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ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺴﺖ:
ﯾﮏ ﺳﻮال ﺗﴩﯾﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ  ۴ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻬﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎر ﺷام ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎدﻫﱰ از ﯾﮏ ﺳﻮال ﺗﴩﯾﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر
ﻧﯿﺴﺖ؟ ﭼﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت منﺮه ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،منﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ
ﻫامن ﺗﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ؟ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ دو ﺟﻨﺒﻪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ :ﺟﻨﺒﻪ
اول :ﻣﻔﻬﻮم ،ﺟﻨﺒﻪ دوم :زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﯾﺎ ﴎﻋﺖ ﺗﺴﺖ زﻧﯽ.
ﺟﻨﺒﻪ اول :ﻣﻔﻬﻮم
ﺗﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮادی ﺣﻞ ﺷﺪه و ﺟﻮاب ﺣﺘامً در ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺷام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﻼف ﺳﻮاﻻت ﺗﴩﯾﺤﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب آﺧﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﱧ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﺗﺴﺖ زﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ
آﻣﻮزان ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻼش و اﻧﺮژی ﻓﺮاوان در ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ ﺑﻪ
ﺳﻮال ﺑﻪ ﺟﻮاب آﺧﺮ ﻫﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد
را اﻧﺘﺨﺎب منﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺎﺳﺨﺸﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و در دامﻫﺎی ﺳﻮال ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯽ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭼﻮن داﻧﺶ آﻣﻮز در ﭘﯽ ﺑﺮدن
ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮال اﺷﮑﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ در در روش ﺣﻞ ﺳﻮال ﺧﻮد در دامﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﺷﺪه اﻓﺘﺎده و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺴﺖﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
درﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻋﺪه و روش ﻣﻨﺎﺳﺐ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺒﻞ
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﻣﻦ ﺗﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ:
 -۱ﺗﺴﺖﻫﺎی آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽ ﴎاﴎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
 -۲ﺗﺴﺖﻫﺎی آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲و ....
 -۳ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮال ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ،اﺑﺘﺪا ﺳﻮاﻻت
آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽﻫﺎی ﴎاﴎی ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﺗﺴﺖ  ۱را ﺟﻮاب داده و ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﴎاغ ﺗﺴﺖ  ۲ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﻮده و ﺟﻮاب و راهﺣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ

ﺟﻮاب و راهﺣﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ منﺎﯾﯿﺪ و ﻧﮑﺎت ﻣﻮﺟﻮد را ﯾﺎدداﺷﺖ
منﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان منﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮاﻟﯽ را ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﻋﺘامد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد راه ﺣﻞ ﺳﻮال را ﺧﻮاﻧﺪه و دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯽ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ منﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﻮاﻻت ﺑﻌﺪی ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﴎاغ ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﱪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  ۲در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻠﻂ ﺷام ﺑﺮ ﻣﺒﺤﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻬﱰ
اﺳﺖ ﺗﺴﺖﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ
ﺳﻮال  ۱ﴎاغ ﺳﻮال  ۲ﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻮاﻻت ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ ﺑﱪﯾﺪ .ﭘﺲ از امتﺎم ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯽ ﺣﺎل متﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت را ﺗﺼﺤﯿﺢ منﺎﯾﯿﺪ و ﻧﮑﺎت را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪه را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﴎاغ ﺗﺴﺖﻫﺎی ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ﺗﺎ
ﺗﺴﻠﻄﺘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺿﻌﯿﻔﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن
ﺿﻌﻒ ﭼﻨﺪاﻧﯽ را اﺣﺴﺎس منﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺣﻞ ﺗﺴﺖ ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮای متﺮﯾﻦ
ﺑﯿﺸﱰ ﺷام ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻨﺒﻪ دوم :ﴎﻋﺖ ﺗﺴﺖ زﻧﯽ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ منﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ در آزﻣﻮنﻫﺎی ﺗﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺪت
زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﺳﻮال ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮال وﻗﺖ
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷام ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﴎﻋﺖ ﺗﺴﺖزﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺣﻞ ﺗﺴﺖ
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﴎﻋﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻬﱰﯾﻦ روش در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
منﻮدن ﺳﻮاﻻت آزﻣﻮن ﺗﺴﺘﯽﻫﺎی ﴎاﴎی ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺷام ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﻮال ﴎﯾﻌﺎً دﺳﺘﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺳﻮال را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﴎﻋﺖ
راهﺣﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ذﻫﻦ ﺷام اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺷام
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮﺟﻪ منﺎﯾﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ زدن ﺗﺴﺖﻫﺎی زﻣﺎندار در ﻣﻨﺰل ﯾﺎ ﴍﮐﺖ در
آزﻣﻮنﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺷام ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﮕﺎرش :ﻣﯿﺜﺘﻢ رﻧﺠﱪ -ﻣﺸﺎور و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

