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  كارنامه مبتكران را بهتر بشناسيم
  

  
ان از آمـوز  دانشيكي از عوامل مهم در آگاه ساختن 

مكتوبـاتي در ايـن     هـا ارائـه   عملكردشان در آزمـون 
كــه كارنامــه ايــن نيــاز را بــرآورده  اســتخصــوص 

 . سازد مي

 
 
 
 
 
 
 
  
 

  ها كلي براي تفسير بهتر نتايج آزمون  چهار توصيه
  
  از طريق بررسي نتايج است. آزمونآموزان درخصوص اهميت تحليل توجيه دانشاولين قدم براي استفاده از . 1

  . هاي رواني داوطلب در هر آزمون باشد ويژگيها و  محدوديت، ها تعبير و تفسير نتايج بايد براساس توانايي. 2
ها و بيان ميزان  ان به بررسي نتايج آزمونآموز دانشترغيب . ها عكس العمل نشان دهد داوطلب را بايد تشويق كرد تا نسبت به نتايج آزمون. 3

  ها موثر است.ضعف و تثبيت موفقيتريزي براي رفع نقاط برنامهبه منظور ، رضايت و عدم رضايت خود از نمرات كسب شده در هر درس
  . پردازيم مبتكران مي  هاي مختلف كارنامه با توجه به نكاتي كه در باال مطرح شد ما به توصيف بخش

  

  
  به شرح زير است:

  هاي مربوط به پايه و رشته نام درس :آزمونسودر
و  شـود  ضرب مـي  ،نمره خام درسدر  عددي است كه  ضريب:

شـود و در   بر اساس اهميت آن درس اين ضريب كم و زياد مـي 
 3: درس رياضـي، بـا ضـريب    النمره تراز كل اثرگذار اسـت. مـث  

دارد. يعنـي   2درس شيمي با ضريب  نسبت بهاهميت بيشتري 
آمـوز بـه   تاثير بيشتري در نمـره تـراز كـل دانـش     رياضيدرس 

  گذارد. نسبت درس شيمي مي
  
  

  درس در آزمون. هر هاي مطرح شده مربوط بهه پرسشدمحدومحدوده سوال: 
  درس در آزمون . هر مطرح شده مربوط به هايپرسشتعداد كل  تعداد:

  درست مربوط به هر درس. هايپاسختعداد  درست:

 مبتكران را بهتر بشناسيمارنامه ك

نتايج آزمون داوطلب
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  درست مربوط به هر درس.نا هايپاسختعداد  نادرست:
  نداده است.ها پاسخ آن درس به آن هايي كه داوطلب درتعداد پرسش نزده:

  
  

منفي يعني كسـر مقـداري از نمـره      منظور از نمره. است 100 و -33. 33منفي كه عددي بين  درصد اكتسابي داوطلب با احتساب نمره
  . شود داوطلب كم مياز نمره  1، پاسخ نادرست 3كه به ازاي هر  (شانسي زدن) براي جريمه حدس زدن

  
  نمره

  خام %
  نمره خام

  غلط بي
22/2- 00/6 
22/52 00/60 
67/1  00/10  
78/57  00/66  
00/40  00/46  
78/27  00/46  
00/60  00/70  
22/23  22/41  

  
  

  شود: هاي زير استفاده مي براي تعيين اين نمره از فرمول
  

   R:هاي درست تعداد پاسخ ،W :هاي نادرست پاسختعداد ،  N :پرسشهاي هر  تعداد گزينه، T ها: تعداد كل پرسش
   

  
  
  
  
  
  
  
  

آمـوز هـيچ عـاملي بـه غيـر از       علت انتخاب اين نام به اين دليل است كه در درصـد اكتسـابي دانـش   
 د به همين منظور اين نمره ، خام است.رعملكردش دخالت ندا

  
  
  

 ي خام(درصد عملكرد)نمره

  هاي درست) تعداد پاسخ  3( -هاي نادرست)  (تعداد پاسخ

)3  ها) تعداد كل پرسش  
 100  =نمره خام يا درصد عملكرد  
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  .گويي شانسي بپرهيزدتر كند تا از پاسخشفافآموز هاي غلط رابراي دانشتواند تاثير پاسخاين ستون مي

