
تجربه تدريس 
شيمی در دوران 

علیرضاناصريمود
معلم شیمي ناحیه ۲ كرمان

چگونگي برگزاري آزمون و
 ارزشیابي مستمر با كمك پیام رسان

 واتس َاپ
نمرههــایخود،زمینهرابرایرقابتســالموبخشــیدنبهدانشآموزانبرایافزایشسطحجملهامتیازهایاینروشبرشمردکهباانگیزهمرحلهبعددروبالگاعالمنمرههارامیتوانازواعالمنمرههرآزمونپیشازبرگزاریآزمونبرگههاباتوجهبهچندگزینهایبودنپرسشهابرگزاریآزمونهادرموعدمقرر،تصحیحسریعپایگاهانجاممیشود.نظم،استمراروتأکیدبرزمانپسازبرگزاریآزمونوبابارگزاریرویتعیینمیشود.اعالمنمرههرآزموندرحداقلهردانشآموز،باتوجهبهنمرههایکالسیآنماهگروهواتسَاپقرارمیگیرد.محاسبهنمرهماهانههرآزموندرساعتوروزمشخصیازهفتهدرپرسشچندگزینهای،طرحمیشود.پرسشهایمیگیردکهبرایهریکبهطورجداگانه،ســهآزموناینروش،سهبخشموردارزشیابیقراردانشآموزاندرآموزشمجازیاســت.درهرهفتگیراهکاریمناسببرایسنجشکارایيبرگزاریارزشیابیمستمردرقالبآزمونهايچکیده

پویایآموزشیفراهممیکند.

کلیدواژههــا: ارزشــیابی مســتمر، نرم افزارهای 
پیام رسان، واتس َاپ، آموزش مجازی، دوران کرونا 
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مقدمه
در فعالیت های آموزشی ضمن تدریس، معلم با روش ها و امکانات 
موجود، شرایط تغییر رفتار دانش آموز را فراهم می کند. دانش آموز 
در فرایند آموزش، فعالیت های مختلفی انجام می دهند و شرایط 
گوناگونی را تجربه می کنند. حال اگر فعالیت های آموزشــی به  
اینجا محدود شود، شرایط برای تحقق همه هدف های آموزشی، 
فراهم نخواهد شد. برای کسب چنین اطالعاتی، ارزشیابی مستمر 

از فرایند یاددهیـ  یادگیری امری ضروری به نظر می رسد. 
از عمده نتایج ارزشیابی مستمر برای دانش آموز و معلم می توان 

به  این موارد اشاره کرد [1]:
ـ ایجاد بازخورد برای معلم و دانش آموز در جهت تعیین میزان 

تحقق هدف های آموزشی؛
ـ تصمیم گیری معلم با استفاده از  این بازخورد در مورد انطباق 

برنامه آموزشی با سطح یادگیری دانش آموزان؛
ـ ایجاد فرصت برای دانش آمــوزان در جهت توجه به پرورش 

مهارت ها و توانایی های فکری خود؛
ـ ایجاد امکان بیشتر برای دانش آموزان در جهت کسب آگاهی 
از نقاط قوت و ضعف خود برای رســیدن به هدف های آموزشی، 
رفع نارسایی ها و پرورش و تقویت جنبه های مثبت توانایی های 

خود. 
در فرایند ارزشــیابی، داوری با توجه به دانــش، مهارت ها، و 
توانایی هایی انجام می شــود که دانش آموزان پس از آموزش به 
دســت آورده اند. یکی از مهم ترین ارزشیابی ها بررسی پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان اســت. در  این ارزشــیابی به ســنجش 
عملکــرد دانش آموزان و مقایســه نتایج حاصــل، با هدف های 
آموزشی از پیش تعیین شده، پرداخته می شود. نتایج ارزشیابی به 
تصمیم گیری درباره چگونگی بازنگری در فعالیت های آموزشی 
طراحی شــده توســط معلم و تالش های یادگیری دانش آموزان 
اختصاص می یابد. ارزشــیابی مستمر باید از ویژگی هایی به  این 

شرح برخوردار باشد [2]:
٭ پویایی و گستردگی داشته باشد؛

٭ انتظار معلم از آن فراتر از آزمون های سنتی باشد؛
٭ تصویری کلی از وضعیت تحصیلی دانش آموز ارائه دهد؛

