
تحلیل آزمون چیست؟

هر آنچه که باید در مورد تحلیل آزمون بدانید
تحلیل آزمون به سبک سهیل حاج کرم

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



مقدمه 

.اینکه برای موفقیت در کنکور باید به دفعات باال آزمون داد، بر هیچ کس پوشیده نیست
ت در بعد از سال ها مشاوره تحصیلی در زمینه کنکور، ترس از آزمون دادن رو یکی از مهم ترین دالیل عدم موفقی

.کنکور می دونم
در حقیقت اون قدر  مهم نیست که آزمون آزمایشی ثبت نام کردی یا خودت آزمون هارو دانلود می کنی و از 

مهم نیست آزمون کالس باشه یا آزمون مشاورت، مهم نیست کوییز از یک درس . خودت امتحان می گیری
مهم نیست،... باشه یا آزمون جامع از تمام دروس، قلم چی و گاج و گزینه دو و سنجش و ماز و 

مهم اینه که به هر طریقی شده آزمون بدی اونم منظم و به تعداد زیاااااااااااد

در واقع کسی که تحلیل آزمون انجام ندهد بهتر ه از اول. تحلیل آزمون شاید از خود آزمون هم مهم تر باشه
چه کاریه آخه همین جوری آزمون دادن و وقت تلف کردن و پول خرج کردن؟؟. آزمون نده

آزمون وقتی تاثیر خودش رو نشون میده که تحلیل شه
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تحلیل آزمونآزمون
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زمونآاقبل مقدامات اجموعه م
ما» «ما

تصویر سازی

کلیات یک آزمون را باید قبل از شروع
آن، تصور کرد و به صورت ذهنی شرایط

.آن را تصور کرد
کلیات آزمون شامل موارد ذیل می 

:باشد
تعداد سواالت و بررسی بودجه 

زمان بندی

ل زمان بندی به این معناست که از قب
آزمون می بایست جدول زمانی را 

.مشخص نمایید
تــسلط به زمان در آزمـون یکـی از 
مـهم ترین توانایی هایی است که 

.داوطلب نیاز به کسب آن دارد
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زمونآاقبل مقدامات اجموعه م
ما» «ما RTمشخص کردن 

RTدر هر . به معنای تیپ قرمز است
درس مبحثی وجود دارد که ممکن است 

با آن مشکل داشته باشید یا از آن 
.بترسید

ث همچنین شاید تیپ خاصی از یک مبح
.باشد که مشکل شما با آن باشد

ها RTقبل از آزمون می بایست 
مشخص شود

هدف گزاری

قبل از آزمون باید اهداف آن را تعیین
د این هدف گذاری نباید خیلی بلن. کرد

.دپروازانه و یا خیلی سطح پایین باش
اگر از قبل توقع خود را مشخص کنید 
بعد از مشاهده نتیجه نا امید نمی 

شوید و با حال خوب تحلیل را انجام می
.دهید

وسایل، تغذیه، پوشش

ز شب قبل از آزمون باید لوازم مورد نیا
ه همچنین با توج. جلسه را فراهم کنید

به شرایط جسمی خودتون، خوراکی 
.مغذی آماده کنید

نوع پوشش هم باید از قبل مشخص 
.شود
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ل حاللیت طلبی قب
از زیارت

قدیما اشخاصی که قصد زیارت  
د،  خانه خدا یا عتبات عالیات را داشتن

قبل از عزیمت، به خدمت دوستان و 
ت آشنایان رفته و از آنها طلب حاللی

زائر قصد داشت تمام پاک.می کردند
.و منزه به سفر برود

قبل از هر آزمون هم داوطلب می  
های خود حاللیت طلبیده RTبایست از 

.و مشکل خود را با آنها برطرف کند
نادیده گرفتن و چشم پوشی از 

نمی  مشکالت، باعث از بین رفتن آنها
. شود
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اهمیت تحلیل  
آزمون

(تحلیل آزمون از آزمون مهم تر)

شناخت نقاط قوت و ضعف 1
ایجاد عادت زمان بندی و تسلط به زمان 2

یادگیری مدیریت بحران   3
کنترل اضطراب و استرس 4

مدیریت انرژی 5
اصالح روند مطالعه و تست زنی بعد از هر تحلیل آزمون 6

افزایش اعتماد به نفس و ایجاد عادت آزمون دادن 7
ایدیادگیری نکات جدید و نکاتی که در طول مطالعه و تست به آن بی توجه بوده 8
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اشتباهات رایج در تحلیل آزمون

.استفاده کردخیلی از دبیرها و مشاورین معتقد هستند که برای خالصه نویسی باید از دفتر مخصوصی برای نوشتن نکات هر درس

، اشتباه  اینکه نکات یادداشت شوند اصال کار اشتباهی نیست، هر چیزی که باعث اتالف وقت یا هدر رفت بیشتر زمان شود

