونید پیداشون کنید و درستشون کنید

ن آزمون در سال دوازدهم  من تالش کردم درباره تحلیل آزمون و نحوه انجام اون به صورت مختصر و مفید براتوتحلیلاهمیتجهتبه
نکور سراسری امیدوارم که با استفاده از اون بتونید در سال بعد نتایج درخشانی و در  آزمونهای آزمایشی و در نهایت ک.توضیحات الزم رو بدم

.کسب کنید




