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به  جهت دهنده  عامل  مهم ترین  آزمون،  و  ارزش یابی 
یاددهی و یادگیری است. از این رو، اصلی ترین عامل در 
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 مقدمه 
در دهة شصت مجالت رشد به همت ســازمان پژوهش و برنامه ریزي 
آموزشــي یكي پس از دیگري منتشر و با عناوین مختلف راهي مدارس 
مي شد تا معلمان گرامي با توشه اي افزون بر كتاب هاي درسي دانش آموزان 
عزیز را آموزش داده و تربيت كنند، در دهه اي كه از فضاي مجازي خبري 
نبود و اینترنت به شكل فعلي وجود خارجي نداشت و برنامه هاي تلویزیون 

عمومًا در یك قاب و آن هم به صورت سياه و سفيد پخش مي شد.
مجالت رشد بار گراني را بر دوش گرفته و به سر منزل مقصود رساندند و 
استقبال مدیران، دبيران و دانش آموزان از این مجالت نشان موفقيت این 

مجالت بوده است.
از ميان مجالت منتشر شده، یكي مجله »رشد معارف اسالمي« بود كه 
به همت سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي در اختيار دبيران قرآن، 

معارف اسالمي، فلسفه، منطق و عربي قرار مي گرفت.
البته بعدها براي چندسالي مجله رشد قرآن از معارف اسالمي مستقل 
و به صورت جداگانه چاپ شد و بعد از مدتي مجدداً مجله رشد قرآن نيز با 
عنوان رشد قرآن و معارف اسالمي با هم و در یك مجلد منتشر شدند و 
در سال 1400 نيز مجدداً به دليل تفكيك حوزه هاي یادگيري درس قرآن و 



عربي از دروس معارف اسالمي و حكمت مجله رشد قرآن و عربي از مجله 
معارف اسالمي مستقل شده است. 

در مجالت قرآن و معارف اســالمي مطالب متنوعي چاپ و در اختيار 
دبيران گرامي قرار گرفته است و استمرار چاپ این مجله نشان از موفقيت 

آن بوده است.
پس از گذشته چندین دهه از انتشار مجله رشد قرآن و معارف اسالمي 
دفتر انتشارات و فناوري آموزشــي اقدام به نشر گلچيني از مقاالت و 

گفت وگوهاي منتخب كرده است.
كتاب پيش روي شما با عنوان »ارزشيابي و آزمون سازي« محصول بيش 
از چهار دهه زحمات دست اندركاران و معلمان عزیز در انتشار این مجله 

است كه به صورت یكجا در اختيار شما عزیزان قرار مي گيرد.
اميد است در ســال هاي آتي مجموعه هاي دیگر نيز تكميل شده و در 

اختيار عالقه مندان قرار بگيرد.



7

 آزمون سازي و طراحي سؤال 

 اشاره 
ارزش يابــی و آزمون، مهم ترين عامل جهت دهنده به ياددهی و يادگیری اســت. 
از اين رو، اصلی ترين عامل در تحقق يا عدم تحقق اهداف آموزشــی به شمار می رود. 
دانش آموزان، آن گونه درس می  خوانند که ارزش يابی می شوند و در نتیجه، معلمان 

آن گونه تدريس می  کنند که به موفقیت دانش  آموزان در چنان آزمونی منجر شود.
از آن جا که هدف اصلی درس دينی و قرآن در دورة متوسطه، تقويت ايمان دينی و 
گرايش به رفتار اسالمی و انس با قرآن کريم است، آزمون ها بايد به گونه ای انجام شود 
که ضمن تقويت دانش و معرفت دينی دانش  آموزان،  عالقه مندی به دين و معرفت 
دينی و انس با قرآن را افزايش دهد و احساس نیاز به مطالعات دينی و تدبر در قرآن 

را تقويت کند.
از ايــن رو، هرگونه آزمونی که به چنین رابطه ای ضربه وارد کند و دانش آموزان را 
نسبت به مطالعات دينی بی رغبت کند. خالف اهداف مقدس آن است و به شدت بايد 
از آن پرهیز شود. با توجه به نزديکی فصل آزمون و امتحانات پايان سال مقاله حاضر 
تقديم به دبیران عزيز می شود تا نقشه راه عزيزان در طراحی سؤاالت امتحانی باشد.
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کليدواژه ها: سؤاالت، درس دينی و قرآن، آزمون سازی، پايانی، مستمر، متوسطه.

 پرهیز از طرح پرسش های فرامتنی یا حاشیه ای 
طراحان ســؤال ها و آزمون توجه دارند که درس و کتــاب دينی و قرآن با درس و 
کتاب های ديگر متفاوت است. اگر دانش آموز نسبت به اين درس تنفر پیدا کند، نسبت 
به معارف مقدس الهی بدبینی پیدا می کند و از آن ها دور می شود. پس طرح سؤال از 
هر گوشه و کنار کتاب و از مواردی که خواندن آن ها در برنامه درسی پیش بینی نشده و 

مورد تأکید برنامه ريزان و مؤلفان نبوده است، مردود و غیرقابل قبول است.
نگرش ها و مهارت هايی که بايد در درس دينی و قرآن شکوفا شوند، در برنامة اين 
درس مشخص شده و به تصويب رسیده است. لذا الزم است طراحان سؤال ها به آن 
موارد توجه کنند و ســؤال های خود را با آن ها مقايسه و ارزيابی نمايند و ببینند که 
اين ســؤال ها تا چه میزان آن نگرش ها و مهارت ها را تقويت می کند يا مانع تقويت 

آن ها می شود.
طراحی کتاب دين و قرآن، بیشتر مناسب ارزش يابی مستمر و تکوينی است. اين 
کتاب بر محور فعالیت های دانش آموز طراحی شده است و بخش کمتری از محتوای 
آن در امتحان کتبی و آزمون های تســتی قابل استفاده است. طراحان سؤال بايد به 

اين نکته توجه داشته باشند.

 توجیه نامناسب برخی طراحان 
ممکن است اين ديدگاه نزد طراحان سؤال آزمون های سراسری وجود داشته باشد 
که اگر ما بخواهیم در چارچوب مشــخص شده در برنامة درسی سؤال طرح کنیم، 
امکان طراحی سؤال هايی که رقابت را افزايش دهد و دانش آموزان را با سختی دچار 
کند، وجود ندارد. در حالی که آزمون سراسری صحنة رقابت است. بايد توجه داشته  
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باشیم که اواًل برای ايجاد رقابت، نبايد تربیت دينی و انس با قرآن و دين را از دست 
بدهیم. ثانیًا درس تعلیمات دينی و قرآن درسی خاص است که حضورش در آزمون 
سراســری، ماية ارزشمندی آزمون است و اگر به گونه ای مطرح شد که دانش آموزان 
به راحتی توانســتند ســؤال های مربوط به اين درس را پاسخ دهند، برای اين درس 
مانعــی ندارد.  رقابت اصلی دانش آمــوزان در درس های ديگر، بخصوص درس های 

تخصصی خواهد بود.
عالوه بر نکات فوق، در مراجعه به کتاب های کمک آموزشی و برخی از آزمون های 
سراســری مشاهده می شود که طراحان ســؤال ها برای تنوع بخشی به کار، از آياتی 
استفاده می کنند که حفظ معنای آن ها برعهدة دانش آموزان نیست. در مواردی نیز 
میان طراحان اختالف اســت و در برخی موارد، آنان نظر شــخصی خود را دخالت 

می دهند. اين اختالف نظر، دربارة اقسام توحید و داللت آيات بر آن ها بیشتر است.
از اين رو گروه دينی و قرآن دفتر برنامه ريزی و تألیف کتاب های درســی، با کمک 
مؤلفان کتاب های دينی و قرآن، با تهیة متنی، به روشنگری دربارة اين موارد پرداخته 
اســت. با توجه به اين که متن تهیه شــده، نظر کارشناســی گروه درسی دينی و 
قرآن اســت، انتظار داريم طراحان سؤال با توجه به اين متن، سؤال طراحی کنند تا 

دانش آموزان دچار زيان نگردند.
متن زير دربارة درس های اول تا چهارم کتاب پیش دانشگاهی است.

1. آية شريفة »قل هو اهلل احد« بر توحید ذاتی داللت دارد.
2. آية شــريفة »اياک نعبد و اياک نســتعین«، هر دو قسمت آيه بر توحید عبادی 

داللت دارد.
3. آية شريفة »الحمدهلل رب العالمین« بر توحید عبادی داللت دارد. زيرا در اين آيه، 
حمد را که از مصداق های عبادت اســت، منحصر برای خداوند قرار داده است. 
عبارت »رب العالمین« توضیح و توصیف »اهلل« اســت و يکی از صفات ثبوتیة 
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خداوند. لذا نیازی نیست در اين جا به توحید افعالی اشاره شود.
4. آية شــريفة »ما لهم من دونه من وّلی« بر توحید در واليت که از اقســام توحید 
افعالی است داللت دارد.  اما چون ترجمة آن برعهدة دانش آموز نیست، نمی توان 
بدون دادن متن ترجمة، از او پرسید که اين آيه بر کدام توحید داللت دارد؟ در 

چنین صورتی، اين سؤال غلط است.
5. آية شــريفة »ال يشرک فی حکمه احداً« بر توحید در واليت که از اقسام توحید 
افعالی است، داللت دارد. اما چون ترجمة آن برعهدة دانش آموز نیست، نمی توان 

بدون دادن ترجمه، از آن سؤال طرح کرد.
6. توحید ذاتی، صفاتی و افعالی، از اقسام توحید نظری هستند.

7. کلمــة »يگانگی« و »يکتايی« به معنی توحید اســت. بنابراين، اين دو کلمه به 
تنهايی هیچ يک از اقسام توحید را نمی رسانند. اگر گفتیم »خداوند يگانه است« 
می توان پرسید: در ذات؟ يا صفات؟ يا بندگی؟ اگر گفتیم يگانه در ذات، می شود 

توحید ذاتی و اگر بگويیم يگانه در صفات، می شود توحید صفاتی و...
پس اگر ســؤالی طرح شود به اين صورت که »عبادت خداوند يکتاست، بر کدام 
يک از اقسام توحید داللت دارد؟« غلط است، زيرا به همة اقسام توحید مربوط است.

8. آية شريفة »ولم يکن له کفواً احد« بر توحید ذاتی داللت دارد.
9. آية شريفة »لیس کمثله شیء« بر توحید ذاتی داللت دارد.

10. ثانی داشتن، بیانگر شرک ذاتی است.
11. اعتقاد به تثلیث بر شرک ذاتی داللت دارد.

12. اعتقاد به اين که جهان يک مبدأ و يک اصل دارد، بر توحید ذاتی داللت می کند.
13. اعتقاد به چند مبدأ و خدا که خودشان مخلوق نیستند، مانند اعتقاد به ثنويت و 

تثلیث، بر شرک ذاتی داللت دارد.
14. نســبت دادن کارها و افعال مخلوقات به خداوند و عدم اســتقالل مخلوقات در 
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کارهای خود، بر توحید افعالی داللت دارد.
15. عبارت »ال حول و قوه اال باهلل العلّی العظیم« بر توحید افعالی داللت دارد.

16. عبارت »بحول اهلل و قوته اقوم و اقعد« بر توحید افعالی داللت دارد.
17. توحید در مالکیت، توحید در واليت و توحید در ربوبیت، از شــاخه های توحید 

افعالی هستند.
18. اعتقاد به اين که تدبیر و پرورش مخلوقات فقط در دست خداست، بیانگر توحید 

در ربوبیت است.
19. آية شريفة »أفرأيتم ما تحرثون. اَاَنتم تزرعونه  ام نحن الزارعون« بر توحید ربوبیت 
داللت دارد که از شاخه های توحید افعالی است. بنابراين، هم می توان گفت: بر 
توحید در ربوبیت داللت دارد و هم بر توحید افعالی. اما چون حفظ معنای اين 

آيه وظیفة دانش آموزان نیست، نمی توان بدون دادن معنا، از آن پرسش کرد.
20. آية شريفة »اَفراَيتم النار التی تورون. أاَنتم انشأتم شجرتها...«، بر توحید در ربوبیت 
داللت دارد که از شاخه های توحید افعالی است. عبارت »افرأيتم... تا للمقوين« از 
سه آيه تشکیل شده است. ترجمة آية اول و نیز عبارت آخر برعهدة دانش آموزان 
نیست. لذا بايد سؤال به گونه ای باشد که فقط بر عباراتی متکی باشد که ترجمة 

آن ها برعهدة دانش آموزان است.
21. کسانی که معتقدند مخلوقات جهان در آثار و افعال خود مستقل از خدا هستند، 

گرفتار شرک افعالی شده اند.
22. درخواســت شــفا از رســول خدا)ص( و اولیای دين، در صورتی شرک افعالی 

محسوب می شود که شفابخشی آنان را مستقل از خدا تلقی کنیم.
23. قرآن کريم عسل را شفابخش می داند و اين را منافات با توحید افعالی محسوب 

نمی کند.
24. اين ســؤال که »مراد از مقوين« در آية شــريفة »نحن جعلناها تذکرًه و متاعًا 
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للمقوين« کدام است، سؤالی غلط است، زيرا اواًل ترجمة آن قسم از آيه که کلمة 
مقوين در آن آمده، برعهدة دانش آموزان نیســت. ثانیًا حفظ معنای کلمات نیز 
برعهدة دانش آموزان نیســت و اين موضوع در مقدمة کتاب درسی توضیح داده 

شده است.
25. آية شــريفة »واعلموا ان اهلل غّنی حمید« فقط بــر اين داللت دارد که خداوند 
بی نیاز و حمید اســت. البته بنابر استدالل و توضیحات ديگر که در متن درس 

آمده، می دانیم که بی نیاز، يکی است و آن فقط خداست.
26. آية شــريفة »وهلل ما فی الســموات و االرض و الی هلل ترجع االمور« بر توحید 
« به دســت می آيد که به معنای  مالکیت داللت دارد و اين موضوع از کلمه »هلِلّ
»برای خدا« و »مال خدا«ســت. قسمت آخر آيه )الی اهلل ترجع االمور( فقط به 

خاطر کامل شدن آيه آمده است و به بازگشت امور به خدا مربوط می شود.
27. آية شريفة »ولم يکن له شريک فی الملک« بر توحید در پادشاهی داللت دارد 
که شــاخه ای از توحید در واليت است. اما چون اين آيه در درس های مربوط به 
توحید نیامده است و دانش آموزان با معنای ُملک آشنايی ندارند، طرح سؤال از 

آن غلط است.
28. عبارت »تنها وجود مستقل و به خود متکی خداست« بر توحید ذاتی داللت دارد.

29. از شعرهايی  که در متن درس آمده، بايد به گونه ای سؤال طراحی کرد که فقط 
به کاربرد اصلی شــعر در درس مربوط باشد. توضیح ادبی شعر يا سؤال از شاعر 

آن، با درس دينی و قرآن ارتباط ندارد و غلط است.
30. آية شريفة »فاعبدوه هذا صراط مستقیم« بر توحید عبادی داللت دارد.

31. آية شــريفة »اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابًا من دون اهلل« از ديدگاه کســانی 
حکايت می کند که انسان ها را به جای خدا سرپرست و حاکم خود گرفته بودند و 
از آن ها اطاعت می کردند و در نتیجه، گرفتار شرک در عبادت شده بودند و اين 
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شرک، هم شامل شرک خفی و هم شرک جلی می شود و هم می تواند به شرک 
فردی يا اجتماعی مربوط باشــد. پس کافی است بگويیم بیان کنندة شرک در 
عبادت است. البته چون ترجمة قسمت اصلی اين آيه برعهدة دانش آموز نیست، 

بدون آوردن ترجمة آيه، نمی توان از آن سؤال طرح کرد.
32. از آية شــريفة آل عمران عبارت »ان اهلل ربی و ربکم« بر توحید در ربوبیت که 
از شــاخه های توحید افعالی اســت، داللت دارد و عبارت »فاعبدوه هذا صراط 

مستقیم« بر توحید عبادی )عملی(.
33. عبارت »و ما امروا االلیعبدوا الهًا واحداً« از آية شريفة 31 سورة توبه بر توحید 

عبادی داللت دارد.
34. عبارات »الاله اال اهلل« و »ال اله ااّل هو«، گرچه ممکن است در آيات متفاوت ناظر 
به يکی از اقسام توحید ذاتی با توحید عبادی باشند، اما برای اين که دانش آموز 
دچار خطا نشود، الزم است از همان عبارت کتاب درسی استفاده کنیم و بگويیم 
»ايــن کلمه گرچه بر همة ابعاد توحید داللت دارد، اما بیش از هر چیز ناظر بر 

توحید عملی و دعوت کنندة به آن است.«
35. عبارت »... َان اعبدوا اهلل و اجتنبوا الطاغوت...« بر توحید عبادی )عملی( داللت 

دارد و نفی کنندة شرک در دو ُبعد فردی و اجتماعی است.
36. عبارت »و َمن ُيْســِلم وجَهُه الی اهلل...« بر توحید عبادی داللت دارد، اما چون 
ترجمة عبارت برعهدة دانش آموزان نیســت، بدون ذکر ترجمه، نمی توان از آن 

سؤال داد.
37. در عبارت »خالق کّل شیء فاعبدوه« قسمت اول بر توحید ذاتی داللت دارد و قسمت 
دوم بر توحید عبادی. الزم به تذکر است، اعتقاد به اين که جهان دارای يک اصل، يک 
مبدأ، يک علت يا يک خالق است، به معنای آن است که يک ذات آفرينندة جهان 
است و بر توحید ذاتی داللت دارد. اّما ثنويون و اهل تثلیث که معتقدند دو يا سه ذات 
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قديم آفرينندة موجودات جهان هستند، گرفتار شرک ذاتی اند.
38. عبارت »ان تقومواهلِلّ مثنی و فرادی« بر توحید عملی )عبادی( داللت دارد.

39. عبارت »فاعبداهلل« بر توحید عبادی )عملی( داللت دارد.
40. عبارت »ال تعبدوا الشیطان« مردم را از شرک در عبادت نهی می کند.

41. آية شريفة »و َاِن اعبدونی« مردم را به توحید عبادی )عملی( دعوت می کند.
42. آية شريفة »ال اله اال هو خالق کل شیء فاعبدوه« به سه عبارت »ال اله اال هو«، 
»خالق کل شیء« و »فاعبدوه« تجزيه می شود که در بندهای قبل داللت آن ها 

بر هر کدام از اقسام توحید مشخص شده است.
43. برخی از ســؤاالت، به حفظ عین کلمات کتاب درسی متکی است، نه مفهوم و 
محتوای آن. چنین سؤاالتی دانش آموزان را ملزم می کند که بکوشند عین عبارات 
کتاب را حفظ کنند تا از اين راه تشخیص دهند کدام گزينه درست است؛  مانند:

44. چگونه روابط فرهنگی و مناســبات اقتصادی جامعه به تعاون، توازن و انسجام 
رسیده است و به جامعه ای زيبا تبديل می شود؟ جامعه ای که...

الف( در مسیر توحید حرکت کند.
ب( دست ستمگران را کوتاه کند.

ج( به استعدادهای غريزی نايل شود.
د( در مسیر فطرت حرکت کند.

در اين تست، گزينه های »الف« و »د« هر دو درست است، زيرا حرکت در مسیر 
فطرت، همان حرکت در مســیر توحید است. اما چون در کتاب درسی يکی از اين 
عبارت آمده، دانش آموز فقط بايد همان گزينه ای را انتخاب کند که عبارات کتاب در 

آن است و طرح چنین سؤالی صحیح نیست.



15

 پلي بین درس امروز و فردا 
 بررسي 10 اصل الزم در بخش هاي ارزشیابي تكویني

نويسنده: كارل تاملينسون
مترجم: فاطمه سادات ميرعارفين 
دانشجوي دكتراي تخصصي برنامه ريزي درسي

اشاره 
سنجش هاي كالسي از مهم ترين اقدامات آموزشي به منظور بهبود جريان يادگیري 
هســتند كه توسط معلم طراحي و اجرا مي شوند و از آنجا كه معلم و دانش آموز هر 
دو در جريان بازخورد نتايج قرار مي گیرند، بهبود آموزش و يادگیري امري دو سويه 

محسوب مي شود. 
»ســنجش هاي تكويني«1 مي توانند هم روش تدريــس و هم يادگیري را بهبود 

ببخشند، به شرط آنكه 10 اصل زير را دنبال كنید. 
اين روزها در مدارس بحث و گفت و گو هاي بسیاري دربارة سنجش تكويني صورت 
مي گیرد كه موجب دلگرمي است. زيرا سنجش تكويني داراي ظرفیت بسیار زيادي 
براي بهبود روش تدريس و يادگیري است. اگرچه گاهي گوش دادن به اين بحث ها و 
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گفت و گو ها، اين نكته را به من يادآوري مي كند كه تأيید يك گفته يا سخن، آسان تر 
از به كار بردن آن در زندگي اســت. من سنجش تكويني را يك مبادلة مستمر بین 
معلم و دانش آموزان مي بینم كه براي كمك به رشد دانش آموزان با شدت ممكن و 
كمك به رشــد معلمان تا حد كمال ممكن، طراحي مي شود. هنگامي كه مي شنوم 
سنجش تكويني راهكارهاي الزم براي افزايش نمرات امتحاني پايان سال را كاهش 
مي دهد، اين نگراني در من ايجاد مي شود كه ممكن است آموزش و يادگیري نیز به 

همان سطح كاهش يابد. 
سنجش تكويني بايد پل يا گذرگاهي میان درس امروز و فردا باشد. اين گذرگاه هم 
با اهداف مربوط به محتواي فعلي هم خواني دارد و هم بدون واسطه، بینشي را دربارة 
درك دانش آمــوز فراهم مي كند كه براي كمك به معلم و دانش آموز امري ضروري 
اســت تا متوجه شــوند در زمان كوتاهي، اصالحات ايجاد شده به طور شايسته اي 
موجب پیشــرفت يادگیري مي شــوند. من نگران مي شــوم از اينكه مربیان اظهار 
مي دارند، سنجش تكويني مي تواند پیشرفت هاي دانش آموزان را به طور هفتگي يا 
ماهانه محاسبه كند. اين نوع سنجش به احتمال زياد، چندان با درس فردا هم خواني 
ندارد و يا قادر نیست با سرعت و بازخورد كافي، آموزش روزانه را تحت تأثیر قرار دهد. 
بهترين معلمان آناني هستند كه همواره به نفع يادگیرندگان كار مي كنند. از آنجا 
كه آموزش براي رسیدن به كمال، امري بسیار پیچیده است، حتي بهترين معلمان 
هم گاهي اين هدف را به فراموشي مي سپارند. اما به طور كلي، معلماني كه از سنجش 

تكويني دقیقي استفاده مي كنند، اين 10 اصل را مشتاقانه دنبال مي كنند: 

 1. به دانش آموزان كمك كنيد تا نقش سنجش تكويني را درك كنند 
دانش آموزان غالبًا احســاس مي كنند كه سنجش با آزمون، رتبه بندي و قضاوت 
كردن برابر است. اين احساس به دلسرد شدن بسیاري از آنان مي انجامد و به جاي 
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آنكه خطر يك شكست ديگر را تجربه كنند، تسلیم مي شوند. اين كار باعث مي شود، 
بسیاري از دانش آموزاني كه سطح پیشرفت بااليي دارند، به جاي يادگیري، بر نمره و 
به جاي فكر كردن، بر پاسخ صحیح تمركز كنند. بنابراين براي معلمان مهم است كه 
دانش آموزان به اين درك برسند كه سنجش هاي تحصیلي به يادگیري آنان كمك 
مي كنند و نبايد هدف آنان، رسیدن فوري به كمال مطلوب باشد. معلمان مي توانند 

اين موضوع مهم را مستقیمًا با دانش آموزان در میان بگذارند. 
هنگامي كه بر كارهاي جديد تســلط پیدا مي كنیم، اين مهم است كه در انجام 
اشتباه احساس امنیت داشته باشیم. اشــتباهات، چگونگي كشف كردن و بهتر به 
دست آوردن آنچه را كه انجام مي دهیم، نشان مي دهند. آن ها به ما كمك مي كنند 
تا تفكراتمان را درك كنیم. بنابراين، بســیاري از سنجش هاي تحصیلي در اين نوع 
كالس ها به رتبه بندي منجر نمي شــوند. ما سنجش هاي كالسي را تجزيه و تحلیل 
مي كنیم تا بتوانیم اقداماتمان را بهبود ببخشیم، نه اينكه رتبه بندي كنیم.  از اين رو، 
هنگامي كه زماني را براي تمرين كردن در نظر مي گیريد، دربارة آزمون ها و نمره ها 

)رتبه ها( گفت و گو كنید. 
براي معلمان ضروري اســت كه بدانند براي كســب تجربه و درك اين واقعیت 
به يادگیرندگان كمك كنند كه تــالش توأم با تحمل و توجه توأم با تفكر، موجب 
پیشرفت و موفقیت مي شود. اين باور بايد به عنوان سنگ بناي اخالقي در كالس درس 

مد نظر قرار گیرد. 

 2. با »دانستن، فهميدن و انجام دادن« آغاز كنيد 
اولین گام در اجراي يك ســنجش تكويني شايسته، قبل از آن روي مي دهد؛ كه 
معلم شــروع به طراحي نقشه برنامة درســي مي كند. در اين نقطة آغاز، معلم يك 
سؤال محوري مي پرسد: »مهم ترين موضوعي كه به عنوان نتیجة اين بخش يادگیري 
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بايد دانش آموزان بدانند، بفهمند و قادر به انجام آن باشــند، چیست؟ »بدون شفاف 
كردن اهداف مربوط به دانش، درك و فهم، و مهارت هاي اساسي يك واحد آموزشي 
يا يك درس، برنامة درسي مبهم خواهد بود. اما با مشخص كردن اين اهداف، معلم 
مي تواند روي تصمیم گیري هاي برنامة درسي و آنچه كه مهم ترين موضوعات مربوط 

به موفقیت دانش آموزان محسوب مي شود، كاماًل تمركز كند. 
همچنیــن اهداف مربوط به دانش، درك و فهم، و انجام دادن )عملكرد(، زمینه را 
براي ســنجش آغازين و نیز سنجش مستمر فراهم مي كنند. سنجش آغازين، يك 
»فهرست وارسي )چك لیست( درجه بندي شــده« از وضعیت پاية دانش آموز براي 
شــروع درس فراهم مي كند. الزم نیســت اين آزمون كامل و جامع باشد، بلكه بايد 
در ارتباط با موضــوع درس، از وضعیت پاية دانش آموزان نمونه گیري صورت گیرد، 
به طوري كه معلم بتواند همراه با اســتدالل، تخمین بزند كه براي چه كسي ممكن 
است اين تجربه دشوار باشد، چه كسي ممكن است به تسلط اولیه رسیده باشد و چه 
كسي ممكن است در درس مورد نظر دچار بدفهمي شده باشد. ساير سنجش هاي 
تكويني غالبًا به طور منظم دنبال خواهند شد و در مجموع يك تصوير كلي از برايند 

پیشرفت دانش آموز را نشان خواهند داد.  
اگر ســنجش تكويني براي تحقق انتظارات برنامه انجام مي شــود، هم خواني آن 
با دانســتن، فهمیدن و انجام دادن، و نیز هم خواني بین نتايج ســنجش تكويني و 

برنامه هاي آموزشي، امري ضروري به شمار مي آيد. 

 3. براي تفاوت هاي فردي دانش آموزان موقعيت هاي متفاوت در نظر بگيريد 
مفید ترين ســنجش هاي تكويني اين امكان را براي دانش آموزان فراهم مي كنند 
كه آنچه را مي دانند، مي فهمند و مي توانند انجام دهند، به منصة ظهور برسانند. به 
همین دلیل انعطاف پذيري در ســنجش هاي تكويني امري مفید است. براي مثال، 
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دانش آموزي كه در حال يادگیري زبان انگلیســي است، امكان دارد بتواند نموداري 
از رابطة بین چگالي و خاصیت شــناوري رســم كند و اصطالحات خاص مربوط را 
برچسب بزند، اما نتواند دربارة آن يك پاراگراف توضیح دهد يا بنويسد. اين فعالیت: 
»با اســتفاده از يك مثال و تجربة خودتان، اين ايده را نشان دهید كه فرهنگ يك 
شخص ديدگاه او را شــكل مي دهد«، به احتمال زياد يك پاسخ معنادار را با طیف 
وســیع تري از دانش آموزان دريافت مي كند تا ايــن فعالیت: »رابطة بین فرهنگ و 
ديدگاه را توضیح دهید«. به عالوه، در مبحث كســرها به جاي آنكه از دانش آموزان 
بخواهید توضیح ساده اي در استفاده از كسر ارائه دهند، از آن ها بخواهید »چگونگي 
استفاده از كسر را در ورزش، موسیقي، پخت و پز، خريد، ساختن چیزي و يا در موارد 

ديگري كه مورد عالقة آن ها هستند«، توضیح دهند. 
در ســنجش هاي تكويني )مانند سنجش هاي پاياني( اين كار قابل قبول- و غالبًا 
عاقالنه- اســت و گاهي به دانش آموزان اجازه داده مي شــود تا در چگونگي بیان و 
آنچه كه مي دانند، درك مي كنند و مي توانند انجام دهند، آزادي عمل داشته باشند. 
به همان اندازه كه اشكال اندازه گیري در دانستن، فهمیدن و انجام دادن، مي توانند 

متنوع باشند، اشكال و شرايط سنجش نیز متفاوت است. 

4. بازخورد آموزشي فراهم كنيد 
اگرچه در سنجش هاي تكويني به ندرت بايد درجه بندي انجام شود، اما دانش آموزان 
نیازمند بازخورد مناســب و مفید هســتند. نظراتي مانند »عالي«، »قابل قبول« يا 
»كامل نیست«، به دانش آموزان براي درك آنچه را كه به خوبي انجام داده اند و يا چه 
اشتباهاتي داشته اند، كمك نمي كنند. بازخورد آموزشي بايد به دانش آموز كمك كند 
تــا بداند در فرصت بعدي براي بهبود وضعیت خود چه كاري بايد انجام دهد. براي 
مثال بهتر است معلم بگويد: »روند منطقي تو در اين بخش مشخص است، اما براي 
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تأيید و حمايت از تفكر تو، به ارائة جزئیات بیشتري نیاز است.« اگر معلم با عبارت 
ساده اي بگويد: »هنوز كامل نیست« يا: »تالش تو ضعیف است«، راهنمايي ناچیزي 

به دانش آموز ارائه كرده است. 
 تا زماني كه بازخورد در خدمت هدف هاي آموزشــي اســت، دانش آموزان دربارة 
اهداف يادگیري و نائل شــدن به آن ها و اينكه انواع ســنجش چگونه در رسیدن به 
اهداف به آن ها كمك خواهند كرد، درك روشــني خواهند داشــت. دانش آموزان 
اطمینان دارند كه معلمان از ســنجش هاي تكويني به منظور كسب موفقیت آن ها 
استفاده خواهند كرد. دانش آموزان مي دانند كه به زودي فرصت هايي از بازخورد براي 

آن ها ايجاد خواهد شد تا در بهبود عملكردشان مورد استفاده قرار دهند. 

5. بازخورد ساده و كاربرپسند ارائه كنيد. 
بازخورد بايد براي به چالش كشیدن يادگیرنده روشن، شفاف و مناسب باشد. ما 
به عنوان معلم، گاهي احساس مي كنیم بايد به هر اشتباهي روي كاغذ )در امتحان( 
توجه كنیم. اين كار نه تنها وقت گیر است و به جاي آن مي توانیم زمان بیشتري صرف 
برنامه ريزي آموزشــي كنیم، بلكه دريايي از »ويرايش ها يا تغییرات« مبهم را دربارة 
اينكه »كدام توضیحات مهم ترند«، » ارتباط آن ها چگونه است« يا اينكه »در مرحلة 
بعد چه بايد كرد«، خواهیم داشــت كه به احتمال زياد با واكنش منفي دانش آموز 

مواجه خواهد شد. 
براي درك ايــن موضوع بايد گفت كه بازخورد بايــد در نتیجة تفكر دانش آموز 
در خصوص چگونگي اصالح و بهبود باشــد. مطلوب اين است كه پاسخ يادگیرنده 
مبتني بر درك و شناخت باشــد نه عاطفي )ويلیام، 2011(. اينكه به دانش آموزان 
پیامي بدهیم مبني بر اينكه كارشان برجسته يا خیلي بد است، به ندرت مفید است. 
تحســین كردن و شرمســار كردن، بیش از آنكه يادگیري را سرعت ببخشند، مانع 
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يادگیري مي شوند. بهتر است گام هاي خاص بعدي در فرايند يادگیري به طور صريح 
با دانش آموزان در میان گذاشته شود. اين گام ها بر اساس اهدافي برداشته مي شوند 
كه براي معلم و دانش آموز به طور يكسان مشخص هستند. معلم جايگاه دانش آموز را 
در مسیر پیشرفت مي بیند و تشخیص مي دهد. به عبارت ديگر، بازخورد با توجه به 
وضعیت هر دانش آموز متفاوت است. بنابراين، اقدامات عملي پیش روي هر يادگیرنده 

در عین حالي كه چالش برانگیزند، دست يافتني نیز هستند. 
براي مثال، معلمي را در نظر بگیريد كه درخصوص اســتفاده از منابع علمي براي 
حمايت از يك نقطه نظر در حال كار با دانش آموزان است تا بتواند معیارهاي كاربردي 
و اثربخشي فراهم  كند. ممكن است در نوشتن يك مقاله، برخي از دانش آموزان به 
دشواري بتوانند از منابع متعددي براي تركیب ايده هايشان استفاده كنند، در حالي 
كه گروه ديگري از دانش آموزان ممكن اســت به طــرز ماهرانه اي و فقط با تكیه بر 
تفســیرهاي واضح و روشن متن اين تركیب را انجام دهند. براي حركت رو به جلو، 
اولیــن گروه دانش آموزان نیازمند راهنمايي خاص دربارة چگونگي تركیب ايده ها با 
اســتفاده از منابع علمي هســتند و گروه دوم نیاز دارند به طور عمیق تري در جهت 
ايده هايشان حركت كنند. هر دو گروه در زمینة استفاده از منابع علمي براي حمايت 
از يك نقطه نظر بازخــورد دريافت خواهند كرد، اما ايــن بازخورد بر جنبه هايي از 

مهارت ها متمركز است كه آن ها را به مرحلة بعدي پیشرفت هدايت مي كند. 