.است

ونه رو در دفتر یادداشـت کن، در واقـع نمـی دنکات هر تست و دلیل پاسخ ندادن هر سوال وقتی معلمی به دانش آموز میگه 

.  که دانش آموز احتماال برای یادداشت آن وقت زیادی صرف می کنه یا در تمیز نوشتن آن وسواس به خرج می ده

ر درموردش من برای شما راه حل بهتری دارم که جلوت. اینکه بنویسید چرا هر سوال غلط پاسخ داده شده، خیلی مفید فایده نیست

.صحبت می کنم

...یهبرای نکات جدید هم دفتر جداگانه الزم نیست، همینکه نکات را در کنار هر سوال در دفترچه آزمون یادداشت کنید، کاف

.تنها در صورتی نکات در دفتر مخصوص یادداشت می شوند که آزمون آنالین باشد

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



اشتباهات رایج در تحلیل آزمون

.اشتباه رایج دیگه در تحلیل آزمون، زمان انجام آن است

.داوطلب باید هرچه سریع تر بعد از آزمون تحلیل آن را انجام دهد و به تعویق انداختن آن به هیج وجه به صالح نیست

.ندهندعده ای تصور می کنند که بعد از آزمون می توانند استراحت کرده و از هر بهانه ای استفاده می کنند تا تحلیل را انجام

رو باید از قدیم گفتن تا تنور داغه باید نون رو چسبوند، از قدیم یه چیز دیگه ام گفتن که تا عرق کارگر خشک نشده، مزدش

...داد

استفاده  به محض اینکه آزمون تموم شد، تحلیل آن باید انجام شود تا هر چه سریع تر از نکاتی که یاد گرفته شده، در مطالعه

.شود

تا شنبه یا بهتره تا پایان روز جمعه، آزمون رو تحلیل کنید و در صورتی که به هر دلیلی جمعه شرایط تحلیل وجود نداشت، نهایت

.یکشنبه تحلیل انجام شود

گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



مقدمه  
تحلیل 
آزمون

تک تک همان طور که قبالً گفتیم، برای تحلیل آزمون نیازی به دفتری جدا و نوشتن ایرادات
تن خرج نه اینکه ضرر داشته باشه، دلیل حرفم اینه که زمان زیادی برای نوش. تست ها نیست

.میشه و عده ای از بچه ها وسواس هم دارند که تمیز و مرتب بنویسن
:راه حل جایگزین

ست  سپس درصد به د. طبق تصویر اسالید بعد، برای هر درس باید برگه ای جدا تهیه شود
ورت بعد از حل هر تست به ص( . درصد بلفعل)آمده رو در آزمون باالی صفحه یادداشت کنید 

جداگانه و در زمان آزاد، یک بار دیگر درصد گیری انجام دهید و  نتیجه اون رو هم یادداشت  
(.درصد بلقوه)کنید 

من از شما نمی خوام که پاسخ هر تست رو کامل یادداشت کنید،
می از شما میخوام مواردی که برای مطالعه ی بهتر درس، بعد از تحلیل هر تست به ذهنتون

.رسه رو تو کاغذ بنویسید
ون مواردی که یادداشت می کنید میتونه هم شامل نکات درسی باشه  یا هدف گزاری تا آزم

.برای آزمون های بعد و یا اشاره به یک ایراد درسی یا مهارتی

برگه ای که از تحلیل هر درس نوشته می شود، هدیه ای است از طرف آزمون به 
آن برگه آینه است و این امکان را به شما می دهد تا ایرادات خود را در آن . شما

.  از روبرویی با مشکالت خود نترسید و از آن استقبال کنید. ببینید
آن ایرادی که در آینه دیده شود، ما را ناراحت نمی کند، بلکه خرسند خواهید بود که

.  مشکل را به بیرون و در مقابل چشم دیگران نمی برید گروه مشاوره مهندس سهیل حاج کرم



نمونه 
تحلیل 
آزمون

که بلفعل یعنی چیزی
هستی یا اآلنِه تو با 
توجه به نتیجه ای 

...که به دست اومده
کار یک مشاور خوب اینه که 

ه بتونه به دانش آموز کمک کن

و « بلفعل»تا فاصله بین 

رین سخت.فرد رو کم کنه« بلقوه»

حالت برای شرایطیِ که فاصله

بلفعل و بلقوه زیاد باشه،

به نظر شما چرا؟؟

ی بلقوه یعنی چیز
،که می تونی باشی
یعنی چیزی که 

قدرت رسیدن بهش 
رو داری ولی تو 

آزمون به هر 
ه دلیلی چیز دیگ

ای رقم خورد
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انواع
تست

در
تحلیل 
آزمون

تستی که درست پاسخ دادی

تستی که پاسخ ندادی و مبحثش رو خونده بودی

تستی که پاسخ ندادی و مبحثش رو نخونده بودی

تستی که غلط پاسخ دادی

:هدف از تحلیل برای سه دسته از تست هاست
تست های درستی که بر حسب شانس پاسخ داده شده( 1
تست های غلط( 2
تست های بی پاسخی که مبحث آن مطالعه شده بود ( 3
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مراحل  
تحلیل 
آزمون