  

  نمره خام
  غلط بي

00/6 
00/60 
00/10 
00/66 
00/46 
00/46 
00/70 

 
 
22/41 

 
  

 فرمول محاسبه:
  
  
 

  
  

هر فرد بايـد بـه     ه همين منظور نمره. بشود آزمون شونده در ارتباط با عملكرد ساير شركت كنندگان در آزمون سنجيده ميعملكرد هر 
 . دهد نمره تراز اين مقايسه را انجام مي، را داشته باشد اي تبديل شود كه اين ويژگي نمره

 نمره خام
 غلطبي

2092 
5990 
2810 
6585 
5695 
5205 
4905 
5608 
4278 
4611 

  

 درصد بدون اشتباه

 نمره تراز

هاي درستتعداد پاسخ
 تعداد كل سواالت

 نمره خام بي غلط=    100
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  ي تراز هر فرد به اطالعات زير نياز داريم: ي نمره براي محاسبه
 شود. ي خام به ترتيبي كه گفته شد، محاسبه مي نمره ي خام داوطلب: . نمره1

  گوييم. مي Xبه اين نمره 
ي خام به  ها ميانگين نمره بر تعداد آن ي داوطلبان تقسيم ي خام همه از جمع نمرهي داوطلبان آزمون:  ي خام كليه . ميانگين نمره2

درصـد بـوده يعنـي جمـع      13برابـر   87ي رياضي در كنكور سراسري  ي خام درس رياضيات در رشته آيد. مثالً ميانگين نمره دست مي
درصـد   13ي رياضـي برابـر    ي رياضي در درس رياضي تقسيم بر تعداد كل داوطلبان رشـته  ي داوطلبان رشته ي خام (درصد) كليه نمره
 گوييم. مي xشود، به اين عدد مي

اند. مـثالً در آزمـون    ي خامي كسب كرده كنندگان چه نمره درصد شركت 65دهد حدود  عددي است كه نشان مي . انحراف از معيار:3
كننـدگان   درصـد از شـركت   65ده؛ يعني بو 5/2درصد و انحراف از معيار  13ي رياضي  ميانگين دروس رياضيات در رشته 87سراسري 

ي انحراف از معيار اضافه و كم كنـيم حـدود    درصد بوده است. بنابراين اگر از ميانگين به اندازه 5/15درصد تا  5/10ي خامشان از  نمره
 آيد. ي داوطلبان به دست مي تجمع نمره

x /

/ /
/ x /

/ /

  

 
   

13 2 5
13 2 5 10 5 10 5 15 513 2 5 15 5 

  

  دهيم. نشان مي انحراف از معيار را با عالمت
را  Xعـدد   ي داوطلبـان  و انحـراف از معيـار كليـه    xي داوطلبـان  ي خام كليه ، ميانگين نمرهXي خام داوطلب  حاال با داشتن نمره

  كنيم: محاسبه مي
  آيد: ي تراز به صورت زير به دست مي نمرهحاال 

T Z  2000   ي تراز ه نمر 5000
  

  درصد بوده پس؛ 20ي داوطلبان آن آزمون هم  درصد شده و ميانگين كليه 20ي خام يك داوطلب در يك آزمون  * فرض كنيد نمره

Z


 


20 20 0
  

T    2000 0 5000   ي تراز نمره 5000
  باشد. مي 5000ي تراز اين داوطلب  كنندگان باشد نمره ي شركت ي خام يك داوطلب برابر با ميانگين كليه يعني اگر نمره

يك عدد مثبـت  X  درصد باشد، چون 20كنندگان  شركت ي درصد باشد و ميانگين كليه 20تر از  ي خام يك داوطلب بزرگ * اگر نمره
تـر   كنندگان بيش ي شركت ي خام كليه ي خام داوطلب از ميانگين نمره شود يعني هرچه نمره مي 5000تر از  ي تراز بزرگ شود نمره مي