6. به طور مداوم ارزيابي كنيد 
سنجش تكويني بايد در وقت كالس انجام شود. معلم متعهد از نظر دانش آموزانش 
همیشــه در حال يادگیري است. معلم همچون مشاهده گر تیزبین به طور مداوم در 
حال تماشاي كارهاي دانش آموزان است، در جست و جوي سرنخ هايي دربارة پیشرفت 
يادگیري آنان است و از دانش آموزان مي خواهد كه به وضعیت خودشان توجه كنند. 
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اين گروه از معلمان همان طور كه دانش آموزان در حال كار هســتند، بین آن ها قدم 
مي زنند، به برداشــت  ها و درك دانش آموزان گوش مي دهند، براي بررسي و عمیق 
شدن در طرز تفكرشان از آن ها سؤال هايي مي پرسند، و دربارة آنچه كه دانش آموزان 
مي بینند و مي شنوند، يادداشت برمي دارند. آن ها از دانش آموزان مي خواهند كه سطح 
اطمینان خود را نسبت به تكالیفي كه در حال انجام هستند، به طريقي نشان دهند. 
معلمان با اســتفاده از برنامة رايانه اي به سرعت آنچه را كه دانش آموزان از تكلیف 
شــب آموخته اند، مشاهده مي كنند. آن ها از »كارت هاي خروج«2 نیز براي سنجش 
درك دانش آموزان به عنوان هدف پايان كالس استفاده مي كنند. معلمان نمونه اي از 
كار دانش آموزان را با يك نگاه سريع بررسي مي كنند تا متوجه شوند چگونه در حال 
پیشرفت در يك مهارت خاص هستند. آن ها در حین ورود دانش آموزان به كالس و 
خارج  شدن از آن، وقت ناهار يا زمان انتظار براي اتوبوس مدرسه و نیز ترك آنجا، با 
آن ها گفت و گو مي كنند. معلمان دربارة قوت ها، نگرش ها و عادات كاري دانش آموزان 

و نیز اهداف آموزشي، توجه والدين را جلب مي كنند و به آن ها هشدار مي دهند. 
واقعًا اين گونه نیست كه اين گروه معلمان اغلب اوقات از سنجش تكويني استفاده 
كنند، بلكه آن ها اين كار را به طور مســتمر- رسمي و غیررسمي- با تك تك افراد و 
يا به صورت گروهي انجام مي دهند تا به درك پیشــرفت تحصیلي و اخالق انساني 
كه به دانش آموزان آموزش مي دهند، نائل شوند. براي اين گروه از معلمان، سنجش 
تكويني، يك كار فرعي براي آموزش اثربخش نیست، بلكه هستة اصلي كار حرفه اي 

آنان محسوب مي شود. 

7. دانش آموزان را در سنجش تكويني درگير كنيد 
زماني پزشــكان بیماران را معاينه مي كردند، نوع بیماري را تشخیص مي دادند و 
براساس گفت و گوهاي محدود دربارة مشاهداتشان يا روش هاي درماني جايگزين، به 
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معالجه مي پرداختند. اخیراً پزشكان يادگرفته اند كه بهبود زماني حاصل مي شود كه 
بیماران و پزشــكان به مبادلة اطالعات مي پردازند و گزينه هاي درماني را با يكديگر 
بررسي مي كنند. معلمان به راحتي مي توانند اين روش را با استفاده از الگوي سنتي 
كالس درس مد نظــر قرار دهند، به طوري كه ايــن گزينه ها را در نقش »دهنده« و 
»گیرنده« امتحانات، تشخیص دهندة نیازهاي دانش آموزان، و تجويزكنندة روش هاي 
متنــوع، طراحي كنند. به هر روي، زماني كه دانش آمــوزان به طور كامل در فرايند 

سنجش درگیر مي شوند، همه چیز خیلي بهتر پیش خواهد رفت. 
دانش آموزان كار خود را يا براساس سرفصل  هايي كه ارتباط بسیار نزديكي با محتوا 
دارند، بررسي مي كنند و كیفیت محتوا، فرايند و نتیجه را مورد توجه قرار مي دهند- 
يا با الگوهاي كار كیفي ســطح باال كه تنها كمي از سطح فعلي عملكرد آنان باالتر 
است مقايسه مي كنند. تا زماني كه بازخورد به عنوان يك راهنما با معیارهاي روشن، 
فرايندي اســت كه دانش آموزان را قادر مي كند تا پیشنهادهاي مفید و سودمندي 
فراهم شــود، از ارائة بازخورد در مورد كار همكالســان خود، احســاس مفید بودن 

مي كنند. 
دانش آموزان همچنین بايد نســبت به بازخورد معلــم دربارة آزمون فكر كنند و 
هنگامي كه اين بازخورد، روشــن و شفاف نیست، ســؤال هايي بپرسند و تدابیري 
بینديشند تا مشخص شود، چگونه از آن بازخورد به نفع رشد علمي- تحصیلي خود 
اســتفاده كنند. دانش آموزاني كه به طور ثابت و همیشه در فرايند سنجش تكويني 
شركت دارند، بايد بتوانند جمله هايي شبیه به اين را بیان كنند: »در اينجا چهار هدف 
وجود دارد كه من در حال كار روي آن ها هستم. در اين بخش، شواهدي وجود دارد 
كه نشان مي دهند، كار من با اولین و سومین هدف هم خواني دارد. اگر در اين نمونة 
اخیر، به كار من از يك ماه گذشته و پس از آن توجه كنیم، مي توانم شواهدي را از 
پیشــرفت خودم با توجه به هدف دوم نشان دهم. من همچنین مي توانم دو چیز را 
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مطرح كنم: اينكه قصد دارم در اين هفته كار كنم و ديگر اينكه اطمینان بدهم، در 
خصوص هدف چهارم با اعتماد به نفس و مهارت بیشتري كار خواهم كرد«.

8. الگوهاي گوناگون را جست وجو كنيد 
هدف از بررسي سنجش تكويني اين نیست كه بتوان گفت: »6 دانش آموز رتبة1، 
7 دانش آمــوز رتبة 2، 10 دانش آموز رتبــة 3 و ... دارند«، يا اينكه »32 طرح درس 
براي 32 دانش آموز ايجاد شده است«. بلكه هدف يافتن الگوهايي در كار دانش  آموزان 
اســت كه روش برنامه ريزي آموزشي كالس را مورد توجه قرار مي دهد. اين كار هم 
موجب حركت دانش آموزان براي تداوم يادگیري مي شــود و هم به لحاظ مديريت 

كالس انجام پذير است. 
در نمونه اي ديگر، معلمي ممكن اســت با گروهي از دانش آموزان مواجه شود كه 
مي توانند داليل يك رويداد را تشخیص دهند، اما نمي توانند شواهدي براي آن داليل 
بیاورند. درحالي كه گروهي ديگر از دانش آموزان مي توانند هم داليل و هم شواهد را 
تشخیص دهند. در نمونة ديگري، معلم ممكن است دانش آموزاني را ببیند كه ايدة 
كلي سنجش انجام شده را مي فهمند، بدون آنكه بتواند لغات علمي دقیقي براي آن 
بنويســند. در حالي كه گروهي ديگر از دانش آموزان، كلمات مناسب علمي را براي 
آن به كار مي برند. موارد گوناگون ديگري نیز وجود دارند، اما بايد به نیازهاي گروهي 

دانش آموزان و برنامه ريزي روش هايي براي كمك به پیشرفت آن ها توجه كرد. 

9. آموزش را براساس محتوا و نيازهاي دانش آموزان طراحي كنيد 
ســنجش تكويني زمان كمي را به خود اختصــاص مي دهد، مگر آنكه به اصالح 
برنامه هاي آموزش و يادگیري منجر شود. به عبارت ديگر، سنجش تكويني وسیله اي 
براي طراحي آموزشي است كه براي نیازهاي دانش آموز مناسب تر است، اما به خودي 
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خود هدف محسوب نمي شود. در موارد بسیار كمي سنجش تكويني نشان مي دهد 
كه هر دانش آموزي در يك مهارت خاص به تمرين بیشتر يا به درك و درگیر شدن 
بیشــتر با يك موضوع خاص نیاز دارد. با اين حال ســنجش تكويني به طور مكرر و 
خیلي بیشتر به يك نیاز آموزشي متفاوت در طول حداقل يك زنگ كالسي، تكلیف 

منزل يا هر دو اشاره مي كند. 
جان هتي3 )2012( معتقد است، معلمان بايد بدانند دانش آموزان كجا قرار دارند 
و هدف آن ها حركت تا يك گام باالتر از آن نقطه اســت. بنابراين، اگر ايدة تدريس 
به عنوان يك كل براي همة دانش آموزان درنظر گرفته شود، بعید است كه به درستي 
موجب پیشــرفت آنان شود. در اينجا مهارت معلمان در شناخت شباهت هاي میان 
دانش آموزان به كار گرفته مي شــود و اجازه مي دهد تفاوت ها بسیار با اهمیت جلوه 

كنند )ص97(.
ســنجش تكويني به درستي زماني انجام مي شــود كه معلمان شواهدي دربارة 
عملكرد دانش آموزان جمع آوري و تفسیر كنند، و با استفاده از آن  ها تدريس خود را 
ارائه كنند كه به احتمال زياد اين كار به نفع يادگیري دانش آموز است تا آموزش آن 
دسته از معلماني كه بدون استفاده از آنچه كه از طريق سنجش ياد گرفته  اند، به جلو 

حركت مي كنند )ويلیام، 20119(.

10. اين فرايند را تكرار كنيد 
سنجش تكويني در كالس بیشتر امري مداوم است تا گاه گاهي، و در اين صورت، 
رشــد حداكثري هر دانش  آموز هدف اصلي به شمار مي آيد. بديهي است در چنین 
كالس هايي، آموزش بدون درك روشــن از رشد دانش آموز در طول مسیر يادگیري 
بي معناســت. اين كار تلف كردن زمان، منابع و امكانات، و استعداد بالقوة يادگیرنده 
است، نه ايجاد برنامة آموزشي مبتني بر درك موردنظر. سنجیدن هر تجربة يادگیري، 
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برنامه ريزي براي تجارب يادگیري بعدي را مشخص مي كند. بدين گونه فرايند سنجش 
هرگز به پايان نمي رسد. 

كالس درس يك نظام با بخش هاي به هم وابســته اســت و تأثیر هر بخش روي 
بخش ديگر به بهتر يا بدتر شدن آن منجر مي شود. محیط يادگیري، كیفیت برنامة 
درسي، استفاده از سنجش تكويني، برنامه ريزي آموزشي و اجراي كار روزمرة كالس 
درس بــا يكديگر، يادگیري دانش آموز را افزايــش مي دهند و اگر هر يك از عناصر 
به طور مؤثر عمل نكنند، آن نظام مختل مي شود. بنابراين، استفادة مفید از سنجش 

تكويني جزء ضروري در اين تركیب به هم وابسته است. 

پي نوشت ها
1.Formative assessments

exiteard  .2 )كارت هاي كوچكي كه معلم از قبل تهیه و ســؤال هايي روي آن ها طرح مي كند و در پايان، هنگام خارج شــدن 
دانش آموزان از كالس به آن ها مي دهد تا پاسخ دهند. اين كار يك سنجش سريع دربارة میزان يادگیري دانش آموزان و بازخورد 

دربارة تدريس است- مترجم(
3. John Hattie

منبع
1. Tomlinson, Carol Ann (2014). The Bridge Between Today's Lesson and Tomorrow's. educational 

leadership, March/ Volume 71/ number6
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 نقد سؤاالت درس معارف اسالميـ  كنكور 93 

فيروز نژادنجف 
دبیر و سرگروه معارف ناحیه 4 تبريز

 اشاره 
در حالت كلی  نقدی  كه به ســؤاالت ســال 93 وارد اســت اين است كه بیشتر 
سؤاالت به ظاهر آيات پرداخته بودند؛ بدون اينكه به باطن آن ها و به اهداف آموزشی  

كتاب توجه كرده باشند.
نگارندة اين سطور مثل سال های  قبل تأكید بر اين دارد كه »هنر طرح سؤال در 
اين است كه هدف آموزشی  كتاب در نظر گرفته شود و برداشتن كلمه ای  و گذاشتن 
كلمه ای شبیه آن كه هیچ هدف آموزشی  را به دنبال ندارد و آوردن تأويل و تفسیر به 
رأی  يك آيه توسط طراح سؤال. بدون توجه به اهداف آموزشی  كتاب، هنر محسوب 

نمی شود و شايد تأثیرات آموزشی معکوسی داشته باشد«.
• توجه داشته باشیم كه در اين مقاله و نقد سؤاالت شمارة سؤال و ترتیب گزينه ها 

بر اساس دفترچة C لحاظ شده است.
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سؤال53 گروه رياضى
ْمَس َو اْلَقَمَر َرأَْيُتُهْم لي  ساِجديَن  پیام آية شريفة » إِنِّي َرأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكبًا َو الشَّ
)يوسف/4(« و پیام آية شريفة »إِنِّي َأراني  َأْحِمُل َفْوَق َرْأسي  ُخْبزاً )يوسف/36(« به ترتیب 

مربوط به خواب ...... و خواب ........ و تعبیر كنندة آن به ترتیب ......... و ......... بوده است.
1. يوسف پیامبر)ع( - زندانی محكوم به مرگ عزيز مصر - يوسف پیامبر)ع( - يوسف 

پیامبر )ع(
2. زندانی محكوم به مرگ عزيز مصر- يوسف پیامبر)ع( - يوسف پیامبر)ع( - يوسف 

پیامبر)ع( 
3. يوسف پیامبر)ع( - زندانی محكوم به مرگ عزيز مصر - يعقوب پیامبر)ع( - يعقوب 

پیامبر )ع(
4. زندانی محكوم به مرگ عزيز مصر- يوسف پیامبر)ع( - يعقوب پیامبر)ع( - يعقوب 

پیامبر )ع(
با توجه به اينكه خواب يوسف )ع( را حضرت يعقوب)ع( تعبیر كرد و خواب زندانی 
محكوم به مرگ را يوســف )ع(، پس برای اينكه سؤال درست باشد بايد جای خالی 
ســوم را يعقوب پیامبر)ع( و جای خالی چهارم را يوسف پیامبر)ع( پر می كرد. حال 

اينكه چنین گزينه ای وجود ندارد پس هر چهار گزينه غلط اند.

سؤال74 گروه رياضى 
اگر از ما بپرسند »صحنة بروز و ظهور اختیار انسان، كجاست؟« می  گويیم: آنجاست 

كه ............. 
1. باطل با تمام آلودگی  های  فطرت آزارش خودنمايی كند.    

2. قضا و قدرهای متفاوت، او را احاطه كرده باشند.
3. جايگاه خود را در نظام قانونمند آفرينش، درك كرده باشد.   
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4. حّق با همة زيبايي  های فطرت پسندش به او عرضه شود.
گزينة )2( به نشانةگزينة  درست گرفته شده است. درحالی  كه انسان آنجا می تواند 
اختیار خود را به ظهور برساند كه جايگاه خود را در نظام آفرينش درك كرده باشد. 
يعنی  همان گزينة )3( كه هم مفهومش درســت است و هم اينكه عین جمله در 

درس پنجم سال چهارم آمده است.

سؤال60 گروه تجربى 
يَن ِعْنَد اهللِ اْلِْسالُم َو َما اْخَتَلَف الَّذيَن ُأوُتوا  از دّقت در پیام آية شــريفه ی »ِإنَّ الدِّ
اْلِكتابَ  ِإالَّ ِمْن َبْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم َبْغیًا َبْیَنُهْم )آل عمران/19(« دريافت می گردد كه............

1. اهل كتاب در برابر دعوت پیامبر اســالم صّلی  اهلل علیه و آله و سّلم، آگاهانه علم 
مخالفت توأم با ستم، برافراشتند.

2. اسالم، كه همان تسلیم در برابر دعوت پیامبران است، نارضايتی  خود را از ايجاد 
اختالف در دين خدا، اعالم می  دارد.

3. اساس دعوت پیامبران از آدم تا خاتم، دين واحد بوده است و اختالف در برداشت، 
عامل حدوث چند دينی  بوده است.

4. اساس دعوت پیامبران، دين واحد بوده است و چند دينی ، تابعی  از آگاهی  توأم 
با تجاوز آنان به اصالت دعوت بوده است.

گزينه ی )4( به نشانة درست تلقی شده است. حال آنكه در اين گزينه اسمی از اهل 
كتاب نیامده است تا ضمیر »آنان« به اهل كتاب برگردد. بلكه ظاهراً ضمیر »آنان« به 
پیامبران برمی  گردد و گزينه را غلط می كند و در عین حال حتی اگر ضمیر »آنان« را 
به اهل كتاب برگردانیم )البته چون مرجع نیست، نمی توانیم( دلیلی  هم نداريم كه 

گزينة )1( را رد كنیم. يعنی  در اين صورت هر دو گزينه درست خواهند بود.
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سؤال61 گروه تجربى 
»جامعیت دين اسالم« و »تبیین تعالیم وحی « به ترتیب ضرورت ........ و .......... را 

اثبات می كند كه مستند امر نخست، پیام آية شريفة .......... است.
1. واليت ظاهری - مرجعیت دينی - ُقْل َأطیُعوا اهلَل َو الرَُّســوَل َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ اهلَل ال 

ُيِحبُّ اْلكاِفرينَ  )آل عمران/32(
2. مرجعیت دينی - واليت ظاهری  -  ُقْل َأطیُعوا اهلَل َو الرَُّسوَل َفِإْن َتَولَّْوا َفِإنَّ اهلَل ال 

ُيِحبُّ اْلكاِفريَن
3. واليت ظاهری  - مرجعیت دينی - َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبیِّناِت َو أَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب 

َو اْلمیزانَ  لَِیُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط  
4. مرجعیت دينی - واليت ظاهری - َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلَبیِّناِت َو أَْنَزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب 

َو اْلمیزانَ  لَِیُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط 
گزينة )1( به نشانة درست گرفته شده است، حال آنكه آيات گزينة )1( و )3( هر 
دو به واليت ظاهری اشاره دارند و به يقین هیچ مرّجحی  وجود نداردكه آية گزينة 
اول را به گزينة سوم ترجیح دهیم. در كتاب درسی  آية گزينة اول به دلیل پذيرش 
واليــت الهی  و دوری  از واليت طاغوت از داليل واليت ظاهری و آية گزينة )3( به 
اجرای  احكام اسالمی  از داليل واليت ظاهری  اشاره شده است. پس قطع و يقین 

هم گزينة )1( و هم گزينة )3( درست اند.

سؤال71 گروه زبان انگليسى 
الزمة عبوديت و بندگی، ........ است و عبارت »وَ  اتََّخُذوا َأْحباَرُهْم َو ُرْهباَنُهمْ  َأْربابًا ِمْن 
ِ َو اْلَمسیَح اْبَن َمْرَيَم ...»)التوبه /31(، بیانگر شرك در ......... است كه آية شريفة  ُدوِن اهللَّ

......... حاكی  از آن است.
اُغوَت 1. رضايت - الوهیت - اْعُبُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الطَّ
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اُغوَت 2. اطاعت- الوهیت - اْعُبُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الطَّ
3. رضايت- ربوبیت- اّن اهلل ربی و ربكم
4. اطاعت- ربوبیت- اّن اهلل ربی و ربكم 

مشــكل اين سؤال اين است که سؤال با پاســخ همخوانی  ندارد. سؤال آيه ای را 
خواسته كه حاكی  از شرك در ربوبیت است. درحالی  كه در پاسخ، كه همان گزينة 
چهار است، آيه »اّن اهلل ربی  و ربكم« بیان كنندة توحید در ربوبیت است نه شرك 

در ربوبیت.

سؤال51 گروه هنر
هر جا استحكام و نظمی  به چشم بخورد، جای پايی از .......... در عمق جان بهره 

مند از بصیرت می نشیند تا از صمیم درون، فرياد برآورد و بگويد: ............
1. حكمت و تدبیر- َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّاِر)آل عمران/ 191( 

2. هدفمندی  - َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطاًل ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النَّاِر)آل عمران/ 191(
َر َفَهدى   3. حكمت و تدبیر- َسبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَْعَلى ٭ الَّذی  َخَلَق َفَسوَّى٭ َو الَّذی  َقدَّ

)العلی /3-1(

َر َفَهدى   4. هدفمندی  - َســبِِّح اْسَم َربَِّك اْلَْعَلى٭ الَّذی  َخَلَق َفَسوَّى٭ َو الَّذی  َقدَّ
)العلی /3-1(

گزينة )1( به نشانة درست آمده است ولی  می دانیم كه حكمت و هدفمندی  به 
يك معنا هستند و حكیم كسی  است كه كارهايش هدفمند باشد. يعنی  يك انسان 
بصیر با ديدن نظم هم هدفمندی  را مشــاهده می كند و هم حكمت را، كه هر دو 
بیان كنندة يك چیز هستند. پس گزينة )2( نیز همان گزينة )1( است و پاسخ را بیان 

می كند فقط با يك لفظ ديگر.
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توصیه می شــود كه سازمان محترم سنجش با تهیة جواب های تشريحی كامل و 
توضیح علت رد گزينه های ديگر در اين گونه ســؤاالت ) و البته همة سؤاالت(، همه، 
به خصوص معلمان را روشن كنند تا اگر ما اشتباه می كنیم در تدريسمان تجديدنظر 
كنیم و اگر كتاب ها مشــکل دارند مؤلفان محتــرم كتاب ها را اصالح كنند و اگر ما 
مشكل نداريم وكتاب های  درسی  درست اند، سازمان سنجش در طراحی  سؤاالت 
تجديد نظر كند. چرا كه ما بعد از اين در مقابل دانش آموزان نمی توانیم پاســخ گوی  

چنین سؤاالت غلطی باشیم.

سؤال52 گروه هنر
بــا توجه به اينكه »هر يك از مخلوقات و مجموعة آن ها كه نظام واحد جهانی  را 
تشــكیل می  دهند، دارای  انسجام كامل و پیوستگی  دقیق برای  رسیدن به هدف 

می باشند »اين واقعیت، ترسیم كنندة پیام كدام آيه است؟
َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم َو إَِلْیِه اْلَمصیُر )التغابن/3( ماواِت َو اْلَْرَض بِاْلَحقِّ َو َصوَّ 1. َخَلَق السَّ

2. ما َترى  فی   َخْلِق الرَّْحمِن ِمْن َتفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َترى  ِمْن ُفُطوٍر )الملك/3(
ماواِت َو ما ِفی  اْلَْرِض َلُه اْلُمْلُك َو َلُه اْلَحْمُد َو ُهَو َعلى  ُكلِّ  3. ُيَســبِّحُ  هلِلِ ما ِفی  السَّ

َشی ْ ٍء َقديٌر )التغابن/ 1( 
ا  ى َو الَّذيَن َكَفُروا َعمَّ ماواِت َو اْلَْرَض َو ما َبْیَنُهما ِإالَّ بِاْلَحقِّ َو َأَجٍل ُمَسمًّ 4. ما َخَلْقَنا السَّ

أُْنِذُروا ُمْعِرُضونَ  )الحقاف/3(
گزينة 1 به نشانة پاسخ درست آمده است. در حالی  كه در جدول پیام آيات درس 
دوم از كتاب سال دوم اين پیام برای  آية 3 سورة ملك آمده است، يعنی  دقیقًا گزينة 

)2( و به دلیل روشن بودن پاسخ هیچ نیازی  به توضیح اضافی  نمی بینم.
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سؤال 59 گروه هنر
خداوند درهای  بازگشــت را به روی  گنهكاران گشــود و ياد خود را در دلشــان 
انداخت تا شايد دوباره به سويش رو كنند. بدين گونه اسم »............« خود را به نمايش 

گذاشت كه پیام آية شريفة ............ حاكی  از آن است.
1. غّفار- ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعونی   ُيْحِبْبُكمُ  اهلُل َو َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو اهلُل َغُفوٌر 

َرحیٌم )آل عمران/31( 
2. رحمان- ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعونی   ُيْحِبْبُكمُ  اهلُل َو َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َو اهلُل 

َغُفوٌر َرحیٌم )آل عمران/31( 
ُل اهلُل َسیِّئاِتِهْم َحَسناتٍ   3. غّفار- ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا َفُأْولِئَك ُيَبدِّ

َو كاَن اهلُل َغُفوراً َرحیمًا )فرقان/70(
ُل اهلُل َسیِّئاِتِهْم َحَسناتٍ   4. رحمان- ِإالَّ َمْن تاَب َو آَمَن َو َعِمَل َعَماًل صاِلحًا َفُأْولِئَك ُيَبدِّ

َو كاَن اهلُل َغُفوراً َرحیمًا )فرقان/70(
پاســخ گزينة )3( داده شده اســت اما هیچ مرّجحی  وجود ندارد كه گزينة )1( 
درست نباشد. چرا  كه در هر دو گزينه به غفاريت خداوند اشاره شده است. فقط در 
گزينة اول دوســت داشتن خدا سبب بخشش اســت و در گزينه سوم توبه و ايمان 
و عمل صالح )در ســؤال، هیچ كدام از آن ها را نخواسته و فقط به نمايش گذاشتن 

غفاريت خدا را خواسته است كه در آخر هر دو آيه آمده است(.

سؤال 56 گروه رياضي
اَعُئ  از دقت در پیام آية  شــريفة »النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْیها ُغُدوًّا َو َعِشیًّا َو َيْوَم َتُقوُم السَّ

َأْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعذاِب )غافر/46(« مفهوم می گردد كه.....
1. بین عالم برزخ و عالم دنیا، مشابهت زمانی حاكم است.

2. ظرفیت های عالم دنیا و عالم برزخ، ظرفیت های طولی است.
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3. آنچه در عالم برزخ و رستاخیز به فعلیت می رسد، حكايتگر علل عرضی است.
4. عالم برزخ، عالم برطرف شدن پرده ها و ادامة  فعالیت آگاهانة  روح است.

گزينة 1 به عنوان گزينة  درســت تلقی شده اســت، در تفاسیر شیعه، از جمله 
المیزان و نمونه عبارات »غدوا و َعشیا« به معنای عذاب متوالی و پی در پی در نظر 

گرفته شده است نه طلوع و غروب!! 
پاســخ اين سؤال نوعی تفســیر و تأويل به رأی از سوی طراح سؤال است واال هر 
كسی اندك اطالعاتی در معارف الهی داشته باشد می داند كه زمان بعد چهارم ماده 

و محدودكنندة  آن است و نمی تواند مشابهت دنیا با برزخ باشد.
بنده طرح چنین ســؤاالتی را آغازی می دانم بر اينکه برخی سؤاالت اين چنینی 
در كنكور،  از طرف بعضی مؤسسات آموزشی و نیز معلمان كنكور طراحی به منظور 
تمرين دادن به دانش آموزان و روان كر دن ذهن آنان رايج گردد و در نتیجه تفاسیر 
ظاهری از آيات گســترش يابد و دانش آموزان از عمق مطلب غافل بمانند، كه البته 

مغاير با مكتب تشیع و موافق با مکتب سلفیون و با قشری گری است.

سؤال 69 گروه هنر
ا أَْنجاُهْم إِذا ُهْم َيْبُغوَن ِفی  اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ يا أَيَُّها  با توجه به آية شريفة : »َفَلمَّ
ْنیا ُثمَّ إَِلْینا َمْرِجُعُكْم َفُنَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم  النَّاُس إِنَّما َبْغُیُكمْ  َعلى  أَْنُفِسُكْم َمتاَع اْلَحیاِة الدُّ
َتْعَمُلوَن )يونس/23(«، مقصود از »الّناس«...... اند و»بْغی « كه همان .......... می باشــد، 

........... زشت است. 
1. عموم مردم - ظلم و ستم - در هر صورت

2. خصوص مشركان - ظلم و ستم- در هر صورت
3. عموم مردم- طلب و درخواست- در صورت ناحق بودن

4. خصوص مشركان - طلب و درخواست - در صورت ناحق بودن
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آيات 22 و 23 ســورة يونس در قسمت انديشه و تحقیق درس اول سال چهارم 
بیان می كند كه عموم انسان ها )به استثنای  پیامبران و امامان و اولیا( خداشناسی  
فطری  شان را فراموش كرده اند و اين فطرت در مواقع خطر و مشكالت بیدار می شود. 
اين فقط مشركان نیستند كه اين چنین اند. )به تفاسیر المیزان و نمونه مراجعه شود(. 
درســت اســت كه آيات قبل از اين آيه خطابش به مشركین است اما اواًل در كتاب 
درسی  منظور عموم انسان هاست، ثانیًا تفسیر نمونه، پس از پايان تفسیر اين آيه، به 
صراحت بیان می كند كه منظور عموم انسان هاست. )تفسیر نمونه، ذيل همین آيه(. 

پس گزينة )1( درست است، حال آن كه گزينة )2( درست گرفته شده است.
در ضمن هدف آموزشی  اين آيه اين نكته است كه انسان ها در مواقع خطر به ياد 

خدا می افتند، كه نشان از اين دارد كه آنان فطرتی  خداگرا دارند. 
امــا در بارة  اين آيه در كنكور 93 به جز ســؤال 69 رياضی  كه به همین موضوع 
اختصاص داشت به سؤاالتی  برمی  خوريم كه سؤاالت صحیح و به دور از خطا هستند 

اما هیچ ارتباطی  به اهداف آموزشی  كتاب و اين آية مباركه ندارند. از جمله:

سؤال 69 تجربى
...« از  ا أَْنجاُهْم إِذا ُهْم َيْبُغوَن ِفی  اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ با توجه به آية شــريفة : »َفَلمَّ
دّقت در پیام كدام بخش از آن ، »مردوديت بهره های دم ِدستی  را هدف قرار دادن«، 

مفهوم می گردد؟
1. ُثمَّ إَِلْینا َمْرِجُعُكْم 

2. َفُنَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن   

ا أَْنجاُهْم إِذا ُهْم َيْبُغوَن ِفی  اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ 3. َفَلمَّ
ْنیا  4. إِنَّما َبْغُیُكمْ  َعلى  أَْنُفِسُكْم َمتاَع اْلَحیاِئ الدُّ
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سؤال 69 زبان انگليسى 
ا أَْنجاُهْم إِذا ُهْم َيْبُغوَن ِفی  اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ ...« از  با توجه به آية شــريفة: »َفَلمَّ
دّقت در كدام بخش از آن به ترتیب مفهوم »تهديد و وعید در برابر زشتكاری  ها« و 

»برطرف شدن پرده های  فروافتاده از مدركات« دريافت می شود؟
1. »إَِلْینا َمْرِجُعُكْم«-» َفُنَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن«

» 2. »الینا مرجعكم«-»َيْبُغوَن ِفی اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحقِّ
ْنیا«-»َفُنَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن« 3. »إِنَّما َبْغُیُكمْ  َعلى  أَْنُفِسُكْم َمتاَع اْلَحیاِئ الدُّ

ْنیا«-»َيْبُغوَن ِفی  اْلَْرِض بَِغْیِر اْلَحّق«   4. »إِنَّما َبْغُیُكمْ  َعلى  أَْنُفِسُكْم َمتاَع اْلَحیاِئ الدُّ

سؤال 69 انسانى
با توجه به آية شريفة: »ُهَو الَّذی  ُيَسیُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َحتَّى إِذا ُكْنُتْم ِفی  اْلُفْلِك 
َو َجَرْينَ  بِِهْم بِريٍح َطیَِّبٍة َو َفِرُحوا بِها جاَءْتها ريٌح عاِصٌف َو جاَءُهُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمكاٍن 
يَن َلِئْن أَْنَجْیَتنا ِمْن هِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن  َو َظنُّوا أَنَُّهْم ُأحیَط بِِهْم َدَعُوا اهلَل ُمْخِلصیَن َلُه الدِّ
اِكريَن )يونس/22(« از دقت دركدام بخش آن به منت گزاری خداوند بر انسان« پی   الشَّ

می بريم؟
1. َجَرْينَ  بِِهْم بِريٍح َطیَِّبٍئ
2. َلِئْن أَْنَجْیَتنا ِمْن هِذِه

يَن 3. َدَعُوا اهلَل ُمْخِلصیَن َلُه الدِّ
4. ُهَو الَّذی ُيَسیُِّرُكْم ِفی  اْلَبرِّ َو اْلَبْحر
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 چند نكتة مهم در طراحي سؤاالت امتحاني در دین و زندگي 

علي مسلمي 
دبیر و سرگروه دروس معارف استان زنجان

مقدمه
اين نوشته به نکات مهمی پرداخته است که در طراحی سؤاالت امتحانی دروس 
دين و زندگی بايد توسط همکاران گرامی رعايت گردد گاهی از جانب برخی همکاران 
مورد غفلت واقع می شوند. لذا نگارنده ذکر آن ها را مناسب ديده و به آن ها پرداخته 

است، به امید آنکه مورد توجه قرار بگیرند. 

