
 

ر. رار و دشبرارت های نسبتتا  دشبرار، دشب   سؤالاند: ها، در سه سطح تنظیم شدهاین کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال
رازهبای ببیش از   تدر مدرسبه و ببا    20تبا   14ی بین آمرزانی با نمرهآمرزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانشبنابراین نیمی از دانش

 های کانرن.در آزمرن 4750

های استاندارد کبانرن  میزان مراجعه در آزمرنشناسنامه و هریت دارند و براساس آمار و  ،هادوم کتاب این است که تک تک سؤال ویژگی
 اند.ای و صرفا  براساس نظر اشخاص تنظیم نشدهطرر سلیقهها بهاند. سؤالچیده شده

انبد و چنبد درصبد    هبا مراجعبه کبرده   هبا ببه هریبک از سبؤال    ن شرکت کننده در آزمرنآمرزامعلرم است که چند نفر و چند درصد دانش
ی جعبه بینیبد میبزان مرا  در زیرنبری  آن مبی   سبؤال انبد. معیبار اول کبه در مشخ با  هبر      آمرزان به هر سؤال پاسخ صبییح داده دانش

شبرید  ها ترجه کنید مترجه مبی تیب ترالی سؤال. اگر به تر() گریی صییح استاست و معیار دوم درصد پاسخ () دهندگانآزمرن
عبداد  ته است. یعنی های کانرن داشتی بیشتری در آزمرنقرار دارد میزان مراجعه کننده "نستتا  دشرار"اولین سؤال هر بخش که در گروه 

فباو   آمرز با واقعیت متی دانشیهی آن سؤال برآیند التته ممکن است احساس و تلقی اولترانند از عهدهاند که میبیشتری احساس کرده
د ن درگیبر شبرن  آتری مراجعه کنند و ببا  گریی متناسب با میزان مراجعه نتاشد یعنی به یک سؤال تعداد بیشباشد و در عمل درصد پاسخ

 تر باشد.  شان کمولی پاسخ صییح
ان و ن دبیرتنای علمی و آماری دارد بنابرایای نیست و مصرر  سلیقهها بهها و نظم و ترتیب سؤالی انتخاب سؤالهیرچرن ن
گریی به ن پاسخز میزاتراند ترقع خرد اآمرز میی دقیقی برای استفاده از کتاب داشته باشند. هر دانشترانند برنامهآمرزان میدانش
 مرز مترسطآدانش نخراهد شد. ها سرخرردهآمرز مترسط از درگیرشدن با سؤالهای هر بخش را از قتل تعیین کند در نتیجه دانشسؤال
های عنی سؤالی ،دهد و از سطح دومها را شخ ا  پاسخ های نستتا  دشرار حدود نیمی از سؤالها، یعنی سؤالتراند از سطح اول سؤالمی
ِ نامهخک پاسمهای این دو بخش را با کی سؤالماندهتراند حدود بیست تا سی درصد را پاسخ دهد و تعدادی از باقیمی "دشرار"

هند. بیش شرار پاسخ دهای نستتا  دترانند انتظار داشته باشند که به اکثر سؤالتر میآمرزان قریاز سری دیگر دانشتشرییی بیامرزد. اما 
 کنند. را حل« دشرارتر»های سؤال تر از بخشهای چالشیهای دشرار را حل کنند و مثال  سی یا چهل درصد سؤالاز نیمی از سؤال

ب یژگبی ایبن کتبا   ها در سه گروه نستتا  دشرار، دشرار و دشبرارتر دو و سؤالبردن  بخشیها و سهسؤالدار بردن هریت داشتن و شناسنامه
 دهد.علمی را می "های دلپذیرچالش"تر و درگیر شدن با ی عمیقریزی برای مطالعهاست که به شما امکان برنامه

ده شب زمبرن گرفتبه   ز دقت کنید که هر سؤال در کبدام مباه از سبال آ   ی زیرنری  و نشانی هر سؤال به این نکا  نیالتته در هنگام مطالعه
ای یبن نکبا  ببر   . اپرسبیده شبده اسبت    است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتیانا ، قتل یا پ  از امتیانا  مدرسبه و یبا در ایبام تابسبتان    

اری آمبرزان از سبطح دشبر   س دانبش دهد میزان مراجعه و احسبا ی نکته سنج از این جهت اهمیت خراهد داشت که تشخیص میخراننده
سبه  متیانا  مدرهای زمانی مختلف و متناسب با نزدیکی و دوری اگریی ایشان در دورهسؤال همراره یکسان نیست و میزان و درصد پاسخ

در  سبؤال هبر  کبه  شرد متفاو  خراهد برد. ضمناَ ایبن که آیا آزمرن کانرن به صرر  مستقل، پرششی یا تجمعی و تراکمی برگزار میو این
د ا ایجباد خراهب  رگبریی متمبایزی   درج شده، تا حدودی احساس دشراری متفاو  و میزان پاسخ هایسؤالی مجمرعه ابتدا یا انتها یا میانه

جبع بسبیار   گرایانه چنبدین دبیبر صباحب نظبر مر    های ناهمگن و اظهارنظر خترهبندی آماری و حذف دادهحال حاصل جمعکرد. اما به هر
 هاست.های دشرار و سطح بندی آنسؤالاستانداردی برای تعیین  مطمئن و

کبنم نظبرا  و   سبنج خبراهش مبی   آمبرزان دقیبق و نکتبه   نظران و کارشناسان و دبیران و استادان گرامی و نیبز دانبش  در پایان از صاحب
یلی مرفقیبت تی ب   ظم و هدفمنبد پیشبرفت و  پیشنهادهای خرد را با ما در میان بگذارید. باشد که این کتاب منتع مؤثری برای ارتقاء مبن 

 آمرزان باشد و به دبیران گرامی در این راه کمک مطلربی بنماید.دانش

 چیکاظم قلم

                                                           
ن صبییح یبا   دهنبد خبراه پاسخشبا   روند و به آن سؤال پاسخ مبی آمرزانی است که به سراغ سؤال میمراجعه به معنی تعداد دانش میزان

شبرد کبه   تب مبی آیند یا نه و این مرضبر  سب  ی آن سؤال برمیکنند که آیا از عهدهبرخررد اول احساس میآمرزان در اشتتاه باشد. دانش

 آمرز با آن سؤال درگیر شرد یا خیر. دانش

 دهند.آمرزانی است که به هر سؤال پاسخ صییح میگریی: درصد دانشدرصد پاسخ