  شود. تر مي بيش 5000ي ترازش از  باشد نمره
يـك عـدد منفـي     Xدرصد باشد چـون   20كنندگان  ي شركت تر باشد و ميانگين كليه درصد كم 20ي خام يك داوطلب از  * اگر نمره

ي تـرازش هـم از    تـر باشـد، نمـره    ي خام داوطلب از ميانگين پايين شود پس هرچه نمره تر مي كوچك 5000هم از ي تراز  شود نمره مي
  شود. تر مي كم 5000

ي خـامش   سؤال را به درستي پاسخ دهد نمـره  10درصد باشد يعني اگر داوطلبي  20سؤالي ميانگين  50* فرض كنيد در يك آزمون 
سـؤال را درسـت جـواب دهـد      11شود حاال اگر داوطلب ديگري در اين آزمون  مي 5000اين داوطلب ي تراز  شود و نمره درصد مي 20

ي ترازش  سؤال به درستي پاسخ دهد نمره 9شود و اگر داوطلبي به  مي 5300ي ترازش حدود  تر از نفر قبل) نمره (يعني يك سؤال بيش
دهد اما وقتـي از ميـانگين    ي تراز را افزايش مي امتياز، نمره 300سؤال  شود يعني تقريباً وقتي به ميانگين نزديك هستيم هر مي 4700

  يابد، يعني؛ گيريم ارزش هر سؤال افزايش مي فاصله مي
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5000 4450 2300  

درصـد، هـر سـؤال     26ي حدود  درصد بوده تا نمره 10درصد و انحراف از معيار آن  22ميانگين درس زبان  آزمونيمثالً فرض كنيد در 
 52ي خـام بـاالتر از    شود به طوري كه اگر نمره تر مي رود ارزش هر سؤال بيش ي خام (درصد) باالتر مي ياز دارد اما هرچه نمرهامت 300

توانيد روي يـك درس بـه صـورتي     ريزي دقيق مي دهد پس با يك برنامه ي تراز را رشد مي امتياز نمره 700درصد شود هر سؤال حدود 
تر شود. حـاال هـر    تر از ميانگين) بيش انحراف از معيار بيش 3اي كه گفته شد (يعني  ي خامتان از محدوده گذاري كنيد كه نمره سرمايه

  ي چند سؤال ارزش دارد. سؤال به اندازه
تـر باشـد   شود اگر عملكرد وي از ميـانگين پـايين  آموز وقتي از ميانگين بهتر شود ارزش هر سوال بيشتر ميطور كه عملكرد دانشهمان

تر از ميانگين، تقريباً دو پاسخ نادرست يـك پاسـخ    انحراف از معيار پايين 3ي  يعني در محدوده شودهاي غلط هم بيشتر ميتاثير جواب
  كند. درست را حذف مي

  ي يك داوطلب به صورت زير بود: * كارنامه
 ي ترازنمره ي خامنمره 

  6000 30 رياضي
  5800  38 فيزيك

  1100  100 شناسيزيست
  8500 100 شناسيزمين

  4450 26 ادبيات
  5900  58 دين و زندگي

  
 ي تراز آن كمتر اسـت. ايـن بـه آن معناسـت كـه در ايـن        تر است اما نمره ي خام درس فيزيك از رياضي بيش با وجودي كه نمره

تـر از   بوده و ميانگين فيزيك بيشآزمون درس رياضي دشوارتر از فيزيك بوده و عملكرد داوطلبان در درس فيزيك بهتر از رياضي 
  رياضي است.