كليدواژه ها: دين و زندگی، پاسخ نامه، سؤال، امتحان

نكات مهمی كه بايد در طراحی سؤال به آن ها توجه شود عبارت اند از:
1. در يک سؤال استاندارد، بهتر است از انواع سؤاالت )تکمیل کردنی، صحیح و غلط، 

کوتاه پاسخ، جورکردنی و سؤاالت تشريحی( استفاده گردد.
2. در طراحی ســؤاالت امتحانی دروس دين و زندگی بهتر اســت 1/5 يا 2 نمره به 
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ترجمة آيات و 0/5 نمره هم به پیام آيات اختصاص داده شــود. همچنین نبايد 
از ترجمة اصطالحات و کلمات قرآنی در داخل آيات، ســؤال مطرح شود؛ زيرا از 
اهداف دروس دين و زندگی نیســت، مانند در آية »و َنحُن أقرُب إَلیِه ِمن َحبِل 

الَوريِد« ترجمة الوريد چیست؟
ضمنًا آيات قرآن و روايات بايد اعراب گذاری شده باشند و از عباراتی برای ترجمة 
سؤال داده شود که در کتاب ترجمه نشده اند و در کالس توسط دانش آموزان و معلم 

ترجمه می شوند.
3. در قسمت سؤال از پیام آيات، الزم است خود آيه ذکر شود و سپس در مورد آن 
آيه سؤال مطرح گردد. برای مثال در دين و زندگی )2( نبايد چنین سؤالی طرح 
گردد که: »با توجه به آيات قرآن، زيانکارترين انسان ها چه کسانی هستند؟« بلکه 
بايد ابتدا آيه ذکر شــود و سؤال چنین طرح گردد: »با توجه به آية »الذيَن َضلَّ 
نیا و ُهم َيحَسبوَن أنَُّهم ُيحِسنوَن ُصنعا، بگويید زيانکارترين  َسعُیُهم فی الحیاِة الدُّ

انسان ها چه کسانی هستند؟« )0/5 نمره(
4. از لحاظ دســتور خط فارسی، امروزه کلمات ترکیبی جدا از هم نوشته می شوند 
و ســِرهم نوشتن آن ها توصیه نمی شود و بهتر است در طراحی سؤاالت رعايت 
گردند. برای مثال کلماِت » نمی گردد، پاسخ نامه، سؤال ها، انسان ها و ... « به صورِت 

»نمیگردد، پاسخنامه، سؤالها، انسانها « نبايد  نوشته شوند. 
5. مطلب مهمی که در اکثر سؤاالت امتحانی  از جانب طراح سؤال رعايت نمی گردد 
عالئم و نشــانه های خطی اســت. مثاًل در پايان جمالت خبری عالمت سؤال 
گذاشته می شود که نادرست است. به اين صورت: )صفات ثبوتیة خدا را با ذکر 

مثالی تعريف کنید؟(  
6. اگر ســؤال به صورت منفی طرح می گردد بهتر است زير نکته يا فعل منفی خط 
کشیده شــود تا توجه دانش آموز را به خود جلب کند و او در پاسخ گويی دچار 
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اشتباه نگردد، مانند سؤاالت زير:
کدام گزينه نادرست است؟

چرا مرگ برای خداپرستان حقیقی ناگوار نیست؟
چرا امام صادق  فرموده است : لباس نازک و بدن نما نپوشید؟

يا بنا به فرمودة امام صادق  چرا نبايد لباس نازک و بدن نما پوشید؟
7. بهتر است سؤاالت در داخل جدولی طرح گردد که شمارة سؤاالت در سمت راست 
آن در داخل جدول قرار گیرد و بارم سؤاالت در سمت چپ آن در داخل جدول 
نوشــته شود و سربرگ سؤاالت شامل نام درس، نام و نام خانوادگی دانش آموز، 
نام منطقه و آموزشگاه، مدت و ساعت شروع و نام طراح سؤال به طور کامل باشد.

8. ســلیس و روان و بدون ابهام نوشتن ســؤاالت؛ به گونه ای که همة دانش آموزان 
برداشت يکسانی از ســؤال داشته باشند. مثاًل به جای طرح اين سؤال: »جامعة 
منتظر چگونه جامعه ای است؟« بهتر اســت اين گونه طرح گردد: »سه مورد از 

ويژگی های جامعة منتظر را بنويسید.« 
9. بهتر است ترتیب سؤاالت رعايت گردد:

- ترجمه و پیام آيات قرآنی
- سؤاالت صحیح و غلط 

- کامل کردنی
- جورکردنی )درصورت وجود(

- کوتاه پاسخ
- تشريحی

10. ارزشیابی از تمام سطوح يادگیری )دانش، کاربرد، ترکیب، تجزيه و...(
11. کافی بودن تعداد ســؤاالت )مثاًل در دروس دين و زندگی که 16 نمرة آن کتبی 

است نبايد هشت سؤال 2 نمره ای طرح گردد.
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12. بهتر است سؤاالت از آسان به مشکل طراحی شوند.
13. تعیین دامنه و محدوده برای پاسخ سؤاالت انشايی.

14. رعايت بودجه بندی درس های کتاب براساس بارم بندی.
15. کافی بودن بارم هر سؤال، با توجه به میزان پاسخ آن سؤال. مثاًل برای سؤاالت 

تکمیل کردنی هر جای خالی 0/25 يا 0/5 نمره کافی است.
16. پرهیز از مطالب کم اهمیت، پاورقی، مطالعة آزاد و موارد حذفی. مثاًل در سؤاالت 

امتحانی پايانی بهتر است از اشعار سؤال داده نشود. به اين صورت:
با توجه به بیت »گر توکل می کنی در کار کن

كشت کن پس تکیه بر جبار کن«، يک نکتة مهم را در توکل بیان کنید.
همچنین بهتر است از طراحی سؤاالتی از قبیل »فالن حديث از کیست« يا مثاًل 

»چه کسی مرگ را شیرين تر از عسل می دانست« پرهیز گردد.
17. هر ســؤال بدون تکرار يک هدف آموزشی را بسنجد. يعنی جواب قسمت دوم 
ســؤال منوط به قســمت اول نباشد. مثاًل در طرح اين ســؤال: شاخصة اصلی 
مجموعة منظم چیست؟ چرا؟ اگر دانش آموزی جواب قسمت اول سؤال را نداند، 
جواب قسمت دوم را نیز نمی تواند پاسخ دهد. لذا بهتر است به جای آن، چنین 

سؤال شود: چرا شاخصة اصلی مجموعة منظم هدف و غايت است؟
18. بهتر است بخش عمدة سؤاالت در حد دانش آموزان متوسط باشد.

19. راهنمايی در يک سؤال پاسخ به سؤاالت ديگر را همراه نداشته باشد.
20. استفاده از سؤاالت تازه و جديد.

21 . در سؤاالت تکمیل کردنی بهتر است جاهای خالی در اول جمالت نباشند؛ زيرا 
پاسخ گويی به چنین سؤاالتی برای دانش آموزان مشکل خواهد بود، مانند: ................ 

و ............... دو برادر همراه و دو دوست جدايی ناپذيرند. »دين و زندگی)1(«
22. توجه به جمله بندی ســؤاالت، به طوری که از نظر نگارشی صحیح باشند. مثاًل 
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همکاری يک سؤال تکمیل کردنی را چنین طرح کرده است: »رکن در چه صورتی 
باعث باطل شدن نماز است که ..................................................« که جمله بندی سؤال 

ايراد دارد. 
                                                       



 نقد سؤاالت درس معارف اسالمي در كنكور 93 

اسماعيل اميني 
كارشناس ارشد اديان و عرفان تطبیقي دبیر دبیرستان هاي سمپاد سنندج

 اشاره 
سنجش و ارزشیابی بخش مهم و الينفک آموزش است که با آن میزان يافته های 
دانش آمــوزان و دانش آن ها در موضوعی خاص مورد ارزيابی قرار می گیرد و از آنجا 
که آزمون کنکور سراسری نقش بسیار مهمی در آيندة شغلی و نقش های اجتماعی 
داوطلبان دارد، اهمیت آن به مراتب بیشتر می شود. تا جايی که انتظار می رود سازمان 
سنجش آموزش و وزارت آموزش وپرورش، به خصوص ادارة کل سنجش و ارزشیابی 
تحصیلی، برنامة مدّون و دقیقی برای نقد و تحلیل ســؤاالت کنکور داشته باشند تا 

سؤاالت کنکور هر سال استانداردتر از سال های قبل باشد.
در اين جستار، سؤاالت »فرهنگ و معارف اسالمی« دو گروه آزمايشی علوم رياضی 

و علوم تجربی کنکور 93 مورد بررسی قرار گرفته اند.

كليدواژه ها: سنجش، تحلیل، سؤال، كنكور، گروه آزمايشي، تجربي، رياضي.
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 سؤاالت گروه آزمایشی علوم ریاضی 
 سؤال 51. اگر گفته شود: »نظم حاكم بر پديده ها و قانونمندی آن ها، امری 

موّقت است« پيام كدام آيه ترسيم شده است؟
در جواب اين سؤال هم گزينة »1« می تواند درست باشد و هم گزينة »4«؛ اگرچه 
گزينة »4«ـ  که به »سرآمد مشخص« موجودات و موقت بودن نظم حاکم بر پديده ها 
در اين عالم اشاره داردـ  ، درست تر به نظر می رسد، گزينة »1« نیز بازگشت موجودات 
به سمت خدا را »الیه المصیر« بیان کرده، و به موقت بودن نظم حاکم بر پديده های 
اين عالم اشــاره دارد. اگر گزينة »4« را به عنوان تنها گزينة درست در نظر بگیريم، 
پاسخ سؤال در بخشی از آية )اجِل مسّمًی( وجود دارد که در کتاب درسی ترجمة آن 

وظیفة دانش آموزان نیست.
 سؤال 52. اگر بخواهيم سخن مواليمان، على  را كه فرمود: »خدا رحمت 
كند كسى را كه بداند از كجا آمده، در كجا قرار دارد و به كجا مى رود« مبتنى 

بر مبنای قرآنى اعالم كنيم، پيام كدام آيه وافى به اين معنى ماست؟
سخن حضرت علی  بیانگر اهمیت خودشناســی و درک جايگاه خود در نظام 
هستی است و در کتاب درسی نیز به عنوان مقدمة طرح مبحِث »عوامل رشد« آمده 
است تا بیان کند که الزمة دستیابی به رشد و رستگاری، شناخت خود و ويژگی هايی 
اســت که خداوند به انسان عطا فرموده است و اين حديث شريف، حاکی از »کرامت 
نفس« انسان نیست و در ذيل مبحث کرامت نفس نیز نیامده است تا با آية شريفة »َو 
ْلناُهْم َعلى   یِّباِت َو َفضَّ َلَقْد َكرَّْمنا َبنی  آَدَم َو َحَمْلناُهْم ِفی اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّ
ْن َخَلْقنا َتْفضیاًل )السراء/70(« که به وضوح کرامت نفِس اعطا شده توسط خداوند  َكثیٍر ِممَّ
به انسان را بیان فرموده، مرتبط باشد. پس رابطة حديث با آية گزينة »4« به همان اندازه 
است که با آيات گزينه های ديگر که هرکدام يکی از عوامل رشد را بیان کرده اند، لذا همة 

گزينه ها به يک اندازه درست اند و گزينة »4« تنها گزينة درست نیست.
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 سؤال 53. پيام آية شريفة »ِإنِّى َرأَْيُت  أََحَد َعَشَر َكْوَكبًا« )يوسف/4( و پيام آية 
شريفة »ِإنِّى أَرانى  أَْحِمُل َفْوَق َرأْسى  ُخْبزًا« )يوسف/36( به ترتيب مربوط به خواب 
.......... و خــواب .......... و تعبيركنندة آن به ترتيب .......... و ............... بوده 

است.
آياتی از بخش »ذکر نمونه ها« انتخاب شــده است. در اين بخش، از دانش آموزان 
خواسته شده تا با مراجعه به قرآن، دو مورد از خواب های ذکر شده در سورة يوسف 
و تعبیر و تعبیرکنندة آن ها را بیان کنند و ترجمة آن ها وظیفة دانش آموز نیســت. 
بنابراين با توجه به نیامدن ترجمه در ســؤال و اکتفا کردن به متن عربی آيه، سؤال 

مناسبی نیست. الزمة طرح سؤال از اين آيات، آوردن ترجمة آن هاست.

 سؤال 54. هرگاه بخواهيم با استناد به قرآن كريم كه مبنای تفكر و انديشة 
هماهنگ با فطرت اسالمى است، عنوانى برای خسران بارترين انسان ها از نظر 

كردار ارائه دهيم، پيام كدام آيه وافى به اين مقصود است؟
آوردن عبارت »که مبنای تفکر و انديشــة هماهنگ با فطرت اســالمی است«، 
در متن اين ســؤال، حشو است و جز ســردرگمی دانش آموز نتیجة ديگری ندارد. 
 گزينة »3« که گزينة درســت است، »عنوان« خســران بارترين انسان ها را معرفی

نکــرده، بلکه »علت خســران بارترين« بودن آن ها را بیان کرده اســت. خود کلمة 
»خسران بارترين«، عنوان اشخاصی است که تالششان در دنیا گم شده است.

ٍة َو  َل َمرَّ  سؤال 55. از دقت در پيام آيات شريفة »ُقْل ُيْحييَها الَّذی أَْنَشَأها أَوَّ
ماَء َو اأَلْرَض َو ما َبْيَنُهما باِطاًل ِ«  ُهَو بُكلِّ َخْلٍق َعليٌم« )يس/79( و »َو ما َخَلْقَنا السَّ

)ص/27(  به ترتيب موضوع ......... و ........... مفهوم مى گردد؟

اواًل: آية اول اين ســؤال از بخش »تدبر در آيات« انتخاب شده که فقط شمارة آيه 
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را داده است تا دانش آموز با مراجعه به قرآن کريم، نحوة استدالل قرآن بر معاد 
جسمانی را توضیح دهند و ترجمة آن وظیفة دانش آموزان نیست؛ در حالی که 
تنها متن عربی آيه داده شده و سؤال از آن طراحی شده است. پس اين سؤال با 
اهداف آموزشی درس »قرآن و تعلیمات دينی« سازگار نیست و سؤال مناسبی 

محسوب نمی شود.
ثانيًا:  آية اول به درستی نوشته نشده و به جای »قل«، »قال« آمده است.

ا َو َعِشّيًا َو َيْوَم َتُقوُم   سؤال 56. از دقت در آية شريفة »النَّاُر ُيْعَرُضوَن  َعَلْيها ُغُدوًّ
الّساَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعذاِب« )غافر/46( مفهوم مى گردد كه ..........

در اين ســؤال نیز از آيه ای سؤال طرح شــده که ترجمة آن وظیفة دانش آموزان 
نیست.

 سؤال 57. اگر بگوييم »انسان مى تواند به مرحله ای برسد كه تعيين جايگاهش 
در بهشت به انتخاب خود او باشد«، پيام كدام آيه را ترسيم كرده ايم؟

اواًل: پاسخ درست اين سؤال )گزينة 3(، آيه ای است که ترجمة آن وظیفة دانش آموز 
نیست.

ثانيًا: در گزينة »4«، آية شريفه به درستی نوشته نشده و کلمة »ربهم« از آيه حذف 
گرديده است: »َو سیقَ  الَّذيَن اتََّقْوا َربَُّهْم إَِلی اْلَجنَِّة« )البقرة/73(

 سؤال 58. در اعتقاد انسان متوكل بر خداوند، استفاده از ابزار و وسائل، نشانة 
.......... است. زيرا توكل به خداوند در جايى درست است كه ............

سؤال و پاسخ آن مناسب است.
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 سؤال 59. مصداق كامل تمرين و پايداری در برابر خواهش های دل، ............. 
است كه پيام آية شريفة ........... مبين آن است كه ثمره اش دست يابى به .......... 

است.
در اين سؤال، 

اواًل:  پاسخ جای خالی اول به دلیل اينکه به روزه به عنوان مصداق کامل ترين پايداری 
در برابر خواهش های دل اشاره کرده، مناسب است، اما از اين جهت که تنها در 
گزينة »1« واژة »روزه« آمده است، پس گزينه های ديگر نادرست اند؛ در حالی که 
برای پاســخ به جای خالی دوم، آية ذکر شده در باب روزه نیست تا بیانگر اين 
موضوع باشد که »روزه مصداق کامل تمرين در برابر خواهش های دل است«؛ اين 
آيه دربارة نماز است، حتی اگر اين آيه دربارة روزه هم باشد، به تقوا به عنوان ثمرة 
روزه اشــاره ای ندارد و پاسخ جای خالی سوم نیست و ثمرة »تقوا« که در جای 
خالی ســوم، صحیح است، نه در اين آيه، بلکه در آية »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكِتَب 
یاُم َكما ُكِتَب َعَلی الَّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن« )البقرة /183( آمده  َعَلْیُكُم الصِّ

است. پس پاسخ دو جای خالی دوم و سوم کاماًل نادرست اند.
ثانيًا: سؤال از بخشی از آيه آمده که در گزينه ها حذف شده است؛ در حالی که حفظ 

اين آيه وظیفة دانش آموز نیست تا بتواند قسمت های حذف شده را نیز دريابد.

 سؤال 60. از دقت در پيام آية شريفة »َو ِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُعوَن  ِإَلْيَك أََفَأْنَت تُْسِمُع 
مَّ َو َلْو كانُــوا ال َيْعِقُلوَن« )يونس/42( به تقدم حجت ...... در فهم ضرورت و  الصُّ

اثرپذيری از ............ كه از لوازم آن ........ است، پى مى بريم.
در اين ســؤال نیز همان ايراد سؤال 55 مشهود است و از آيه ای سؤال طرح شده 
که ترجمة آن وظیفة دانش آموز نیســت. بدون در نظر گرفتن اين اشکال، پاسخ دو 
جای خالی اول و دوم به درســتی انتخاب شــده اما پاسخ جای خالی سوم )تسلیم 
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محض شدن( در مخالفت با بهره مندی از حجت باطن )عقل( است که درست نیست. 
می توان گفت که پاســخ جای خالی سوم در تناقض کامل با پاسخ جای خالی اول 

است.
 سؤال 61. ادامة نقش ها و مســئوليت های پيامبر به جز دريافت وحى ....... 
برعهدة امام معصوم منصوب است كه ........... پاسخ گوی انسان، در هر زمان 

باشد.
در اين سؤال، پاسخ جای خالی اول مناسب است، اما پاسخ های نادرست برای جای 
خالــی دوم در گزينه های »1« و »3«، )مجموعة معارف و احکام موجود در قرآن و 
ســیره و سنت پیشوايان معصوم( نادرست نیستند؛ زيرا گشوده بودن باب اجتهاد و 
استنباط احکام يعنی بهره مندی از مجموعة معارف و احکام موجود در قرآن و سیره 
و سنت پیشوايان معصوم و از اين نظر حتی می توان گفت که اين عبارت مطرح شده 

در گزينه های »1« و »3«، برای پاسخ به جای خالی دوم، درست تر است.

ُسوُل َبلِّْغ ما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن   ســؤال 62. از دقت در پيام آية شريفة »يا أَيَُّها الرَّ
َ ال َيْهِدی  َربَِّك َو ِإْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّْغَت ِرساَلَتُه َو الّلُ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللَّ

اْلَقْوَم اْلكاِفريَن« )المائده/67( كدام مفهوم دريافت نمى شود؟
سؤال مناسبی است، زيرا سؤال از آيه ای طرح شده که ترجمة آن وظیفة دانش آموز 

است و پاسخ آن نیز مناسب است.

 سؤال 63. اگر از فرهنگ فطرت پسند اسالم، جويای مسدود بودن هميشگى 
راه ضاللت شويم، پيام كدام مورد وافى به اين مقصود ماست؟

در اين سؤال نیز مانند سؤال 54، حشو به چشم می خورد: »از فرهنگ فطرت پسند 
اسالم«
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اگرچه جواب درست در بخشی از حديث است که در گزينة »1« نیامده، اما چون 
اين حديث جزو احاديثی است که دانش آموزان بايد حفظ کنند، طرح سؤال به اين 

شکل مناسب است.

 سؤال 64. حضرت على  فرمودند: »به زودی پس از من زمانى فرا خواهد 
رســيد كه كااليى رايج تر و فراوان تر از ......... نيست، آن گاه كه بخواهند 

............«، و در آن ايام در شهرها، چيزی ناشناخته تر از .......... نيست.«

الزمة جواب به اين سؤال، مخصوصًا جای خالی سوم، حفظ دقیق و عین کلمات و 
عبارات حديث مذکور در کتاب است؛ در حالی که ياد گرفتن مفهوم آيات و احاديث 
نه حفظ کردن آن ها ـ به جز مواردی که حفظ آن ها از دانش آموز خواسته شده ـ از 

اهداف آموزشی کتاب قرآن و تعلیمات دينی است.

 ســؤال 65. »تدوين كتب اربعة شيعه« و »اعالن مشروعيت نداشتن خالفت 
خلفا« به ترتيب نمودی از ..... و ...... است. سؤال و پاسخ آن مناسب است.

 سؤال 66. مصداق اين عبارت كه قوم موسای كليم  به پيامبر خود گفتند: 
»تو و پروردگارت برويد و بجنگيد، ما اينجا مى نشينيم«، افرادی اند كه ......

اين ســؤال برای سنجش اهداف آموزشــی درس قرآن و تعلیمات دينی، سؤال 
مناسبی است.

 سؤال 67. اگر بگوييم در فرهنگ الهام گرفته از وحى الهى، شرط اولى و اصلى 
در انتخاب همسر كه اين انتخاب از سوی مرد به ظهور برسد، »برخورداری از 
ايمان به خداوند« است، پيام آية شريفة ............... را ترسيم كرده ايم كه فرجام 
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اعراض از آن، به تحقق ........ مى انجامد.«
ســؤال مناســبی است و ســؤال از آيه ای طراحی شــده که ترجمة آن بر عهدة 

دانش آموزان است.

 ســؤال 68. قرآن كريم از كلمة »نحلة « برای ....... استفاده كرده است كه 
......... از شروط اصلى عقد است. 

اين ســؤال که از متن کتاب است، از موضوعاتی پرسش شده که دانش آموز بايد 
آن ها را به صورت خاص بداند.

 سؤال 69. با توجه به آية شريفة »ُهَو الَّذی ُيَسيُِّرُكمْ  ِفى اْلَبرِّ َو اْلَبْحِر َحتَّى ِإذا 
ُكْنُتْم ِفى اْلُفْلِك َو َجَرْيَن ِبِهْم ِبريٍح َطيَِّبٍة َو َفِرُحوا ِبها جاَءْتها ريٌح عاِصٌف َو جاَءُهُم 
يَن َلِئْن  اْلَمْوُج ِمْن كّل َمكاٍن َو َظنُّــوا أَنَُّهْم أُحيَط ِبِهْم َدَعُوا الّلَ ُمْخِلصيَن َلُه الدِّ
أَْنَجْيَتنا ِمْن هِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الّشاِكريَن« )يونس/22(،  به موضوع ........ پى مى بريم.

در اين ســؤال نیز همان ايراد سؤال 55 و 60 مشهود است و از آيه ای سؤال طرح 
شده که ترجمة آن وظیفة دانش آموز نیست.

 سؤال 70. ادارة جهان و هدايت اين مجموعة هدفمند به سوی مقصدی كه برايش 
مقدر شده است، مرتبط با توحيد در ....... است كه پيام آية شريفة ................. 

حاكى از آن است.
بخش های مختلف در اين سؤال با هم مرتبط اند و پاسخ ها نیز به درستی انتخاب 
شده اند. در اين سؤال نیز برای پاسخ به جای خالی دوم، آيه ای آمده است که ترجمة 

آن وظیفة دانش آموز نیست.
 سؤال 71. اگر از ما بپرسند، »تسليم در برابر خداوند، مربوط به كدام قسم 
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از توحيد است؟«، مى گوييم: مربوط به توحيد در ..... است كه پيام آية شريفة 
............. بيانگر آن است.

سؤال و پاسخ آن مناسب است.

 سؤال 72. اگر بخواهيم برای »عمل«، »جسد و روحى« تصور كنيم، به ترتيب 
ُحسن ........... و ُحسن ............ را ترسيم نموده ايم كه حق تقدم از آِن .................. 

است.
سؤال و پاسخ آن مناسب است و در سؤال و پاسخ از کلماتی کلیدی استفاده شده 
که دانش آموز بايد آن ها را بداند. اما بهتر بود که کلمة »عمل« در گیومه نباشــد و 
دو کلمة »جســد« و »روحی« تک تک در گیومه قرار می گرفتند تا دانش آموز بدون 

سردرگمی، »حسن فعلی« و »حسن فاعلی« را برای اين دو کلمه حدس بزند.

 سؤال 73. اگر بخواهيم با استمداد از وحى الهى و سخن پيامبر اكرم  يكى 
از »مصاديق واليت معنوی انسان« را ترسيم كنيم، پيام كدام مورد، مددرسان ما 

در ارائة اين مقصود است؟
در اين ســؤال نیز برای پاســخ، حديثی طرح شده اســت که ترجمة آن وظیفة 

دانش آموز نیست.

 سؤال 74. اگر از ما بپرسند، »صحنة ظهور و بروز اختيار انسان، كجاست؟«، 
مى گوييم: آنجاست كه ..........

اين سؤال، مبهم است، زيرا محاط شدن انسان توسط قضا و قدرهای متفاوت، نه 
صحنة بروز و ظهور اختیار انسان، بلکه شرايط ظهور و بروز اختیار انسان است.
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 سؤال 75. از آية شــريفة »ُكالًّ نُِمدُّ هُؤالِء َو َهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّك َو ما كاَن 
َعطاُء َربَِّك َمْحُظورًا« )اإلســراء/20( مفهوم مى گردد كه ........... و ناظر بر سنت 

.............. خداوند است.
در اين سؤال نیز از آيه ای سؤال طرح شده که ترجمة آن وظیفة دانش آموز نیست.

 گروه آزمایشی علوم تجربی 
 سؤال 51. آن گاه كه به روابط مستحكم و نظم استوار جهان مى نگريم، معتقد 
مى شويم كه جهان، يك مجموعة هدفمند است كه از آن به ................ تعبير 

مى شود و پيام آية شريفة ........... ياری رسان ما در اين اعتقاد است.
در اين ســؤال، جای خالی اول و پاســخ آن به درســتی انتخاب شده است، 
اما برای پاســخ به جــای خالی دوم ابهام وجود دارد؛ زيــرا در جای خالی دوم، 
از دانش آموز خواســته شــده آيه ای را انتخاب کند کــه بیانگر »اعتقاد به درک 
هدفمندی جهان از طريق نگريستن به روابط مستحکم و نظم استوار آن« باشد. 
ِ الَّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشيْ ٍء إِنَُّه َخبیٌر ِبما َتْفَعُلوَن« )النمل/88(  دو آية شريفة »ُصْنعَ  اهللَّ
ماواِت َو اْلَْرَض بِاْلَحقِّ ِإنَّ في  ذِلَك آلَيًة لِْلُمْؤِمنیَن« )العنكبوت/44(،  و »َخَلقَ  اهلُل السَّ
هرکدام به ترتیب بیانگر بخشی از آن اعتقادند؛ »استحکام و نظم استوار جهان« 
و »هدفمندی جهان«. و در ســؤال نیز، هم »اســتحکام و نظم اســتوار جهان«  
آمــده و هم »هدفمندی جهان«. در اين ســؤال مبهم، ممکن اســت عده ای از 
دانش آموزان، آيه ای متناســب با »اســتحکام و نظم استوار جهان« يعنی گزينة 
»1«،  و عده ای ديگر، آيه ای متناســب با »هدفمندی جهــان« و گزينة »4« را 
انتخاب کنند. به نظر می رسد که هر دو جواب می تواند درست باشد. گفتنی است 

که در کلید اولیة سازمان سنجش، پاسخ اين سؤال گزينة »4« است. 



52

ارزشيابيوآزمونسازي

 سؤال 52. آنجا كه »خواستن و ناخواستن« به يك نتيجه بينجامد، پيام كدام 
آيه ترسيم مى شود؟

سؤال و پاسخ آن مناسب است.

 سؤال 53. اگر بگوييم: »حكيمانه بودن نظام خلقت، با دريافت بازتاب اعمال 
انسان ها، رقم مى خورد«، پيام كدام آيه را ترسيم كرده ايم؟

در اين سؤال نیز از آيه ای سؤال طرح شده که ترجمة آن وظیفة دانش آموز نیست.
همچنین در گزينة »4«، آية شــريفه به درستی نوشــته نشده و کلمة »اهلل« از 

ـَدأَ اْلَخْلَق ُثمَّ  آيــه حذف گرديده اســت: »ُقْل ســیُروا ِفي اْلَْرِض َفاْنُظــُروا َكْیَف بـَ
اهلُل ُيْنِشُئ النَّْشأَة اآلِخَرة ِإنَّ اهلَل َعلی  ُكلِّ َشيْ ٍء َقديٌر« )العنكبوت/20(

اِر« )ص/28(  و   سؤال 54. از دقت در پيام آية شريفة »أَْم َنْجَعلُ  اْلُمتَّقيَن َكاْلُفجَّ
ياَح َفُتثيُر َسحابًا َفُسْقناُه ِإلى  َبَلٍد َميٍِّت َفَأْحَيْينا ِبِه  آية شريفة »َو الُل الَّذي أَْرَسَل الرِّ
اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتها َكذِلَك النُُّشوُر« )غافر/9(، به ترتيب .......... و  ............. برپايى 
رستاخيز، مفهوم مى گردد كه عادالنه بودن نظام آفرينش، پيام آية ........... 

است.
در اين سؤال، جای خالی اول و پاسخ آن به درستی انتخاب شده و آيه ای انتخاب 
شده که ترجمة آن وظیفة دانش آموز است، اما برای پاسخ به جای خالی دوم از آيه ای 
سؤال آمده که تنها شمارة آن در مبحث »تدبر در آيات« وجود دارد تا دانش آموزان 
با مراجعه به قرآن، نحوة اســتدالل قرآن بر معاد جسمانی را توضیح دهند و حفظ 
ترجمة اين آيه بر عهدة آن ها نیســت؛ در حالی که در اين بخش از سؤال، فقط متن 
عربی آيه داده شده و سؤال از آن طرح شده است. پس اين سؤال با اهداف آموزشی 

درس »قرآن و تعلیمات دينی« سازگار نیست و سؤال مناسبی محسوب نمی شود.
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 سؤال 55. تنها مصاحبى كه مصاحبتش از انسان، در همة مراتب حيات از او 
انفصال ناپذير است، ........ است كه در عرصة قيامت، ............. مى شود.

سؤال و پاسخ آن مناسب است.



 ارزشیابي و نحوة طراحي سؤال 
 كتاب عربي جدیدالتألیف پایة هفتم 

محمد ولي پور 
دبیر عربي مدارس اهر، مدرس ضمن خدمت عربي هفتم آذربايجان شرقي

 اشاره 
بار اصلی و مهم کتاب عربی پاية هفتم ترجمه و روخوانی است و قواعد در خدمت 
متون و ترجمه است؛ يعنی، مؤلفان محترم در کتاب درسی به قواعدی پرداخته اند 

که بیشتر در ترجمة عبارت  ها و متون عربی دخالت دارد. 
با اين رويکرد، در حقیقت قواعد در خدمت متون است و کتاب به سمت ترجمه و 
مکالمه سوق داده شده است؛ زيرا اهداف تغییر يافته و به تبع آن روش های تدريس و 
ارزشیابی در اين درس نیز متحول شده است. در رويکرد جديد ارزشیابی درس عربی 
بار اصلی ســؤال ها بر ترجمه و واژگان است و 15 نمرة کتبی به آن اختصاص يافته، 
5 نمره هم شــفاهی )روخوانی و مکالمه( است. در اين مقاله نحوة طراحی سؤاالت 

بررسی می شود.

