
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنیهای تستتست و روش
 ـ مشاور تحصیلی زادهرزّاق خواجه

در لغت یعنی آزمودن، امتحان کردن، آزمایش کردن، محک زدن. اما در اصطالح منظور  (،testتست )

آزمون های چند گزینه ای است که در واقع یکی از انواع آزمون است. به دلیل اینکه آزمون سراسری از نوع 

و  فنونآزمون تستی است، شناخت و آگاهی داوطلبان از ویژگی های این نوع آزمون و همچنین آشنایی با 

روش های تست زنی امر بسیار مهمی است. چه بسیار دانش آموزانی که در آزمون های تشریحی نتیجه ی 

عالی می گیرند اما در آزمون های چند گزینه ای )تستی( عملکرد مطلوبی ندارند. مشکل عمده ی این 

تن تمرین مناسب در این دسته از دانش آموزان، عدم آگاهی از ساز وکارهای آزمون چند گزینه ای و نداش

 زمینه است. 

 ویژگی های آزمون سراسری :

 داوطلب باید در وقت معیّن به تعداد مشخصی سؤال پاسخ دهد.  وقت محدود :

 پاسخ منفی یک پاسخ درست حذف می شود.  3به ازای هر  نمره ی منفی :

ای مستمر و پایانی که به طور معمول سطح سؤال های آزمون سراسری  نسبت به آزمون ه سطح سؤال :

در مدارس گرفته می شود باالتر است و این بدان جهت است که در آزمون سراسری قرار است افرادی برای 

ورود به دانشگاههای کشور انتخاب شوند اما در آزمون های مستمر و پایانی که عمدتا به شکل تشریحی 

است که میزان یادگیری دانش آموز به منظور  برگزار می شود هدف انتخاب افراد نیست! بلکه نظر بر این

 تحقق هدف های آموزشی مورد سنجش قرار گیرد.

 به فهمیدن، دانش و معلومات،طراحان سؤال های آزمون سراسری براساس سطوح مختلف یادگیری )

ا برای رها را طراحی می کنند. بنابراین داوطلبان نیز باید خود ( سؤالارزشیابی و ترکیب تحلیل، کاربستن،

چنین شرایطی آماده کنند و به سطوح پایین یادگیری اکتفا نکنند. همچنین برای استفاده از کتاب های 

 تستی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

 مسأله ی دیگری که باید به آن اشاره شود آشنایی با انواع سؤال ها در آزمون های چند گزینه ای است : 

این نمونه سؤال ها فقط یک موضوع مورد سؤال قرار می گیرد. که با خواندن  در سؤال های موضوعی :

ستِ تیکی موضوع یا بحث می توان به سؤال های مرتبط با آن پاسخ داد. این کار بیشتر در مرحله ی اول )

 یادگیری( انجام می شود.سطوح 
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در این مورد چند موضوع یا بحث در سؤال گنجانده می شود و داوطلب باید بتواند  سؤال های ترکیبی :

تستِ مطالب آموخته از ترکیب چند موضوع پاسخ سؤال را پیدا کند. این کار بیشتر در مرحله ی دوم )

 ها(  انجام می شود. درس کل - تستِ مطالب آموخته شده( و سوم )تک درس - شده

پس از آشنایی با ویژگی های اصلی و انواع سؤال های چند گزینه ای اکنون نوبت آن است که به روش 

های مناسب تست زنی اشاره شود. تست زدن  سه مرحله ی مهم دارد که هر مرحله پایه ی مرحله ی 

 بعدی است : 

 «سطوح یادگیری»اول : تستِ 

)موضوع، بحث، مطلب( و حل تمرین و پرسش  سدر این مرحله پس از مطالعه ی دقیق یک در روش :

های نمونه ی آن درس، به تست های مربوط به همان درس پاسخ داده می شود. تست ها باید تمام موضوع 

های یک درس و سطوح مختلف یادگیری را پوشش دهند. پس از تست زدن، پاسخ سؤال ها باید بررسی 

اری شود. این کار برای مرور های بعدی بسیار مفید شود و سؤال های نزده )ن( و غلط )غ( عالمت گذ

 است. 

این است که آیا مطالب خوانده شده را به خوبی و در سطوح مختلف یاد گرفته اید یا نه؟ بنا بر  هدف :

این ضمن توجه به تعداد پاسخ های درست و زمان پاسخگویی به آن ها، هدف اصلی در این مرحله فهمِ 

 ست نه درصد و زمان! میزان و سطح یادگیری ا

تعداد تست ها باید به اندازه ای باشد که احساس کنید درس مورد نظر را به خوبی یاد گرفته اید  نکته :

اما مانند هر کار دیگری تست زدنِ زیاد نیز باعث مهارت می شود و این موضوع در موفقیت داوطلب تاثیر 

 بسیار زیادی دارد. 

 )تک درس(دوم : تستِ مطالب آموخته شده 

از یک کتاب، دوباره « درس»در این مرحله با فاصله ی یک تا دو هفته و پس از مطالعه ی چند  روش :

باید از مطالب خوانده شده تست زده شود. همچنین پس از تست زدن، پاسخ سؤال ها باید بررسی و سؤال 

سخگویی به سؤال ها توجه در اینجا به درصد و زمان پا های نزده )ن( و غلط )غ( عالمت گذاری شود.

 بیشتری باید کرد.

مرور و آزمایش کردن یادآوریِ حجم بیشتری از مطالب آموخته شده. )جلوگیری از فراموشی(  -1 هدف :

 آزمایش یادآوری کردنِ چند موضوع مختلف با هم )جلوگیری از قاطی کردن( -2

شده میزان توانایی داوطلب به طور  در این مرحله با یادآوری حجم بیشتری از مطالب آموخته نکته :

 جدی تر محک می خورد.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم : تستِ مطالب آموخته شده )کل درس ها(

شرکت در آزمون های آزمایشی که مدارس یا مؤسسه های آموزشی برگزار می کنند. در این  روش :

آزمون ها بر اساس سرفصل های تعیین شده از همه ی کتاب های درسی سؤال داده می شود. شما با 

در جلسه ای شبیه آزمون سراسری شرکت می کنید. نتیجه ی « مهارت های آزمون دادن»آگاهی از 

شما را مشخص نموده بایستی مورد تحلیل قرار گیرد و نقاط « تراز»مرات خام )درصد( و آزمون که ن

ضعف را برطرف و نقط قوت را تقویت کرد. مبنای محدوده بندی این آزمون ها معموال به سه شکل می 

مطابق آزمون سراسری )آزمون  -3جمع بندی )نوبت اول ودوم(  -2فصل یا بخش یا موضوع -1باشد : 

 جامع( های 

یک تمرین واقعی برای شرکت در آزمون سراسری و اینکه آیا در وقتِ معیّن به درصد مطلوب  هدف :

رسیده اید نه؟ در صورت پاسخ منفی بازگشت به مراحل قبلی و تمرین بیشتر ضروری است. در این 

 مرحله توجه به درصدهای کسب شده در هر درس بسیار مهم است.

 کدام از مراحل قبلی از نکات مهم و کلیدی یادداشت برداری شود.الزم است در هر  نکته :

چنانچه داوطلب مراحل فوق را به خوبی انجام دهد، موفقیت خویش را تضمین کرده است و در آزمون 

 سراسری نیز با اعتماد به نفس باال به سؤال ها پاسخ خواهد داد. 
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