
 

ددی،ار و   هیا  نسیاتاد ددی،ار،   سیؤال انی    ها، در سه سطح تنظیمم دی    این کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال
م رسیه و بیا    در 20تیا   14  بیمن  آمی،زانی بیا نمیر    آم،زان، مخاطب این کتاب هستن  یعنی دانیش دد،ارتر. بنابراین نممی از دانش

 ها  کان،ن.در آزم،ن 4750ترازها  بمش از 

هیا  اسیتان ارد   ممزان مراجعه در آزمی،ن دناسنامه و ه،یت دارن  و براساس آمار و  ،هادوم کتاب این است که تک تک سؤال ویژگی
 ان .ا  و صرفاد براساس نظر ادخاص تنظمم نش  ط،ر سلمقهها بهان . سؤالکان،ن چم   د  

انی  و چنی  درصی     ها مراجعیه کیرد   ها به هریک از سؤالن درکت کنن   در آزم،نآم،زامعل،م است که چن  نفر و چن  درص  دانش
  راجعیه مبمنمی  ممیزان   در زیرنی،ی  آن میی   سیؤال ان . معمار اول که در مشخصات هیر  آم،زان به هر سؤال پاسخ صحمح داد دانش

هیا ت،جیه کنمی  مت،جیه     تمب تی،ایی سیؤال  . اگر به تر() گ،یی صحمح استاست و معمار دوم درص  پاسخ () دهن گانآزم،ن
 هیا  کیان،ن دادیته     بمشتر  در آزمی،ن قرار دارد ممزان مراجعه کنن   "نساتاد دد،ار"د،ی  اویمن سؤال هر بخش که در گرو  می

  میه اوی   آن سؤال برآینی  ایاتیه مم ین اسیت احسیاس و تلقیی      ت،انن  از عه  ان  که میاست. یعنی تع اد بمشتر  احساس کرد 
تیر   عی اد بیمش  گ،یی متناسب با ممزان مراجعه نااد  یعنی به یک سؤال تآم،ز با واقعمت متفاوت باد  و در عمل درص  پاسخدانش

 تر باد .  دان کممراجعه کنن  و با آن درگمر د،ن  ویی پاسخ صحمح
بمران و راین دانا  علمی و آمار  دارد بنابا  نمست و مص،رت سلمقهها بهها و نظم و ترتمب سؤال  انتخاب سؤال ح،چ،ن ن
گ،یی به مزان پاسخد از مت،ان  ت،قع خ،آم،ز می  دقمقی برا  استفاد  از کتاب دادته بادن . هر دانشت،انن  برنامهآم،زان میدانش
آم،ز نش . دادنخ،اه   ها سرخ،رد آم،ز مت،سط از درگمرد ن با سؤالها  هر بخش را از قال تعممن کن  در نتمجه دانشسؤال

 ،طح دومسده  و از ها را دخصاد پاسخ ها  نساتاد دد،ار ح ود نممی از سؤالها، یعنی سؤالت،ان  از سطح اول سؤالمت،سط می
خش را با ها  این دو ب  سؤالمان  ت،ان  ح ود بمست تا سی درص  را پاسخ ده  و تع اد  از باقیمی "دد،ار"ها  یعنی سؤال

ها  نساتاد ؤالسه اکثر ت،انن  انتظار دادته بادن  که بتر میآم،زان ق، از س،  دیگر دانشِ تشریحی بمام،زد. اما نامهک پاسخکم
ها  سؤال تر از بخشها  چایشیها  دد،ار را حل کنن  و مثالد سی یا چهل درص  سؤالدد،ار پاسخ دهن . بمش از نممی از سؤال

 را حل کنن .« دد،ارتر»
و ویژگیی ایین   ها در سه گرو  نسیاتاد ددی،ار، ددی،ار و ددی،ارتر د    سؤالب،دن  بخشیها و سهسؤالدار ب،دن ه،یت دادتن و دناسنامه

 ده .علمی را می "ها  دیپذیرچایش"تر و درگمر د ن با   عممقریز  برا  مطایعهکتاب است که به دما ام ان برنامه
ته دی    ل آزم،ن گرفز دقت کنم  که هر سؤال در ک ام ما  از سا  زیرن،ی  و نشانی هر سؤال به این ن ات نمایاته در هنگام مطایعه

بیرا    . ایین ن یات  تپرسم   دی   اسی   است و آیا آن سؤال در نزدی ی امتحانات، قال یا پ  از امتحانات م رسه و یا در ایام تابستان
د،ار  دآم،زان از سطح س دانشده  ممزان مراجعه و احسا  ن ته سنج از این جهت اهممت خ،اه  دادت که تشخمص میخ،انن  

  امتحانیات  ها  زمانی مختلف و متناسیب بیا نزدی یی و دور   گ،یی ایشان در دور سؤال هم،ار  ی سان نمست و ممزان و درص  پاسخ
هیر  که مناَ اینضد،د متفاوت خ،اه  ب،د. که آیا آزم،ن کان،ن به ص،رت مستقل، پ،دشی یا تجمعی و تراکمی برگزار میم رسه و این

ا رگی،یی متمیایز    درج د  ، تا ح ود  احساس دد،ار  متفاوت و ممزان پاسیخ  ها سؤال  مجم،عه در ابت ا یا انتها یا ممانه سؤال
ر بمر صاحب نظی گرایانه چن ین دها  ناهمگن و اظهارنظر خار بن   آمار  و حذف داد حال حاصل جمعایجاد خ،اه  کرد. اما به هر

 هاست.ها  دد،ار و سطح بن   آنسؤالاستان ارد  برا  تعممن  مرجع بسمار مطمئن و

کینم نظیرات و   سینج خی،اهش میی   آم،زان دقمق و ن تیه نظران و کاردناسان و دبمران و استادان گرامی و نمز دانشدر پایان از صاحب
ت و م،فقمیت  ظم و ه فمنی  پمشیرف  پمشنهادها  خ،د را با ما در ممان بگذاری . باد  که این کتیاب منایع میؤ ر  بیرا  ارتقیا  مین      

 آم،زان باد  و به دبمران گرامی در این را  کمک مطل،بی بنمای .تحصملی دانش

 چیکاظم قلم

                                                           
ا خشان صیحمح یی  دهن  خ،ا  پاسرون  و به آن سؤال پاسخ میآم،زانی است که به سراغ سؤال میمراجعه به معنی تع اد دانش ممزان

د،د کیه  ع ساب میآین  یا نه و این م،ض،  آن سؤال برمیکنن  که آیا از عه  برخ،رد اول احساس میآم،زان در ادتاا  باد . دانش

 آم،ز با آن سؤال درگمر د،د یا خمر. دانش

 دهن .آم،زانی است که به هر سؤال پاسخ صحمح میگ،یی  درص  دانشدرص  پاسخ