54
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 ترجمة واژگان 
در ارزشیابی گذشته در درس عربی معمواًل طراحان سؤال بیشتر ترجمة واژگان و 
لغات را به صورت تک واژه ای از دانش آموزان می خواستند که اين امر برای دانش آموزان 
تاحدودی مشکل بود و امکان داشت يک واژه دارای چندين معنا باشد که تشخیص 
آن سخت بود اما در برنامة ارزشیابی جديد بايد ترجمة واژگان در متن باشد و طراح 
ســؤال ترجمه و معنای کلماتی را، با مشخص کردن آن ها، از دانش آموزان بخواهد. 
روش قبلی بیشــتر بر حافظه محوری استوار بود و در حیطة شناختی )سطح دانش 
قرار داشت اما با مشخص کردن معنای کلمة خاصی از سوی دانش آموز، روش متکی 
بر کاربرد و درک و فهم اســت. ايــن مهم از طوطی وار حفظ کردن لغات جلوگیری 

می کند. مثال: 
در عبارت زير معنای کلمة مشخص شده را بنويسید. هؤالء الّطالُب ناجحوَن.

اگر طراح سؤال به تنهايی معنی »هؤالء« را بخواهد، دانش آموز با حفظ کردن فوراً 
جواب می دهد: »اين ها« ولی ما در اين گونه ســؤاالت، از سطح دانش فراتر رفته و به 
ســطح درک و فهم رسیده ايم. در اينجا دانش آموز بايد ترجمة »اين« را بنويسد. در 
حقیقت، ما با خواندن اسم های اشاره می خواهیم قواعد را برای ترجمه آموزش دهیم 

نه قاعده را برای قاعده و ساختار.

 ترجمه از فارسی به عربی 
طبق نظر مؤلفان کتاب درســی ترجمه از فارسی به عربی در پاية هفتم ممنوع 
اســت؛ چون دانش آموز در اول راه است و بايد آموخته های بیشتری در درس عربی 
داشــته باشد و هنوز با ساختار جمله سازی از فارسی به عربی آشنا نیست. البته در 
بخش واژگان نبايد از فارسی به عربی سؤال طرح شود اما در عبارت ها، طراح سؤال 
می تواند کلمه های عربی را به صورت پراکنده يا گزينه ای طرح کند. بارم در نظر گرفته 
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شــده برای ترجمه از عربی به فارسی در شکل های مختلف )گزينه ای، جمله سازی 
کلمات پراکنده، تکمیل ترجمة ناقص و نوشتن ترجمه توسط دانش آموز( در حدود 

10 نمره است.
مثال پراکنده: مَوفَّقوَن/ اْلُعَلماُء/ أولِئک. آن دانشمندان موّفق هستند.

      .ّفاِن، َکبیراِن. اين کالس ها بزرگ هستند مثال گزينه: هذاِن الصَّ
 .اين کالس بزرگ است

فِّ الوَِّل. اين، دانش آموزی ............. در  مثال ترجمة ناقص: هذا، طاِلٌب ناِجٌح فی الصَّ
کالِس اّول است.

مثال ترجمة عبارت: اين عبارت را ترجمه کنید. هاتاِن اْلِبْنتاِن،  َنظیَفتاِن.
يا در بحث مذکر و مؤنث، هدف اين است که دانش آموز بتواند جمله ها را درست 
بخواند و به فارســی ترجمه کند و مذکر يا مؤنث بودن هر يک را تشخیص دهد اما 
مطلقًا الزم نیست که از فارسی به عربی جمله سازی کند. مثاًل چنین سؤالی مردود 

است.
ترجمة )اين دانش آموزان خردمندند( برای جمع مؤنث چیست؟

مسلمًا چنین تمرينی موجب تثبیت يادگیری می شود اما سال اول زمانی مناسب 
برای اين کار نیست.

 شناخت و كاربرد قواعد 
بارم قواعد در امتحانات کتبی عربی به شیوة جديد 15 نمره است. طراحی سؤاالت 
از قواعد، طبق شــیوة گذشته به صورت ساختاری توصیه نشده است و بايد قواعدی 
را در متن يا عبارت ها از دانش آموز خواست. اگر دانش آموزی قواعد درسی را بخواند 
و عبارت ها را درست ترجمه کند، با توجه به تأکید مؤلفان بر پرهیز از قواعد بیشتر، 
به هدف آموزش عربی رسیده است. البته پرهیز از قواعد به معنی کم اهمیت جلوه 
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دادن نقش قواعد و نکات صرفی و نحوی نیســت بلکه ما قواعد را تدريس می کنیم 
تا دانش آموز عبارت ها و متون را به نحو احســن ترجمه کند. اين قواعد در حقیقت 
وسیله ای برای ترجمة بهتر است و در اينجا نقش قواعد بروز پیدا می کند و مؤلفان 
کتاب در قسمت »بدانیم« برای قواعد جايگاهی خاص باز کرده اند تا دانش آموز بتواند 

مطالب اين بخش را در ترجمة جمله به کار گیرد.
مثاًل در گذشته، در ارزشیابی مبحث مثنی اين سؤال را طرح می کرديم: 

اين کلمه ها را به صورت مثنی بنويسید: 
شجرئ: مدرسئ:    طاِلب:  

دانش آموز با پاســخ دادن به اين گونه ســؤاالت، در حقیقت قاعده را برای قاعده 
می خواند، که بیشتر ساختاری است؛ يعنی قاعده در خدمت قاعده است.

اما در شیوة ارزشیابی جديد برای بحث مثنی، برای مثال اين گونه سؤال ها مطرح 
می شود:

الف. اين عبارت را ترجمه کنید: هاتاِن طالَبتاِن ناجحتاِن.
ب. برای جای خالی کلمة مناسب انتخاب کنید: 

................... صّفاِن َجمیالِن. )هذاِنـ  هذِه(
ج. کلمة مشخص شده را ترجمه کنید: 

هاتاِن الّنافذتاِن کبیرتاِن.
پاسخ سؤال های مطرح شده در سطح درک و فهم و کاربرد است. در واقع، با پاسخ 

دادن به سؤاالت قواعدی هدفی به نام »ترجمة بهتر« را دنبال می کنیم.

 ارزشیابی عدد 
ارزشیابی عددها فقط به شکل )1 واحِد  2 اثناِن  3 َثالثئ 4 َأرَبَعئ  5 َخمَسئ  6 ِستَّئ  
7 َسَبئ  8 َثمانَیئ  9 تسَعة  10 َعشرئ 11 أَحَدَعَشَر  12 اثناَعَشَر( بايد صورت بگیرد.
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در ارزشیابی نبايد از کلماتی استفاده کرد که به شکل های ثالث، أربع، خمس... و 
َعشر نیاز باشد. نبايد از دانش آموزان خواست که معدود را بنويسند. اين گونه سؤال نیز 

مردود است: »3 قلم« به عربی چه می شود؟ بلکه بايد اين گونه سؤال شود: 
اِشَتَريُت ..................... )3( أقالٍم. )أرَبعئـ  َثالثئـ  َخمَسئ(

 ارزشیابی فعل ماضی 
در آموزش فعل ماضی چون بحث ساختاری نیست بايد طبق الگوی کتاب )قسمت 
بدانیم( با روش اکتشــافی، )روش پیش  سازمان دهنده( تدريس کرد. در ارزشیابی 
هم نبايد ساختن فعل را از دانش آموز بخواهیم بلکه بايد سؤال هايی با مدل و الگوی 

تمرينات کتاب طراحی کرد.
مثاًل برای تشخیص فعل ماضی در جمله های کوتاه و ساده و ترجمة آن ها از عربی 
به فارســی اين گونه سؤال ها را طرح می کنیم: اِْخَوتی، َطَرقوا باَب اْلَبْیِت. )برادرانم دِر 

خانه را کوبیدند(.
َقَرأَُتم: خوانديد  َقَرَأ ................. .

}ُهما   أَنِت { َذَهبا إَلی ُبْستاِن التُّّفاِح.
يعنی اگر دانش آموزی در ارزشیابی فعل ماضی، آن را در جمله بیابد و ترجمه کند، 
به هدف آموزش فعل ماضی رســیده است. بنابراين، نبايد به صورت ساختاری، مثل 

روال قبلی، اين گونه سؤال طرح کنیم:
َخَرَج )جمع مذکر غايب(  َنَظرُتم )متکلم  وحده( طرح اين گونه سؤال ها مردود 

و خارج از اهداف کتاب است.
از طــرف دبیران عربی از اســتادان و مؤلفان محترم کتــاب عربی هفتم، که در 
کتاب جديدالتألیف متحمل زحمات طاقت فرســايی شده و کتاب را به نحو احسن، 
ترجمه محور تألیف کرده اند، کمال تشکر را دارم. اين رضايت از کتاب در کالس های 
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ضمن خدمت فرهنگیان در دبیران عربی به طور کامل ديده می شد. 
برای همة مسئوالن در ادامة تألیف کتاب های عربی پايه های باالتر آرزوی سالمتی 

و توفیق روزافزون دارم.

منابع
1. کتاب معلم )راهنمای تدريس( عربی پاية هفتم

2. کتاب درسی عربی پاية هفتم



 رویكرد و جهت گیري هاي جدید در ارزشیابي درس دیني 

هيئت تحریریه 

كليدواژه ها: تعلیم وتربیت دينی، ارزشیابی مستمر، ارزشیابی پايانی، عقل، عمل، تفکر

هدف نهايی تعلیم و تربیت دينی دســتیابی به بینشی صحیح و عقالنی از دين 
)صراط مستقیم(، ايمان و باور قلبی به  آن و عمل به وظايف و دستورات دينی ا ست. 
برای داوری در اين مورد، الزم است کیفیت ارزشیابی از يک طرف و ماهیت دين داری 
از طرف ديگر، مورد تأمل و دقت قرارگیرد. ارزشیابی متداول در درس های گوناگون، 
اقدامی برای تعیین میزان تحقق هدف های شــناختی، نگرشی و مهارتی  است. اين 
ارزشــیابی گاه در قالب توصیفی و کیفی انجام می شــود و گاه دستاوردهای کیفی 
تبديل به معیارهای کّمی می شوند و به شکل نمره  اعالم می گردد تا نشان دهند که  
دانش آموز تا چه میزان به هدف های يادگیری نائل شــده است. گاهی نیز ارزشیابی 
از ابتدا معیاری کّمی دارد و به صورت نمره به سؤاالت شفاهی يا کتبی اجرا می شود. 
براساس آسیب  شناسی برنامه های درسی، يکی از آسیب های اين برنامه  ها، ارزشیابی 
متکی بر آزمون کتبی  است که غالبًا آزمونی از شناخت های مانده در حافظه است و 
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از اهداف مهارتی و نگرشی غافل می ماند.
درس تعلیم و تربیت دينی در عرض  درس های ديگر نیســت. تفاوت اين درس با 
ساير درس ها اين است که همة  آن ها ابزارهای زندگی اند و تعلیم و تربیت دينی خود 

زندگی است.
اکنون درس دينی هم در کنار درس های ديگر اســت و از برنامه ريزی مشــابهی 
تبعیت می کند. ساعت درسی خاصی دارد، با روشی شبیه درس های ديگر تدريس 

می شود و مانند آن ها امتحان و آزمون دارد.
نظام فعلــی آموزش و پرورش، که درس دينی را در تلقی مخاطبان به درس  هم 
عرض درس های ديگر تبديل کرده، اين نتیجه را رقم زده اســت که دانش آموز بین 
درس دينی و دين داری خود رابطه ای احساس نکند، و چه بسا در درس دينی نمره ای 
کم بگیرد اما در دين داری سرآمد افراد کالس باشد يا نمره ای عالی بگیرد اما در رفتار 

دينی از ديگران عقب تر باشد.
به عنوان مثال، اگر کســی در درسی مانند رياضی به مهارت حل مسئله برسد يا 
در درسی مانند الکترونیک بتواند يک دستگاه الکترونیکی را بسازد يا تعمیر کند، به 
هدف آن درس رسیده است و نمره ای ممتاز می گیرد اما اگر کسی به مهارت خواندن 
صحیح نماز برسد، آيا هدف تعلیم و تربیت تأمین شده است؟ خیر، زيرا اين مهارت 
هدف اصلی آموزش نیست بلکه انتظار آن است که خواندن نماز به صورت يک رفتار 
از وی متجلی شــود و عامل به اين حکم باشد. حال اگر اين مهارت به رفتار تبديل 
شــد، آيا می توان چنین رفتاری را ارزشیابی کرد و به صاحب اين رفتار نمره ای عالی 

داد؟ خیر، زيرا اين نمره  تأثیراتی منفی دارد.
اگر دانش آموزان يک کالس بدانند که معلمشان به رفتارهای مذهبی مانند نماز 
خواندن، روزه گرفتن، راســت گفتن نمره می دهد، عکس العمل های متفاوتی نشان 
خواهند داد. برخی برای گرفتن نمرة  بیشــتر، بدون گرايش قلبی آن کارها را انجام 
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می دهند. اين گروه در واقع، رفتار دينی را وســیلة  گرفتن نمره قرار می دهند و در 
چنین وضعی هدف جای وسیله را می گیرد و وسیله به جای هدف می نشیند؛ يعنی 
رفتار دينی که هدف برنامة  درســی بود، به وسیله ای در خدمت ارزشیابی تنزل پیدا 
می کند. درحالی که ارزشــیابی خود به عنوان وسیله ای برای سنجش هدف انتخاب 

شده بود.
ممکن است پیشنهاد شــود، با توجه به اينکه ارزشیابی متداول نمی تواند ايمان، 
بــاور قلبی، اعمال و رفتار دانش آموزان را ارزشــیابی کند، بهتر اســت درس دينی 
متکفل بخش بینشی و شناختی دين باشد و اهداف ايمانی و رفتاری را به برنامه های 

غیررسمی و بخش های ديگر آموزش و پرورش واگذار کند.
در پاسخ بايد گفت که چنین تفکیکی میان اهداف، امکان پذير نیست؛ همان طور 
که ابعاد وجود انســان )عقل، قلب و جــوارح و جوانح( جدايی ناپذير و متحدند، اين 
جدايی ناپذيری به  معنای تأثیر متقابل  میان اين ابعاد و ضرورت رشد متوازن و متعادل 
آن هاست. همین امر تدوين برنامه ای متعادل را طلب می کند که ابعاد وجود آدمی را 

به تعادل و تناسب رشد دهد و آن را از يک بعدی نگری مصون دارد. 
توجه به بعد شناختی و غفلت از ابعاد ديگر، نه تنها سبب تقويت بعد شناختی اغلب 
دانش آموزان نمی گردد بلکه به همان بعد شناختی نیز لطمه می زند؛ زيرا رشد عقلی 
دانش آموزان در آموزه های دينی و در به کار  افتادن مهارت های تفکر و مشارکتشان در 
تفکر و تعقل، جز با داشتن پیوند قلبی و وجود انگیزة  الزم میسر نیست. متعلم بايد 

شوق و ذوق اين آموزه ها را داشته باشد و به آن ها دل بسپارد.
عالوه بر اين، آموزه های دينی صرفًا مفاهیمی انتزاعی نیستند که مجرد از زندگی 
و جــدا از رفتار و عمل فرد، موضوعیت پیدا کنند. آموزه های دينی ذاتًا برای ارتقای 
کیفی زندگی و تعالی رفتار و عمل است و هنگامی همین آموزه ها تعمیق می يابند و 
در عقل ماندگاری و دوام دارند كه با عمل فرد تثبیت و تقويت شوند. اين آموزة نظری 
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كه »خدا محبوب و مطلوب زندگی« است، وقتی در همان مرتبة  انديشه و عقل راسخ 
می ماند كه در عمل، طعم و لذت آن چشــیده شود و ااّل در اليه های سطحی تفكر 
می مانــد و به اصطالح، مورد »غفلت« قرار می گیرد. دوام اين غفلت به تدريج به آنجا 
منتهی می شود كه خواهش های نفسانی و تمايالت دنیايی در مسیر توجیه گری خود، 

به انديشه می قبوالند كه محبوب های ديگری غیر خدا هم مطرح شدنی هستند.
در اينجاست كه جای عقل و اين تمنیات عوض می شود و به جای اينكه عقل منشأ 
و معیار عمل باشد، توجیه گر رفتار و عمل می گردد و بر وجود محبوب های مختلفی 
در عرض خداوند دلیل و برهان اقامه می كند و آن امر فطری به فراموشــی سپرده 
می شود. نتیجه اين است كه تعلیم و تربیت دينی بايد ابعاد سه گانة  وجود انسان را 
پوشــش دهد و برنامه های تربیتی بايد به گونه ای تدوين شود كه فرد را به انتخاب 
آگاهانه برساند. براساس تفكر به راه زندگی دل سپارد و براساس اين دلدادگی عمل 

كند.
بنابراين، اگر ارزشیابی برای تعیین میزان حصول به اهداف است، چگونه می توان 
میزان موفقیت در ابعاد سه گانه را تعیین كرد؟ قبل از طرح ارزشیابی پیشنهادی، ذكر 
اين نكته ضروری اســت كه ارزشیابی منحصر به ارزشیابی از دانش آموز نمی شود و 

عناصر ديگر برنامه، مانند محتوای آموزشی و معلم، را نیز در بر می گیرد. 
هر برنامة  درســی بايد راهكار مؤثری برای ارزشیابی از اين عناصر را پیشنهاد 

دهد. 

 حوزه های ارزشیابی 
ارزشیابی بخشــی از فرايند يادگیری است كه در مراحل مختلف آن حضور دارد 
و معلــم و دانش آموز مرتبًا با آن درگیرنــد و به پويايی و ارتقای كیفی آموخته های 
دانش  آموز می انجامد. ارزشیابی به اهداف يادگیری توجه دارد و همان گونه كه میزان 
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تحقق اهداف را می سنجد، به تحقق آن اهداف نیز كمك می كند؛ يعنی دانش آموز را 
به فعالیت هايی سوق می دهد كه او را در رسیدن به اهداف ياری می كنند و چنان كه 
آمد، تعلیم و تربیت دينی سه هدف را دنبال می كند و می كوشد كه دانش آموزان به 

اين سه هدف دست يابند:
1. شناخت عقالنی از مبانی و معارف و وظايف دينی

2. ايمان به آن مبانی و معارف و وظايف دينی
3. عمل به وظايف و مسئولیت ها.

اين ســه هدف، گرچه نوعی تقدم و تأخر دارند، در يكديگر تأثیر می گذارند. ايمان 
مطلوب و مقبول دينی ايمان مبتنی بر تفكر و انديشه است و عمل صالح عملی است كه 
ناشی از ايمان دينی و انگیزه ای الهی باشد. از طرف ديگر، انجام هر عمل صالح به تقويت 
ايمان و تحكیم شناخت می انجامد. فعالیت های يادگیری، كه در برنامة درسی پیش بینی 
و در صحنة آموزش اجرا می شود، برای تقويت يكی از اين اهداف يا هر سه هدف است.

در میان اين سه هدف، فعالیت های مربوط به هدف رفتاری و عمل صالح نمی توانند 
در دايرة  ارزشیابی قرار گیرند، اما اين به معنی ناديده گرفتن اين قبیل فعالیت ها در 

محیط آموزشی نیست. 
مشــاركت دانش آموزان در برگزاری نماز جماعت، فعالیت های خیريه و امدادی، 
دعوت ديگران به خوبی ها و منع از بدی ها و ســاير فعالیت های شخصی و اجتماعی 
دينی می توانند در برنامة درسی پیش بینی شوند و دانش آموزان به اجرای اختیاری 

آن ها دعوت شوند. 
در عین حال اين فعالیت ها و اعمال می توانند موضوع ارزشیابی از برنامه و عملكرد 
معلم نیز باشند تا میزان تحقق برنامه و عملكرد معلم سنجیده شود و پیشنهادهای 
اصالحی مشخص گردد. بنابراين، ارزشیابی از دانش آموز در تعلیم و تربیت دينی بايد 

در حوزة فعالیت های زير انجام پذيرد:
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الف. ارزشيابى از فعاليت های رشد دهندة  تفكر و تعقل
يادگیری در حوزة  شــناختی و عقلی دارای ســطوح مختلفی است كه با تعمیق 
يادگیری تناســب دارد. يادگیری مؤثر نیز آن يادگیری اســت كه از ســطوح اولیة 
مهارت های تفكر بگذرد و سطوح باالتر را دربرگیرد. ارزشیابی در حوزة  تفكر و تعقل 

بايد به  نحوی باشد كه بتواند تعادلی میان اين سطوح ايجاد كند.
اين تعادل به معنای دادن حق مساوی به هر يك از اين سطوح نیست بلكه به آن 
معناست كه متناسب با سنین رشد، از يك طرف و موضوع خاص مطرح شده از سوی 
ديگر، به برخی از اين ســطوح اولويت داده شــود و برخی از سطوح در مرتبة  بعدی 
قرار گیرند. به طور مثال، خداشناســی، احكام نماز و روزه، صداقت و درستكاری سه 
موضوع دينی هستند كه با سطوح متفاوتی از مهارت های تفكر درگیرند. تشخیص 
و انتخاب اين ســطوح در مراحل يادگیری و تعیین فعالیت های مناسب با هر يك و 

تمركز ارزشیابی بر آن ها بسیار حائز اهمیت است.
بر اين مبنا بايد گفت كه انواع مختلف ارزشــیابی، به میزانی كه در يادگیری اين 
مهارت ها مدد می رســانند، بايد به كار گرفته شوند. برخی از فعالیت ها و مهارت های 
قابل سنجش در قلمرو شناخت عقلی، كه به سطوح مختلف آن مربوط می شوند، به 

شرح زير است:
درك رابطة  عنوان با مطلب، رابطة  اجزای مطلب با هم و با كل مطلب، جمع آوری 
اطالعات دربارة مطلب، برقراری رابطه میان آن اطالعات، تعريف روشن يك مفهوم، 
توانايی استدالل دربارة مجهول، بیان مشاهدات، مقايسة  دو مفهوم يا دو عمل و ذكر 
تفاوت ها، بیان داســتان، نتیجه گیری از داستان و يك واقعه، اعالم نظر دربارة  عوامل 
داســتان و واقعه، درك رابطة میان چند آية پیرامون مفهوم واحد، پاســخ گويی به 
سؤال جديد، تطبیق دادن خود و محیط زندگی با آموزه های دينی و ارزيابی خود و 
محیط، بیان خاطرات، ذكر تجربه ها، تحقیق پیرامون يك موضوع، بیان شباهت ها، 
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ذكر تفاوت ها، توانايی پاسخ به سؤاالت ديگران، بیان نمونه ها و مصاديق، بیان واجبات 
و محرمات آموخته شــده، توانايی تطبیق با مصداق های خارجی، ذكر فوايد و نتايج 
يك عقیده يا عمل، بیان يا تكمیل استدالل، توصیف يك شخصیت، محیط، طبیعت 
و عمل، تفسیر يك عمل، يك بیان، يك شعر و تفكیك میان دو مفهوم يا صفت يا 

عمل، با ذكر مالك تفكیك.

ب. ارزشيابى از فعاليت های تقويت كنندة ايمان و احساس دينى
با توجه به اينكه تفكر عقلی و تعمیق آن ايمان و احساس دينی را تقويت می كند، 
همة فعالیت های قبل، به تناسب ارتباط آن ها با سطوح باالتر تفكر و تعقل، در تقويت 
ايمان مؤثرند. عالوه بر اين، برخی از فعالیت ها نیز هستند كه با تعلقات قلبی و عاطفی 

رابطة  بیشتری دارند. 
تشويق دانش آموز به اين فعالیت ها، هم به تقويت ُبعد قلبی و عاطفی می انجامد و 

هم نشانگر پیوند قلبی و عاطفی اوست. 
برخی از اين فعالیت ها عبارت اند از:

ابراز همدلی با شــخصیت مثبت داستان، ابراز دوری از شخصیت منفی داستان، 
نوشــتن يا بیان عالئق درونی در قالب هايی مانند دعا و شــعر و نامه، مشاركت در 
گفت وگوهــا، انجام منظم فعالیت های پیش بینی شــده، خلق يك اثر هنری مانند 
نقاشی، كاردستی، طرح، نمايش، قطعة  ادبی، شعر و مناجات. زيبايی و نظم دفتر كار، 
سبقت و پیش دستی در پذيرش فعالیت ها، موضع گیری و ابراز موضع مطلوب بعد از 

ذكر يك واقعه  يا داستان و ... .

 انواع ارزشیابی در تعلیم و تربیت  دینی 
الف. ارزشيابی مستمر: با توجه به نوع فعالیت های قابل سنجش و اندازه گیری، كه 
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در قســمت قبل بیان گرديد، ارزشیابی مناسب با اين درس ارزشیابی مستمر است. 
ارزشیابی مستمر يا تدريجی و تكوينی به معنای ارزشیابی براساس آزمون های پايانی 

ولی در مقیاس كوچك تر و با تعداد بیشتر نیست. 
خصلت عمدة  اين ارزشــیابی در پويايی و گســتردگی آن است و از معلم انتظار 
اقداماتــی فراتر از آزمون های ســنتی دارد تا تصويری كلی از تمامیت شــخصیت 
دانش آموز ارائه دهد. از نتايج اين نوع ســنجش و ارزشیابی، در جهت رشد و ارتقای 
دانش آموز اســتفاده می شــود و مهم تر از همه اينكه از هر دانش آموز توقع رشد و 

بالندگی در حد توان وی داشته باشیم.
اين ارزشــیابی به معلم اطالعات مستند و معتبری می دهد تا براساس آن بتواند 
مرحله  بعدی تدريس خود طراحی كند. اين نوع سنجش، برای هر دانش آموز قابلیت 
رشد و پیشرفت قائل اســت و برای آموزش هر دانش آموز برنامة  خاصی را طراحی 
می كند. در اين رويكرد، فرايند ارزشــیابی با فرايند آمــوزش درهم تنیده، جاری و 
مستمر است. از نتايج به دست آمده برای مقايسه و  نمره دادن به دانش آموزان استفاده 
نمی شــود بلكه تفاوت های فردی دانش آموزان را می پذيرد و به قابلیت رشد هر يك 
اعتقاد دارد. در فرايند چنین ارزشیابی، دانش آموزان نقش اساسی دارند؛ چون آنان 
هســتند كه در مركز يادگیری قرار دارند و نقش اصلی را در پرورش يا اصالح يك 
آموخته ايفا می كنند. هرچه دانش آموزان در فرايند آموزش بیشتر سهیم شوند، بهتر و 
بیشتر می توانند آموخته های خود را در ابعاد مختلف گسترش دهند يا بهبود بخشند. 

به عبارت ديگر، شیوة  آموختن را بهتر ياد می گیرند.
اين نوع ارزشــیابی می تواند به شكل های مختلفی اجرا شود و براساس اطالعاتی 
كه از طرق مختلف جمع آوری می شود )مانند مشاهدة  رفتار و عملكرد دانش آموز در 
هنگام فعالیت های كالسی يا ارائة  گزارش يا پاسخ به پرسش های كتبی يا شفاهی( 
مورد ارزشیابی قرار می گیرد، اما همواره به خاطر داشته باشیم كه آنچه ارزشیابی را 
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مستمر، رشددهنده و پويا می كند، شیوة  استفاده از نتايج آن است. ارزشیابی مستمر 
دارای ويژگی های زير است:

 جزئی از فرايند آموزش است.
 به فعالیت هايی منجر می شــود كه طراحی مراحل بعــدی آموزش را امكان پذير 

می سازد.
 در تمام موضوعات درسی قابل اجراست.

 دانش آموزان را در فرايند يادگیری خود ســهیم می سازد و توان خودارزيابی را در 
آنان تقويت می كند.

 معلم را قادر می ســازد تا به طور منظم دانش آمــوزان را در فعالیت های گوناگون 
زيرنظر بگیرد و عواملی را كه مانع پیشرفت آنان است، شناسايی كند.

 معلــم را در فرايند تجربه انــدوزی قرار می دهد و بــه او كمك می كند تا عاليق 
دانش آموزان را شناسايی كند و ســطح فعالیت ها )سادگی يا دشواری آن ها( و 

مفاهیم را به درستی بسنجد. 
 معلم را قادر می ســازد تا از طريق ارزشــیابی های متناوب و يادداشــت هايی كه 

برمی دارد، اطالعات كافی برای ارزشیابی معتبر دانش آموز جمع آوری كند.
با توجه به آنچه دربارة  ارزشــیابی مستمر گفته شد، ارتقای آموزش از طريق اين 

سنجش به عوامل اساسی زير وابسته است:
 بازخورد مؤثر به دانش آموزان

 درگیر كردن مؤثر دانش آموزان در فرايند يادگیری
 استفاده از نتايج سنجش در طراحی تدريس

 درك و توجه به تأثیر غیرقابل ترديدی كه شیوة  سنجش و ارزشیابی در ايجاد عالقه 
و اعتمادبه نفس در دانش آموزان دارد

 توانا كردن دانش آموزان در ارزيابی خود و تصمیم گیری برای پیشرفت و ارتقا.
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بنابراين، ارزشــیابی مستمر بهترين ارزشیابی در اين درس است كه در دوره های 
تحصیلی پايین تر به عنوان تنها نوع ارزشــیابی بايد به كار گرفته شود و در دوره های 

باالتر بايد در اولويت مطلق باشد و سهم اساسی نمره به آن تعلق گیرد.
ب. ارزشيابی پایانی: اين ارزشــیابی كه به ارزشیابی مجموعی يا تراكمی نیز 
مشــهور اســت، در پايان هر دورة  آموزشی اجرا می شــود و معلم با استفاده از آن، 
آموخته هــای دانش آموزان را ارزيابی می كند. اين ارزشــیابی معمواًل با هدف نمره 
دادن، تصمیم برای ارتقا به كالس باالتر و رتبه بندی يا اعطای امتیازات معین صورت 

می گیرد.
گاهی نیز ارزشیابی پايانی به معیاری برای ارزيابی كار معلم تبديل می شود. اين امر 
باعث می گردد معلمان عمدتًا به آزمون های پايانی بیش از حد توجه كنند و نسبت 
به نتايج آن حساس باشند و اين حساسیت را به دانش آموزان نیز منتقل نمايند. در 
نتیجه، مجموعة  فعالیت های معلم و دانش آموزان تحت تأثیر اين آزمون قرار گیرد و 

نقش ارزشیابی مستمر بسیار كم رنگ شود.
اين امر باعث شــده اســت معلمان به جای ارزيابی از آنچه آموزش می دهند، به 
آموزش چیزی بپردازند كه قرار اســت ارزشــیابی كنند؛ يعنی آموزش در خدمت 

ارزشیابی قرار می گیرد.
تفاوت ديگری كه اين ارزشیابی با ارزشیابی مستمر دارد، محدوديت آن است؛ زيرا 
نمی تواند انواع فعالیت های آموزشــی را تحت پوشش قرار دهد و در نتیجه، فرصت 
توســعة  مهارت های مختلف يادگیری را در قلمروهای آموزشی از دانش آموز سلب 
می كند. هم اكنون ارزشیابی پايانی معمواًل به شكل آزمون كتبی صورت می گیرد، که 

بیشتر بر اهداف شناختی، آن هم سطوح اولیه  شناخت، متمركز می شود.
 اگر طراح ســؤال های پايانی حتی بتواند سؤال هايی طراحی كند كه سطوح برتر 
مهارت های شناختی، مانند توانايی استدالل، مقايسه، تطبیق و قضاوت را دربرگیرد، به 
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دلیل محدود بودن اين گونه سؤال ها، به تدريج موقعیتی پیش می آيد كه دانش آموزان 
پاسخ آن ها را حفظ می كنند و در نتیجه كارايی اين گونه  سؤال ها نیز از بین می رود. 
عــالوه بر اين، از آنجا كه دانش آموزان فعالیت های يادگیــری خود را با نوع آزمون 
هماهنگ می كنند، وقتی اين گونه ارزشــیابی ها اهمیت بیشتری پیدا می كند، آنان 
می كوشند فعالیت های داخل كالس را به سمت آمادگی برای آن آزمون سوق دهند 
و حتی اگر معلمی بخواهد فعالیت های ديگری را در دســتور كار قرار دهد، با نشان 
دادن بی عالقگی  خود مانع آن فعالیت ها می شوند و عماًل معلم را به سمت تدريسی 
می كشــانند كه با آزمون پايانی تناســب دارد. لذا چون هدف اصلی تعلیم و تربیت 
دينی، تقويت ايمان و انگیزه برای عمل اســت، توجه بیش از اندازه به آزمون پايانی 
بسیار مضر و زيان آور است و دانش آموزان را از فعالیت های مستمر، كه تقويت ايمان 

و تعمیق شناخت عقلی را به دنبال دارد، دور می سازد.
آفت بزرگ ديگری كه از ناحیة  توجه بیش از اندازه به آزمون پايانی گريبان گیر تعلیم 
و تربیت دينی می شود، جابه جا شدن »وسیله« با »هدف« است؛ امری كه در آزمون 
مســتمر و تكوينی کمتر اتفاق می افتد. اين مسئله كه بیشتر، در نگاه دانش آموزان 
دورة  راهنمايی و متوسطه به درس دينی پیش می آيد، از آنجا سرچشمه می گیرد كه 
آن ها ارزشیابی پايانی را نه وسیله ای برای سنجش میزان تحقق اهداف يادگیری بلكه 
وسیله ای برای ارتقای تحصیلی، باال رفتن معدل و نظاير آن تلقی می كنند؛ لذا به طور 
ناخودآگاه، از آن جهت درس دينی را می خوانند و محتوای كتاب را حفظ می كنند 
كه بتوانند آن آزمون را با موفقیت طی كنند و برای ارتقای تحصیلی نمرة  مناسبی 
به دست آورند. ممكن است دانش آموزان خودشان به اين امر واقف نباشند و در پاسخ 
اين سؤال كه »چرا در آزمون شركت می كنید؟« بگويند می خواهیم میزان يادگیری 
خود را تعیین كنیم اما شــیوة  درس خواندن آنان، توجه به جمالت خاصی از كتاب 
و مرور چندبارة  متن و حفظ كردن عبارات گواه آن است كه آنان خود را در خدمت 
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آزمون قرار می دهند نه آزمون را در خدمت خود.
ايــن فرايند بــه همة  درس های ديگر آســیب وارد می كند اما آســیب عمیق و 
جبران ناپذيرتر آن در تعلیم و تربیت دينی اســت. به میزانی كه انگیزة  كسب نمرة 
پايانی قوی تر شــود، رابطة واقعی فرد با محتوای درس كاهش می يابد و به رابطه ای 
خشك و سرد تبديل می شود و همچنین از میل و رغبتش به درس كاسته می شود 
و در نتیجه تأثیرات قلبی و رفتاری درس به حداقل خود می رســد. اين آســیب در 
ارزشیابی مســتمر كمتر ظهور می كند؛ زيرا ارزشیابی مســتمر در خدمت ارتقای 
يادگیری اســت و در همة  مهارت های آموزشی كاربرد دارد و صرفًا به مهارت حفظ 

اطالعات و آموخته ها محدود نمی شود.



