
يادداشت

 سؤال يا طنز
é در همة بيماری های مطرح شده در بخش ژنتيك (فصل سوم) 
كتاب درسی، با فرض بر اينكه پدر بيمار و مادر سالم باشد، وجود 

كدام مورد غير ممكن خواهد بود؟ 
é در ارتباط با همة سازوكارهايی كه باعث ايجاد گونه ای جديد 

 می شود، كدام مورد به طور حتم صادق است؟
به نظر می رسد اين پرسش ها بيشتر تراوشات ذهنی طنزپرداز 
باشد که برای به ُسخره گرفتِن درس و مشق و مدرسه، و آموزش 
مبتنی بر حافظه طرح شده اند! به بيان ديگر، فقط در نمايشی 
طنزآميز می شد شاهد چنين  سؤاالتی بود؛ اما اكنون  می بينيم 
بناست پاسخ به آن ها دانش آموزی را يك قدم به قبولی در دانشگاه 

نزديك يا از آن دور كند. 
آزمون سراسری سال  زيست شناسی  بخش  در  پرسش ها  اين 
۱۳۹۹ آمده اند. اگر از عمر اين كتاب ها زمان درازی می گذشت، آن 
را به حساب رسيدن كف گير به ته ديگ می گذاشتيم. سال هاست 
از حافظه مداری كنكور۱ ناليده ايم. هر چه حجم كتاب درسی كاهش 
يافت تا فرصتی برای پرورش مهارت های فرايندی علم تجربی- كه 
برای زندگی معقول و سالم نيز ضروری اند- فراهم شود، بر دشواری 
كنكور افزوده شد. هر چه مفاهيم ساده تر گفته  شد، پيچيدگی 

كنكور  بيشتر شد. 

عبور از كتاب درسی
از سال ۱۳۹۷ كه عمر كتاب های زيست شناسی در نظام سالی 
واحدی به پايان رسيد،  مؤلفان مدام مورد پرسش قرار می گرفتند 
در  داريد كه  نبايدهايی  و  بايدها  رعايت  برای  تضمينی  كه چه 
كتاب مورد تأكيد قرار داده ايد. پاسخ اين بود كه سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی هر ساله منابع، حذفيات و تأكيدات را در 
پاسخ به سازمان سنجش آموزش  کشور به طور رسمی و كتبی 
اعالم می كند، اين سازمان از همين كشور است و اصوًال دليلی برای 
گذر از كتاب درسی ندارد كه طبق قانون تنها منبع رسمی برای 
آموزش و ارزشيابی در نظاِم آموزشی متمركز در جمهوری اسالمی 
ايران است. در اين ميانه هم كم نبودند مدرسان كنكوری كه حتی 
از رسانة ملی سعی در القای كافی نبودن كتاب  درسی برای عبور 
از سد كنكور به دانش آموزان و دبيران  زيست شناسی داشتند؛ اما 
چه شيرين بود لحظه ای كه  سؤاالت زيست شناسی آزمون سراسری 
سال تحصيلی ۹۹-۱۳۹۸را ديديم. با همة ايراداتی كه داشتند، به 
نگرانی دانش آموزان و معلمان دربارة عبور از خط  قرمزهای کتاب 
درسی پايان دادند؛ گرچه مواردی مانند عدم طرح  سؤال از فصل اول  

کتاب درسی زيست شناسی۱وجود داشت۲.
هر چه آزمون سراسری سال گذشته خيال دبيران زيست شناسی 
و دانش آموزان رشتة تجربی و به تبع آن خانواده ها را آسوده کرد،

اشاره 
آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى ساِل 
تحصيلى 1400-1399 دومين كنكور بعد از تغيير نظام آموزشى، 
مبتنى بر اسناد تحولى بود. كنكور امسال با كنكور سال پيش فرق 
داشت، اين را از بابت كوويد-19 نمى گويم كه باعث تعويق دوماهة 
آن شد، بلكه به علت پرسش هايى مى گويم كه خارج از محتواى 
كتاب درسى نظام جديد طرح شده بود؛ يعنى، داوطلبان نظام 
3-3-6 بايد به سؤاالتى پاسخ مى دادند كه در كتاب درسى خود 
نديده بودند. اين نوشته به اختصار در اين باره پرداخته است، به اين  

