مبحث سوم

تکنیکها و مهارتهای تستزنی

و نرمافزار فوقپیشرفتهی آزمونساز همراه آن ،کاملترین بستهی آموزشی در زمینهی آزمون ورودی مدارس تیزهوشان میباشد .نرمافزار
آزمونساز فوقپیشرفتهی لوح برتر کمک زیادی به افزایش مهارتهای تستزنی شما میکند.

در این قسمت قصد داریم شما را با تکنیکها و مهارتهای زیر آشنا کنیم:

هوش و تکنیکهای تستزنی

برای موفقیت در آزمون تیزهوشان ،آشنایی دانشآموزان با انواع سؤاالت تستی و بررسی و تحلیل آنها اهمیت بسیاری دارد .این کتاب

بخش اول

الف) آشنایی با نحوهی درصدگیری

ب) مهندسی معکوس
ج) تکنیک بعالوه منها ( ) - +یا مدیریت زمان

آموزش تکنیکهای تستزنی و نحوهی پاسخگویی به سؤاالت چهارگزینهای

یکی از نیازهای اصلی هر دانشآموز ،آشنایی با تکنیکها و فنون تستزنی است .در این قسمت تالش میکنیم نکات مهم و کاربردی را در
این زمینه توضیح دهیم .از اساتید و معلمان گرامی و ارجمند درخواست میکنیم با مطالعهی این بخش ،مباحث ارائهشده را به دانشآموزان

خود آموزش دهند.

آموزش نحوهی درصدگیری

همانطور که میدانید ،در آزمونهای تستی هر سه پاسخ غلط ،یکی از پاسخهای درست را از بین
میبرد .برای اینکه بتوانیم درصد هر درس را با توجه به پاسخهای نادرست محاسبه کنیم ،باید از
فرمول زیر استفاده کنیم .به خاطر داشته باشید که به درصد« ،نمرهی خام» هم گفته میشود.
×100

تعداد پاسخهای نادرست ـ ( ×3تعداد پاسخهای درست)
 ×3تعداد کل سؤاالت درس مورد نظر

درصد یا نمرهی خام
=

شاید بپرسید «پس تکلیف سؤاالت نزده یا بدون پاسخ ،در این فرمول چه میشود؟» باید توجه کنید که سؤاالت بدون پاسخ یا نزده ،هیچ
تأثیری در نمره ندارند و این پاسخهای درست و نادرست هستند که نمرهی شما را تعیین میکنند.
حاال به یک مثال توجه کنید:
مثال :فرض کنید در آزمونی از  30سؤال استعداد تحلیلی ،به  15سؤال پاسخ درست و به  8سؤال پاسخ نادرست دادهاید؛ به  7سؤال هم
پاسخ ندادهاید .برای محاسبهی «درصد یا نمرهی خام» باید به شیوهی زیر عمل کنید:
 = 30کل سؤاالت درس
45
 =15پاسخهای درست
تعداد پاسخهای نادرست ـ ( ×3تعداد پاسخهای درست)
(15 × 3)− 8
45 − 8
درصد
=
⇒ × 100
⇒ × 100
× 100
 = 8پاسخهای نادرست
30× 3
90
 ×3تعداد کل سؤاالت درس مورد نظر
 = 7سؤاالت بدون پاسخ
37 100 3700
=
41 / 11

90

⇒

1

×

90

⇒

حاال برای اینکه با تأثیر پاسخهای نادرست آشنا شوید و بدانید که چرا معلمان شما بارها و بارها تأکید میکنند نباید به سؤاالتی که پاسخ
آنها را نمیدانید ،جواب دهید ،به ادامهی مطلب توجه کنید.
15
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فرض کنید پس از خواندن این مطلب و آشنایی با تکنیکهای تستزنی ،از جوابدادن به سؤاالتی که پاسخ آنها را نمیدانید ،پرهیز
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ن صورت نحوهی محاسبهی نمرهی خام یا درصد به
کردهاید و فقط به همان  15سؤالی که جواب آنها را بلد بودهاید ،پاسخ دادهاید .در ای 
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شکل زیر خواهد بود:

15 × 3 − 0
45 100 4500
درصد
=
× ⇒ × 100
⇒ = 50
30× 3
90 1
90

اختالف روش اول و دوم

50 -41/11= 8/89 %

همانطور که مشاهده میکنید ،در مرحلهی دوم بدون آنکه حتی یک پاسخ درست اضافه کرده باشید ،توانستید درصد خود را 8/89 %
افزایش دهید .در نتیجه نباید به سؤاالتی که جواب آنها را نمیدانید ،پاسخ دهید.