 نقد و بررسي سؤاالت كنكور سراسري درس دین و زندگي 

فيروز نژادنجف 
دبیر و سرگروه معارف ناحیة 4 تبريز

 اشاره 
قبل از هر چیز از تمامی مســئوالن محترم ســازمان سنجش و همة کسانی که 
در اجرای کنکور زحمت می کشند و به نوعی نقش ايفا می کنند، قدردانی می کنم. 
سؤاالت کنکور امسال در  درس معارف اسالمی نسبت به سال های قبل، به خصوص 
در رشته های علوم تجربی و رياضی، بسیار خوب و پرمحتوا و استاندارد بودند. از اين 
جهت هم جای خوشحالی است و هم جای تقدير دارد. اما برخی سؤاالت، مخصوصًا 
در گروه آزمايشــی علوم انسانی و زبان جای تأمل و نقد داشت که در ادامه به آن ها 
اشاره می شود. فقط نکته ای که می خواهم در همین مقدمه بیاورم و نقدهای خود را 
بدون نتیجه گیری به پايان خواهم رساند اين است که »طراحی سؤال دشوار آن گاه 
هنر محسوب می شود که آن سؤال، سؤال درستی باشد و يک هدف آموزشی را دنبال 
کند«. متأســفانه گاه و بی گاه چه در سؤال های کنکور سراسری و چه در سؤال های 
نهايی به مواردی برخورد می کنیم که طراح قصد طراحی سؤال دشوار داشته است - 
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که الجرم تا حدی در هر آزمونی بايد باشد - اما سؤال يا از پای بست نادرست بوده يا 
اينکه هدف آموزشی به دنبال نداشته است. 

می توان با طرح سؤاالتی مثاًل در سطح تحلیل و استنتاج، هم هدف آموزشی بسیار 
مهمی را دنبال کرد و هم ذهن فراگیرنده را به چالش کشید ولی درست نیست که با 
برداشتن يک کلمه از کتاب، که شايد هم جزء اهداف اصلی کتاب نیست و گذاشتن 

کلمه ای مشابه آن، فراگیرنده را به حفظ کردن کتاب تشويق کنیم. 

کليدواژه ها: کنکور، سؤال، مفهومی، هدف آموزشی 

دو نکته قابل ذکر است: 
1. شمارة سؤاالتی که در ذيل عنوان می شود مربوط به دفترچة »A« است. 

2. فقط سؤاالتی نقد شده است که به نظر نگارنده نیازمند به نقد بوده اند و از آوردن 
بقیة سؤاالت، که در آن ها مشکلی به نظر نمی رسید، امتناع شده است. 

در سؤال 67 دين و زندگى رشتة علوم انسانى: 
»قاطعیت و استواری ولی فقیه که استمرار بخش راه انبیا و امامان است« از دقت 

در پیام کدام آيه دريافت می شود: 
1. َفِلذِلَك َفاْدعُ  َو اْسَتِقْم َكما ُأِمْرَت َو ال َتتَِّبْع َأْهواَءُهْم

لیَن  2. َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوكَّلْ  َعَلی اهللِ ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ
3. َو ُقْل آَمْنُت ِبما أَْنَزَل اهلُل ِمْن ِكتاٍب َو ُأِمْرُت ِلْعِدلَ  َبْیَنُكُم

4. َمْن آَمَن بِاهللِ َو اْلَیْوِم اآْلِخِر َو َعِمَل صاِلحًا ... ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َيْحَزُنونَ  
پاســخ گزينة 2 انتخاب شده است. اين آيه در درس 12 سال سوم آمده و گزينة 
درستی است ولی در همان درس در آية 112 هود عبارت »استقم کما امرت« و در 
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آية 15 ســورة شوری که گزينة يک همین سؤال است عبارت »استقم کما امرت« 
که در درس 8 پیش دانشــگاهی آمده اســت، دقیقًا بیان کنندة قاطعیت و استواری 
پیامبر)ص( اســت که در زمان غیبت اين امر بر عهدة ولی فقیه است. پس گزينه، 

يعنی 1 و 2 درست اند.

در سؤال 68 دين و زندگى رشتة علوم انسانى:
عالی ترين هدف تشــکیل خانواده، ................... است که پیام آية شريفة ................... 

حاکی از آن است.
1. پرورش فرزندان و فراهم کردن زمینه های تعالی آنان - ِإنَّ اْلُمْسِلمیَن َو اْلُمْسِلماِت 

... َأَعدَّ اهلُل َلُهْم َمْغِفَرًئ َو َأْجراً َعظیماًَ 
2. رشد اخالقی و معنوی اعضای خانواده - ِإنَّ اْلُمْسِلمیَن َو اْلُمْسِلماِت ... َأَعدَّ اهلُل َلُهْم 

َمْغِفَرًئ َو َأْجراً َعظیماًَ
3. رشد اخالقی و معنوی اعضای خانواده - َو اهلُل َجَعَل َلُكْم ِمْن أَْنُفِسُكْم َأْزواجًا َو َجَعَل 

َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم َبنیَن َو َحَفَدًئ  
4. پــرورش فرزنــدان و فراهم کردن زمینه های تعالی آنــان - َو اهلُل َجَعَل َلُكْم ِمْن 

أَْنُفِسُكْم َأْزواجًا َو َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزواِجُكْم َبنیَن َو َحَفَدًئ
پاســخ گزينة 2 انتخاب شده که قسمت اول آن درست است اما قسمت دوم که 
آية 35 ســورة مبارکة احزاب است. هیچ ارتباطی با رشد اخالقی و معنوی اعضای 
خانواده ندارد بلکه آن آيه که هم در متن درس توضیح آن آمده است و هم در تمامی 
تفسیرها، بیان کنندة يکســانی مقام و منزلت هم زن و هم مرد است و بر اين نکته 
تأکید دارد که آن ها بدون در نظر گرفتن جنســیت می توانند به قرب الهی برسند. 
عبارت قرآنی بیان کنندة رشــد اخالقی و معنوی اعضای خانواده، که در پیام آيات 
کتاب درسی نیز آمده، عبارت »جعل بینکم مودًئ و رحمئ« از آية 21 روم است که 
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در هیچ کدام از گزينه ها مشاهده نمی شود. 

در سؤال 69 دين و زندگى رشتة علوم انسانى:
اگر بگويی: »خدا، صاحب اختیاری اســت که تدبیر همة امور هســتی به دست 
اوست« و »جهان، از اصل های متعدد پديد نیامده« به ترتیب پیام کدام آيه را ترسیم 

کرده ايم؟ 
1. ما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َو ال ُيْشِرُك في  ُحْكِمهِ  َأَحداً- إَلی اهللِ ُتْرَجعُ  اْلُُموُر 

اِرُعوَن- إَِلی اهللِ ُتْرَجعُ  اْلُُموُر  2. أَ َفَرأَْيُتْم ما َتْحُرُثوَن ٭ أَ أَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ
3. ما َلُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َوِليٍّ َو ال ُيْشِرُك في  ُحْكِمهِ  َأَحداً - ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد
اِرُعوَن- ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد 4. أَ َفَرأَْيُتْم ما َتْحُرُثوَن ٭ أَ أَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ
قسمت اول تست درست است اما دربارة قسمت دوم آن می توان گفت: 

اواًل عبارت قرآنی »َو إَِلی اهللِ ُتْرَجعُ  اْلُُموُر« بیان کنندة همان قســمت دوم تست 
است که »جهان از يک اصل به وجود آمده و به يک اصل برمی گردد.« چنان که استاد 
مطهری در کتاب جهان بینی توحیدی در توضیح همین مطلب )جهان، از اصل های 

متعدد پديد نیامده( به همین آيه استناد کرده اند. 
ثانیــًا بارها از قــول مؤلفان کتاب درســی و نیز در بخش اطالعیه های ســايت 
تعلیم وتربیت دينی به طور رسمی اعالم شــده که آية »ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد« )التوحید/1( 
مربوط به اصل توحید اســت و هیچ ارتباطی به مراتب توحید گفته شده در درس 
دوم ندارد. حال اينکه اين قسمت )جهان، از اصل های متعدد پديد نیامده( از توضیح 
توحید در خالقیت برداشته شده و آن را به آية »ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد« ارتباط داده است. 
ماواِت َو ما ِفي  ثالثًا درست است که کل آية مبارکة 109 آل عمران )َو هلِلِ ما ِفي السَّ
اْلَْرِض َو إَِلی اهللِ ُتْرَجُع اْلُُموُر ( مربوط به توحید در مالکیت اســت - که توضیح آن 
از کتاب های چاپ 91 برداشته شده - اما عبارت »َو إَِلی اهللِ ُتْرَجُع اْلُُموُر« به تنهايی 
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مربوط به توحید ذاتی اســت؛ يعنی اگر »ُقْل ُهَو اهلُل َأَحد« )گزينة 4( درست باشد 
گزينة 2 نیز درســت خواهد بود. چرا که هر دو بیان کنندة توحید ذاتی اند و در اين 

سؤال توحید ذاتی به جای توحید در خالقیت گرفته شده است.

در سؤال 71 دين و زندگى رشتة علوم انسانى:
بیَل إِمَّا شاِكراً َو إِمَّا َكُفوراً )النسان/3(«  از دقت در پیام آية شــريفة »إِنَّا َهَدْيناُه السَّ

مفهوم می گردد که ...................... 
1. انسان، در چارچوب قوانین حاکم بر هستی، حق انتخاب دارد.

2. هدايت به راه کمال، خواه ناخواه توأم با فراز و نشیب هاست.
3. قانون لطف، ايجاب می کند که در هدايت انسان هرگز تخلفی نخواهد بود.

4. خدای متعال، با ارسال رسوالن و انزال کتب آسمانی، راه را به انسان نشان داد. 
گزينة 1 به نشانة پاسخ صحیح آمده که کاماًل درست است اما اگر به همة تفاسیر 
نگاه کنیم می بینیم که منظور از ســبیل همان پیامبران اند که از طريق آنان راه به 
انسان ها نشــان داده شده اســت، يعنی دقیقًا همان گزينة 4 اين تست. به منظور 

اطمینان بیشتر رجوع شود به تفسیرالمیزان ذيل همین آيه.

در سؤال 72 دين و زندگى رشتة علوم انسانى:
انتساب علم خداوند،  به پايان و نتیجة حوادث يا به حوادث و نتايج آن، به ترتیب 

....................................... و ............................... که علم خداوند، ............................... می باشد.
1. درست - نادرست - يک پیش بینی صرف دربارة نتیجه 
2. نادرست - درست - يک پیش بینی صرف دربارة نتیجه

3. درست - نادرست - علم به تمام عوامل و جزئیات 
4. نادرست - درست - علم به تمام عوامل و جزئیات
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پاســخ گزينة 4 انتخاب شده است که غلط است. اگر به سطر آخر ص 59 کتاب 
درسی پیش دانشگاهی نگاه کنیم، عین جملة کتاب اين است که »علم خدا منحصر 
به نتیجة پايانی نیست«، نه اينکه خداوند به نتیجة پايانی )نعوذ باهلل( علم ندارد که 
گزينة 4 اين تست اين مطلب را بیان می دارد. پس گزينة درست عبارت می شود از: 
»درســت - درست - علم به تمام عوامل و جزئیات« که در تست ها موجود نیست. 

بنابراين، هیچ کدام از پاسخ ها درست نیست. 

در سؤال 60 دين و زندگى رشتة زبان: 
احساسات شخصی و سلیقه ای به اين دلیل پاسخ گوی نیازهای برتر انسان نیست 

که .............................................. 
1. احساسات و ساليق، متغیر و متبدل اند 

2. هر نیازی راه پاسخ گويی خاص خود را می طلبد
3. آن گونه از نیازها، فراتر از احساسات و ساليق اند 

4. نیازهای برتر، همراه با دل مشغولی و دغدغه و درد متعالی اند 
اين ســؤال از بخش انديشه و تحقیق درس اول سال سوم آمده است. اگر مالک 
پاســخ گويی دانش آموزان متن کتاب درسی باشد که عین آن در متن کتاب وجود 
ندارد. اگر مالک پاســخی باشد که در راهنمای معلم آمده است )که بايد نیز همین 
باشــد( هیچ کدام از پاسخ ها در آنجا موجود نیســت. اگر يک سؤال مفهومی است 
که دانش آموز بايد از درس اســتنتاج کند در اين صورت همة گزينه ها به اين شرح 

درست اند: 
گزينة 1 »احساســات و ساليق، متغیر و متبدل اند« پاسخ درستی است؛ چرا که 

احساسات واقعًا متغیر و جزئی اند و پاسخ گوی نیازهای برتر کلی و نامتغیر نیستند.
گزينة 2 »هر نیازی راه پاسخ گويی خاص خود را می طلبد« پاسخ درستی است؛ 
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چراکه نیازهای برتر راه های پاســخ گويی خاص خود دارند و نیازهايی که مربوط به 
احساس اند، نیز راه پاسخ گويی خاص خود را خواهند داشت.

گزينة 3 »آن گونه از نیازها، فراتر از احساســات و ساليق اند« پاسخ درستی است؛ 
چرا که ادامة گزينة يک است و همان معنا را می رساند، منتها اين بار نیازهای برتر را 
توضیح داده است )احساسات و ساليق، متغیر و متبدل اند اما نیازهای برتر، فراتر از 

احساسات و ساليق اند و متغیر نیستند(.
گزينة 4 »نیازهای برتر، همراه با دل مشــغولی و دغدغه و درد متعالی اند«، پاسخ 
درســت اســت؛ چرا که نیازهای برتر متعالی اند و احساســات شخصی و غیر برتر 
نمی توانند پاســخ گوی آن ها باشند )عین گزينة 3: فراتر از احساسات و ساليق اند( و 

نمی شود با احساسات به آن ها پاسخ داد.
پس به يقین هر چهار گزينــه، هر چند با ادبیات متفاوت يک معنا دارند و همة 

آن ها درست اند.

در سؤال 65 دين و زندگى رشتة زبان: 
»عصمــت علمی« حضرت علی)ع( از دقت در کدام ســخن پیامبر)ص(، مفهوم 

می گردد؟ 
1. َفَمْن َأَراَد اْلِعْلِم َفْلَیْأِتَها ِمْن بَابَِها

2. َعِليٌ  َمعَ  القرآن َوالقرآن َمَع علیٌّ

3. َعِليٌ  َمعَ  اْلَحقِ  َو اْلَحقُ  َمَع علیٌّ
4. أَنَا َمِديَنُئ اْلِعْلمِ  َو َعِليٌّ بَاُبَها

گزينة يک به نشــانه، پاسخ درست انتخاب شده است. دقیقًا اين نکته در قسمت 
»ثانیًا« پیام های حديث در کتاب درسی آمده است ولی مفهوم گزينه چهار »أَنَا َمِديَنُئ 
اْلِعْلمِ  َو َعِليٌّ بَاُبَها« نیز بیان کنندة عصمت علمی علی )ع( است. در حقیقت گزينة يک 
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شــرح گزينة چهار است و چیزی غیر از آن را بیان نمی کند. فقط با آوردن اين گونه 
ســؤاالت دانش آموزان تشــويق به حفظ کردن می شوند و دغدغه های اصلی که در 

آموزش مد نظر است، فراموش می گردند.

در سؤال 69 دين و زندگى رشتة زبان:
اگر گفته شــود: »اعتقاد پیروان اديان الهی بر آن است که: وجود خدا وابسته به 
چیزی نیست، بر فهم پیام کدام آيه تأکید شده است و چه مرتبه ای از توحید، ترسیم 

شده است؟« 
1. يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلی اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد )الفاطر/15(- ربوبیت 

2. يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلی اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد )الفاطر/15(- ذاتی 
3. ِإْن َيَشــْأ ُيْذِهْبُكْم َو َيْأِت ِبَخْلٍق َجديٍد ٭ َو ما ذِلَك َعَلی اهللِ بَِعزيٍز )الفاطر/17-16(- 

ربوبیت
4. ِإْن َيَشــْأ ُيْذِهْبُكْم َو َيْأِت ِبَخْلٍق َجديٍد ٭ َو ما ذِلَك َعَلی اهللِ بَِعزيٍز )الفاطر/17-16( - 

ذاتی 
هم ســؤال و هم پاسخ درســت اســت اما مفهوم و عبارت توحید ذاتی از کتاب 
برداشته شده است. شايد برخی دانش آموزان حتی عبارت توحید ذاتی به گوششان 
هم نخورده باشــد و معلم نیز لزومی نديده باشد که مطلبی را که حذف شده است 

توضیح دهد. در اين صورت حق دانش آموز ضايع شده است.

در سؤال 70 دين و زندگى رشتة هنر:
اگر می گويیم »خداوند تنها مبدأ و هستی بخش جهان است« و »جهان از اصل های 
متعدد پديد نیامده اســت« به ترتیب بر توحیــد در .............................  و ....................... 
تأکید کرده ايم که پیام آية شريفة ..................... و ......................... به ترتیب حاکی از آن 
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است.
1. خالقیت - ربوبیت - اهلُل خاِلقُ  ُكلّ ِ َشيْ ء )الرعد/16( - يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلى 

اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد 
2. خالقیت - خالقیت - اهلُل خاِلقُ  ُكّلِ َشيْ ء )الرعد/16( - يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلی 

اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد 
3. ربوبیت - ربوبیت - يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلی اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد  - ِإنَّ 

اهلَل َربِّي  َو َربُُّكم  )آل عمران/51(
4. ربوبیت - خالقیت - يا أَيَُّها النَّاُس أَْنُتُم اْلُفَقراُء إَِلی اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد - ِإنَّ 

اهلَل َربِّي  َو َربُُّكم
که در آن گزينة دو به نشانة پاسخ بیان شده است. قسمت دوم آن يعنی »يا أَيَُّها 
النَّاُس أَْنُتــُم اْلُفَقراُء إَِلی اهللِ َو اهلُل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحمیُد« ارتباطی به توحید در خالقیت 
ندارد بلکه بیان کنندة توحید ذاتی اســت که اين مرتبة توحید از کتاب حذف شده 
و شــرح آن در سؤال 69 علوم انسانی گذشت. در اين قبیل سؤاالت، توحید ذاتی را 

توحید در خالقیت گرفته اند که درست نیست.

در سؤال 71 دين و زندگى رشتة هنر:
ْیطاَن إِنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبیٌن  آية شريفة »أَ َلْم َأْعَهْد إَِلْیُكْم يا َبني  آَدَم َأْن ال َتْعُبُدوا الشَّ
* َو َأِن اْعُبُدوني  هذا ِصراٌط ُمْسَتقیٌم )يس/60-61(« حاکی از ............................... است و 

هشداری است به انسان که راه نجات، ................................ است.
1. توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت اوست - 

متابعت نکردن از وسوسه 
2. توجه به صراط مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت اوست - 

آراستگی به اخالص 
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3. گرايش فطری انســان به بندگی خداوند و جايگاه ارادة او در تحقق آن گرايش- 
متابعت نکردن از وسوسه 

4. گرايش فطری انســان به بندگی خداوند و جايگاه ارادة او در تحقق آن گرايش - 
آراستگی به اخالص

پاسخ گزينة چهار گرفته شــده، حال آنکه در گزينة دو عبارت »توجه به صراط 
مستقیم که همان بندگی خداوند است و مقبول فطرت اوست« حاکی از همان آيه 
است. فقط گزينة چهار با عبارت »جايگاه ارادة او در تحقق آن گرايش« کامل تر شده 
است، نه اينکه گزينة دو غلط باشد. بگذريم از اينکه آيا به کار بردن کلمة »تحقق« 
برای گرايش فطری درست اســت يا نه؛ چرا که آنچه تحقق پیدا می کند مصاديق 

فطرت است نه خود گرايش فطری!

 



 نقد و بررسي سؤاالت درس دین و زندگي  )خرداد 91(

نرگس حاتمي 

 مقدمه 
درس دين و زندگی يکی از درس هايی اســت که آموختن آن بر انديشه و اعتقاد 
دانش آموز تأثیر می گذارد و رفتار و عمل او را شــکل می دهد. بنابراين آنچه در اين 
فرآيند آموزش و يادگیری و ارزشــیابی بايــد به گونه ای انجام گیرد که اين تأثیر را 
عمیق تر و پايدارتر سازد. بديهی است روش تدريسی که توأم با به کار گیری انديشه 

و تفکر دانش آموز باشد نه حفظ عبارات کتاب، ثمرة مطلوب تری خواهد داشت.
عالوه بر روش تدريس، يکی ديگــر از مؤلفه هايی که بايد مورد توجه قرار گیرد 
مسئله ارزشــیابی درس هايی مانند دين و زندگی است. با توجه به گسترده بودن 
دايره مفاهیمی که در درس های دين و زندگی وجود دارد، بايد ارزشیابی، خصوصًا در 
امتحان نهايی به گونه ای باشد که میزان فهم دانش آموز را از محتوای آموزشی، اندازه 
گیری کند و بر حفظ عبارت های کتاب کمتر تکیه نمايد. از طريق طراحی ســؤال 
مناسب ما می توانیم  انتظار داشــته باشیم که دانش آموزان به درس دين و زندگی 
عالقه مند شوند و آموزه های آن را در زندگی به کار گیرند، نه اين که پس از امتحان 
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آنچه را فراگرفته اند به فراموشی بسپارند.
نويسنده با اقرار به مشکل بودن طرح سؤال آزمونی که هیچ نقصی نداشته باشد و با 
تشکر از همکاران محترمی که اين خطیر را در آزمون نهايی دين و زندگی  در خرداد 
ماه سال 1391 بر عهده داشتند، برای بهبود ارزشیابی در سال های آينده، نکاتی را 

در مورد بعضی از سؤاالت امتحان نهايی خرداد 91 يادآوری می نمايد.

 نقد و بررسی  تعدادی از سؤاالت امتحان نهایی 
 دین و زندگی سوم متوسطه خرداد91

با اذعان به مطلوب بودن اغلب ســؤاالت، ايرادهايــی را که در تعدادی از آن ها به 
چشم می خورد بیان می کنیم.

1. بسته و محدود بودن بارم ســؤاالت، با توجه به گسترده بودن عباراتى كه 
مى تواند حامل يك معنا و پيام باشد.

برای نمونه می توان به سؤاالت زير اشاره کرد. 
سؤال 7: »اولین و معتبرترين منبع برای فهم آيات الهی .... و.... است.« برای جای 
خالی در اين سؤال عالوه بر گفتار و رفتار پیامبر)ص( می توان فقط »سنت پیامبر« 
را نوشــت که پاسخی کاماًل صحیح است و به يک جای خالی نیاز دارد. حتی سنت 
معصومین نیز ملحق به ســنت پیامبر است و صحیح است؛ هرچند در آن قسمت 

کتاب که سؤال از آن طراحی شده، نیامده است.
سؤال 21: »کدام باورهای مشترک، زمینه ساز وحدت بین مسلمانان است؟«  در 
پاسخ نامه برای جواب اين ســؤال چهار مورد)قرآن، پیامبر، معاد و توحید( در نظر 
گرفته شده بود. حال اگر دانش آموزی »اعتقاد به امام زمان)عج( يا »قبلة مشترک« 
را به عنوان باور مشترک بنويسد، پاسخ غلطی به سؤال نداده است اّما به دلیل اينکه 

در پاسخ نامه نیامده بود، مصححان نمره کسر می کردند.
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ســؤال 26: »چه نوع معاشرت هايی برای شناخت همسر قبل از ازدواج نتیجه 
بخش نیســت؟ چرا؟« اين سؤال بســیار خوبی است؛ به شرطی که پاسخ نامه دايرة 
وسیع تری از پاسخ های درست را برای آن منظور کند. به عنوان مثال اگر دانش آموزی 
بنويسد: »معاشرت هايی که بدون اطالع و اجازة والدين باشد.«، اين نیز پاسخ صحیحی 
است؛ زيرا معاشرت های پنهانی برخاسته از هوس رانی است و موجب شناخت صحیح 

نمی شود و در شرع مقدس اسالم حرام است. 

2. تأكيد بر محفوظات و بى توجهى به معنا و مفهوم برخى مطالب.
 برخی سؤاالت دانش آموز را به حفظ عین عبارت کتاب سوق می دهند؛ بدون آنکه 
به درک معنای آن توجه کرده باشند. از آنجا که هدف از طرح سؤال )صحیح-غلط( 
ارزيابی میزان شناخت و فهم دانش آموز است،  طراحی اين سؤاالت بايد بسیار دقیق 
باشد تا قدرت فهم دانش آموز سنجیده شود. در طراحی استاندارد اين گونه سؤاالت 
اواًل بايد يک موضوع به عنوان )ص-غ( مطرح شود. دوم اينکه مفهوم و معنای عبارت 
مورد سنجش قرار گیرد، نه حفظ عبارت کتاب. از سه سؤال )ص-غ( طراحی شده در 

امتحان نهايی، دو سؤال آن دارای اشکال است:
ســؤال 5 )ص- غ(: »عمر طوالنی امام زمان)عج( امری غیرعادی و غیرعقلی 
نیست و با قدرت الهی عملی می شود«. در اين سؤال دو مطلب متضاد در يک سؤال 
به يکديگر عطف شده اند که يکی درست و ديگری غلط است. طوالنی بودن عمر امام 
عصر)عج( امری غیر عادی اســت ولی غیر عقلی نیست و با قدرت الهی امکان پذير 
است. حال اگر دانش آموزی با توجه به قسمت اول جمله، که طوالنی بودن عمر آن 
حضرت را غیر عادی نمی داند، بنويسد »جمله غلط است« و ديگری، به اعتبار اين که 
طوالنی بودن عمر آن حضرت غیرعقلی نیست و با قدرت الهی عملی می شود بنويسد 
جمله صحیح است، آيا اشتباهی مرتکب شده است؟  چگونه می توانیم قضاوت کنیم 
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که پاســخ درست داده يا پاسخ نادرست؟ بنابراين، به دلیل اينکه در اين سؤال يک 
مطلب صحیح و يک مطلب غلط، هم زمان با هم مورد ســؤال قرار گرفته، ســؤال 

معتبری نیست. 
ســؤال 6 )ص-غ(: »انسان منتظر، به واقعیت های ناهنجار »نه« می گويد و به 
امید فردای درخشــان تالش می کند«. معنای اين عبارت درست است ولی از نظر 
بارم تصحیح، اين عبارت، عبارت نادرســت محسوب شــده بود و هیچ اصالحیه ای 
برای حوزه های تصحیح هم ارسال نشد. سؤال اين است که به چه دلیل اين عبارت 
غلط اســت؟ من در يکی از حوزه های تصحیح اوراق امتحان نهايی شاهد بودم که 
مصححان محترم برای بیان علت نادرستی اين جمله، متأسفانه مرتکب چه توجیهات 
نادرســتی می شدند. يکی می گفت به دلیل اينکه در کتاب  کلمة »موجود« پس از 
»واقعیت های ناهنجار«، ذکر شده ولی در اين عبارت نیامده، پس جمله غلط است. 
ديگری می گفت به دلیل اينکه در کتاب به جای »انسان منتظر«، »جامعة منتظر« 

آمده، معنای عبارت غلط است و... .

 بررسی توجیهات فوق 
اگر کلمة »موجود« بعد از »واقعیت های« حذف شود، تغییری در معنای عبارت 
به وجود نمی آيد؛ زيرا اواًل اهل زبان به قرينة معنوی، مراد از واقعیتها را واقعیت های 
موجــود می دانند نه واقعیت های معدوم. دوم اينکه بــود و نبود کلمة »موجود« به 

گونه ای نیست که معنای عبارت صحیح را دگرگون کند.
اگر فقط به اين دلیل که در کتاب به جای»انسان منتظر«، »جامعة منتظر« آمده 
اســت جمله را نادرست بدانیم، اين نیز توجیه کاماًل نادرستی است؛ زيرا اگر جامعة 
منتظر دارای يک مســئولیت يا يک ويژگی بارزی است، افراد آن جامعه نمی توانند 
آن ويژگی و آن مسئولیت را نداشته باشند. بنابراين، اگر جامعه ای »به واقعیت های 
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ناهنجار نه می گويد و به امید فردای درخشان تالش می کند«، اشخاصی که در آن 
جامعه زندگی می کنند نیز بايد چنین باشــند تا جامعه منتظر با اين ويژگی تحقق 

خارجی پیدا کند.
 اگر منظور طراح محترم از نادرستی جمله ادّله ای از اين قبیل باشد، آيا معنايش 
جز اين نیســت که ما دانش آموز را به ســمت حفظ عین عبارت های کتاب و بدون 
درک معنای آن، ســوق می دهیــم؟ آيا با اين کار دانش آمــوزان را از فهم  و درک 
معانی محروم نمی کنیم و آيا سؤاالت ما در جهت ارزشیابی اهداف مؤلفان و محتوای 
کتاب های درســی است؟ آيا دانش آموزی که گزينة صحیح را انتخاب کرده درس را 

خوب فهمیده است يا دانش آموزی که گزينة غلط را برگزيده؟

 3. نا مناســب بودن توزيع نمره در پاسخ نامه برای بخش های مختلف برخى 
سؤاالت 

سؤال 1: بــا توجه به عبارت قرآنی:»و لو کان من عند غیر اهلل لوجدو فیه اختالفًا 
کثیراً« دلیل الهی بودن قرآن چیست؟ 

پاســخ نامه برای پاسخ اين سؤال دو نیم نمره در نظر گرفته است: اگر قرآن از نزد 
غیر خدا بود )0/5(، قطعا در آن ناسازگاری زيادی می يافتند )0/5(.  