اميد كه ديده و چاره اى براى ممانعت از تكرار آن انديشيده شود. 
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عبوِر کنکور از برنامه 
و كتاب  درسی

عبوِر کنکور از برنامه 
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الهه علوی
کارشناس مسئول علوم تجربی سازمان

 پژوهش و برنامه ريزی آموزشی
برنامه ريز درسی و مؤلف کتاب های درسی 

زيست شناسی و علوم تجربی کشور

عبور از كتاب درسی سؤال يا طنز

اشاره 
آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى ساِل 

تحصيلى 
مبتنى بر اسناد تحولى بود. كنكور امسال با كنكور سال پيش فرق 

اميد كه ديده و چاره اى براى ممانعت از تكرار آن انديشيده شود. 
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دبير  حاِل  كرد.  ايجاد  بی اعتمادی  از  موجی  امسال  آزمون 
زيست شناسی را تصور كنيد كه به دانش آموزانش اطمينان داده 

 است كه  سؤاالت كنكور خارج از كتاب درسی نيست.
 دلخوش كرده بوديم به كنكور ۱۳۹۸. دليلی نبود كه كنكور 
۱۳۹۹ بخواهد از كتاب درسی عبور كند و پرسش هايی بياورد كه 
پاسخ آن ها در كتاب درسی نيست. نمونه هايی از چنين پرسش هايی 

از اين قرارند: 
 پرسش ۱۷۳ كه از اپران لك می پرسد،  

 پرسش ۱۷۶كه واژة ساركوپالسم را در گزينة ۴ دارد،۳
 پرسش ۲۰۱ كه گرچه محاسبه ای ابتدايی است؛ اما با توجه 
به ممنوعيت طرح  سئواالت محاسباتی و عددی كه به صراحت 
در كتاب درسی اعالم شده است، نوعی تخلف محسوب می شود.۴

 پرسش ۱۵۹ كه دانش آموز برای پاسخ به آن بايد چگونگی 
پيش بينی بروز بيش از يك صفت را در زاده ها بداند، كه از مفاهيم 

كتاب درسی نيست. 

توسن افسارگسيختة كالس ها و مؤسسه های كنكوری از تاخت 
 می افتد كه سازمان سنجش آموزش كشور به صراحت اعالم كند 
چنين اشتباهی در هيچ سال ديگری رخ نخواهد داد. آيا اين انتظار، 

انتظار نابه جايی است؟
دانش آموزی كه به اميد رتبة بهتر يك سال را پشت اين سد 
با تكرار شبانه روزی مطالعة دروس، گذرانده بود، می گفت: وقتی 
بناست كتاب درسی منبع كنكور نباشد، تالش مِن دانش آموز چه 
معنی ای دارد. دبير زيست شناسی ای می گفت مدرسه ای كه سال ها 
در آن درس می دادم و مدير به جای ۴ ساعت،  ۶ ساعت در اختيارم 
گذاشته بود امسال اين دو ساعت را از من گرفت تا كالس كنكور 

برگزار كند.
يادمان باشد عبور از برنامة درسی، حتی به اندازة چيزی حدود 
ده درصد  سؤاالت را نمی توان ناديده گرفت. اگر برای برداشتن اين 
خشت كج  كاری نکنيم، بنايی كه تا ثريا كج می رود بر سر همه مان 
آوار  می شود. كنكور به خودی خود به چالشی مهيب تبديل شده 

است، آن را مهيب تر و سهمگين تر نكنيم.
در حالی اين نوشته را به پايان می رسانم كه ذهنم درگير مسائلی 
است كه می دانم اگر عزمی جدی باشد، گرچه دشوار؛ اما غيرقابل 
پذيرش  كشورها  از  بسياری  مانند  نمی توان  آيا  نيستند.  حل 
دانشجوی پزشكی را از كنكور سراسری خارج  و مثًال به بعد از 
گرفتِن مدرِك كارشناسی در يكی از رشته های علوم پايه موكول 
كرد؟ آيا بناست عمر مفيد  فرزندان اين آب و خاک همچنان در 
كالس های كنكور بگذرد كه در بهترين حالت چند راه حل تستی 

ياد می دهند؟ 
ذهنم درگير سند برنامة درسی ملی است كه بناست چرخ آموزش 
در جمهوری اسالمی ايران بر محور آن بچرخد. هر صفحه ای از اين 
سند را كه ورق می زنم با عباراتی مواجه می شوم كه آن را در تضاد 

با آموزِش مبتنی بر موفقيت در كنكور می بينم. 
بی شك هنوز فرصت برای جبران هست.