  آيـد يعنـي ايـن     بـه دسـت مـي    3كنيم، حدوداً عدد  300كم كنيم و حاصل را تقسيم بر  5000را از  6000در درس رياضي اگر
  ي داوطلبان به درستي پاسخ دهد. تر از ميانگين كليه سؤال، بيش 3داوطلب توانسته حدوداً 

 ي اختالف قابـل توجـه    دهنده تر است. اين نكته نشان ي تراز آن كم ي تقريباً دو برابر رياضي است اما نمرهي خام درس دين و زندگ نمره
  .تر از ميانگين آزمون پاسخ داده است سؤال درست بيش 3ميانگين اين دو درس است. اين داوطلب در درس دين و زندگي حدوداً 

 كننـدگان   ي شـركت  تر است يعني وضعيت اين داوطلب از ميانگين كليـه  كوچك 5000است و از  4450ي تراز درس ادبيات  نمره
 رسيد چون   داد عملكردش به حدود ميانگين آزمون مي سؤال ديگر را به درستي پاسخ مي 2تر است و تقريباً اگر  ضعيف

 كم تـر  ي ترازش  ورده است، نمرهدست آ ي خام كامل به شناسي، نمره در درس زمين
نمرات شـبيه   اين درساي ديگر نيز به دليل آساني  چون عده از زيست شناسي است

 اند. به اين داوطلب را به دست آورده

 انـد   ي داوطلبـان نتوانسـته   دهد كه آزمون چند سؤال دشوار داشته كه همـه  شناسي نشان مي ي تراز باال در درس زيست نمره
  دهند. ها را پاسخ آن

ريزي مطالعاتي هر داوطلب باشد  تواند بنياد و اساس برنامه ي تراز معيار بسيار مفيدي براي سنجش عملكرد هر داوطلب است و مي نمره
شـود، پـس بـا نگـاهي دقيـق       اي است و عملكرد هر داوطلب در مقايسه با ديگران سنجش مـي  زيرا كنكور سراسري يك آزمون مقايسه

  ترين بهره را ببريد تا نقاط ضعفتان را پوشش دهد. هايتان بيش ييتوانيد از توانا مي
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  شود.و كل كشور مشخص ميمدرسه كالس،  در اين ستون رتبه شما در هر درس در

  

  رتبه
  كل  مدرسه  كالس

25  80  22065  
4  17  6998  
22 76 19127 
2  12  4275  
16  41  8781  
11 42 10870 
16  58  14922  
8  21  9116  
22 70 17070 
21  62  14909  

  
آموزان قوي ايـن سـنجش مـالك خـوبي      سنجد. اما براي دانش آموز خود را نسبت به سطح ميانگين كشور مي به كمك نمره تراز، دانش

كننـد كـه درصـد ايـن      آزمون شـركت مـي   دركنند يا بدون مطالعه  زيادي از داوطلبان، يك درس را رها مي تواند باشد. چون تعداد نمي
 20آمـوزان خـود را بـا     در كارنامه اضافه كرديم تـا دانـش   آورد. از اين جهت ما اين ستون را را به شدت پايين مي آموزان ميانگين دانش
  هاي آزمون مشخص كنند.  خود را با موفق  آموزان برتر آزمون بسنجند و ميزان فاصله دانش درصد

 ميانگين
 نفرات برتر

22/75 
16/92 
94/82 
88/82 
22/78 
51/82 
00/100 
64/89 
82/78 
01/85 

  
  هاي قبلميانگين تراز آزمون

  هاي قبل را با هم جمع كرده براي محاسبه اين نمره، نمره تراز آزمون
آموز  نمره تراز هر درس را با ايـن نمـره   تا دانش گيريمو ميانگين مي

باشـد نشـان دهنـده     آزمـون بيشـتر   اگر نمره تـراز ايـن   مقايسه كند.
هاي بعـد بيشـتر باشـد    اگر ميانگين تراز آزمون آموز ودانش پيشرفت

  آموز است.پسرفت دانش  نشان دهنده
  

  ميانگين تراز
  هاي قبل آزمون

  ميانگين درصد
  هاي قبل آزمون

2092  22/2-  
5990  22/52  
2810  67/1  
6585  78/57  
5695  00/40  
5205  78/27  
4905  00/60  
5608    
4278    
4611  22/22  

 رتبه

ميانگين درصد نفرات برتر

هاي قبلميانگين آزمون
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  هاي قبلميانگين درصد آزمون
شود ولي اگر درصد اين آزمـون   هاي قبل در تك تك دروس ميانگين گرفته مي آموز در آزمون همانند توضيح قبل بين درصدهاي دانش

بايـد داوطلـب    تر بوده باشـد.  كن است آزمون آسانبالعكس مم يا آموز آزمون را بهتر داده است دليل بر اين نيست كه دانش ،باالتر باشد
  خود را با ميانگين درصد كل شركت كنندگان بسنجد. (در بخش نمره تراز مفصل راجع به اين بحث توضيح داده شد.)