اگر در اين ســؤال دقت کنیم، متوجه می شويم که اواًل مورد سؤال، پیامی از آيه 
است  نه ترجمة آن. پاسخ باال صرفًا ترجمة آيه است و اگر سؤال می شد آيه را ترجمه 

کنید، پاسخ باال صحیح بود. 
دوم اينکــه در نظر گرفتن 0/5 نمره برای عبارت» اگر قرآن از نزد غیر خدا بود« 
دلیلی ندارد؛ چرا که سؤال ما اين است: »دلیل الهی بودن قرآن چیست؟« دانش آموزی 
که می خواهد با توجه به آيه پاسخ اين سؤال را بنويسد، فوراً می نويسد: »زيرا در آن 
اختالف و ناسازگاری وجود ندارد.« و لزومی ندارد که عبارت قبل از آن را ترجمه کند. 
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از طرف ديگر، خود سؤال که می گويد »دلیل الهی بودن قرآن چیست؟« در واقع 
عبارئُ اُلخرای »دلیل اينکه قرآن از نزد غیر خدا نیست«، است. ضمنًا اهل هر زبانی 
ايجاز کالم، يعنی به کارگیری کلمات کمتر برای بیان رساتر و کامل تر را، از شیوايی 
و بالغت ســخن می دانند. مثاًل اگر از ما بپرسند چرا فالنی مؤمن نیست؟ در پاسخ 
می گويیم چون نماز نمی خواند و نمی گويیم فالنی مؤمن نیست؛ چون نماز نمی خواند. 
با توجه به نکاتی که بیان شد، اگر از دانش آموزی به دلیل اينکه عبارت »اگر قرآن 
از نزد غیر خدا بود« را ننوشته است، نیم نمره کسر گردد و به دانش آموزی که آن را 
نوشته، نیم نمره داده شود، در اين ارزشیابی آيا به درک دانش آموز نمره داده ايم يا به 
محفوظات او؟ کدام يک از اين دو دانش آموز از ســؤال و پاسخ آن درک درست تری 

دارند؟   

4. مبهم بودن بعضى از سؤاالت 
ســؤال استاندارد بايد دقیقًا مشــخص کند که از چه مطلبی می پرسد و پرسش 
شونده را دچار گمراهی نکند. در  طراحی بعضی از سؤاالت به اين مسئله توجه نشده 

و سؤال موجب گمراهی پاسخ دهنده گرديده است؛ از جمله: 
سؤال شمارة 12: »غیبت امام زمان تا چه زمانی ادامه می يابد؟« اين سؤال زمان 
اتمام غیبت امام را مورد ســؤال قرار داده است؛ در حالی که پاسخ نامه شرايط ظهور 
را بیان کرده اســت. بسیاری از دانش آموزان در پاسخ به اين سؤال نوشته بودند که 
زمان اتمام غیبت و ظهور امام را کسی جز خدا نمی داند و به حديث »کذب الوقاتون« 
اشــاره کرده بودند. آيا واقعًا اين دانش آموزان پاسخ سؤال را نمی دانستند؟ آيا فقط 
به دلیل اين که در کتاب آمده »تا زمانی که جامعة انســانی شايستگی درک ظهور 
و بهره منــدی کامل از وجود آن حضرت را پیدا کند« می توانیم بگويیم اين گروه از 
دانش آموزان که عبارت کتاب را ننوشــته اند، پاسخ اشتباه داده اند؟ بهتر بود اگر اين 
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پاسخ را می خواستیم، سؤال را به اين صورت مطرح می کرديم: »در چه صورت يا در 
چه شــرايطی امام ظهور می فرمايد؟« يا دست مصحح را باز می گذاشتیم که اگر به 

مشخص نبودن زمان ظهور هم اشاره شده است، نمره تعلق بگیرد. 

 پیامدهای طرح سؤاالت مبهم 
دانش آموز به جای تالش برای فهم مطالب کتاب، وقت خود را برای حفظ کردن 

آن صرف می کند.
 ممکن است دانش آموزی که سؤالی را کمتر فهمیده از فردی که آن را بهتر درک 

کرده است، نمرة بیشتری بگیرد. 
 اوراق يکنواخت تصحیح نمی شوند و ارزشیابی يکسانی از دانش آموزان سراسر کشور 
به عمل نمی آيد. اين در حالی است که هدف از امتحان نهايی، ارزشیابی يکسان 

است.
مصححان اوراق را به توجیهات و احیانًا مغالطه های ناصواب دچار می کنند.

 ثمــرة کار معلمانــی را که برای  تفهیم مفاهیــم  درس بیش از ديگران متحمل 
زحمت می شوند، ضايع می کند. اين امر در روحیة معلم و در فعالیت هايش، تأثیر 
نامطلوب دارد؛ چرا که او می پندارد اگر دانش آموزان را به حفظ عبارت های کتاب 

تشويق می کرد، درصد قبولی بیشتری در کارنامة تدريس خود می داشت.

 چند پیشنهاد 
 در طرح سؤال، بیشــتر میزان فهم و درک دانش آموز مورد ارزشیابی قرار گیرد و 

کمترين تأکید بر حفظیات شود.
 در پاسخ نامة آزمون، همة پاسخ های صحیح را بنويسند نه فقط يک پاسخ را، و تا 

حّد ممکن دست مصحح باز گذاشته شود.
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 در هر سؤال فقط يک موضوع مورد پرسش قرار بگیرد.
 بارم نمره با موضوع مورد سؤال متناسب تنظیم شود.

 جمعی از دبیران با همکاری يکديگر سؤال ها را طراحی كنند.



 نمونه سؤاالت كتاب دین و زندگي )سال سوم دبیرستان( 

مریم جزایري 
كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث، دبیر ديني ناحیة 1 شهر تهران

1. درك كدام يك از موارد زير با نيروی عقل ممكن است؟ 
1( راه کسب رضايتمندی و آرامش درونی 

2( درک اينکه انسان اليق هدفی برتر است. 
3( هدف برتر و باالتر که اليق جوانان هوشیار است. 

4( کشف راه دست يافتن به زندگی اجتماعی عادالنه 

2. چه چيزی اين زمينه را فراهم مى كند كه هر كس بتواند بدون ايجاد ممانعت 
برای ديگران، استعدادهای درونى خود را شكوفا كند؟ 

1( امنیت خاطر 
2( روابط عادالنه 
3( شاد زيستن 

4( خوشبختی جاودانه 

90
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3. چه عاملى باعث مى شــود كه هر كس بتواند استعدادهای درونى خود را 
شكوفا كند و مانع خالقيت ديگران نشود؟ 

1( هدف داری 
2( درک از آينده 
3( روابط عادالنه 
4( امنیت خاطر 

4. نيازهای بنيادين انسانى در كدام نياز جامع به هم مى رسند؟ 
1( رشد و بالندگی 
2( چگونه زيستن 
3( عدالت خواهی 

4( شادکامی 

5. چه چيزی در انسان به »درد متعالى« تبديل مى شود؟ 
1( درک اسرار الهی پس از پاسخ گويی به نیازهای اساسی و بنیادين خود. 

2( سؤال های اساسی که حاکی از عمیق ترين نیازهای انسان اند. 
3( درک مشکالت جامعه پس از جدی تر مطرح شدن عمیق ترين نیازهای انسان. 

4( سؤال های اساسی که حاکی از عمیق ترين مشکالت جامعة عقب مانده اند. 

6. چه چيزی به آدمى نشاط، شادابى و چاالكى مى بخشد و سرچشمة شادی هاست؟ 
1( امید و آرامش- رضايت بیرونی 

2( آرامش درونی- امید 
3( امید- آرامش درونی 
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4( احساس رضايت- امید 

7. بيت »هر كه او بيدارتر پردردتر               هر كه او هشيارتر، رخ زردتر«
بيانگر كدام مفهوم است؟ 

1( دغدغه و دردمتعالی که ســؤاالت اساسی افراد هوشیار برای ساير انسان ها به 
وجود می آورد. 

2( بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت که شامل همة انسان های مؤمن می شود. 
3( دغدغه و دردمتعالی که پس از طرح جدی تر نیازهای بنیادين، شــخص را به 

وادی انسانیت می کشاند. 
4( بیداری و هوشیاری و ورود به وادی انسانیت که شامل انسان های زجر کشیده می شود. 

8. در چه صورت، عقل به حكم جامع و كامل نمى رسد؟ 
1( اگر در موضوعی، اطالعاتی در اختیار عقل قرار نگیرد. 

2( اگر در موضوعی اطالعات صحیح ولی ناقص در اختیار عقل قرار گیرد. 
3( اگر در موضوعی اطالعات غلط در اختیار عقل قرار گیرد. 

4( اگر در موضوعی اطالعات صحیح و کافی در اختیار عقل قرار گیرد. 

9. در آية شريفة »ربناالذی اعطى كل شى خلقه ثم هدی« هدايت..... به.... 
متذكر شده است. 
1( عامه- هارون 

2( تکوينی- فرعون 
3( عامه- فرعون 

4( تکوينی- موسی 
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10. خداوند هر مخلوقى را برای هدفــى ................ آفريده و هدايت يك 
اصل.................. در نظام خلقت است. 

1( حکیمانه- عام و همگانی 
2( خاص- منحصر به فرد 

3( حکیمانه- قطعی و يقینی 
4( عام- عام و همگانی 

11. آية شريفة »وكان الل عزيزًا حكيما« بيانگر چيست؟ 
1( هدايت متناسب با خلقت 

2( اعطای قوه تفکر 
3( ارسال پیامبران 

4( معرفی حیات پس از مرگ 

12. كدام مورد در خصوص تناسب ميان خلقت و هدايت صحيح است؟ 
1( مخلوق عام  هدايت عام  هدف عام 

2( مخلوق خاص  هدايت عام  هدف عام 
3( مخلوق خاص  هدايت خاص  هدف خاص 

4( مخلوق عام  هدايت خاص  هدف خاص 

13. از وسيلة فهم پيام الهى در روايات به چه چيزی تعبير شده و درك كدام 
مجهول به وسيلة آن ممكن است؟ 

1( حجت ظاهر- جهان هدفمند و نظام بند است. 
2( حجت باطن- جهان هدفمند و نظام مند است. 



94

ارزشيابيوآزمونسازي

3( حجت ظاهر- پاسخ درست و کامل به مسائل بنیادين انسان. 
4( حجت باطن- پاسخ درست و کامل به مسائل بنیادين انسان. 

14. در آيات قرآن، عبارِت »تا برای مردم نباشــد در مقابل خداوند، بهانه و 
دستاويزی و..........« در چه مورد به كار رفته است؟ 

1( اعطای تفکر 
2( اعطای رسل 

3( برقراری عدالت اجتماعی 
4( پیروی از علم 

15. آية شريفة »ربنا الذی اعطى كل شى خلقه ثم هدی« از زبان كدام پيامبر و 
خطاب به چه كسى بيان شده است؟ 
1( پیامبر اسالم )ص(- کفار قريش 

2( حضرت موسی )ع(- فرعون 
3( پیامبر اسالم )ص(- مشرکان 
4( حضرت موسی )ع(- هارون 

16. هدايت تشــريعى از كدام راه حاصل مى آيد و دربارة كدام دســته از 
موجودات مطرح مى شود؟ 

1( عقل- صاحب اختیار 
2( وحی- صاحب اختیار 

3( عقل- صاحب فطرت و غريزه 
4( وحی- صاحب فطرت و غريزه 
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17. معنى عبارت »والتقف« و »سوی« به ترتيب كدام است؟ 
1( پیروی مکن- اندازه گیری کرد 

2( پیروی مکن- منظم و مرتب کرد 
3( توقف نکن- جدا کرد 

4( نپذير- آگاه شد 

18. پيام كدام آيه »ناآگاهى انسان« به هنگام گام نهادن به صحنة پرهياهوی 
زندگى است؟ 

1( والتقف مالیس لک به علم 
2( لئال يکون للناس علی اهلل حجته بعدالرسل 

3( واهلل اخرجکم من بطون امهاتکم ال تعلمون شیئا 
4( ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عند مسئوال 

19. عبارت »و خداوند هيچ موجودی را بيهوده و عبث خلق نمى كند« ناظر به 
كدام صفت الهى است؟ 

1( حکیم بودن 
2( علیم بودن 

3( رحیم بودن 
4( کريم بودن 

20. با توجه به آية 41 ســورة زمر: انا انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدی فلنفسه و من ضل فانما يضل عليها...« كدام پيام مفهوم نمى گردد؟ 

1( هر کس با اســتفاده از عقل و اختیار خود، پیرو کتاب الهی باشد، از گمراهی 
نجات پیدا می کند. 
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2( چون خداوند به انسان ابزار تفکر و تعقل داده، هدايت وی با کتاب انجام شده است. 
3( با توجه به اينکه خداوند ابزار تصمیم گیری درســت را به انسان داده، هر کس 

مسئول کارهای خود است. 
4( چون هر کس مسئول هدايت يا ضاللت خود است، خداوند به پیامبر می فرمايد 

که رسالت تو در حّد تبلیغ است. 

21. عصمت يعنى: 
1( دور ماندن از گناه در تمام عمر به علت ساختمان وجودی خاص در پیامبران. 
2( دور ماندن از گناه در تمام عمر که موجبات آن تنها يک موهبت الهی است. 

3( مصونیت از گناه و اشتباه که ناشی از کمال ايمان و تقوا و برخورداری از بینش 
عمیق است. 

4( ايمان به خداوند متعال و ترس از عقاب مانع از آن است که پیامبر و امام دچار 
گناه شوند. 

22. چرا قرآن كريم »دين خدا را از آدم تا خاتم« با نام )اسالم( معرفى كرده است؟ 
1( حقیقت دين دارای ماهیتی است که بهترين معرف آن لفظ اسالم است. 

2( دين پیامبر آخرالزمان، حضرت محمد )ص(، اسالم نامیده شده است. 
3( در تمام دوره ها دين خدا با اين نام خوانده شده است. 
4( اين نام معروف بوده است و مردم با آن آشنا بوده اند. 

23. مصونيت از گناه و اشتباه در پيامبران به ترتيب كدام يك از گزينه های زير است؟ 
1( سرشت پاک- بینش خاص پیامبران 

2( نیروی وحی و عقل- نیروی خارجی )مأمور غیبی( 
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3( کمال و ايمان و نیروی برتر فکری- نیروی وحی 
4( کمال ايمان و شدت تقوا- نوع بینش پیامبران 

24. در آية شريفة »و ما ارسلنا من رسول ااّلبلسان قومه ليبين لهم« به كدام 
دليِل ارسال پيامبران متعدد، اشاره شده است؟ 

1( تحريف کلی تعلیمات 
2( ترويج پیوسته تعلیمات 
3( پايین بودن سطح درک 

4( استمرار در دعوت 

25. مصونيت از خطا و گناه پيامبران به ترتيب ناشى از چيست؟ 
1( بینش عمیق- علم الهی 

2( بینش عمیق- ايمان و تقوا 
3( ايمان و تقوا- بینش عمیق 

4( ايمان و تقوا- علم الهی 

26. كدام ويژگى سبب اختياری بودن حركت انسان به سوی هدف شده و در 
قرآن، از آن با چه نامى استفاده شده است؟ 

1( فطرت- تفقه 
2( تعقل- تفقه 
3( فطرت- روح 
4( تعقل- روح 
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27. كدام گزينه از ديدگاه امام كاظم )ع( به حجت آشكار و حجت نهان اشاره دارد؟ 
1( ائمه- عقل 

2( قرآن- عقل 
3( عقل- رسوالن 

4( عقل- ائمه 
28. ..................... پاسخى صحيح و مطمئن به بنيادی ترين نيازهای انسان است؟ 

1( آفرينش عالم خلقت 
2( نیروی تفکر و تعقل 

3( دين الهی 
4( زندگی اجتماعی 

29. انبيا مأمور شده اند كه با مردم به چه اندازه ای سخن بگويند؟ 
1( درک عوام 

2( فرهنگ جامعه 
3( عقل آنان 

4( علم دانشمندان 
30. در آيات قرآن، آيين حضرت ابراهيم و پيروی از يهوديت و نصرانيت، به 

ترتيب چگونه معرفى شده است؟ 
1( حق گرا- پیروی از اسالم 
2( اسالم- پیروی از اسالم 

3( حق گرا- پیروی از شرک 
4( اسالم- پیروی از شرک 
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31. كدام يك از موارد زير سبب شد كه مجموعه ای از معارف در اختيار مردم 
قرار گيرد؟ 

1( وجود کتاب های پرمحتوای امامان 
2( وجود مفسران حديث در میان مردم 

3( حضور 250 سالة امامان بزرگوار در میان مردم 
4( حضور فقهای عادل و نیک انديش 

32. دستيابى انسان به بلوغ در فكر و انديشه، كه مى تواند »پيام خداوند« را از 
دستبرد »تحريف« حفظ كند، زمينه ای معقول برای ................. است. 

1( زدن مهر پايان بر نبوت تشريعی و تبلیغی 
2( فرا رسیدن زمان بهره وری از لطف غیرمحدود 

3( فرا رسیدن زمان دريافت يک نقشة کلی 
4( زدن مهر پايان بر نبوت تشريعی و نه تبلیغی 

33. قاعدة »الضرر و ال ضرار« دربارة كدام دليل ختم نبوت است؟ 
1( وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم )ص( 

2( تقدم روح و حقیقت تعالیم دينی بر شکل و ظاهر آن. 
3( پیش بینی راه های پاسخ گويی به نیازهای زمانه 

4( آمادگی جامعة بشری برای دريافت برنامة کامل زندگی 

34. قرآن كريم آثار خارق العاده ای را كه پيامبران بر صدق گفتار خود ارائه 
كرده اند، چه مى نامد؟ 

1( انذار 
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2( معجزه 
3( آيت 

4( کرامت 

35. كدام مورد به ترتيب جزء فرايض مكارم اخالقى محسوب مى شود؟ 
1( نماز- دعا 

2( روزه- مناجات 
3( دعا- عفاف 

4( تقوا- مناجات 

36. كدام گزينه تمامًا مكارم اخالقى محسوب مى شود؟ 
1( تقوا- دعا- صداقت- مناجات 

2( کرامت نفس- نماز- روزه- دعا 
3( تقوا- عفاف- صداقت- کرامت نفس 
4( عفاف- کرامت نفس- دعا- مناجات 

37. كدام آيه به لزوم هدايت تشريعى اشاره دارد؟ 
1( اهلل اعلم حیث يجعل رسالته 

2( وتمت کلمه ربک.... 
3( و داعیًا الی اهلل باذنه و... 

4( و کان اهلل عزيزاً حکیما.... 

38. تعدد پيامبران به معنای ............................... در دين نيست. 
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1( تعدد و اختالف 
2( تعدد و تشابه 

3( تکثر و گوناگونی 
4( تفاوت و دوگانگی 

39. مطابق آيات و روايات كدام يك از موارد زير در مورد پيامبر اسالم )ص( 
نادرست است؟ 

1( مأمور است که با مردم به اندازه اعتقادشان سخن بگويد. 
2( برای حضرت علی )ع( به منزلة موسی به هارون است. 

3( پايان بخش پیامبران و فرستادة خداست. 
4( 2 و 3

40. در چه صورت دين الهى به درستى به مردم نمى رسد و امكان هدايت از 
مردم سلب مى شود؟ 

1( اگر پیامبر در مقام تعلیم و تبیین دين معصوم نباشد. 
2( اگر پیامبری در هنگام اجرای فرمان الهی معصوم نباشد. 

3( اگر پیامبری در دريافت و ابالغ وحی معصوم نباشد. 
4( اگر مردم رفتارهای پیامبری را الگوی خود قرار دهند. 



 آزمون سراسري در ترازوي نقد 
 نقد و بررســي سؤاالت فرهنگ و معارف اســالمی )درس دین و زندگی( 
گروه هاي آزمایشي ریاضي و فنّي و علوم تجربي در آزمون سراسري سال90 

دكتر محمدمهدي اعتصامي 
نويسنده كتاب هاي درسي »دين و زندگي«

 اشاره 
ارزش يابی و آزمــون مهم ترين نقش را در چگونگــی درس خواندن و يادگیری 
دانش آموزان دارد و می تواند اهداف پیش بینی شده در برنامه را به شدت تحت تأثیر 
مثبت يا منفی قرار دهد. در کشــور ما، آزمون سراسری بیش از هر آزمون ديگری 

دارای چنین تأثیری است. 
از اين رو ضروری است اين آزمون همه ساله مورد نقد و بررسی قرار گیرد و با اهداف 

رويکردهای برنامه های درسی تطبیق داده شود. 
مقالة حاضر به نقد و بررســی ســؤاالت فرهنگ و معارف اسالمي )درس دين و 
زندگي( آزمون سال 1390 گروه هاي آزمايشی رياضی و فنی و علوم تجربی پرداخته 

است.
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 گروه آزمایشی ریاضی و فنی 
 سؤال 51 . پيوستگى، ارتباط و هماهنگى آن گاه معنا دارد كه .......... در كار باشد 
و به بيان على عليه السالم، زبان بى زبانى جامدات هم معّرف .......... آفريدگار 
است و برقراری اندازه ها در آفرينش پديده ها به منظور .......... آفريده ها است. 
 بررســي: جای خالی اّول، به دلیل اين که به يک اصل کلیدی مربوط می شود 
و نیازمند حفظ عین جمله کتاب نیســت مناسب است. اما جای خالی دوم و سوم 
به گونه ای طراحی شده که دانش آموزان را ناچار می کند عین سخن امیرالمؤمنین را 

حفظ کنند تا بتوانند آن جای خالی ها را تکمیل نمايند.

 سؤال 52. راه رسيدن به »رستگاری« و سعادت »جاويد«، .......... است و آن جا 
كه نظر كردن با ديدة دل در جهان و ديدار جلوه های قدرت، حكمت، رحمت و 

مهربانى خداوند، ممكن مى گردد، وقتى است كه: .......... به كمك گرفته شود. 
 بررســي: تکمیل جای خالی اّول وقتی مّیسر است که دانش آموز، عین عبارت 
کتاب را حفظ کرده باشــد. زيرا قســمت اّول گزينه های 1 و 2 نیز پاســخ صحیح 
محسوب می شود. میان کلمة »جاويد«، که در گیومه قرار گرفته است و پاسخ نیز، 
رابطه خاصی وجود ندارد و با حذف آن در پاسخ تغییر حاصل نمی شود. لذا قرار دادن 
آن در گیومه و توجه دادن دانش آموزان به آن، مّوجه به نظر نمی رسد. جملة بعد نیز 
نارساســت و ارتباط درستی در اين عبارت میان »و آن جا که...« و »وقتی است...« 

وجود ندارد.

 ســؤال 53. با توجه به آيات قرآن كريم و روايات پيشوايان دين كه عامل 
اصلى گناه را »خود انسان« معّرفى مى كنند، منظور از اين »خود« همان خود 

.......... است كه .......... مي باشد و در آن، تغيير و دگرگونى .......... . 
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 بررســي: جای خالی اّول و دوم مناسب طراحی شــده، اّما گزينة سوم دارای 
ابهام اســت. زيرا در متن کتاب، »من« و »روح« ثابت است و در عین ثبات، تغییر و 
دگرگونی را می پذيرد. مثاًل دانش وی افزايش می يابد. يعنی در عین ثابت بودن روح، 
احوال و ويژگی هايش تغییر می کند. اما در اين ســؤال به طور کلی آمده »و در آن، 

تغییر و دگرگونی« هست.

 سؤال 54. از دقت در آية شريفة: »وقال المأل من قومه اّلذين كفروا و كذبوا 
بلقاء اآلخره و َاترفنا هم فى الحياه الّدنيا ما هذا ااّل بشر مثّلكم يأكل مّما تأكلون 

منه و يشرب مّما َتشربون« مفهوم مى  گردد كه:
 بررسي: اين سؤال از بخش انديشه و تحقیق انتخاب شده که در آن فقط شمارة 
آيات داده شده است تا دانش آموزان، با مراجعة به قرآن کريم، پاسخ سؤال را به دست 
آورند. حفظ کردن معنای اين آيات، به هیچ وجه برعهدة دانش آموزان نبوده است. در 
حالی که در اين سؤال، فقط متن عربی آيات داده شده و براساس همین متن عربی، 
سؤال طراحی شده است. لذا اين سؤال، با اهداف آموزشی کتاب درسی مغاير است و 

در حیطة يادگیری دانش آموزان نبوده است.

 سؤال 55. از دقت در آيات شريفة: »ويّل يومئٍذ للمكّذبين٭ اّلذين يكّذبون 
بيوم الدين٭ و ما يكّذب به ااّل كّل معتٍد اثيم« مفهــوم مى گردد كه .......... 

زمينه ساز .......... است. 
 بررســي: اين سؤال نیز از بخش انديشه و تحقیق انتخاب شده است که همان 
ويژگی ســؤال قبلــی را دارد. به همین جهت درک معنای آيــه در حیطة آموزش 

دانش آموزان نبوده است.
توجه شود که وقتی در کنکور اين گونه سؤال ها طراحی مي شود، دانش آموزان ناچار 



105

می شوند، عالوه بر درک معنای آيات خواسته شده در درس، معنای آيات ديگری را 
هم بیاموزند و معلمان هم برای آموزش آن وقت صرف کنند. در حالی که اين کار، با 
حجم ساعت درسي و وقت کالس و حجم محتوای آموزشی به کلی ناسازگار است و 

همین امر، آموزش را سخت تر می کند و بدبینی دانش آموزان را به دنبال دارد.

 سؤال56 . آيات شريفة »و وّفيت كّل نفس ما عملت«، »وقضى بينهم بالحّق و 
هم ال يظلمون« و »اشرقت االرض بنور رّبها« به ترتيب ناظر بر كدام يك از نفخ 

صور مى باشد؟
 بررسي: اواًل: حفــظ کردن معنای عبارت »و وفّیت...« در برنامة درسی برعهدة 
دانش آموزان نبوده اســت، در حالی که بدون حفظ معنای آن، پاســخ به اين سؤال 

ممکن نیست.
ثانيًا: به جای عبارت »ناظر بر کدام يک از نفخ صور اســت« بايد عبارت »ناظر بر 
کدام يک از مراحل برپايی قیامت است« بیايد، زيرا نفخ صور، خودش يکی از حوادث 

قیامت است.

 سؤال 57. پيام آور پرتالش در برابر لجاجت قوم خود و پيام آور مصمم به 
انجام وظيفه در برابر استهزا و تمســخر قوم خود به ترتيب حضرت .......... و 

.......... بود كه گفتار هر يك به ترتيب .......... و .......... بود.
 بررسي: در اين سؤال، دانش آموز بايد بداند که میان »پیام آور پر تالش در برابر 
لجاجت قوم« و حضرت هود و »پیام آور مصمم به انجام وظیفه...« و حضرت شعیب 
رابطه اســت. و اين، جز با حفظ عبارت عین متن کتاب امکان پذير نیســت. کلمة 
پرتالش برای حضرت هود و مصّمم برای حضرت شــعیب، وجه خاصی نداشته که 
زمینة طرح سؤال قرار گرفته باشد. طراح سؤال، با توجه به اين گونه  کلمات، سبب 
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می شود که دانش آموزان کلمه به کلمة کتاب را تبديل به تست نمايند و تمام متن 
درس را حفظ کنند تا اگر عبارتی از کتاب بیايد که کلمه ای از آن عبارت حذف شده، 

بتوانند دريابند که آن کلمه چه بوده است.
متأسفانه اين قبیل سؤال ها دربردارندة هیچ گونه محتوای آموزشی نیست و فقط 
سبب می شود که تولیدکنندگان کتاب های تست تشويق شوند که مشابه اين سؤال ها 
صدها و بلکه هزاران ســؤال ديگر تولید کنند و دانش آموزان را به حفظ کردن آن ها 

مجبور نمايند.

 ســؤال58. ضرب المثل »از كوزه همان برون تراود كه در اوست« اين بيت 
بيانگر .......... است و امام صادق)ع( در همين رابطه مى فرمايد: لباس نازك و 

بدن نما نپوشيد، زيرا چنين لباسى نشانة .......... است.
 بررسي: سؤال مناسبی است و با اهداف آموزشی سازگار است.

 سؤال 59. مفهوم عبارات: بخشش خداوند در گستره زمين، در زير كوه ها و 
خاك ها، عمق درياها و در هر نقطة ديگر آن پراكنده است. ملتى كه به دنبال 
سربلندی است، بايد عمران و آبادانى را يكى از هدف های بزرگ خود قرار 
دهد، و با تن دادن به سختى ها، بهرة خود را از نعمت های الهى به دست آورد« 

با كدام آيه تناسب معنايى دارد؟
 بررسي: پاسخ اين سؤال مربوط به عبارتی از آيات درس است که درک معنای 

آن، وظیفة دانش آموزان نبوده است. لذا با اهداف آموزشی آن درس سازگار نیست.

 سؤال 60. مفهوم آية  »والتقف ما ليس لك به علم اّن السمع و البصر و الفواد 
كل اولئك كان عنه مسئواًل« كدام است؟
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 بررسي: پاسخ اين سؤال نیز مربوط به آيه ای است که درک معنای بخشی از آن، 
وظیفة دانش آموزان نبوده است.

 سؤال 61. از دقت در آية شريفة: »و منهم من يستمعون اليك افأنَت تُسِمع 
الصمَّ و لوكانوا اليَعقلون« به .......... كه .......... است، پى مى بريم.

 بررسي: اين سؤال نیز مشابه سؤاالت 54 و 55 است و ايراداتی که بر آن دو سؤال 
وارد است، بر اين سؤال نیز وارد است. عالوه بر اين، حجت باطن دارای هر نوع تقدمی 
بر حجت ظاهر نیست. بايد نوع آن تقدم مشخص شود. پیام آية مذکور آن است که 

تا انسان اهل تفکر و تعقل نباشد، نمی تواند از پیام الهی بهره مند شود.

 سؤال 62. مّقدم داشتن خواست و ارادة خداوند بر اراده و خواست خود، و 
اطاعت مشتاقانة پروردگار بزرگ، نتيجة بهره مندی از واليت .......... است كه 

آية شريفة: .......... حاكى از آن است.
 بررســي: اواًل: در ســؤال آمده »مقدم داشــتن... نتیجة بهره مندی از واليت 
اختصاصی است«. اّما عبارت کتاب درسی ناظر بر چنین رابطه ای نیست. بلکه متن 
کتاب می گويد که بهره مندی از اين واليت وقتی میسر است که انسان به مراحل باالی 
ايمان برســد و خواست خدا را برخواست خود مقدم بدارد. يعنی واليت اختصاصي 

نتیجة مراحل باالی ايمان و مقدم داشتن خواست خداوند بر خواست خود است.
ثانيًا: فقط ترجمــة آية »اهلل ولی الذين...« در درس آمده و در پاورقی آدرس آيه 

ذکر شده است. لذا نمی توان از متن عربی آيه در سؤال استفاده  کرد.

 سؤال 63. اين كالم پيامبر كه به پيشگاه خدا عرضه داشت: »خدايا، اينان اهل 
بيت من اند، آنان را از هر پليدی و ناپاكى حفظ كن« مقدمة نزول آية مباركة : 
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»..........« شد كه وسيلة اطالع رساني به ديگران، .......... بود.
 بررسي: سؤال، مناسب طراحی شده؛ زيرا حفظ آية »تطهیر« وظیفة دانش آموزان 

بوده است.

 ســؤال 64 . با توّجه به آيه شريفة: »و ما محّمد ااّل رسول قدخلت من قبله 
الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على َعقبيه فلن يضر 
الل شيئًا و َسَيجزی الل الشاكرين« آن چه از مؤمنان انتظار مى رود .......... به 

منظور اثبات .......... مى باشد. 
 بررســي: اواًل: در اين ســؤال، متن آيه ای آمده کــه درک معنای آن برعهدة 

دانش آموزان نبوده است. بنابراين، با اهداف آموزشی درس سازگاری ندارد.
ثانيًا: گزينة  صحیح ثبات در عقیده و بازنگشتن به جاهلیت است، نه ثبات قدم در 

برابر سختی ها.

 سؤال 65. »پاسخ به نيازهای متكى بر دعاهای خالصانة مومنان« و »برمال 
كردن چهرة واقعى اسالم« و »توّسل به شيوه های متفاوِت متناسب با زمان« به 
ترتيب، مبّين تحقق كدام يك از مسئوليت های مقام امامت منصوب از سوی خدا 

است؟ 
 بررسي: اواًل: تعبیر »برمال کردن« در زمینه های مثبت به کار نمی رود، بلکه برای 
وقتی به کار می رود که بخواهند کار ناشايستی را که انجام دهندة آن می خواهد آن 

را مخفی نگه دارد، افشا کنند.
ثانيًا: اگر مقصود از »برمال کردن چهرة واقعی اسالم«، نشان دادن حقیقت اسالم 
باشــد، هم مربوط به مرجعیت علمی امامان می شود و هم مربوط به واليت ظاهری 

آنان. بنابراين، سؤال به درستی طراحی نشده است.
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 سؤال 66. پويايى جامعة  شيعه در طول تاريخ پرفراز و نشيب، در گرو گذشتة 
.......... و آيندة .......... كه نمود آن به ترتيب، .......... و .......... مى باشد.

 بررسي: اواًل: قسمت دوم سؤال يعنی »که نمود آن« به ترتیب »عدالت خواهی« 
و »طاغوت ستیزی« می باشد، اشتباه است. زيرا کلمة عدالت هم برای گذشتة سرخ 

آمده و هم برای آيندة سبز.
ثانيًا: اين ســؤال نیز به گونه ای طراحی شده است که فقط با حفظ عین عبارت 

کتاب می توان به آن پاسخ داد.

 سؤال 67. حضرت على عليه السالم در »عهدنامة مالك اشتر« رابطة رهبر با 
مردم را اين گونه ترسيم مى كند كه مى فرمايد: دوست داشتنى ترين چيزها نزد 
تو، آن چيزی باشد كه در .......... است زيرا خشم عمومى مردم، .......... را از 

بين مى برد. 
 بررسي: قسمت اول ســخن حضــرت علی به گونه ای خواســته شده است که 
دانش آموزان ناچار می شــوند تمام جمالت آن حضرت را حفظ کنند. در حالی که 
حفظ سخن آن بزرگواران از اهداف آموزشی نیست. اگر سؤال به اين صورت طراحی 
می شــد که: »چرا حضرت علی علیه السالم فرموده اســت رابطة رهبر با مردم بايد 

اين گونه باشد که...« نیازی نبود که در پاسخ عین عبارت حديث ذکر شود.