٭ از ارزشیابی مســتمر و نتایج حاصل از آن در جهت رشد و 
ارتقای فراگیر استفاده شود؛

٭ از دانش آموز در حد توان و رشــد و بالندگی او توقع داشته 
باشد؛

٭ به معلم بــرای طراحی مرحله بعدی تدریس خود اطالعات 
مستند و معتبر بدهد؛

٭ با فرایند آموزش درهم تنیده باشد.
البته همواره در راه انجام ارزشیابی مستمر بایدها و نبایدهایی 

مدنظر است که برخی از مهم ترین آن ها عبارت اند از [3]:
○ ارزشیابی مستمر باید متناسب با هدف های آموزشی باشد.

○ ارزشیابی مستمر باید توأم با افزایش اعتمادبه نفس و تکریم 
شخصیت واالی انسانی دانش آموزان باشد.

○ ارزشیابی مستمر نباید تحت تأثیر نیازهای کاذب محیط قرار 
گیرد.

○ ارزشیابی مستمر باید متناسب و هماهنگ با محتوای کتاب 
درسی باشد.

○ ارزشــیابی مســتمر باید همواره پیشــرفت های فراگیر را 
بر جسته تر نشان دهد.

درواقع، ارزشیابی مستمر نوعی ارزشیابی است که در پایان هر 
بخش از مطالب تدریس شده، در طول سال تحصیلی و در فعالیت 
مکرر به صورت روزانه، هفتگی یا ماهانه انجام می شــود. برونداد 
ارزشیابی مســتمر دانش آموزان نمره ای است که با عنوان نمره 
مستمر در کارنامه آموزشی دانش آموز ثبت می شود. نمره مستمر 
همواره به عنوان یکی از نمره های مهم در ارزشیابی دانش آموزان 

مطرح بوده است.
پس از شیوع کرونا در کشور، ستاد ملی مبارزه با  این بیماری، 
سیاســت تعطیلی مدارس، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزشی را 
در اولویــت برنامه های خود قرار داد. بــا توجه به ناگهانی بودن 
 این شرایط، رویارویی با چالش ها برای آموزش های غیرحضوری
بــر پایه فضای وب و ارائه مجازی آمــوزش در همه دوره ها، دور 
از انتظار نبود. از سوی دیگر، به منظور ارتقای کیفیت ارزشیابی 
درس هــا و پاســداری از ســالمت کارکنان مــدارس، معلمان 
و دانش آمــوزان، ارزشــیابی های درس ها به صــورت مجازی و 
غیرحضوری سازماندهی شــد.  این مقاله حاصل تجربه ای است 
که در طول دوران ســخت ناشی از فراگیری بیماری کوویدـ19 
در کشــور، بهبود کیفی آموزش های مجازی را دربرداشته است. 
تجربه ای که شاید برای بســیاری از معلمان سودمند و راهگشا 

باشد. 

شرحماجرا
در آغاز  ایــن تجربه، دانش آمــوزان در گروه هــای واتس اَپی 
سازماندهی و کالس بندی شدند. شاید یکی از دشواری های  این 
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دانشآموزدرفرایندآموزش،فعالیتهایمختلفی
انجاممیدهندوشرایطگوناگونیراتجربهمیکنند.
حالاگرفعالیتهایآموزشیبهاینجامحدودشود،
شرایطبرایتحققهمههدفهایآموزشی،فراهم

نخواهدشد
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روش همین بخش بود که با کمک معاونت اجرایی مدرسه شماره 
تلفن همراه دانش آموزان تهیــه و در گروه با نام و نام خانوادگی 
خودشــان ذخیره می شد. سعی شده بود که برای هر دانش آموز 
نمره ای به ازای هر هفته، تعیین و در کاربرگ کالسی طراحی شده 

در وبالگ درج شود. 
در نخستین جلسه کالســی مجازی، زمان برگزاری آزمون ها 
معین و برنامه یادشــده تا پایان دوره آموزشی اعالم می شود تا 
به طور منظم دنبال  شــود. بی شک اســتمرار  این روش در طول 
دوران تعطیلی مدارس کمک شــایانی به حفظ و بهبود کیفی 

یاددهیـ  یادگیری مطالب درسی خواهد كرد. 