مهندسی معکوس در تستزنی

صنعتگران کشوری ،محصول و کاالی ساختهشدهی کشور دیگری را باز و
وقتی مهندسان و
ِ

قطعهقطعه و از روی آن کپیبرداری میکنند و به دانش و فناوری ساخت آن محصول دست
مییابند ،مهندسی معکوس را اجرا کردهاند .روش مهندسی معکوس از صنعت وارد حوزهی آموزش
شده است .در پاسخگویی به سؤاالت تستی ،وقتی با بررسی گزینهها بتوان به پاسخ درست دست پیدا
کرد ،از این واژه استفاده میشود.
یعنی بهجای اینکه سؤال موردنظر را حل کنید و به پاسخ درست برسید ،برعکس عمل میکنید و
از روی گزینهها به پاسخ درست میرسید .برای شناخت بهتر این تکنیک ،به مثالهایی که در ادامه
میآیند ،توجه کنید.
مثال :دمای داخل اتاق  12درجه باالی صفر و هوای بیرون اتاق  14درجه سردتر است .بهترتیب دمای بیرون اتاق و میانگین دمای بیرون
و داخل اتاق ،چند درجه است؟
 2 )1و -5

(نمونهدولتی شهر تهران)

 -2 )2و -5

 -2 )3و 5

 2 )4و 5

روش اول حل سؤال :در اینجا با همان روش معمولی و مرسوم سؤال را حل میکنید تا به جواب برسید.
روش دوم یا همان مهندسی معکوس :درصورتیکه پاسخگویی به سؤال ،از روش معمولی (روش اول) دشوار و زمانبر بهنظر برسد،
میتوانید از این روش استفاده کنید .در این روش باید اول به بررسی تمام گزینهها بپردازید و سعی داشته باشید ابتدا گزینههای نادرست را
حذف کنید تا انتخاب «پاسخ درست» آسانتر شود .در مرحلهی بعدی پاسخ درست را از بین گزینههای باقیمانده بیابید.
در مورد سؤال فوق ،چون دمای بیرون اتاق  14درجه بوده و از دمای درون اتاق که  12درجه است ،سردتر است ،پس دمای بیرون اتاق یا
ی  1و  4حذف میشوند .حاال باید پاسخ درست را از بین
به عبارت بهتر ،عدد اول هر گزینه باید حتماً «منفی» باشد .به این ترتیب گزینهها 
گزینههای  2و  3جستوجو کنیم.
چون دمای بیرون  14درجه بوده و سردتر از دمای داخل اتاق ( )12است ،پس دمای بیرون اتاق  -2است .حاال با یک محاسبهی ساده،
میانگین این دو بهدست میآید(12 + (−2) = 10 ⇒ 10 ÷ 2 = 5 .در نتیجه گزینهی « »3پاسخ درست است.
دقت کنید که طراح سؤال به شکل ماهرانهای گزینههای  2و  3را شبیه به هم طراحی کرد ه است تا دانشآموزان عجول و بیدقت به اشتباه
ی دام» میگوییم .گزینهی دام در این سؤال گزینهی «»2
بیفتند .به گزینهی نادرستی که بسیار به گزینهی درست شبیه باشد« ،گزین ه 
است .البته طراح سؤال برای جلوگیری از پاسخگویی شانسی ،گزینههای  1و  4را نیز شبیه به هم طراحی کرده است.
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هوش ،استعداد تحلیلی و خلّ قیت

(نمونهدولتی شهر تهران)

0/67 )4

چون سؤال گفته است با تقریب ( ،)0/01با بررسی هر چهار گزینه مشخص میشود که گزینههای  1و  3نادرستاند و پاسخ درست باید بین
گزینههای  2و  4باشد .حال ،کدام گزینه با تقریب کمتر از  0/01گرد شده است؟ ( 0/66یا )0/67
با یک محاسبهی ساد ه میتوان دریافت که گزینهی  ،4یعنی  ،0/67پاسخ درست است.

