
 

هـاي نسـبتاً دشـوار، دشـوار و      سـؤال : انـد  ها، در سه سطح تنظيم شـده  ويژگي نخست، اين كه سؤال. اين كتاب دو ويژگي مهم دارد
در مدرسـه و بـا    20تـا   14ي بـين   آمـوزاني بـا نمـره    آموزان، مخاطب اين كتاب هستند يعني دانش بنابراين نيمي از دانش. دشوارتر

  .هاي كانون در آزمون 5000ترازهاي بيش از 
هـاي اسـتاندارد    ميزان مراجعه در آزمونها شناسنامه و هويت دارند و براساس آمار و  دوم كتاب اين است كه تك تك سؤال  ويژگي

  .اند  اي و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظيم نشده طور سليقه ها به سؤال. اند كانون چيده شده
انـد و چنـد درصـد     ها مراجعه كـرده  يك از سؤال ها به هر كننده در آزمون شركت آموزان معلوم است كه چند نفر و چند درصد دانش

ي  بينيـد ميـزان مراجعـه    در زيرنـويس آن مـي   سـؤال معيار اول كه در مشخصات هر . اند آموزان به هر سؤال پاسخ صحيح داده  دانش
شـويد اولـين    ها توجه كنيد متوجـه مـي   ي سؤالاگر به ترتيب توال. گويي صحيح است دهندگان است و معيار دوم درصد پاسخ آزمون

يعني تعـداد  . هاي كانون داشته است ي بيشتري در آزمون قرار دارد ميزان مراجعه كننده "نسبتاً دشوار"سؤال هر بخش كه در گروه 
ـ  ي آن سؤال برآيند البته ممكن است احساس و تلقي اوليه توانند از عهده اند كه مي بيشتري احساس كرده آمـوز بـا واقعيـت     شي دان

تري مراجعه كنند و بـا آن   گويي متناسب با ميزان مراجعه نباشد يعني به يك سؤال تعداد بيش متفاوت باشد و در عمل درصد پاسخ
  . تر باشد شان كم درگير شوند ولي پاسخ صحيح

ي و آماري دارد بنابراين دبيران و اي نيست و مبناي علم صورت سليقه ها به ها و نظم و ترتيب سؤال  ي انتخاب سؤال هحوچون ن
گويي به  تواند توقع خود از ميزان پاسخ آموز مي هر دانش. ي دقيقي براي استفاده از كتاب داشته باشند توانند برنامه آموزان مي دانش
آموز  دانش. شد ها سرخورده نخواهد شدن با سؤال آموز متوسط از درگير هاي هر بخش را از قبل تعيين كند در نتيجه دانش سؤال

 ،دهد و از سطح دوم ها را شخصاً پاسخ   حدود نيمي از سؤال »نسبتاً دشوار«هاي  ها، يعني سؤال تواند از سطح اول سؤال متوسط مي
هاي اين دو بخش را با  ي سؤال مانده تواند حدود بيست تا سي درصد را پاسخ دهد و تعدادي از باقي مي "دشوار"هاي  يعني سؤال
هاي نسبتاً  توانند انتظار داشته باشند كه به اكثر سؤال تر مي آموزان قوي اما و از سوي ديگر دانش ِ تشريحي بياموزد نامه كمك پاسخ

هاي  سؤال  تر از بخش هاي چالشي هاي دشوار را حل كنند و مثالً سي يا چهل درصد سؤال بيش از نيمي از سؤال. دشوار پاسخ دهند
  .را حل كنند» دشوارتر«

ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشـوار و دشـوارتر دو ويژگـي ايـن      سؤالبودن   بخشي ها و سه دار بودن سؤال هويت داشتن و شناسنامه
  .دهد علمي را مي "هاي دلپذير چالش"تر و درگير شدن با  ي عميق ريزي براي مطالعه كتاب است كه به شما امكان برنامه

و نشاني هر سؤال به اين نكات نيز دقت كنيد كه هر سؤال در كدام ماه از سال آزمون گرفته شده  ي زيرنويس البته در هنگام مطالعه
ايـن نكـات بـراي    . پرسيده شده است است و آيا آن سؤال در نزديكي امتحانات، قبل يا پس از امتحانات مدرسه و يا در ايام تابستان

آموزان از سطح دشواري  دهد ميزان مراجعه و احساس دانش شخيص ميي نكته سنج از اين جهت اهميت خواهد داشت كه ت خواننده
هاي زماني مختلف و متناسب با نزديكـي و دوري امتحانـات    گويي ايشان در دوره سؤال همواره يكسان نيست و ميزان و درصد پاسخ

كه هر  اين ضمناً. متفاوت خواهد بودشود  كه آيا آزمون كانون به صورت مستقل، پوششي يا تجمعي و تراكمي برگزار مي مدرسه و اين
گويي متمـايزي را   درج شده، تا حدودي احساس دشواري متفاوت و ميزان پاسخ هاي سؤالي مجموعه   در ابتدا يا انتها يا ميانه سؤال

بير صاحب نظر گرايانه چندين د هاي ناهمگن و اظهارنظر خبره بندي آماري و حذف داده حال حاصل جمع اما به هر. ايجاد خواهد كرد
 .هاست هاي دشوار و سطح بندي آن سؤالمرجع بسيار مطمئن و استانداردي براي تعيين 

كـنم نظـرات و    سنج خـواهش مـي   آموزان دقيق و نكته نظران و كارشناسان و دبيران و استادان گرامي و نيز دانش در پايان از صاحب
مـنظم و هدفمنـد پيشـرفت و موفقيـت      يكتاب منبع مـؤثري بـراي ارتقـا    باشد كه اين. پيشنهادهاي خود را با ما در ميان بگذاريد

  .آموزان باشد و به دبيران گرامي در اين راه كمك مطلوبي بنمايد تحصيلي دانش
  چي كاظم قلم

                                                           
ا دهند خواه پاسخشان صحيح ي روند و به آن سؤال پاسخ مي آموزاني است كه به سراغ سؤال مي درصد مراجعه به معني تعداد دانش

شود كه  آيند يا نه و اين موضوع سبب مي ي آن سؤال برمي كنند كه آيا از عهده آموزان در برخورد اول احساس مي دانش. اشتباه باشد
  . آموز با آن سؤال درگير شود يا خير دانش

 .دهند آموزاني است كه به هر سؤال پاسخ صحيح مي درصد دانش: گويي درصد پاسخ