آنچهحاصلشد
در  این روش، بر مبنای یــک آزمون هفتگی به هر دانش آموز 
نمره داده می شــود. در  این آزمون ها سه بخش مورد ارزشیابی 
قرار می گرفت که برای هر یک، ســه پرســش چندگزینه ای و 
جداگانه مطرح می شد. منبع  این پرسش ها همان مطالبی بود که 
تدریس شده بود. مدت پاسخگویی به  این آزمون ها محدود و 5 

                                                                           به نام خدا                                                         99/03/02
آزمون مستمر مجازي شماره )10( درس شیمي، پایه یازدهم                                              نام دبیر: علیرضا ناصري مود

مدت زمان آزمون: 5 دقیقه )پاسخ صحیح هر سؤال +1(                                                            كالس: یازدهم تجربي
)پاسخ ها همراه با محاسبات و توضیحات باشد(

1

چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟
آ. اگر ظرفیت گرمایي ویژة ماده A از B بیشتر باشد، قطعًا ظرفیت گرمایي آن نیز بیشتر است.

ب. نماد دما برحسب سلسیوس، T و برحسب كلوین، Ɵ است.
پ. میزان جنبش هاي نامنظم ذره هاي آب C° 100 و بخار آب C° 100 با هم برابر است.

ت. گرماي یك نمونه آب به جرم 100g و دماي C° 400 برابر با 1200J است.
4 )4                            3 )3                           2 )2                       1 )1

2

اگر میانگین آنتالپي پیوند N-H برابر با 391kJ.mol-1 باشد، ΔH كدام واكنش زیر به درستي نوشته شده است؟
NH (g) NH (g) H (g) H kJ→ + ∆ =3 2 2

1 391
2

 )1
NH (I) N(g) H(g) H kJ→ + ∆ =2 2 782  )2

NH (g) N(g) H(g) H kJ→ + ∆ =3 3 1173  )3

NH(I) N(g) H (g) H kJ→ + ∆ =2
1 391
2

 )4

3

با توجه به ساختار تركیب هاي آلي داده شده، چه تعداد از عبارت هاي زیر درست است؟
آ. فرمول مولكولي این دو تركیب متفاوت است.

ب. محتواي انرژي آن ها یكسان است.
پ. تعداد پیوندهاي آن ها با هم برابر است.                                                                               

ت. خواص شیمیایي این دو تركیب متفاوت، اما خواص فیزیكي آن ها مشابه است.
ث. تركیب B نوعي هیدروكربن سیرنشده است.

4 )4                  3 )3                  2 )2        1 )1

نتایج این آزمون روي سایت www.naserimood.blog.ir اعالم خواهد شد.

شکل1نمونهبرگآزمونطراحيشدهبرايآزمونمجازيهفتگيشماره1٠

دقیقه تعیین شده بود. سؤال های آزمون ها در یک روز و ساعت 
مشخص از هفته ، در گروه کالسی قرار می گرفت. منبع پرسش ها 
آزمون های آزمایشی سراســری هم بود که به طور سازمان یافته 
و منســجم در حال برگــزاری بود و در مــواردی هم از بایگانی 

سال های گذشته استفاده می شد. 
هنگام طراحی سؤال ها برگه پاسخنامه آن ها نیز طراحی شده 
بود که با یــک فاصله زمانی 30 دقیقه ای و پس از جمع آوری و 
دریافت تمامی پاسخ ها برای خودارزیابی دانش آموزان روی گروه 
کالسی بارگذاری می شد. گفتنی است که طراحی برگه سؤال به 
گونــه ای بود که قالب طراحی آن برای تمامی آزمون های بعدی 

حفظ می شد. 
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یکیازمهمترینارزشیابیهابررسیپیشرفت
تحصیلیدانشآموزاناست.دراینارزشیابیبه

سنجشعملکرددانشآموزانومقایسهنتایجحاصل،
باهدفهایآموزشیازپیشتعیینشده،پرداخته

میشود
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                                                                           به نام خدا                                                       
پاسخنامه آزمون مستمر مجازي شماره )10( درس شیمي                                                 نام دبیر: علیرضا ناصري مود

1پایه یازدهم
گ 4

آ. ظرفیت گرمایي ویژة  هر ماده، فقط به نوع ماده وابسته است. در حالي كه ظرفیت گرمایي آن عالوه بر 
نوع ماده، به مقدار آن نیز وابسته است.