آموزش تکنیک بعالوه منها ( )- +یا مدیریت زمان

تکنیک بعالوه منها ( )-+به شما یاد میدهد که چگونه از فرصت آزمون ،خوب و مفید استفاده
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به مثالی دیگر توجه کنید.
2
مثال :مقدار تقریبی کسر به روش گرد کردن با تقریب کمتر از  0/01چقدر است؟
3
0/666 )3
0/66 )2
0/6 )1

بخش اول

کنید .این تکنیک برای آن است که دانشآموز بتواند زمان محدود خود را در جلسهی آزمون
مدیریت کند تا با کمبود وقت مواجه نشود .بسیاری از دانشآموزان بهدلیل اینکه وقت زیادی
روی سؤالهای درس اول میگذارند ،وقتی به سؤالهای درسهای آخر میرسند ،متوجه میشوند
که زمانشان به پایان رسیده است و مراقبان در حال جمعآوری پاسخبرگها هستند؛ درحالیکه
هنوز به تعداد زیادی از سؤاالت ،پاسخ ندادهاند .یعنی وقت خود را بیهوده صرف سؤاالتی کردهاند
که شاید پاسخشان هم درست نباشد.
در نتیجه فرصت پاسخگویی به سؤاالتی که پاسخشان را بلد بودهاند ،را از دست دادهاند .تکنیک
( )- +میتواند جلوی این مشکل را بگیرد و به دانشآموز کمک کند که «زمان» را مدیریت
کند تا بتواند به سؤاالت همهی دروس پاسخ بدهد.

تکنیک بعالوه منها ( )- +را چگونه اجرا کنیم؟

بهطورکلی سؤاالت هر آزمون را میتوان به سه گروه زیر تقسیم کرد:
 1سؤاالتی که پاسخ آنها را میدانیم.
 2سؤاالتی که پاسخ آنها را نمیدانیم( .سؤاالت دشوار).
 3سؤاالتی که اگر وقت بیشتری روی آنها بگذاریم ،میتوانیم پاسخشان را پیدا کنیم.
(سؤاالت زمانبر)

ِ
پاسخ سؤالهای
چپ باال ،سؤاالت  1تا  5ریاضی را در دفترچهی سؤاالت آزمون نشان میدهد .فرض کنید دانشآموزی
مثال :تصویر
سمت ِ
ِ
 1و  4را میداند؛ بنابراین ابتدا باید به این سؤاالت پاسخ میدهد.
ن برایش دشوار باشد ،بهتر است وقت خود را تلف نکند و همانطور که در تصویر سمت چپ
پاسخ سؤال  3را نداند و جواب دادن به آ 
اما اگر
ِ
ن عالمت منها ( )-قرار دهد و
مشاهده میشود ،باید دور شمارهی این سؤال ،در دفترچهی سؤاالت آزمون ،یک دایره بکشد ،سمت راست آ 
به سراغ سؤاالت بعدی برود .اگر دانشآموز بخواهد به این سؤاالت پاسخ بدهد ،وقت زیادی از او گرفته خواهد شد و ممکن است حتی به
پاسخ درست هم نرسد .پاسخ دادن به سؤاالت  2و  5در نگاه اول ممکن بهنظر میرسد ،اما به وقت زیادی نیاز دارند .در برخورد با این نوع
سؤاالت هم نباید وقت زیادی صرف کرد .پس باید دور این نوع سؤاالت هم دایره کشید و در سمت راست آن عالمت ( )+قرار داد .معنی
عالمت ( )+این است« :من فع ً
ل پاسخ بدهم؛ چون وقت زیادی میخواهد ،اما در پایان آزمون اگر وقت اضافه آوردم،
ال نمیخواهم به این سؤا 
به سراغ آن خواهم آمد».
در نرمافزار آزمونساز فوقپیشرفتهی لوح برتر عالمت ( )+یا ( )-در زیر هر سؤال قرار داده شده است و با کلیک روی آن ،عالمت مذکور
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پررنگتر خواهد شد و شما میتوانید در پایان آزمون با مشاهدهی کارنامهی خود ،از نتیجهی آن مطلع شوید .در کارنامهی مذکور نتیجهی
پاسخگویی به این نوع سؤاالت نیز برایتان نمایش داد ه میشود .باید در آزمونهایی که از خودتان میگیرید ،آنقدر از این تکنیک استفاده
کنید که در جلسهی آزمون اصلی بتوانید بهسادگی آن را اجرا و زمان را مدیریت کنید تا بتوانید به سؤاالت همهی دروس پاسخ بدهید.
خالصهی تکنیک بعالوه منها این است که ابتدا به سؤاالتی که پاسخ آنها را میدانید ،جواب میدهید و بقیهی سؤاالت را عالمتگذاری
( +یا )-میکنید .سپس در پایان آزمون و بعد از پاسخ دادن به آخرین سؤال ،بازمیگردید و ابتدا به سراغ سؤاالت زمانبر که با عالمت ()+
مشخص شدهاند ،میروید و در مرحلهی پایانی ،درصورتیکه فرصتی باقیمانده باشد ،به سراغ سؤاالت دشوار ( )-میروید و به آنها نیز پاسخ
پاسخ درست،
خ دادن به سؤاالت منهادار ( )-باید دقت زیادی داشته باشید؛ چون ممکن است جواب آنها منفی شود .اگر از
میدهید .در پاس 
ِ
مطمئن بودید ،آن را عالمت بزنید .در غیر اینصورت پاسخ ندادن به این نوع سؤاالت به نفع شماست.
در تکنیک منها ( )-دور سؤاالت دشوار دایره میکشیم و سمت راست آن ،عالمت منها ( )-قرار میدهیم.
در تکنیک بعالوه ( )+دور سؤاالت زمانبر دایره میکشیم و سمت راست آن ،عالمت بعالوه ( )+قرار میدهیم.