اگر در زمان آزاد، موفق به پاسخ
«  یمهارت»تست شدید،مشکل شما 

.است
:مشکالت مهارتی شامل

عدم کنترل زمان و استرس، نحوه مطالعه اشتباه صورت سوال، 
ر مشکالت محاسباتی، ترس از مواجهه با چالش ها، گم کردن مسی

. ...حل سوال 

در زمان آزاد و بدون محدودیت  
تایم، باید تست های  

«پاسخ نداده و غلط زده شده»
را یك بار دیگر جواب دهید

1

2
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مراحل  
تحلیل 
آزمون

اگر در زمان آزاد، موفق به پاسخ

شما ، مشکل نشدیدتست 

.است« آموزشی»

3

:مشکالت آموزشی شامل
عدم درک درست یك مبحث و نیاز به آزموزش کامل آن( 1

یك تیپ تستی خاص( 2

نیاز به تست بیشتر از یك مبحث( 3

كنیاز به مطالعه کتاب درسی یا درسنامه تنها برای یك بخش کوچ( 4

نیاز به تست از منابع سخت تر و خالقانه تر( 5

ی هانیاز به دقت بیشتر به شکل ها،جداول، نمودارها، تمرین و خودآزمای( 6

مشکل درک و فهم درست فرمول ها( 7



مراحل  
تحلیل 
آزمون

بعد از متوجه شدن جواب هر 
:تست، از خودت بپرس

چرا این تست رو غلط زدم؟
چرا این تست رو پاسخ ندادم؟

نار  اگر متوجه نکته مهمی شدی، میتونی ک
ا تو تست در دفترچه آزمون یادداشت کنی، ی

.سبونیاستیکر بنویسی و باالی دفترچه بچ
تاب  اگر نکته خیلی مهم بود میتونی تو ک

درسی یا کمك درسی در صفحه مبحث  
.همون تست، یادداشت کنی

4

5
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نکته 
مهم  
تحلیل 
آزمون

توجه توجه

چیزی به اسم 
کم توجهی یا بی دقتی
.در آزمون وجود ندارد

همه و همه زیر مجموعه عدم تسلط است 
ه  هنوز بعد این همه سال نمی دونم چرا دانش آموزم بعد آزمون میگه فالن تست رو بی دقتی کردم و ب

...  دیل می کنهانگار نتیجه گیری اینکه بی دقتی بوده، تست غلط رو به درست تب. راحتی ازش عبور می کنه
صدم از یه تست  25بعضی ها هنوز در دوران امتحانات تشریحی گیر کردن و گمان می کنن حداقل میتونن  

کم تسلطی                            نه عزیز من حتی اگه در پر کردن گزینه صحیح بی دقتی کرده باشی، این یک نوع. دریافت کنن
...  و سوء مدیریت محسوب میشه
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مراحل 
تحلیل 
آزمون

:تهیه لیست با استفاده از روش

WHAT , HOW , WHEN
(W.H.W)

(چی، چطور، کی)

6

در این مراحل متوجه شدیم که چی مشکالتی داریم و هر یک را درون کاغذی یادداشت. در مراحل قبلی مشخص شد« چه چیزی»مرحله 
کردیم WHAT

HOW

WHEN

ورت برای هر به این ص. به چه طریقی باید برطرف شوند ( چه مهارتی چه آموزشی)به این می پردازد که؛ ایراداتی که پیدا شدند « چطور»مرحله 
.ایراد مسیری مشخص تعیین می شود

ت که باید بدونید به این صور. این قدم شاید از سایرین مهم تر باشه چون برای مشکالتی که پیدا شده و راه حل تنظیم شده، اولتیماتوم میزارن
.با اینکار دیگه چیزی پشت گوش انداخته نمی شه. قراره درست شه« کی»که هر ایراد تا 
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مراحل  
تحلیل 
آزمون

آخرین مرحله تحلیل آزمون

رگه  به همراه ب( درس به درس)در آخرین مرحله باید برگه تحلیل آزمون
هایی که قبل از آزمون  برای هر درس RTمشکالت و )حاللیت طلبی 

.یمرو به دفترچه آزمون منگنه کن( متوجه آن شدیم و یادداشت کردیم

نین و با اینکار شما قبل از هر آزمون یه سر به دفترچه آزمون قبلی میز
نید،  مشکالت و قول و قرارهای خودتون در آزمون گذشته رو بررسی میک

.تا مطمئن شید که برطرف شدن یا نه

همچنین در ایام جمع بندی، وقت دوره هر مبحث، آزمون های مربوط  
.بهش رو به همراه همین برگه ها چك می کنیم

7
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