ب. نماد دما برحسب سلسیوس، θ و برحسب كلوین، T است.
پ. جنبش هاي نامنظم ذره هاي بخار آب C° 100 بیشتر از آب C° 100 است.

ت. اشاره به گرماي یك نمونه ماده از نظر علمي نادرست است و گرما از ویژگي هاي یك فرایند است.

2
گ 3

آنتالپي پیوند، مقدار انرژي الزم براي شكستن یك مول پیوند گازي و تشكیل ذرات گازي شكل است.
بررسي گزینه هاي نادرست:

1 مول H2 تولید شده است.
2

گزینة 1: در فراورده ها به جاي تولید اتم H گازي شكل، 
گزینة 2: واكنش دهندة NH2 به جاي آنكه گاز باشد، در حالت مایع قرار دارد.

گزینة 3: واكنش دهندة NH، به جاي آنكه گاز باشد، در حالت مایع قرار دارد. همچنین به جاي آنكه اتم 
1 مول H2 تولید شده است.

2
H گازي شكل تولید شود، 

3
گ 1

فقط عبارت »پ« درست است.
بررسي سایر عبارت ها:

آ. فرمول مولكولي هر دو تركیب، C6H12O مي باشد و با هم ایزومر هستند.
ب. این دو تركیب از نظر سطح انرژي با هم متفاوت هستند.

ت. در ایزومرهاي یك تركیب، خواص شیمیایي و فیزیكي متفاوت است.
ث. مادة B نوعي الكل است و هیدروكربن نیست.

نتایج این آزمون روي سایت www.naserimood.blog.ir اعالم خواهد شد.

شکل٢نمونهپاسخنامهطراحيشدهبرايآزمونمجازيهفتگيشماره1٠

در شــکل 1 نمونه برگه یک آزمون هفتگی آورده شده است. 
در  این برگه ها به مواردی چون شــماره و تاریخ برگزاری آزمون 
به منظور تأکید بر استمرار و دفعات آزمون ها، مدت زمان آزمون، 
نحوه بارم بندی و نیز نحوه و چگونگی اعالم نتایج آن اشاره شده 

است.  
دانش آموزان بایســتی پس از نوشتن پاسخ ها، تصویر آن را در 
پایان مهلت 5 دقیقه ای به صورت مستقیم، در پیام رسان واتس َاپ 
ارسال می کردند. شکل 2 نمونه ای از پاسخنامه  این آزمون است. 
ذکر پاسخ سؤال ها به صورت موردی و تشریحی از مواردی است 

که در برگه پاسخنامه در رعایت آن سعی شده است.
مرحله نهایی ارزشیابی صورت گرفته تصحیح پاسخ ها و چگونگی 
نمره دهی به آن هاســت.  برای هر پاسخ صحیح یک نمره مثبت 
)1+( و برای هر پاســخ نادرســت یک نمره منفــی )1-( تعلق 
می گیرد. بنابراین در صورت پاسخ صحیح به هر سه سؤال، نمره 
دانش آموز 3+ اســت، در صورت پاسخ نادرست به هر سه سؤال، 
نمره 3- خواهد بود. برای دانش آموزی که دو پاسخ صحیح و یک 
پاسخ نادرست داده است، نمره 2+  در کنار نمره 1- و در مجموع، 
نمره 1+ در نظر گرفته می شــود. برای دانش آموزی که دو پاسخ 
نادرست و یک پاســخ صحیح داده است، نمره 2- در کنار نمره 
، ثبت می شــود. بنابراین هر دانش آموز  1+ و در مجموع نمره 1-

متناسب با سطح آمادگی اش در آزمون هفتگی تقریبًا هر هفته 
یکی از نمره های 3+، 1+، 1- و 3- دریافت می کند. گفتنی است 
که برای هر دانش آموز در صورت غیبت در جلســه آزمون، نمره 