  :ممكن است يكي از سه حالت زير رخ دهددر بررسي 
 آنگـاه درصـد اكتسـابي داوطلـب    ، خام آزمون باشـد   شتر از ميانگين نمرهخام داوطلب بي  اگر نمره -1

  . بيشتر از ميانگين ساير داوطلبان است
آنگاه درصـد اكتسـابي داوطلـب برابـر     ، خام آزمون باشد  خام داوطلب برابر ميانگين نمره  اگر نمره -2

  . است ميانگين ساير داوطلبان
آنگاه درصد اكتسابي داوطلب كمتر ، خام آزمون باشد  ميانگين نمرهخام داوطلب كمتر از   اگر نمره -3

  . تالش بيشتري نمايد بايدو داوطلب  از ميانگين ساير داوطلبان است
  

  
توانـد   درصـد ضـريب رشـد مـي    . در هر آزمون استداوطلب نمره كل نشانگر ميزان رشد ، ين عدد كه به صورت درصد بيان شده استا

داوطلب نسـبت بـه آزمـون قبلـي      اُفتضريب رشد مثبت به معني پيشرفت داوطلب و ضريب رشد منفي به معني . منفي باشدمثبت يا 
كـل    (يعنـي نمـره  . ضريب رشد صفر نيز به معني آن است كه وضعيت علمي داوطلب نسبت به آزمون قبلي تفاوتي نداشته اسـت . است

  ).باشد آزمون قبلي و فعلي داوطلب يكسان مي

100 1 - 
 ي ضريب رشد هر درس محاسبه= فرمول    تراز آزمون فعليينمره

 هاي قبلميانگين نمره تراز آزمون
  يا

100 1 - 
 ي كل آزمون فعلي نمره -ي كل آزمون قبلي  نمره

 ي ضريب رشد هر درس محاسبه= فرمول 
  ي كل قبلي نمره

  

  توجه:
  در تحليل ضريب رشد نكات زير را در نظر بگيريد:

آمـوز در   چون رشـد و نمـره تـراز دانـش    ، آموز (درصدها) بيشتر شده باشد اما رشد او منفي باشد ممكن است عملكرد ظاهري دانش -1
  . مقايسه با رشد و نمره تراز ساير شركت كنندگان كمتر بوده است

  . محاسبه خواهد شد با آزمون قبلي او آموز ضريب رشد اين دانش، شركت نكرده باشدآموز در آزمون قبلي  اگر دانش -2

  
  شود.  ها در كل سال نمايش داده مي تان را در طول آزمون دراين نمودار به صورت تصويري وضعيت رشد و اُفت

  
آموزان هاي بسيار كاربردي در كارنامه براي دانشآموز مشخص شده و يكي از بخشجدول نمره كل و رتبه كشوري دانشدر اين قسمت 

توان فهميـد كـه احتمـال    هاست. با اين جدول ميدبيرستان و سال چهارم است. اين بخش مربوط به نمره داوطلب در تك تك زيرگروه
  .هايي بيشتر استقبولي داوطلب در چه رشته

 ضريب رشد

 نمودار پيشرفت تحصيلي

 هانتايج كل داوطلب در هر يك از زير گروه



 ٨ 

  
تواند پاسخ صـحيح خـود و درصـد صـحيح     شود. داوطلب ميها به تفكيك زير موضوعي هر درس آورده ميدر اين بخش تحليل پرسش

بـه كـدام    خود را مشـخص كنـد كـه مربـوط     ضعف  تواند نقاطميهايي كه در كارنامه آمده  با تحليل پرسشگويي رابررسي كند. پاسخ
  . مبحث درسي است

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 

 ت آزمونتحليل سؤاال


