
 

هاي نسبتاً دشـوار، دشـوار و دشـوارتر.  سؤالاند:  ها، در سه سطح تنظیم شده این کتاب دو ویژگی مهم دارد. ویژگی نخست، این که سؤال
در مدرسـه و بـا ترازهـاي بـیش از  20تا  14ي بین  آموزانی با نمره آموزان، مخاطب این کتاب هستند یعنی دانش بنابراین نیمی از دانش

  هاي کانون. در آزمون 4750
هاي استاندارد کانون  میزان مراجعه در آزمونشناسنامه و هویت دارند و براساس آمار و  ،ها دوم کتاب این است که تک تک سؤال  ویژگی

  اند.  اي و صرفاً براساس نظر اشخاص تنظیم نشده طور سلیقه ها به اند. سؤال چیده شده
انـد و چنـد درصـد  ها مراجعـه کرده هـا بـه هریـک از سـؤال ن شرکت کننـده در آزمونآموزا معلوم است که چند نفر و چند درصد دانش

ي  بینیـد میـزان مراجعـه در زیرنـویس آن می سـؤالانـد. معیـار اول کـه در مشخصـات هـر  آموزان به هر سؤال پاسخ صحیح داده  دانش
شـوید  ها توجه کنید متوجه می تیب توالی سؤال. اگر به تر)( گویی صحیح است است و معیار دوم درصد پاسخ )( دهندگان آزمون

هاي کانون داشته است. یعنی تعداد  ي بیشتري در آزمون قرار دارد میزان مراجعه کننده "نسبتاً دشوار"اولین سؤال هر بخش که در گروه 
آموز با واقعیت متفاوت  ي دانش یهي آن سؤال برآیند البته ممکن است احساس و تلقی اول توانند از عهده اند که می بیشتري احساس کرده

تري مراجعه کنند و با آن درگیر شـوند  گویی متناسب با میزان مراجعه نباشد یعنی به یک سؤال تعداد بیش باشد و در عمل درصد پاسخ
  تر باشد.  شان کم ولی پاسخ صحیح

بناي علمی و آماري دارد بنابراین دبیران و اي نیست و م صورت سلیقه ها به ها و نظم و ترتیب سؤال  ي انتخاب سؤال هحوچون ن
گویی به  تواند توقع خود از میزان پاسخ آموز می ي دقیقی براي استفاده از کتاب داشته باشند. هر دانش توانند برنامه آموزان می دانش
آموز متوسط  نخواهد شد. دانش ها سرخورده آموز متوسط از درگیرشدن با سؤال هاي هر بخش را از قبل تعیین کند در نتیجه دانش سؤال
هاي  یعنی سؤال ،دهد و از سطح دوم ها را شخصاً پاسخ   هاي نسبتاً دشوار حدود نیمی از سؤال ها، یعنی سؤال تواند از سطح اول سؤال می

  ِنامه ک پاسخهاي این دو بخش را با کم ي سؤال مانده تواند حدود بیست تا سی درصد را پاسخ دهد و تعدادي از باقی می "دشوار"
هاي نسبتاً دشوار پاسخ دهند. بیش  توانند انتظار داشته باشند که به اکثر سؤال تر می آموزان قوي از سوي دیگر دانشتشریحی بیاموزد. اما 

  را حل کنند.» دشوارتر«هاي  سؤال  تر از بخش هاي چالشی هاي دشوار را حل کنند و مثالً سی یا چهل درصد سؤال از نیمی از سؤال
ها در سه گروه نسبتاً دشوار، دشوار و دشوارتر دو ویژگـی ایـن کتـاب  سؤالبودن   بخشی ها و سه سؤالدار بودن  هویت داشتن و شناسنامه

  دهد. علمی را می "هاي دلپذیر چالش"تر و درگیر شدن با  ي عمیق ریزي براي مطالعه است که به شما امکان برنامه
ز دقت کنید که هر سؤال در کدام ماه از سـال آزمـون گرفتـه شـده ي زیرنویس و نشانی هر سؤال به این نکات نی البته در هنگام مطالعه

. ایـن نکـات بـراي پرسـیده شـده اسـت است و آیا آن سؤال در نزدیکی امتحانات، قبل یا پس از امتحانات مدرسه و یا در ایـام تابسـتان
آمـوزان از سـطح دشـواري  س دانشدهد میزان مراجعه و احسـا ي نکته سنج از این جهت اهمیت خواهد داشت که تشخیص می خواننده

هاي زمانی مختلف و متناسب با نزدیکی و دوري امتحانات مدرسه  گویی ایشان در دوره سؤال همواره یکسان نیست و میزان و درصد پاسخ
در  سـؤالهـر کـه  شود متفاوت خواهد بود. ضمناَ این که آیا آزمون کانون به صورت مستقل، پوششی یا تجمعی و تراکمی برگزار می و این

گویی متمایزي را ایجـاد خواهـد  درج شده، تا حدودي احساس دشواري متفاوت و میزان پاسخ هاي سؤالي مجموعه   ابتدا یا انتها یا میانه
گرایانه چندین دبیـر صـاحب نظـر مرجـع بسـیار  هاي ناهمگن و اظهارنظر خبره بندي آماري و حذف داده حال حاصل جمع کرد. اما به هر

 هاست. هاي دشوار و سطح بندي آن سؤالاستانداردي براي تعیین  مطمئن و
کنم نظـرات و  سـنج خـواهش مـی آمـوزان دقیـق و نکته نظران و کارشناسان و دبیران و اسـتادان گرامـی و نیـز دانش در پایان از صاحب

ظم و هدفمنـد پیشـرفت و موفقیـت تحصـیلی پیشنهادهاي خود را با ما در میان بگذارید. باشد که این کتاب منبع مؤثري براي ارتقاء من
  آموزان باشد و به دبیران گرامی در این راه کمک مطلوبی بنماید. دانش

  چی کاظم قلم

                                                           
دهنـد خـواه پاسخشـان صـحیح یـا  روند و به آن سؤال پاسخ می آموزانی است که به سراغ سؤال می مراجعه به معنی تعداد دانش میزان

شـود کـه  آیند یا نه و این موضـوع سـبب می ي آن سؤال برمی کنند که آیا از عهده برخورد اول احساس میآموزان در  اشتباه باشد. دانش
  آموز با آن سؤال درگیر شود یا خیر.  دانش

 دهند. آموزانی است که به هر سؤال پاسخ صحیح می گویی: درصد دانش درصد پاسخ