 ســؤال 68. پيام آيات »والل جعل لكم من انفسكم ازواجًا و جعل لكم من 
ازواجكم ..........« و »قضى رّبك اال تعبدوا اال اياه و بالوالدين ..........« به ترتيب 

كدام است؟ 
 بررسي: دو آيــه ای انتخاب گرديده، مناسب است. چون درک معنای آيه، به جز 
يکی دو کلمه، برعهدة دانش آموزان اســت. اّما قسمتی از هر دو آيه حذف شده که 
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پاسخ سؤال در آن ها قرار گرفته است. الزمة چنین حذفی آن است که دانش آموز بقیة 
آيه را از حفظ داشته باشد. در حالی که چنین وظیفه ای برعهدة او نبوده و حفظ اين 

قبیل آيات برعهدة دانش آموزان نیست.

 سؤال 69. معرفت عميق و برتر، معرفتى است كه .......... و كليد دست يابى به 
آن .......... است. 

 بررسي: پاسخ به اين سؤال فقط با حفظ عبارت کتاب میسر است. وااّل دانش آموز 
بايد با خود فکر کند که اين »عمیق و برتر« مربوط به چیست؟ »عمیق و برتر« در 

کجا و چه مورد؟
اّما چون ما با اين قبیل ســؤال ها  او را وادار کرده ايم که جمله به جملة کتاب را 
حفظ کند، می فهمد که در کتاب پیش دانشگاهی در درس اّول عبارت »معرفتی برتر 

و عمیق«  آمده است.
ممکن است کسی بگويد که دانش آموز با چهار گزينه روبه روست و اين گزينه ها 

مانع می شوند که او سرگردان شود و نداند که ذهنش را به کجا ببرد.
در پاسخ می گويیم: اّما اين قبیل سؤال ها سبب می شوند دانش آموز در هنگام درس 
خواندن به نحوی يادگیری خود را ســامان دهد که هر عبارتی از کتاب را به خاطر 
بسپارد تا اگر عبارتی از کتاب آمد و کلمه ای از آن حذف شده بود، بتواند کلمة مورد 

نظر را به خاطر بیاورد و بنويسد.

 سؤال70. آيات شريفه ی »خالق كل شى ء فاعبدوه« و »ما امروا ااّل ليعبدوا 
الهًا واحدًا« به ترتيب بيانگر توحيــد .......... و توحيد .......... در بعد .......... و 

توحيد .......... در بعد .......... مى باشد. 
 بررســي: فاعبدوه در آية اّول بیانگر توحید عبادی و دارای هر دو بعد فردی و 
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اجتماعی است و اختصاص به بعد فردی ندارد.

 سؤال71. شست وشوی گناهان از درون آلودة انسان گنه كار، توبه نام دارد 
كه به .......... تعبير مى شود و كمك كننده به چنين تأثيری .......... است و پيام: 
»المستغفر من الذنب و َيفعله كالمستهزی برّبة اين است كه يك مرحله از مراحل 

توبه .......... است.
 بررسي: اّوالً: عبارت »و کمک کنندة به چنین تأثیری ايمان و عمل صالح است« 
عبارت مهمی اســت. آنچه در کتاب درسی آمده، اين است »توبه نه تنها گناه را پاک 

می کند، بلکه به کمک ايمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبديل می سازد«.
ثانيًا: در سؤال از متن عربی حديث اســتفاده شده است و دانش آموزان ناچارند 
ابتدا حديث را معنی کنند تا بتواند به سؤال پاسخ دهند، در حالی که چنین تکلیفی 
در برنامة آموزشــی آن ها نبوده است. راستی اگر از کتاب درسی متن عربی حديث 
برداشته شود و فقط به ترجمة آن اکتفا گردد، در آن صورت ديگر سؤالی از آن طرح 

نخواهد شد؟

 سؤال 72. اعتقاد به حكيمانه بودن نظام هستى، ايجاب مى كند كه خدای حكيم 
قادر را »حافظ و نگاهبان عالم وجود« بدانيم كه اين اعتقاد از تدّبر در آية شريفة 
.......... به دســت مى آيد و اگر بگوييم: »پياده كردن قوانين حاكم بر هستى به 
وسيلة خدا است« مفهوم اين جمله آن است كه حوادث جهان، .......... الهى است.

 بررسي: در پاسخ سؤال، متن عربی آيه ای آمده که ترجمة آن برعهدة دانش آموزان 
نیست.

 سؤال 73. پيامبر گرامى اسالم كه پايان بخش مناديگران مبعوث از سوی 
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خداوند بود، محور رســالت خود را بر مبارزه با »شرك و رهايى از نگاه به 
محدودة تنگ دنيا« اعالم فرمود كه به ترتيب از دّقت در آية شريفة .......... و 

آية شريفة .......... مفهوم مى گردد. 
 بررسي: در پاسخ قسمت دوم سؤال از متن عربی آيه ای استفاده شده که ترجمة 

آن برعهدة دانش آموزان نیست.

 ســؤال 74. به هم خوردن تعادل تركيبى گازهای جو و پايان يافتن منابع 
معدنى، بازتاب .......... و افزايش بهره برداری از منابع طبيعى منجر به تخريب 

ساختار طبيعى محيط زيست، از پى آمدهای .......... بود.
 بررسي: اواًل: در سؤال آمــده که به هم خوردن تعادل ترکیبی گازها و...، بازتاب 
»توانايی تصرف در طبیعت« بوده اســت، در حالی که کتاب درســی، اين حادثه را 
نتیجة حرص و طمع برخی انسان ها و استفادة نابه جا از اين توانايی دانسته است. لذا 

اين قسمت سؤال غلط است.
ثانيًا: عبارت »و افزايش بهره برداری ...« به ساده و روان شدن نیاز دارد.

 سؤال 75. پيام اسالم، پيامى برای .......... است و تأكيد بر محتوای عقالنى و 
خردمندانه دين از آية .......... مفهوم مى گردد.

 بررسي: از آيه ای در پاسخ استفاده شده که ترجمة آن برعهدة دانش آموزان نبوده 
است. 

 نتیجه
1. از میان 25 ســؤال، 13 ســؤال بر مبنای آياتی طراحی شده که درک معنای آن 
برعهدة دانش آموزان نبوده اســت. يعنی دشواری ســؤال متوجه آموخته های 
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دانش آموزان نبوده است، بلکه مربوط به قسمتی می شده که دانش اموزان وظیفه 
ندارند آن را ياد بگیرند. اّما چون همه ساله اين گونه سؤال ها می آيد، آنان ناگزير 
می شوند که معنای اين آيات را هم به خاطر بسپارند. در نتیجه، آنان میان اهداف 

آموزشی در مدرسه و سؤال هاي آزمون ورودی به دانشگاه ها تناقض می بینند.
2. بخش اعظم ديگر ســؤال ها متکی بر حفظ متن کتاب و درک کلمات داخل در 
عبارات است. اين شیوة ســؤال نیز سبب می شود که دانش آموز فقط به حفظ 

کردن رو آورد و حافظه گرايی در نظام آموزشی تشديد شود.
3. ضروری است طراحان سؤال، عالوه بر مطالعة کامل کتاب درسی، برنامة درسی 
دينی و قرآن و نیز راهنمای معلم را در اختیار داشــته باشــند و متناســب با 
رويکردها، اهداف و روش ها و اصول مندرج در برنامه به طراحی سؤال بپردازند تا 

میان اهداف آموزشی درس و طراحی آزمون تضادی نباشد.
4. در صورتی که کتاب دين و زندگی اقتضای طرح سؤاالت متعارف برای کنکور را 
ندارد، الزم است دفتر برنامه ريزی و تألیف و مرکز آزمون  سازی سازمان سنجش 

با همکاری يکديگر راه حل مناسبی برای طرح سؤال پیش بینی کنند.

 گروه آزمایشی علوم تجربی 
 سؤال 51. »استراحت شبانگاهى و روزی طلبى« از دقت در كدام آيه، مفهوم 

مى گردد؟
 بررسي: اّواًل: اين ســؤال از بخش انديشة تحقیق درس آمده که در آنجا فقط 
شمارة آيه به دانش آموزان داده شده است تا در منزل به قرآن نگاه کنند و پاسخ سؤال 
را بنويسند و روشن است که يادگیری معنای آيات برعهدة دانش آموزان نبوده است.

ثانيًا: دو کلمة »اســتراحت شبانگاهی و روزی طلبی« ترجمة دو کلمة آيه است. 
ديگر نیازی نبود که در سؤال قید شود »از دقت در کدام آيه مفهوم می گردد؟« واقعًا 
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چه ضرورتی دارد که دانش آموزان اين دو کلمه را حفظ کنند؟ به نظر می رســد که 
طراح محترم سؤال تدريس نمی کند و نمی داند که برنامة درسی آموزش و پرورش 
از دانش آمــوزان چه می خواهد و دانش آموزان چگونه بخش های مختلف يک درس 
را می خوانند يا انجام می دهند. اگر ايشان تدريس می کند و اين قبیل تکالیف را به 

دانش آموزان می دهد، وای به حال آن دانش آموزان!

 ســؤال 52. تمام موارد، راه های كيد و فريب دشمن قسم خورده مّصمم به 
انتقام گيری از فرزندان آدم است، به جز:

 بررسي: در اين سؤال، هیچ يک از چهار گزينه پاسخ سؤال نیست. زيرا گزينة دو 
هم از راه های فريب شیطان محسوب می شود، گرچه در کتاب درسی نیامده باشد، 
در کتاب درسی چهار راه برای فريب شیطان ذکر شده که راه اّول آن »آراستن و زيبا 
نشان دادن گناه« است. طراح محترم »آراستن و زيبا نشان دادن« را آورده و به جای 
گناه ، عبارت »زمینه های دل فريب دنیا« را قرار داده است و با اين کار، به دانش آموزان 
فهمانده که اگر عین کلمة کتاب را حفظ نکرده باشید، نمی توانید به سؤاالت پاسخ 
دهید! يعنی دانش آموز را يک کامپیوتر فرض کرده است که فقط به تغییر کلمات نگاه 

می کند و چون آن کلمه را نمی يابد، پاسخ را غلط می پندارد.

 ســؤال 53. بين »ميل به جاودانگى« و »بى ارزش شدن زندگى چند روزه 
دنيا« و »كفر به آيات پروردگار و لقای او«، رابطة علّيت برقرار است كه عنوان 

هر يك، به ترتيب ........... و ........... و ........... مى باشد.«
 بررسي: گــزاره  ای که در سؤال آمده، غلط است. زيرا »میل به جاودانگی« علت 
»بی ارزش شدن زندگی چند روزة دنیا« و »کفر به آيات پروردگار و لقای او« نیست. 
طراح محترم چون به مجموعة عبارت کتاب توجه نکرده، چنین گزينه ای را تنظیم 
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کرده اســت. کتاب درسی می گويد »از پیامدهای اين نگرش )نگرشی که می گويد 
مرگ پايان زندگی است(، قرار گرفتن زندگی در بن بست و بسته شدن دريچه های 
امید به روی انســان است. انسانی که میل به جاودانگی وجودش را فرا گرفته، وقتی 
به چنین نگرشی می رسد، همین زندگی چند روزه نیز برايش بی ارزش می شود و...«

در حقیقت، مرگ را پايان زندگی پنداشتن و به آخرت معتقد نبودن، علت بی ارزش 
شدن زندگی دنیاست، نه میل به جاودانگی.

عجیب تر، آن که در اين ســؤال، میل به جاودانگی، علت کفر به آيات پروردگار و 
لقای او تلقی شده است.

 ســؤال 54. يكى از حقايق برمال شده در رســتاخيز »ثبوت راست گويى 
پيامبران« در ابالغ دعوت الهى اســت كه اين حقيقت، از توجه به آية شريفة 

........... دريافت مى گردد.
 بررسي: اّواًل: تعبیر »برمال شدن« برای آشکار شدِن موارد منفی به کار می رود 
که فردی نمی خواسته آشکار شود، نه برای يک مورد مثبت، مثل ثبوت راستگويی 

پیامبران.
ثانيًا: اين سؤال از بخش انديشه درس انتخاب شده که يادگیری ترجمة آيات آن 

برعهدة دانش آموزان نبوده است.

 سؤال 55. براساس روايات كدام مطلب در مورد ارواح مؤمنان صحت ندارد؟
بررسي: اين سؤال، مناسب طراحی شده است. زيرا به حفظ عین متن آيات نیاز 
نیست و دانش آموزاني که مفهوم احاديث را در ذهن داشته باشند، می توانند به اين 

سؤال پاسخ دهند.
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 سؤال 56. با توجه به آية شــريفة: »الحمدلل اّلذی صدقنا وعده و اورثنا 
األرض« سپاس گذاری ........... در عالم ........... نسبت به ّتحقق وعده اش در 

وراثت زمين با ........... مفهوم مى گردد.
 بررسي: اواًل: ترجمة قسمتی از اين آيه برعهدة دانش آموزان نبوده و لذا نمی توانند 

به بخشی از سؤال که مربوط به اين قسمت آيه است پاسخ دهند.
ثانيًا: جای خالی اول که بايد با کلمة »متقین« پر شــود، مربوط به قسمت های 
ابتدايی آيه است که در سؤال نیامده و الزمة پاسخ دادن دانش آموزان، از حفظ داشتن 

قسمت اّول آيه است.

 سؤال 57. از ســفارش و توصية پيشوايان دين به رعايت آراستگى به تأثير 
........... در ........... پى مى بريم كه ........... تجّلى گاه ........... است.

 بررســي: با توجه به جاهای خالی سوم و چهارم در اين سؤال، هم گزينة سوم 
درست است و هم گزينة چهارم، از اين رو سؤال مناسبی محسوب نمی شود.

 سؤال 58. راه رستگاری و سربلندی جامعة اسالمى در گرو انجام دو وظيفة 
مهم از سوی مسلمانان است كه به ترتيب از دّقت در آية ........... و ........... به 

دست مى آيد و مستجاب نشدن دعاها بازتاب ترك ........... مى باشد.
 بررسي: در اين ســؤال، از آياتی استفاده شده است که دانش آموزان موظف به 

يادگیری ترجمة آن ها بوده اند. به همین جهت سؤال مناسبی است.

  سؤال 59. پيام كدام آيه »افزايش سرمايه در پرتو انفاق و وام غيرمشروط« است؟
 بررسي: اين سؤال از آيه ای استفاده کرده که در بخش انديشه و تحقیق آمده و 

يادگیری معنای عبارت برعهدة دانش آموزان نبوده است. لذا سؤال مناسبی نیست.
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 سؤال 60. بين »اهداف« و »نيازها« رابطة ........... حاكم است به اين معنى كه 
........... و دغدغه و دل مشغولى ها نشانة ...........اند.

 بررسي: در اين سؤال، جاهای خالی اّول و دوم خوب طراحی شده اند. اّما قسمت 
دوم سؤال که دارای يک جای خالی است، ارتباط نگارشی مناسبی با قسمت اّول پیدا 

نمی کند و صرفًا برای سخت تر کردن سؤال، اين قسمت اضافه شده است.

 سؤال 61. اگر گفته شود: خدای متعال، با دو ويژگى »تعقل« و »اختيار« انسان 
را با فرستادن دين، راهنمايى و هدايت كرده است، اين مفهوم به ترتيب از دّقت 

در كدام آيات، به دست مى آيد.
 بررسي: اواًل: عبارت مربوط به سؤال، روان نیست و نیازمند اصالح است.

ثانيًا: آية اول در گزينة صحیح مربوط به بخش انديشه و تحقیق است که يادگیری 
معنای آن برعهدة دانش آموزان نبوده است.

 سؤال 62. مفهوم اين كالم پيامبر گرامى اسالمى)ص( كه مى فرمايد: »نحن 
معاَشــر األنبياء أمرنا َان نُكّلم الناَس على قدر عقولهم« با آية شريفة ........... 

مطابقت دارد كه حاكى از ........... مى باشد.
 بررسي: در اين سؤال، ارتباط میان آيه و حديث و متن درس به خوبی برقرار شده 

است. اّما متن عربی حديثی آمده که ترجمة آن برعهدة دانش آموزان نبوده است.

 سؤال 63. ايمان به خداوند و اعتقاد به معاد، شرط بازگرداندن محاكمات به 
خدا و پيامبر است كه اين مفهوم از دقت در آية شريفة ........... به دست مى آيد.

 بررســي: اواًل: معنای قســمتی از آيه ای که در گزينة صحیح آمده، برعهدة 
دانش آموزان نبوده است.
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ثانيًا: محتوای ســؤال به درستی طراحی نشده است. آيه نمی فرمايد در صورتی 
می توانید محاکمات را نزد خدا و پیامبر ببريد که مؤمن باشید. بلکه می فرمايد شرط 
ايمان اين اســت که برای محاکمات به خدا و رســول مراجعه شود. يعنی کسی که 

ادعای ايمان می کند، شرط ايمانش اين است که به خدا و رسول مراجعه نمايد.

 ســؤال 64. جملة: »من اولى الناس بالمؤمنين من انفسهم« مقّدمة طرح 
........... بود تا پيام ........... محقق شود.

 بررســي: درک معنای متن عربی »من اولی الناس...« و »بّلغ ما انزل الیک...« 
برعهدة دانش آموزان نبوده است. لذا سختی سؤال فقط متوجه معنای عباراتی است 
که دانش آموز موظف به يادگیری آنها نیست و ارتباطی با محتوای دينی بحث ندارد.

 سؤال 65. »ورود سليقه های شخصى در احكام دينى«، »به انزوا كشيده شدن 
شخصيت های اسالمى«، »ورود جاهلّيت با لباسى جديد در زندگى اجتماعى 
مسلمانان«، به ترتيب بازتاب كداميك از مشكالت اجتماعى پس از رحلت، رسول 

خدا)ص( بود؟
 بررسي: اين سؤال، به نحو مناسبی طراحی شده است.

 سؤال 66. خداوند نعمت هدايت را با وجود ........... كامل كرده است و پيامبر 
گرامى اسالم)ص( خود و ........... را ........... امت اعالم فرموده است. 

 بررسي: اين سؤال، به نحو مناسبی طراحی شده است.

 سؤال 67. با توجه به آية شريفة: »و ما كان المؤمنون لينفروا كافه فلوال نفرمن 
كل فرقه منهم طائفه ليتفّقهوا فى الدين و لينذرو ا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم 
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يحذرون« كوچ كردن به قصه ........... برهنگان واجب ........... و هدف از اين 
كوچ كردن ........... است.

 بررســي: در اين ســؤال از آيه ای استفاده شــده که درک معنای آن برعهدة 
دانش آموزان نبوده و لذا ســختی سؤال فقط متوجه ناتوانی دانش آموزان در ترجمة 

عبارت است.

 سؤال 68. تشكيل حكومت اسالمى در عصر غيبت بدان جهت ضرورت دارد 
كه ........... و بهای انسان را كه ........... است به او تفهيم كنند.

 بررسي: اواًل: در اين سؤال، ضرورت حکومت اسالمی را منحصر در ايجاد فرصت 
برای مؤمنان منتظر کرده. در حالی که داليل ضرورت حکومت اسالمی که در کتاب 
آمده، چیز ديگری است. ايجاد فرصت برای مؤمنان منتظر از فوايد تشکیل حکومت 

اسالمی است.
ثانيًا: قسمت دوم سؤال )و بهای انسان...( هم که جز ء ضرورت تشکیل حکومت 
اســالمی تلقی شــده، ارتباطی با يکديگر ندارند و چنین ضرورتی در کتاب درسی 

نیامده است.

 سؤال 69. از دقت در آية شريفة: »ان  الل رّبى و رّبكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم« و كلمة مقّدس »ال اله ااّل الل« به ترتيب كدام يك از ابعاد توحيد، مفهوم 

مى گردد؟
 بررسي: اواًل: در اين سؤال، درک معنای متن عربی آيات، برعهدة دانش آموزان 

بوده و بنابراين، از اين حیث، بال اشکال است.
ثانيًا: توجه شود که توحید افعالی، خود از زيرمجموعة توحید نظری است. بنابراين 
»ان اهلل ربی« هم ناظر بر توحید نظری و هم ناظر بر توحید افعالی اســت. توحید 
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عبادی و توحید عملی هم به يک معناست. بنابراين، عبارت »فاعبدوه« هم ناظر بر 
توحید عملی است و هم ناظر بر توحید عبادی. عبارت »ال اله ااّل اهلل« نیز ناظر بر هر 
دو توحید نظری و عملی است. لذا پس و پیش کردن اين دو توحید در گزينه ها سبب 

غلط شدن يک گزينه نمی شود. بنابراين، گزينه های 3 و 4 هر دو صحیح هستند.
ثالثًا: آمدن چهار کلمه در گزينه ها و جدا کردن آن ها با خط تیره، برای دانش آموزان 
عالمت آن است که با چهار عبارت در متن مواجه هستند و در آن صورت، آن ها فکر 
می کنند که فقط کلمة »نظری« مربوط به عبارت »ال اله اال اهلل« اســت که اين هم 

صحیح نیست.

 سؤال 70. بيت »بندگى كن تا كه سلطانت كنند / تن رها كن تا همه جانت 
كنند« با كدام آية شريف هم مفهوم نيست؟

 بررســي: اّواًل: در گزينه ها از متن عربی آياتی اســتفاده شده که ترجمة آن ها 
برعهدة دانش آموزان نبوده است. 

ثانيًا: گزينة دو صرفًا از اين جهت با بیت » بندگی کن...« هم مفهوم تلقی نشده 
که مشــتقات »عبد« يا »اخالص« در آن نیامده است و در جای ديگر کتاب به کار 
رفته اســت. در حالی که محتوای آيه بیش از محتوای آيات گزينه های ديگر با بیت 

ارتباط دارد.

 سؤال 71. »تخريب شخصيت، نا به سامانى های اجتماعى« و »مسئوليت گريزی« 
به ترتيب از توابع اعتقاد به ........... و ........... مى باشــد و رفتار خودخواهانة 

منّجر به ويرانى محيط زيست، بازتاب ........... انسان است.
 بررسي: پاسخ اين سؤال فقط در صورتی امکان پذير است که دانش آموزان عین 
عبارت کتاب را حفظ کرده باشــند. زيرا مثاًل »آســیب رساندن به طبیعت«، هم با 
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»محــور قرار دادن میل و اراده« و هم با »آزادی مطلق پنداشــتن اختیار« و هم با 
»ناديده گرفتن قانون مندی حاکم بر جهان« سازگار است.

 سؤال 72. توسعة فعاليت های اختياری انسان ........... معرفت به ........... الهى 
است كه برخاسته از ........... است.

 بررسي: اين ســؤال، چون براساس مفاهیم کلیدی درس تنظیم شده، مناسب 
است.

 ســؤال 73. رعايت ديدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنيوی و اخروی و 
روی گردانى از گناهان كه شكل دهنده به فكر و انديشة برگرفته از قرآن است، 

به ترتيب پيام كدام آيات است؟
 بررسي: در اين سؤال، از آياتی استفاده شده که ترجمة آن ها وظیفه دانش آموز 

نبوده است. لذا سختی سؤال فقط متوجه متن عربی آيات است، نه محتوای آن ها.

 سؤال 74. اساس زندگى سياسى و روابط اجتماعى ........... بود كه مبارزات 
مردم را بر محور برقراری ........... شــكل مى داد و استمرار آن را امروز در 

كشورهای به پاخاسته، لمس مى كنيم و آية شريفة ........... حاكى از آن است
 بررسي: در گزينة صحیح اين سؤال از آيه ای استفاده شده که ترجمة آن برعهدة 
دانش آموزان نبوده است و سختی سؤال فقط متوجه متن عربی است، نه محتوای آيه.

 سؤال 75. »مقام الگويى پذيرندگان دعوت آخرين پيامبر« و »مأموريت به 
عمل مبتنى بر عدل« به ترتيب، پيام كدام آيات است؟

 بررسي: در گزينه های اين سؤال از آياتی استفاده شده که ترجمة آن ها برعهدة 
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دانش آموزان نبوده و سختی سؤال فقط متوجه متن عربی است، نه محتوای آيه.

 جمع بندی 
1. بیشتر ســؤال ها متکی بر درک معنای آيات و ترجمة آن هاست. اگر حتی درک 
معنای همة آيات برعهدة دانش آموزان می بود، نبايد اين تعداد از سؤال ها به آن 

اختصاص می يافت. 
2. ممکن است گفته شــود که اگر به اين صورت از آيات سؤال طرح نکنیم، درجة 
دشــواری سؤال کاهش می يابد و عموم دانش آموزان در پاسخ به سؤال ها موفق 

می شوند.
اّما اين سخن دلیل موجهی برای اين گونه طراحی ها نیست. زيرا:

اواًل: اين ســؤال ها با اهداف برنامة درسی مخالف است و دانش آموزان را وادار به 
حفظ مطالبی می کند که در برنامه جايگاهی ندارد.

ثانيًا: عموم اين سؤال ها جنبة حافظه ای، که پايین ترين سطح شناخت است، دارند 
و هرقدر هم که دشوار باشند، فقط کار حفظ کردن را سخت تر می کنند و در نتیجه، 

فرصت تفکر را از دانش آموزان می گیرد.
ثالثًا: بهتر است طراحان سؤال، به همان فرايند کتاب دين و زندگی توجه کنند. 
اين کتاب براســاس اهمیت دادن به ارزش يابی کتبی پايانی و آزمون تست طراحی 
نشده و برای ارزش يابی تکوينی اهمیت قائل شده  است. لذا اشکالی ندارد که سطح 
دشــواری ســؤال ها در امتحان کتبی يا آزمون سراسری پايین باشد و دانش آموزان 
به راحتی بتوانند به سؤال ها پاسخ دهند. اين اقدام سبب می شود که دانش آموزان در 
آزمون درس دين و زندگی با فراغ خاطر بیشتر شرکت کنند و نیازی به کالس های 
کنکور و کتاب های گوناگون تست نداشته باشند و دبیران بتوانند با فراغ بال بیشتر 
در کالس درس، به جنبه های نگرشــی و رفتاری دانش آموز بپردازند و تأثیرگذاری 
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درس را افزايش دهند.
نبايد درس دين و زندگی را با درس رياضی و فیزيک و تاريخ و جغرافی مقايســه 
کنیم و همان رقابتی را که در ساير درس ها نیاز داريم به اين درس هم سرايت دهیم. 
همین قدر که درس دين و زندگی در آزمون سراســری باشــد، کفايت می کند؛ اّما 
آزمون سخت از اين درس گرفتن، آن هم با طراحی سؤال هايی که با رويکرد کتاب 
مغايرت دارد، ما را از هدف اصلی دور می کند و تأثیر نگرشی و رفتاری اين درس را 

به شدت کاهش می دهد.



 آزمون سراسري در ترازوي نقد 
 نقد سؤاالت دین و زندگي گروه آزمایشي علوم انساني 

دكتر محمدمهدي اعتصامي 
نويسنده كتاب هاي درسي »دين و زندگي«

 سؤال 51. تحقق بخشيدن به يك »هدف« با تركيب مجموعه ای از اجراء با 
حفظ رتبه و عكس آن به ترتيب، پيوستگى ........... و ........... را رقم مى زند كه 

نمونه اش به ترتيب، وجود ........... و ........... در بدن يك موجود زنده است.
 بررســي: اين سؤال، مربوط به يکی از اهداف مهم درس است و دانش آموزان را 
تشــويق به يادگیری اين هدف مهم می کند. اما از جهت جمله پردازی دارای ابهام و 
پیچیدگی است. عبارت »و عکس آن« به چه چیزی برمی گردد؟ به »حفظ رتبه«؟ 

به »تحقق بخشیدن...«؟
با توجه به اين ابهام، عبارت »به ترتیب« نیز دچار ابهام می شــود. آيا مقصود اين 
است که »ترکیب مجموعه ای از اجزاء با حفظ رتبه« پیوستگی طولی است و »ترکیب 
مجموعه ای از اجزاء با عدم حفظ رتبه« پیوستگی عرضی است؟ اگر مقصود از عبارت، 
چنین چیزی باشــد، اين مطلب، با محتوای کتاب درسی دربارة پیوستگی طولی و 
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عرضی هماهنگ نیست.
همچنین عبارت »نمونه اش به ترتیب، وجود سلول و دستگاه تنفس در بدن يک 
موجود زنده است« نیز دارای ابهام است. ضمیر سوم شخص در کلمة »نمونه اش« به 
چه چیزی برمی گردد؟ به »تحقق بخشیدن...«؟ به »پیوستگی طولی«؟ به »پیوستگی 
عرضی«؟ با توجه به آمدن عبارت »به ترتیب...« به نظر می رســد که »سلول« برای 
پیوستگی طولی انتخاب شده باشد و »دستگاه تنفس« برای پیوستگی عرضی، که 
اين هم با محتوای کتاب درسی سازگار نیست. سلول با سلول ديگر رابطة عرضي دارد 
و سلول دستگاه تنفس با مجموعة اين دستگاه، رابطه طولی دارد و اين ها در عبارت 

داده شده، به هیچ وجه روشن نیست.

 سؤال 52. مقام »قرب وجودی« كه فرجام و جايگاه پيش بينى شده برای انسان 
است، از دّقت در كدام آيه، مفهوم مى گردد؟ و دربارة خداوند »ناآگاهانه« 

سخن گفتن پيام كدام آيه است؟
 بررسي: اين سؤال از جهت طراحی خوب است. زيرا از دانش آموزان می خواهد که 
در آيه تدبر کنند و پیام آن را به دست آورند. اما در گزينه های اين سؤال متن عربی 
آياتی آمده که يادگیری معنای آن ها برعهدة دانش آموزان نبوده است. لذا با اهداف 

کتاب درسی سازگار نیست.

 سؤال 53. رؤياهای مطابق با واقعيت حاكى از يك رويداد خارجى كه همان 
رؤياهای ........... هستند، مّبين وجود بُعد غيرماّدی انسان كه ويژگى آن »ثبات« 
به معنای ........... ناپذيری است و سجدة فرشتگان به آدم، ........... برخورداری 

از آن است، مى باشد.
 بررسي: ايــن سؤال، هم از جهت طراحی و هم محتوا مناسب است. البته ثبات 
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نداشــتن به معنای تجزيه ناپذيری گرفته شده که اين، صحیح نیست. عبارت کتاب 
چنین است: »وقتی گفته می شود که من و روح ثابت است، برخی گمان می کنند که 
مقصود اين اســت که روح آدمی دچار هیچ تغییری نمی شود. خیر، چنین نیست«. 
مقصود از اين عبارت آن است که روح برخی از تغییرات را می پذيرد و برخی تغییرات 
را نمی پذيرد. مثاًل دانش روح زياد می شود. اّما خوِد روح به غیر روح تبديل نمی شود. 
توضیح اين مطلب، در کتاب چنین است: »بنابراين وقتی می گويیم روح ثابت است، 
منظور اين اســت که من يا روح تجزيه و تحلیل نمی پذيرد و فرســوده و مستهلک 
نمی شــود و به چیز ديگری تبديل نمی گردد.« يعنی تجزيه و تحلیل و فرســوده و 
مستهلک شدن، همه مقدمة تبديل شدن است. بنابراين اگر تغییرناپذيری را مساوی 

تجزيه و تحلیل نشدن بگیريم، کافی نیست«

 سؤال 54. پيام كدام آيه به ترتيب، انكار معاد جسمانى و پيروی غير سودمند 
از پيام آوران الهى است؟

 بررسي: در ايــن سؤال، از آيات مربوط به بخش انديشه و تحقیق استفاده شده 
است که يادگیری ترجمة آيه برعهدة دانش آموزان نبوده و ضرورتی نداشته که معنای 

آيه را حفظ کنند. لذا با اهداف آموزشی برنامه درسی سازگار نیست.

 سؤال 55. از دقت در كدام آيه، »آگاهى انسان بر كاستى های انجام وظايف 
خويش« مفهوم مى گردد؟

 بررسي: در اين ســؤال نیز متن عربــی آياتی آمده که حفظ معنای آن برعهدة 
دانش آموزان نبوده و لذا با اهداف برنامة درسی سازگار نیست.

 ســؤال 56. از دقت در آية شريفة: »و نُفخ فى الّصور فاذا هم من األجداث 
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ِالى رّبهم ينسلون« و آية شريفة: »فاذا هم َينُظرون« به ترتيب به سرنوشت پايانى 
انسان در نفخ صور ........... و ........... متوّجه مى شويم كه گفتار گروه ........... 

اين است كه مى گويند:
 بررسي: در اين سؤال نیز از آيات مربوط به بخش انديشه و تحقیق استفاده شده 
است که يادگیری ترجمة آيه برعهدة دانش آموزان قرار نگرفته و آنان موظف به حفظ 

معنای آيه نبوده اند.