نکات کلیدی و مهم در پاسخگویی به سؤاالت چهارگزینهای یا تستی
 1به خدای مهربان و توانا توکل کنید؛ زیرا هرچه که بخواهد ،همان خواهد شد.
 2با برنامه درس بخوانید و در کارتان تالش و جدیت داشته باشید.
 3در پاسخگویی به سؤاالت عجله نکنید .اگر پاسخ سؤالی را نمیدانید ،با حفظ آرامش به سراغ سؤال بعدی بروید.
 4در جلسهی آزمون تالش کنید که آرامش خود را حفظ نمایید .به یاد داشته باشید که اگر سؤاالت درس خاصی سخت باشد ،این
سختی برای همهی دانشآموزان است و نباید نگران نتیجهی آزمون باشید.
 5تمام گزینههای هر سؤال را بادقت بخوانید؛ شاید آخرین گزینه ،کاملتر از بقیهی گزینهها باشد.
 6پاسخ سؤاالت را بالفاصله در پاسخبرگ عالمت بزنید .برخی از دانشآموزان جواب سؤاالت را ابتدا داخل دفترچهی سؤال مشخص
میکنند و در پایان آزمون ،جوابها را به داخل پاسخبرگ منتقل میکنند .این کار بسیار خطرناک است؛ چون اوالً وقتتان بیشتر تلف
میشود ،ثانیاً اگر پاسخ یک سؤال جابهجا شود ،تمام پاسخهای بعد از آن سؤال نیز جابهجا خواهند شد.
 7از تکنیکهای «مهندسی معکوس» و «بعالوه ـ منها» در آزمونهایی که در منزل از خودتان میگیرید ،استفاده کنید تا در اجرای آنها
در جلسهی آزمون اصلی ،مهارت الزم و کافی را پیدا کنید.
خ دادن به هر ده سؤال ،یکبار ،شمارهی سؤاالت پاسخبرگ را با شمارهی سؤاالت دفترچهی سؤال مطابقت دهید و از
 8بعد از پاس 
جابهجا نشدن پاسخهای خود مطمئن شوید.
 9با استفاده از نرمافزار آزمونساز فوقپیشرفتهای که در اختیار دارید ،مهارتهای تستزنی خود را افزایش دهید و تالش کنید تا در هر
آزمون ،تعداد پاسخهای اشتباهتان را در مقایسه با آزمونهای قبلی کاهش دهید .در ابتدا سعی کنید بیشتر از آزمونهای مبحثی و درس به درس
استفاده کنید؛ اما در چند هفتهی باقیمانده تا آزمون اصلی ،از آزمونهای جامع استفاده کنید.
 10اگر پاسخ سؤالی را نمیدانید ،هرگز به آن جواب ندهید.
خ دادن به هر  10سؤال ،به ساعت خود نگاهی بیندازید و تالش کنید زمان
 11در جلسهی آزمون ،ساعت به همراه داشته باشید و بعد از پاس 
باقیمانده را بهخوبی بین سؤاالت درسهای مختلف تقسیم کنید .برای مدیریت زمان ،تکنیک بعالوه منها ( )- +را فراموش نکنید.
خ دادن به سؤاالت است.
خ دادن به سؤاالت استفاده نکنید .مداد مشکی ن َرم ،بهترین وسیله برای پاس 
 12از اِتود (مداد نوکی) برای پاس 
 13یک عدد مدادتراش و یک عدد پاککن خوب ،همراه داشته باشید.
 14دعای پدر و مادر سرمایهی خوبی برای کمک خداوند متعال به شماست.
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