
   چگونه آزمون خود را تحلیل کنیم؟



هیچوقت شده از خودتان بپرسید برای چی در آزمون شرکت می کنید؟ اصال شما جز کدام دسته از دانش 
آن هایی که به اجبار پدر مادرها میایند آزمون میدهند یا خودتان دوست داشتید در آزمون : آموزان هستید

 شرکت کنید؟   
 

 وقت ها شده پدر مادر ها به ما می گویند چرا دانش آموز ما نتیجه آزمون هایش  خیلی 
 ...نمیکند، چرا پیشرفت نمی کند وتغییر 

  
 
 

شما اگر . از مهم ترین کارهایی که باید همراه با آزمون دادن انجام داد تحلیل آزمون بعد از آزمون استیکی 
 . سال ها آزمون بدهید ولی آن را تحلیل نکنید نتیجه شما هیچ فرقی نخواهد کرد

 
 

 
 .اینکه تحلیل آزمون چیست و چطور باید باشد را ما برایتان توضیح میدهیمحاال 



حاال این یعنی چی؟ همه ی این ها به اهمیت . ببینید بچه ها از قدیم گفتن کار را آن کرد که تمام کرد
 :باورتان نمیشود؟ االن من برایتان کامل این را توضیح میدهم! تحلیل آزمون از زمان قدیم اشاره دارد

 
ببینید آزمون دادن به تنهایی هیچ تاثیری در پیشرفت شما نخواهد داشت بنابراین این طور به نظر میرسد که 

تحلیل آزمون هم مثل بقیه کارها اول سخت به نظر می رسد اما . انگار یک کار را نصفه نیمه انجام داده باشید
 .کم کم که به صورت عادت انجام شود خیلی هم لذت بخش است



  

 حاال چگونه آزمونمان را تحلیل کنیم؟

 .یک دفتر مخصوص تحلیل آزمون تهیه کنید

 .بعد از هر آزمون شروع کنید تک تک درس ها را به ترتیب بررسی کنید

 .نه تنها سواالتی که اشتباه حل کردید بلکه سواالتی که پاسخ ندادید را هم بررسی کنید

 اگر پاسخ تشریحی دفترچه آزمون کافی نبود به کتاب درسی مراجعه کنید

 .حتما از بخش هایی که مشکل داشتید نمونه سواالت مشابه حل کنید

 در دفتر تحلیل آزمون نکات مهمی که یاد می گیرید را یادداشت کنید

 نکات را به زبان خودتان بنویسید نه اینکه عین مطلب کتاب را دوباره نویسی کنید



برای همه ی درس ها می توانید این کار را انجام دهید، 
ولی برای علوم و ریاضی و فارسی حتما این کار را انجام 

یکی دیگر از خوبی های این دفتر این است که ! دهید
بعد از یک مدت، برای مثال قبل از امتحانات ترم اول 

شما یک دفتر دارید پر از نکته های مهم که همه ی آن 
مثل ! را خودتان نوشتید و فقط و فقط برای شماست

اینکه یک نفر برای شما یک کتاب مخصوص به خودتان 
 بنویسد

تازه شب امتحان هم الزم نیست هی استرس داشته باشید و کتاب هایتان را 
هی ورق بزنید، می توانید خیلی راحت نکته هایی که در دفترتان نوشته اید را 

 .  بخوانید
                               

 
 !دفتر مثل یک گنج برایتان می شود، باور کنیداین                                 