6- ثبت می شود.
با توجه به  اینکه آزمون به صورت هفتگی و تا حد امکان در فواصل 
زمانی منظم باید انجام شــود، اعالم نمره های هر آزمون باید در 
حداقــل زمان پس از برگزاری آزمــون و از طریق بارگذاری روی 
وبالگ صورت گیرد و  اینجاســت که معضل امروزی در دسترس 
بودن تلفن همراه برای دانش آموزان به نقطه قوتی تبدیل شــد و 
آن ها می توانند به آســانی از نتیجه آزمون خود باخبر شوند.  این 
فرایند برای والدین دانش آموزان نیز بســیار خوب پیش می رود و 
 ایشان به صورت هفتگی می توانند وضعیت فرزندشان در کالس را 
به صورت انفرادی و در مقایسه با دانش آموزان کالس بررسی کنند. 
محاسبه نمره ماهیانه هر دانش آموز بر مبنای نمره های کالسی 
در طول آن ماه تعیین می شود. بدین صورت که باالترین مجموع 
نمره هــای ماهیانه را مشــخص و اختالف آن تا 20 ســنجیده 
می شــود. ســپس به میزان  این اختالف به مجموع نمره سایر 
دانش آموزان اضافه می شــود و بر  این اساس نمره های ارزشیابی 

ماهیانه آن ها نیز تعیین می شود. 
در طول تعطیالت و در فاصله زمانی 10 اســفندماه 1398 تا 
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5 خــرداد 1399 یازده مرحله آزمون هفتگی برگزار شــد که با 
مشارکت کامل دانش آموزان همراه بود. نظم و استمرار و تأکید بر 
برگزاری آزمون ها در موعد مقرر )جمعه شب ها ساعت 21:30(، 
تصحیح سریع برگه ها که با توجه به چندگزینه ای بودن آن ها به 
خوبی میســر بود و اعالم نمره های هر آزمون تا قبل از برگزاری 
آزمون مرحله بعد، موجب شده بود تا دانش آموزان با جدیت باال 
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به دنبال افزایش سطح نمره خود باشند و در رقابتی سالم و پویا 
به فعالیت های آموزشی اقدام کنند.

در جدول 1 نمونه کاربرگ کالســی تهیه شــده آورده شــده 
 اســت )نمونه های عینی  این کاربرگ ها روی وبالگ به نشــانی
www.naserimood.blog.ir در دســترس عالقه منــدان قرار 

می گیرد(. 
شایان گفتن است که در زمان اعالم نمره مستمر 1 مدارس باز 
و فعالیــت مدارس به صورت حضوری بود ولی در مورد نمره های 
مســتمر نوبت 2، 3 و 4 آزمون ها و کالس ها به صورت مجازی و 
غیرحضوری دنبال شده است. همان گونه که در جدول 1 مشاهده 
می شــود به عنوان نمونه در تعیین نمره مستمر4، دانش آموزان 
شــماره 4، 5 و 7 با مجموع 7+ بهترین عملکرد را داشــته اند و 
بنابراین با افزودن 13 نمره به مجموع نمره های  ایشان، برای آن ها 
نمره 20 منظور شده است. بر همین اساس به مجموع عملکرد 
ســایر دانش آموزان 13 نمره افزوده شده است. مثاًل دانش آموز 

شماره 1 برای تعیین نمره مستمر4 با مجموع 5+ و افزایش 13 
نمره، موفق به دریافت نمره مستمر 18 شده است.

پیشنهادهاوتوصیهها
در  این تجربه به جای اســتفاده از نرم افزارهای آزمون ساز رایج 
سعی در تعامل گسترده و منظم با دانش آموزان و اولیای  ایشان از 

راه برگزاری  این گونه آزمون ها در فضا مجازی شده است.
برگــزاری آزمون های مجــازی در دوران عــادی مدارس هم 
می تواند در ارزشیابی ها سودمند و مؤثر باشد. آنچه  این آزمون ها 
را در نظر دانش آموزان ارزشمند می کند، برگزاری منظم، تصحیح 
سریع و اعالم به موقع نتایج و نیز سهم بخشیدن  این نمره ها در 
تعیین نمره مستمر نیم سال است. بر همین اساس و با استناد به 
 این گونه برگزار کردن آزمون ها می توان به راهکاری برای تعیین 

نمره پایانی درس نیز دست یافت. 
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