پی نوشت ها
۱. با توجه به ملموس و كوتاه بودن واژة «كنكور»، از اين واژه استفاده كرده ام.

 ۲. فصل يکم  كتاب زيست شناسی پاية دهم نيز داستان جالبی دارد. به خاطر دارم اولين 
ويراست اين كتاب كه در پاييز ۱۳۹۵ وارد چرخة آموزش شد، شنيديم كه در كالس های 
كنكور و کالس های مدارس كنكورمحور از فصل يكم كتاب با اين استدالل عبور  می كنند 
كه از اين فصل در كنكور سؤالی نخواهد آمد. جالب است كه دست بر قضا همين هم شد.
  ۳. در راستای ساده سازی محتوای آموزش زيست شناسی و حذف واژه های غير ضروری 
از محتوای آموزش عمومی زيست شناســی، در كتاب درســی از اين واژه آگاهانه استفاده 

نشده است.
 ۴. توجه داشــته باشيم كه در كتاب درســی قيدی مبتنی بر سطح دشواری يا سادگی 
ســؤال های محاســباتی تعيين نشــده و تصميمی آگاهانــه برای پايــان دادن به طرح 

پرسش های صرفًا پيچيدة محاسباتی بوده  است كه ارزش علمی ندارند.

هر چه آزمون سراسری سال گذشته 
خيال دبيران زيست شناسی و 

دانش آموزان رشتة تجربی و به تبع آن 
خانواده ها را آسوده کرد، آزمون امسال 

موجی از بی اعتمادی ايجاد كرد

واژه های مصوب
يكی ديگر از نگرانی ها، پيرامون واژه های مصوب فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی بود كه از سال ۱۳۹۵ بر ديگر واژه های علمی فارسی 
در كتاب های زيست شناسی افزوده شد. تصميم سازمان  پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی ورود هر دو شكل واژه در همة آزمون ها از 
جمله آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها، بود. اين تصميم نيز كه به 
سازمان سنجش به عنوان يك «الزام» در طرح  سؤال ابالغ شده بود، 
به درستی به نگرانی دربارة واژه های فارسی تازه  وارد پايان می داد. 
اين نيز در كنكور سال  جاری در مواردی رعايت نشده  بود. آگاهيد 
كه علت اين الزام مسئله ساز نشدِن واژه ها برای دانش آموزان در 
آزمون ها بوده  است، به طوری كه دانش آموز با به ياد داشتِن هر يك 

از شكل های واژه و صرفًا بر اساس مفهوم  سؤال بتواند پاسخ دهد. 

جبران اشتباه
اساسًا كتاب درسی بر اساس برنامه ای از پيش تعيين شده تدوين 
 می شود و محتوای آن انعكاس دهندة اهداف برنامه است. توجه 
داشته باشيم روی ديگِر سكة عبور از كتاب درسی، عبور از برنامة 
درسی است. كنكور سراسری امسال ما را با پرسشی اساسی مواجه 
كرد: آيا بناست كتاب درسی و در واقع برنامة درسی، ديگر منبع 
اتفاق در  سؤاالت  كنكور نباشد؟ شايد بگوييد سخت نگير! اين 
 زيست شناسی كنكور به اشتباه رخ داده است. اگر اين را بپذيريم 
و چشم بر رخ داد مشابه در درس های ديگر نيز ببنديم، فقط زمانی 

حاِل دبير زيست شناسی را تصور كنيد 
كه به دانش آموزانش اطمينان داده است 
كه  سؤاالت كنكور خارج از كتاب درسی 

نيست
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