
شی، هدف:  آزمای آزمون های  است. بدین معنا که داوطلب پس از هر آزمون نتایج آزموون ووود  ا  »یادگیریبرای آزمون «یکی از مهمترین اهداف 

به سوال های هر د س  ا مشخص و برای  فع نقوا  عوعوف ووود یا پاسخ ندادن  وپاسخ غلط د  د س های مختلف بر سی و تحلیل می کند و دالیل 

بهترین زمان برای تحلیل آزمون نزدیکترین زمان بعد از بر گزا ی آزمون است. پس از یک اسوتوراِوت  زمان تحلیل آزمون: تصمیم مناسب اتخاذ می کند. 

دقویو   طو کافی نسبت به تحلیل آزمون اقدام کنید؛ این بدان دلیل است که شما د  این زمان تمام مسایل مربو  به آزمون  ا د  ذهن وود دا ید و به 

 علت نزدن یا غلط زدن سوال ها  ا می دانید و این موعوع برای تصمیم گیری های بعدی مهم است.

 قبل از تحلیل سوال های آزمون  وِیه ی وودتان  ا تحلیل کنید و با هر نتیجه ای سعی کنید وععیت  وِی وود  ا تقویت نمایید.: نکته ی مهم

 پیشنهاد برای رفع نقاط ضعف دالیل پاسخ غلط یا پاسخ ندادن به سوال

 ضعف علمی 
 ـ یادداشت برداری از پاسخ های غلط و ... 

 ـ مطالعه ی همراه با درک و فهم مطلب

 ـ تست زدن برای آگاهی از سطح یادگیری

 تکرار همراه با درک و فهم در فواصل زمانی مختلف فراموشی

 قاطی کردن

 )تفکر در هنگام مطالعه(ـ توجه به مرحله ی چهارم مطالعه 

 ـ مرور چند مطلب با هم و تست چند موضوع باهم

 ـ  سازماندهی و دسته بندی مطالب 

 بی دقتی و اشتباه محاسباتی
 آمادگی جسمی و روحی  -

 تسلط بر مطالب درسی و مدیریت زمان -

ـ برنامه ریزی بهتر بر اساس: تعیین اولویت ها و تعادل  نرسیدن به سرفصل
 در برنامه ی درسی

 ـ مرور مهارت آزمون دادن و مدیریت زمان کمبود وقت

 استفاده از منابع غنی تر و زدن تست های بیشتر مشکل در زدن تست های سطح باال

 غلط های زیاد
 پاسخ دادن بر اساس حدس و گمان و شانساز ـ پرهیز 

 %01نزده =  51صحیح + 52سوال ادبیات:        52

 %70/04غلط= 51صحیح+ 52اثر تعداد غلط                  

 واحد خدمات راهنمایی و مشاوره  

 شیراز 1ناحیه  -مجتمع نمونه دولتی غزال 

 1931مهر  -مشاور تحصیلی  –رزا ق خواجه زاده       
 منبع:  اهنما و کتاب کا  برنامه  یزی د سی کنترل


