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22/69  

  

91/78  

 درنــدا
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  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 ميانگين كليهي خام يك داوطلب برابر با  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 ميانگين نمرهي خام داوطلب از  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    خام داوطلب از ميانگين پايين ي شود پس هرچه نمره تر مي كوچك 5000ي تراز هم از  شود نمره مي
  شود. تر مي كم 5000

ي خـامش   سؤال را به درستي پاسخ دهد نمـره  10درصد باشد يعني اگر داوطلبي  20سؤالي ميانگين  50فرض كنيد در يك آزمون  *
سـؤال را درسـت جـواب دهـد      11يگري در اين آزمون شود حاال اگر داوطلب د مي 5000ي تراز اين داوطلب  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    ميي تراز را افزايش  امتياز، نمره 300شود يعني تقريباً وقتي به ميانگين نزديك هستيم هر سؤال  مي 4700

  يابد، يعني؛ گيريم ارزش هر سؤال افزايش مي فاصله مي
  
  
  
  

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 امتياز دارد اما هرچه نمره 300

انيد روي يـك درس بـه صـورتي    تو 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  مي آموز وقتي از ميانگين بهتر شود ارزش هر سوال بيشترطور 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 تراز  نمره  ي خامنمره 
  6000  30  رياضي
  5800 38  فيزيك

  1100 100  شناسيزيست
  8500  100  شناسيزمين

  4450  26  ادبيات
  5900 58  دين و زندگي
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