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 های نسبتاً دشوار،اند: سؤالها، در سه سطح تنظیم شدهاین کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال
 در  20تا  14بین ة آموزانی با نمرهستند یعنی دانشآموزان، مخاطب این کتاب دشوار و دشوارتر. بنابراین نیمی از دانش

 های کانون.در آزمون 4750مدرسه و با ترازهای بیش از 

های استاندارد در آزمون  میزان مراجعهها، شناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و دوم کتاب این است که تک تک سؤال ویژگی
 اند.ای و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشدهقهطور سلیها بهاند. سؤالکانون چیده شده

آموزان اند و چند درصد دانشها مراجعه کردهها به هریک از سؤالآموزان شرکت کننده در آزمونمعلوم است که چند درصد دانش
دهندگان آزمونة راجعد میزان مبینیاند. معیار اول که در مشخصات هر سؤال در زیرنویس آن میبه هر سؤال پاسخ صحیح داده

شوید اولین متوجه می ،ها توجه کنید(. اگر به ترتیب توالی سؤالگویی صحیح است )و معیار دوم درصد پاسخ( )است 
های کانون داشته است. یعنی تعداد بیشتری در آزمونة قرار دارد میزان مراجعه کنند "نسبتاً دشوار"سؤال هر بخش که در گروه 

آموز با واقعیت دانشة البته ممکن است احساس و تلقی اولی ،آن سؤال برآیند ةتوانند از عهداند که میکردهبیشتری احساس 
تری مراجعه کنند و با یعنی به یک سؤال تعداد بیش ،گویی متناسب با میزان مراجعه نباشدمتفاوت باشد و در عمل درصد پاسخ

  تر باشد.شان کمآن درگیر شوند ولی پاسخ صحیح
بنابراین دبیران و  ،ای نیست و مبنای علمی و آماری داردصورت سلیقهها بهها و نظم و ترتیب سؤالانتخاب سؤال ةچون نحو

گویی به تواند توقع خود از میزان پاسخآموز میدقیقی برای استفاده از کتاب داشته باشند. هر دانشة توانند برنامآموزان میدانش
آموز ها سرخورده نخواهد شد. دانشلآموز متوسط از درگیرشدن با سؤااز قبل تعیین کند در نتیجه دانش های هر بخش راسؤال

دهد و از سطح دوم، ها را شخصاً پاسخ های نسبتاً دشوار حدود نیمی از سؤالها، یعنی سؤالتواند از سطح اول سؤالمتوسط می
ای این دو بخش را با هسؤالة ماندسی درصد را پاسخ دهد و تعدادی از باقیتواند حدود بیست تا می "دشوار"های یعنی سؤال
های نسبتاً توانند انتظار داشته باشند که به اکثر سؤالتر میآموزان قویتشریحی بیاموزد. اما از سوی دیگر دانش نامةکمک پاسخ

های سؤال تر از بخشهای چالشیسی یا چهل درصد سؤالهای دشوار را حل کنند و مثالً دشوار پاسخ دهند. بیش از نیمی از سؤال
 را حل کنند.« دشوارتر»

ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر دو ویژگی این بودن سؤال بخشیها و سهدار بودن سؤالهویت داشتن و شناسنامه
 دهد.علمی را می "های دلپذیرچالش"ن با تر و درگیر شدعمیقة ریزی برای مطالعکتاب است که به شما امکان برنامه

نشانی هر سؤال به این نکات نیز دقت کنید که هر سؤال در کدام ماه از سال آزمون گرفته شده است و آیا ة البته در هنگام مطالع
ة نکات برای خوانندآن سؤال در نزدیکی امتحانات، قبل یا پس از امتحانات مدرسه و یا در ایام تابستان پرسیده شده است. این 

آموزان از سطح دشواری سؤال دهد میزان مراجعه و احساس دانشنکته سنج از این جهت اهمیت خواهد داشت که تشخیص می
های زمانی مختلف و متناسب با نزدیکی و دوری امتحانات مدرسه گویی ایشان در دورههمواره یکسان نیست و میزان و درصد پاسخ

که هر سؤال این شود متفاوت خواهد بود. ضمناًر میکانون به صورت مستقل، پوششی یا تجمعی و تراکمی برگزاکه آیا آزمون و این
گویی متمایزی را ایجاد های درج شده، تا حدودی احساس دشواری متفاوت و میزان پاسخمجموعه سؤالة در ابتدا یا انتها یا میان
 ،گرایانه چندین دبیر صاحب نظرهای ناهمگن و اظهارنظر خبرهری و حذف دادهبندی آماحال حاصل جمعخواهد کرد. اما به هر

 هاست.های دشوار و سطح بندی آنمرجع بسیار مطمئن و استانداردی برای تعیین سؤال
ات و کنم نظرسنج خواهش میآموزان دقیق و نکتهنظران و کارشناسان و دبیران و استادان گرامی و نیز دانشدر پایان از صاحب

پیشنهادهای خود را با ما در میان بگذارید. باشد که این کتاب منبع مؤثری برای ارتقاء منظم و هدفمند پیشرفت و موفقیت 
 آموزان باشد و به دبیران گرامی در این راه کمک مطلوبی بنماید.تحصیلی دانش

 چیکاظم قلم

 

                                                           
دهند، روند و به آن سؤال پاسخ میآموزانی است که به سراغ سؤال میمیزان مراجعه به معنی تعداد دانش

ی آن کنند که آیا از عهدهآموزان در برخورد اول احساس میخواه پاسخشان صحیح یا اشتباه باشد. دانش

 درگیر شود یا خیر.  آموز با آن سؤالشود که دانشآیند یا نه و این موضوع سبب میسؤال برمی

 دهند.آموزانی است که به هر سؤال پاسخ صحیح میگویی: درصد دانشدرصد پاسخ