 ســؤال 57. خدای بزرگ، خدمت به آدميان را خدمت به خود شمرد تا 
........... خود را اعالم دارد و درهای بازگشت به سوی خود را باز نگه داشت تا 

........... او اثبات گردد و به ترتيب، مفهوم ........... و ........... محقق شود.
 بررسي: سؤال، مناسب است و از مفاهیــم کلیدی درس استفاده شد، گرچه باز 
هم از متن عربی آيه ای اســتفاده شده که يادگیری ترجمة آن برعهدة دانش آموزان 

نبوده است.

 سؤال 58. سّد سوء استفادة هوس رانان از آراستگى ظاهری ........... نام دارد 
كه برخاسته از ........... است و عامل فرار از شكست و زبونى، ........... مى باشد.

 بررسي: در اين سؤال، از مفاهیم کلیدی و محوری درس استفاده شده و از اين 
جهت مناسب است.

اّمــا آمدن کلمة »عزت«، يک بار بدون َنْفس و يک بار همراه با نفس، اين ابهام را 
برای دانش آموزان دارد که گويا دو نوع عزت داريم.

 سؤال 59. اگر بگوييم: »قرآن كريم مردم را راهنمايى مى كند كه راه درست 
افزايش ثروت، ربانيست، بلكه پرداختن زكات و انفاق است: زيرا با اين كار، 
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جامعه از فقر نجات مى يابد روحية كار و شكوفايى اقتصادی شكل مى گيرد و 
ثمرات و نتايج اين شكوفايى به انفاق  كننده بازمى گردد« پيام كدام آيه متناسب 

با اين عبارت است؟
 بررسي: در اين سؤال، از متن عربی آيه ای استفاده شده که يادگیری آن برعهدة 

دانش آموزان نبوده است و سختی اين سؤال فقط متوجه همین قسمت است.

 سؤال 60. خداوند هر مخلوقى را برای هدفى ........... آفريده است، پس 
هدايت يك اصل ........... در نظام خلقت است كه آية شريفة ........... مؤيد آن 

است.
 بررسي: در اين سؤال، سه جای خالی وجود دارد که پاسخ جای خالی اّول و دوم 
مناسب اّما جای خالی سوم غلط است. زيرا آن بخش از آيه که در گزينة يک آمده، 
مؤيد موارد قبل نیست. ادامة آيه هم که در اينجا نیامده، ناظر بر هدايت ويژة انسان 
است. عالوه بر اين، مگر دانش آموز موظف به حفظ اين آيه بوده که بتواند بفهمد ادامة 

آيه چیست تا بتواند به سؤال پاسخ دهد؟
و مضاف بر اين ها، يادگیری همین بخش از آيه هم برعهدة دانش آموزان نبوده و از 

ناآگاهی وی برای سختی سؤال استفاده شده است.

 سؤال 61. جامع نيازهای انسان كه نياز به ........... است از دّقت در كدام آيه، 
دريافت مى شود؟

 بررسي: در ايــن سؤال، جای خالی ناظر بر مفهوم کلیدی درس است و مناسب 
است. برای پاسخ سؤال طرح شــده از متن عربی آيه ای استفاده شده که يادگیری 
معنای آن برعهدة دانش آموزان قرار نگرفته است و آنان موظف به حفظ معنای اين 

آيات نبوده اند.
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 سؤال 62. از دّقت در آية شريفة : »و ما كان لمؤمن و ال مؤمنئ اذا قضى الل 
و رسوله امرًا ان يكون لهم الخيرئ« و آية شريفة: »كذلك ارسلناك فى امئ خلت 
من قبلها امم لتتلوعليهم اّلذی اوحينا اليك« به ترتيب: ........... و ........... دريافت 

مى شود.
 بررسي: در ايــن سؤال، از متن عربی آياتی استفاده شده که درک معنای آن ها 

برعهدة دانش آموزان بوده است. بنابراين، سؤال، طراحی مناسبی دارد.

 سؤال 63. سكوت خويشــان پيامبر در برابر اولين دعوت علنى او كه سال 
........... بعثت به دنبال نزول آية ........... به منصة بروز رسيد، معلول ........... 

بود.
 بررسي: اين سؤال، ســه جالی خالــی دارد که بايد با مفاهیم اصلی و مشخص 
تکمیل شود، لذا سؤال مناسبی است؛ گرچه تعبیر »آية انذار« در متن کتاب نیامده 

است.

 سؤال 64. »دست يابى به شكوه و سربلندی در گرو پاك شدن از ناخالصى ها« 
و »الزمة قبول راه هدايت، قبول ســختى های آن است« كه اين دو مفهوم به 

ترتيب از دقت در آية ........... و آية ........... به دست مى آيد.
 بررسي: در اين سؤال، اواًل: گزينه هايی آمده که فقط شامل بخش کوچکی از آيه 
است. در حالی که دانش آموز برای اين که بداند کدام گزينه درست و کدام غلط است، 

بايد کّل آيه را در اختیار داشته باشد.
ثانيًا: در بیشتر گزينه ها متن عربی آياتی آمده که يادگیری و حفظ معنای آن ها 

برعهدة دانش آموزان نبوده است.
ثالثا:ً پاســخ اصلی قسمت اّول ســؤال، در آية 137 آل  عمران آمده که در گزينة 
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صحیح مطرح نشده است.

 سؤال 65. تأليف كتب »من اليحضره الفقيه و التهذيب« و »معرفى خود به 
عنوان امام بر حق« و »مبارزه براســاس اصل تقيه« به ترتيب در قالب كدام 

مسئوليت های سه گانة مقام امامت است؟
 بررسي: گزينه های پاسخ به علت اشتباه بودن حذف شده اند.

 سؤال 66. رسوايى ماجراجويان فريب كار و خّناسان مّدعى مهدوّيت موعود، 
معلوِل ........... و ........... در طول دوران غيب است. 

 بررسي: اين سؤال، مناسب طراحی شده است.

 سؤال 67. چه كسى شايستگى رهبری جامعة اسالمى را دارد؟
 بررسي: اين سؤال، مناسب طراحی شده است.

 سؤال 68. خانواده يك ........... و الزمة ........... است و تفاوت های تكميلى 
زن و مرد به معنى ........... يكى بر ديگری ........... 

 بررسي: اين سؤال، مناسب طراحی شده است.

 سؤال 69. آن گاه كه مى گوييم: هر فعل و هر كاری در جهان، متّكى به خدا 
اســت و همة آثاری كه از مخلوقات ظاهر مى شود به اذن و ارادة او است، بر 
توحيدی ........... كه بُعدی از ابعاد آن، توحيد ........... است، اصرار ورزيده ايم 

كه عبارت ........... حاكى از آن است.
 بررسي: ايــن سؤال صحیح طراحی شده است. در عین حال می توانست به اين 
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صورت نوشــته شود تا دقیق تر باشــد: »آن گاه که می گويیم هر فعل و هرکاری در 
جهان، متکی بر خداست و همة آثاری که از مخلوقات ظاهر می شود و به اذن و اراده 

اوست، بر توحید افعالی، که شاخه ای از توحید نظری است، اصرار ورزيده  ايم...«

o سؤال 70. آية شريفة »كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء ...........« حاكى از 
........... مى باشد و هشداری است به انسان كه راه نجات، ........... است.

 بررسي: اواًل: در اين سؤال از آيه ای استفاده شده که يادگیری و حفظ معنای آن 
برعهدة دانش آموزان نبوده است.

ثانيًا: بخشــی از آيه، که پاسخ سؤال در آن قرار دارد، حذف شده است و فقط در 
صورتی دانش آموز می تواند، پاســخ صحیح دهد که بقیة آيه را حفظ کرده باشد. در 

حالی که حفظ آيات درس برعهدة او نبوده است.

 سؤال 71. مفهوم اين سخن امام رضا عليه الّسالم كه فرموده است: »المستغفر 
من الّذنب و يفعله كالمستهزيء برّبه« آن جا محقق مى شود كه ........... واقّعيت 

نيافته باشد.
 بررسي: در اين سؤال، متن عربی حديثی آمده که يادگیری و حفظ معنای آن 
برعهدة دانش آموزان نبوده است. اگر اين سؤال به گونه ای طراحی می شد که از متن 

فارسی حديث استفاده می گرديد، سؤال مناسبی به حساب می آمد.

 سؤال 72. رابطة جاذبة موجود ميان اشياء از ........... الهى است و از ........... 
خداوند سرچشمه مى گيرد كه آية شريفة ........... مؤيد آن است.

 بررسي: در اين ســؤال، اواًل: از متــن عربی آيه ای استفاده شده که يادگیری و 
حفظ آن برعهدة دانش آموزان نبوده است.
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ثانيًا: آن بخشــی از آيه حذف شده که پاسخ ســؤال در آن بوده است و بناچار، 
دانش آموز بايد بقیة آيه را حفظ کنند تا پاسخ سؤال را بداند.

ثالثًا: آن بخش از آيه که آمده، چون از بقیة آيه جدا شــده، مؤيد صريح بر تقدير 
نیست؛ هم شامل تقدير الهی می شود و هم شامل قضای الهی. 

رابعًا: مثالی که در سؤال انتخاب شده، جاذبه است ولی آيه  ای که در پی آن آمده، 
مربوط به حرکت خورشید است. بهتر بود که میان مثال و آية انتخاب شده، هماهنگی 

باشد. 

 سؤال 73. پيامبر گرامي اسالم)ص( همة امتيازات اشرافي را لغو كرد و هيچ 
قومي را بر قوم ديگر برتر ندانست و اين پيام خداوند را به مردم ابالغ كرد كه:

 بررسي: سؤال، مناسب است. زيــرا از متن آيه ای استفاده شده که يادگیری آن 
برعهدة دانش آموزان بوده است.

 سؤال 74. يكى از ويژگى های فرهنگ علمى دورة اسالمى ........... بود، و 
بالندگى علمى در تمدن اسالمى، گرفتار مشكالت و آفت هايى نيز بود. يك 
جريان ........... همواره وجود داشــت كه برای منزوی كردن ........... تالش 

مى نمود. 
 بررسي: اين سؤال، با متن کتاب هماهنگی دارد. البته با اين که جاهای خالی برای 
مفاهیم کلیدی درس است، اّما چون از عین عبارت کتاب استفاده شده، دانش آموزان 
را ترغیــب می کند که عبارت های کتاب را حفظ کنند تــا بتوانند جاهای خالی را 

تکمیل نمايند.

 ســؤال 75. توجه گسترده به قانون، حقوق، ســاختار حكومت و دولت، 
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عكس العمل در برابر ........... در قرون ........... بود كه نخســتين گام آن با 
........... برداشته شــد و اّدعای ناتوانى قانون الهى در هدايت انسان به شيوة 

زندگى ره آورد ........... است.
 بررسي: اين سؤال، با متن کتاب هماهنگ است و البته همان ايراد سؤال 74 را 

نیز دارد.

 نقد 
1. بیشتر ســؤال ها متکی بر درک معنای آيات و ترجمة آن هاست. اگر حتی درک 
معنای همة آيات برعهدة دانش آموزان می بود، نبايد اين تعداد از سؤال ها به آن 

اختصاص می يافت. 
2. ممکن است گفته شــود که اگر به اين صورت از آيات سؤال طرح نکنیم، درجة 
دشــواری سؤال کاهش می يابد و عموم دانش آموزان در پاسخ به سؤال ها موفق 

می شوند.
اّما اين سخن دلیل موجهی برای اين گونه طراحی ها نیست. زيرا:

اواًل: اين ســؤال ها با اهداف برنامة درسی مخالف است و دانش آموزان را وادار به 
حفظ مطالبی می کند که در برنامه جايگاهی ندارد.

ثانيًا: عموم اين سؤال ها جنبة حافظه ای، که پايین ترين سطح شناخت است، دارند 
و هرقدر هم که دشوار باشند، فقط کار حفظ کردن را سخت تر می کنند و در نتیجه، 

فرصت تفکر را از دانش آموزان می گیرد.
ثالثًا: بهتر است که طراحان سؤال، به همان فرايند کتاب دين و زندگی توجه کنند. 
اين کتاب براســاس اهمیت دادن به ارزش يابی کتبی پايانی و آزمون تست طراحی 
نشده و برای ارزش يابی تکوينی اهمیت قائل شده  است. لذا اشکالی ندارد که سطح 
دشــواری ســؤال ها در امتحان کتبی يا آزمون سراسری پايین باشد و دانش آموزان 



به راحتی بتوانند به سؤال ها پاسخ دهند. اين اقدام سبب می شود که دانش آموزان در 
آزمون درس دين و زندگی با فراغ خاطر بیشتر شرکت کنند و نیازی به کالس های 
کنکور و کتاب های گوناگون تست نداشته باشند و دبیران بتوانند با فراغ بال بیشتر 
در کالس درس، به جنبه های نگرشــی و رفتاری دانش آموز بپردازند و تأثیرگذاری 

درس را افزايش دهند.
نبايد درس دين و زندگی را با درس رياضی و فیزيک و تاريخ و جغرافی مقايســه 
کنیم و همان رقابتی را که در ساير درس ها نیاز داريم به اين درس هم سرايت دهیم. 
همین قدر که درس دين و زندگی در آزمون سراســری باشــد، کفايت می کند؛ اّما 
آزمون سخت از اين درس گرفتن، آن هم با طراحی سؤال هايی که با رويکرد کتاب 
مغايرت دارد، ما را از هدف اصلی دور می کند و تأثیر نگرشی و رفتاری اين درس را 

به شدت کاهش می دهد.

134
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 سؤاالت مبهم؟! 
 نقدي بر دو ســؤال درس عربي عمومي كنكور سال 1389 رشته هاي 

ریاضي و فني و زبان هاي خارجي 

رحمان فالحي مقدم 
دبیر ادبیات عرب شهرستان هاي كهگیلويه و بويراحمد 

 اشاره 
مقالة پیش رو، نقدي بر دو سؤال درس عربي عمومي كنكور سال 1389 است كه 
توسط يكي از دبیران باتجربه و نكته سنج به دفتر مجله ارسال شده است. نقد نامبرده 

بعد از تأيید گروه عربي دفتر تألیف كتب درسي منتشر مي گردد.٭

 چكیده 
نويسندة اين مقاله بر آن است كه با تطبیق دو سؤال كنكور و تناقضي كه در آن ها 
وجود دارد، يك نكتة قواعدي )مفعول مطلق  نیابي( از عربي سال سوم را مورد بررسي 
قرار دهد و با ارائة شواهد از كتب معتبر نحوي، پیچیدگي و ابهام اين نكته را يادآوري 
نمايد و ضمن اشاره به دوگانگي و عدم تطابق بعضي از سؤاالت كنكور با سرفصل هاي 
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كتب درســي، با پیشــنهادي در خور، اين تناقضات را به طراحان سؤاالت كنكور و 
مؤلفین كتب درسي متذكر شود.

کليدواژه ها : نقد كتب عربي، تناقض ســؤاالت كنكور، دوگانگي كنكور و كتب 
درسي، مفعول مطلق نیابي.

 مقدمه 
با توجه به اين كه در مقدمة همة كتب درســي عربي توصیة اكید شده است كه 
دبیران فقط به موارد و قواعدي بســنده كنند كه در كتاب آمده است و از پرداختن 
به موارد حاشــیه اي و خارج از محدودة كتاب بپرهیزند و از طرفي سازمان سنجش، 
دانش آموزان را از رفتن به كالس هاي كنكور يا استفاده از كتب كمك درسي مؤسسات 
آموزشي منع مي كند و كتاب هاي درسي را مكفي و جامع مي داند؛ ولي با نگاهي به 
ســؤاالت كنكور متوجه تناقض هستیم كه اين توصیه ها را زير سؤال مي برد، گويي 
كساني كه طراحان سؤاالت كنكور هستند خودشان به اين موارد توجه نمي كنند يا 
قصدشان اين است كه دبیر و دانش آموز را وادار كنند تا عالوه بر قواعد كتاب سراغ 
جزئیات و حواشــي غیرضروري هم بروند كه اين امــر كاماًل منافي آيین نامة دفتر 
برنامه ريزي كتب درسي اســت. از آنجايي كه دانش آموزان در زبان هاي خارجي به 
صورت پايه اي مشكل دارند و در رشته هاي غیرعلوم انساني، عربي يك درس عمومي 
است، طرح سؤاالتي خارج از محدودة كتاب هاي درسي باعث مي شود كه اين نقاط 
ضعف بیشــتر شود و ابهام و ســردرگمي مضاعفي در پي داشته باشد. حال تكلیف 
دبیران عربي چیست؟ آيا با اين وقت كمي كه دارند، مي توانند وارد جزئیات شوند يا 
نه، و از طرفي تكلیف دانش آموزان چیست؟ با نگاهي به سؤاالت كنكور عربي متوجه 
مي شويم كه بعضي از نكات سؤاالت كنكور در كتاب درسي ذكر نشده يا به صورت 
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مبهم و گنگ آمده است و چون دبیران نیز شیوة آموزش واحدي ندارند لذا همة ضرر 
و زيان متوجه دانش آموزان مي شود كه الزم است اين دوگانگي و تناقض مورد توجه 

مسئولین مربوطه قرار گیرد. در اين مقاله به يكي از اين تناقضات مي پردازيم: 

سؤال 23ـ  )رياضي و فني 90-89(: عين ما فيه تأكيد علي وقوع الفعل: 
)مركز انتشارات سازمان سنجش، 1389: 229(

1. ابتمسْت امي في وجهي ابتسامًا ففرحُت من ذلك!
2. انعقد مجلس آخر لتكريم المجتهدات ايضًا!

3. يهتمُّ الطالب بمطالعئ دروسه ليال و نهارا!
4. مارايت في الساحه اال جماعتيِن نشيطتيِن!

در كدام گزینه مفعول مطلق تأكيدي آمده است؟
گزینة صحيح: 1

دلیل درست بودن گزينة يك: تأكید كردن فعل به وسیلة مفعول مطلق تأكیدي 
حاصل مي شود كه فقط در اين گزينه وجود دارد.

دلیل رد كردن گزينة دو: ايضا مفعول مطلق؛ ولي نه براي تأكید )چون فعلي از آن 
در جمله ذكر نشده است(

گزينة ســه و چهار هم كه هیچ گونه تأكیدي از نوع مفعول مطلق ندارند )همان، 
ص 232(.

نتیجه اي كه از اين سؤال گرفته مي شود: اگر عامل )فعل( محذوف باشد، معمول 
)مصدر( نمي تواند تأكید را برساند.

سؤال 23. )زبان هاي خارجي(: عين ما ليس فيه تأكيد علي وقوع الفعل: 
)مركز انتشارات سازمان سنجش، 1389: 259(
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1. تريد النجاح في حياتك بينما التريُد ان تدفع له ثمنًا!
2. سبحاَن الل ال شريَك له فردا صمدا!

3. ألم أنصحكم باستخدام العقل، انه هبئ من الل، حقًا!
4. فصبرًا في مجال الموت فانه يرانا عن قريب!

در كدام گزینه مفعول مطلق تأكيدي نيامده است؟
گزینة صحيح: 1

دلیل درســت بودن گزينة يك: با در نظر گرفتن معنــاي جمله )موفقیت را در 
زندگــي خود مي خواهي در حالي كه نمي خواهي قیمت آن را بپردازي( هیچ كلمه 
يا ساختاري در آن نمي يابیم كه براي تأكید فعل آمده باشد؛ اما در سه گزينة ديگر 

مفعول مطلق وجود دارد كه تأكید را براي فعل مي رساند: سبحان اهلل، حقًا، صبراً.
نتیجه اي كه از اين سؤال به دست مي آيد: مصدر مي تواند بدون حضور عامل )فعل( 

هم تأكید را برساند.
در كتاب هاي درسي عربي رشته هاي تجربي و رياضي و انساني بیان شده كه گاهي 
عامل مفعول مطلق )فعل( در جمله نمي آيد و مصدر منصوب به تنهايي )بدون فعل( 
در جمله ذكر مي شود؛ اما تصريح نشده كه اين نوع مفعول مطلق را جز ء كدام دسته 
از انواع مفعول مطلق محســوب كنیم، )تأكیدي يا نوعي( يا اين كه جز ء هیچ كدام 
نیست و همان مفعول مطلق خالي از قید )نوعي يا تأكیدي( باشد. دبیران هم نظرات 
مختلفي دارند؛ گروهي اين دســته از مصادر را اگر بدون صفت يا مضافٌ الیه باشند، 

تأكیدي و همراه با صفت يا مضافٌ  الیه را نوعي به حساب مي آورند: مثاًل:
شكراً: مفعول مطلق تأكیدي/ـ  شكراً جزياًل: مفعول مطلق نوعي/ و بعضي هم هر 

دو را مفعول مطلق نیابي )بدون قید( مي گويند.
اگر به دو سؤال كنكور 89 توجه نمايیم اين نقیضه را هم به وضوح مي بینیم كه در 
سؤال گروه رياضي، مصدر به شرطي براي تأكید است كه حتمًا فعل آن در جمله باشد!
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ولي در ســؤال گروه زبان هاي خارجي عكس آن عمل شده و مصدر بدون عامل 
)فعل( را مفعول مطلق تأكیدي به حساب آورده است! كه دو سؤال فوق همديگر را 
نقض مي كنند مگر اين كه ايضًا استثنا باشد كه در هیچ كتاب نحوي به آن اشاره نشده 
است. براي توضیح موارد فوق استناد مي نمايیم به: شرح ابن عقیل برالفیة ابن مالك: 

و في سواه لدلیل متسع  و حذف عامل المؤكد امتنع  
حــذف عامل مفعول مطلق تأكیدي جايز نیســت اما حذف عامل مصدر نوعي و 

عددي جايز است، هرگاه قرينه اي بر محذوف )حالیه، مقالیه( داللت كند.
جناب شارح مي فرمايند: 

المصدر المؤكد اليجوز حذف عامله النه َمســوٌق لتقرير عامله و تقويته و الحذف 
مناٍف لذلك: حذف عامل مصدر تأكیدي جايز نیست زيرا غرض اصلي از بیان مصدر 
تأكیدي، تثبیت و تقويت نمودن معناي عامل است و بدون شك حذف عامل با اين 
انگیزه سازش نداشته است. اما حذف عامل مصدر نوعي و عددي )جوازاً و وجوبًا( جايز 

است هرگاه قرينه اي بر محذوف داللت كند.
بدرالدين معروف به ابن ناظم و پسر ابن مالك ضربًا را در مثال ضربًا زیداً مفعول 
مطلق تأكیــدي مي داند، اما ابن عقیل نظــر او را رد مي كند و طبق نظر ابن مالك، 
مي گويد كه در مثال فوق اساســًا تأكیدي شكل نگرفته بلكه مصدر مزبور در مكان 
فعل امر اضرب قرار گرفته و همان گونه كه اضرب  زيداً بیانگر تأكید نیست به همین 
ترتیب ضربًا هم نمي تواند براي تأكید باشد زيرا مصدر در اين گونه موارد در واقع قائم 

مقام و جانشین عامل شده و عوض از عامل محذوف است.
و اما غیرالمؤكد فیحذف عامله للداللئ علیه: جوازاً و وجوبا.

اما حذف عامل مصدر نوعي و عددي جايز است هرگاه قرينه اي بر محذوف داللت 
نمايد: 

َسیَر زيٍد: به مانند حركت نمودن و رفتن زيد حركت كردم در پاسخ كسي كه از 
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شــما پرسیده: اي َسیر سرَت؟ چگونه و به كدامین نوع، حركت كردي؟ بنابراين در 
مثال مزبور )ســیر زيٍد( عامل مصدر نوعي )سرُت( حذف شده و قرينه بر محذوف، 

پرسش خود سؤال كننده )سرَت( است.
البته مبحث مطرح شــده در الفیه شايد نتواند تصريحًا به موضوع مورد بحث ما 
كمك كند ولي مي توان نتیجه گرفت كه عامل در نوعي و عددي مي تواند محذوف 
باشد و بدون عامل هم مي توان آن مصادر را نوعي يا عددي محسوب كرد؛ ولي اگر 

مفعول مطلق تأكیدي فعلش حذف شد ديگر نمي تواند تأكیدي باشد.
با توجه به اين كه چند ســالي است مؤسســات آموزشي و كتاب هاي كنكوري، 
دانش آموزان فراواني را به ســمت خود جذب كرده اند و گاهي بعضي از اين كتاب ها 
حتي به چاپ دهم يا بیشــتر هم مي رسند، بعضي از اين كتاب ها تناقض گويي هايي 
دارند؛ مثالًً كتاب گوياي عربي از انتشارات تخته سیاه، اين مصادر منصوب بدون فعل 

را مفعول مطلق تأكیدي به شمار آورده است. )شرفي، 1388:  173(.
كتاب ديگري كه به اين موضوع اشاره كرده، فوت و فن عربي است كه اين مصادر 
بدون فعل را به صورت تأكیدي بیان كرده است. انتم مجتهدون حقًا )برغمدي، 1387: 

.)160

بعضي ديگر از كتاب هاي كمك آموزشي هم به صورت گذرا اين مصادر بدون فعل 
را مفعول مطلق نیابي به حساب آورده اند كه اين چندگانگي و نظرات متفاوت چیزي 

جز سردرگمي دانش آموزان را در پي ندارد.
و اما تكلیف ما دبیران و دانش آموزان چیست؟ آيا الزم است اختالف نظر نحويون 
)كوفیون و بصريون و...( كه براي همیشــه حل نشده باقي مانده وارد دورة دبیرستان 
شود و همچنان باعث ســردرگمي و دلزدگي دانش آموزان از درس عربي شود؟ آيا 
طراحان ســؤاالت كنكور به اين نكته توجه كرده اند كه سؤاالت بايد در حد محتوا و 

محدودة كتب درسي باشد؟
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به عنوان يك دبیر عربي و عضوي از اين مجموعة آموزشي پیشنهاد مي دهم: 
1. در مبحث مفعول مطلق اين نقیصه برطرف گردد و يك سطر به قواعد كتاب اضافه 
شود كه مثاًل اگر عامل حذف شود مصدر، مفعول مطلق است اما نه براي تأكید 

)طبق سؤال گروه رياضي(.

2. اگر هم مي تواند براي تأكید يا نوع باشد ذكر شود )طبق سؤال گروه زبان هاي خارجي(.
3. طراحان سؤاالت كنكور عنايت فرمايند سؤاالت را در حد محتواي كتب درسي و 

بدون ابهام و ايهام طراحي نمايند.

پي نوشت
٭ گروه عربي دفتر تألیف كتاب هاي درســي، نقد نويسندة محترم را كاماًل مستدل و منطقي مي داند. ضمن اعالم مراتب تقدير 
گروه از ايشان، پیشنهاد مي شود همكاران عزيز، نقدها، پیشنهادها و سؤاالت خود را در اين خصوص از طريق مجلة رشد معارف 

و يا وبگاه مجالت رشد دفتر كمك آموزشي و وبگاه دفتر تألیف، با كارشناسان گروه درسي عربي در میان بگذارند.
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 بررســي نســبت  آزمون هاي سراســري با اهــداف درس 
تعلیم وتربیت دیني و قرآني 

یاسين شكراني 

 اشاره 
طراحی سؤاالت غیرهمسو با اهداف برنامة درسی يکی از نقدهايی است که سال ها 
در مورد ســؤاالت کنکور سراسری مطرح بوده اســت. در همايشی با حضور برخی 
دبیران شهر تهران، اعضای شورای برنامه ريزی کتاب های دينی و قرآن، مؤلفان کتاب 
و کارشناســان دينی و قرآن و ســازمان سنجش در سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی با هدف نقد و بررسی سؤاالت درس دينی و قرآن کنکور 92 برگزار گرديد.

چکیدة مباحث مطرح شده در اين همايش در قالب يک بیانیه به طراحان سؤاالت 
کنکور ارائه گرديد تا در آزمون های آتی مورد استفاده قرار گیرد.

آنچه در پی می آيد متن اين بیانیه است.

1. »تعلیم وتربیــت قرآنی مطلوب«، محصول همیاری و همگامی و انســجام میان 
نهادهای متولی اين مهم اســت. هم آوايی و هم دلی میان نهادهای مسئول اين 
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موضوع به ويژه نهادهای حاکمیتی از ضرورت های ثمردهی فعالیت های تربیتی 
است. آموزش وپرورش و سازمان سنجش کشور از جمله اين نهادها می باشند که 
الزم است در طراحی اهداف مطلوب خود با هم انديشی به وحدت و يک پارچگی 
دســت يابند تــا در فرايند نیل به اين اهــداف خللی ايجاد نگــردد. برگزاری 
نشست های مشترک و حضور فعال هر دو نهاد در اين نشست ها و هم انديشی ها 
می تواند برخی مشــکالت به وجود آمده را برطرف سازد. از جملة اين مشکالت 
نحوة ارزش يابی درس دينی و قرآن در آزمون های سراســری است. اين مشکل 
به گونه ای است که دانش آموزان و به دنبال آن دبیران را با چالش های جدی در 

روند آموزش مواجه کرده است.

2. آگاهان عرصة آموزش بر اين مســئله اتفاق نظــر دارند که ارزش يابی در فرايند 
آموزش بايستی در خدمت آموزش باشد نه در مسیری متفاوت و غیرهمسو. از 
اين رو، ارزش يابی صحیح و اصولی، ارزش يابی است که در راستای اهداف آموزش 

گام بردارد و وظیفة خود را سنجش میزان وصول به اهداف آموزش قرار دهد.

3. بنابر اســناد باالدستی )برنامة درسی ملی و راهنمای برنامة درسی( که به تأيید 
رئیس جمهور، وزير آموزش وپرورش و صاحب نظران عرصه تعلیم وتربیت رسیده 
است، شناخت همراه با تفکر و تعقل آموزه های دين، تقويت ايمان و ايجاد عالقه و 
انس به مفاهیم آن و در نهايت فراهم کردن زمینه های شکل گیری رفتار مطلوب 
در دانش آموزان جزو مهم ترين اهداف برنامة درسی تعلیم وتربیت دينی و قرآنی 

می باشد.
با توجه به اهداف مذکور، شــیوة ارزش يابی در سؤاالت کنکور نیز بايستی همسو 
با اين اهداف و تسهیل کنندة راه وصول به آن باشد. با اين وجود، شیوة ارزش يابی از 
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درس مذکور در کنکور سراسری به گونه ای است که نه تنها به تقويت اهداف اين درس 
کمک نمی کند بلکه موجب بروز آســیب هايی در تحقق اين اهداف نیز شده است. 

برخی از اين آسیب ها عبارت اند از:
• دشــواری بیش از حد ســؤاالت و حافظه محور بودن آن ها موجب شده تا دغدغه 
دانش آموزان برای مطالعة اين درس، صرف کسب توانايی به منظور پاسخ گويی به 
سؤاالت کنکور شود و نه رسیدن به پاسخ پرسش های خود و يا شناخت همراه با 

تفکر و تعقل آموزه های دين و عمل کردن به اين آموزه ها.
• دغدغة کسب توانايی برای پاسخگويی به سؤاالت پیچیدة کنکور موجب شکل گیری 
يک خواست مشترک از ســوی دانش آموزان، خانواد ه ها و به دنبال آن مديران 
مدارس از دبیران شده است تا اين دبیران به جای حرکت در جهت اهداف متعالی 
درس تمام هّم خود را به آموزش و ياددهی روش های تســت زنی و راه کارهای 

کشف معماهای موجود در تست ها مصروف سازند.
اين مســئله موجب شده تا دبیرانی که کتاب درسی را مطابق با اهداف سند ملی 
برنامة درسی و راهنمای برنامه تدريس می کنند، از سوی دانش آموزان و خانواده های 
آنان تحت فشار قرار گرفته و حتی زير سؤال روند. نکته ای که در اين میان جای تأمل 
بســیار دارد اين است که دانش آموزی که توسط دبیر مطابق با اهداف تصويب شده 
سند برنامة درسی ملی، آموزش ببیند از پس پاسخ گويی به سؤاالت درس در کنکور 

سراسری برنمی آيد.
اين نکته شــکاف عمیق میان اهداف مورد نظر آموزش وپرورش و اهداف ترسیم 

شدة سازمان سنجش را به خوبی نشان می دهد.
• فاصلة میان اهداف اين درس با اهداف مدنظر طراحان سؤاالت کنکور موجب بروز 
برخی مشکالت در روند اجرايی برگزاری کالس ها نیز شده است. به گونه ای که در 
برخی از مدارس دخترانه به جای دعوت از دبیران توانمند زن، متأسفانه، از دبیران 
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مرد اســتفاده می شود. البته نه از آن جهت که اين دبیران بهتر درس می دهند 
بلکه تنها به اين دلیل که اين دبیران بیشتر وقت کالس را به بیان نکات کنکوری 

می پردازند.
همچنین بر اساس گزارش های رسیده، برخی از مدارس حتی آموزش درس دينی 

و قرآن را تعطیل کرده و کالس کنکور اين درس را جايگزين آن کرده اند.
• شیوة طراحی سؤاالت در عمل منجر به فاصله گرفتن دانش آموز از متن و محتوای 
اصلی کتاب و روی آوردن به کتاب های کمک آموزشــی شده است. کتاب هايی 
که نه تنها در راســتای اهداف درس تألیف نشده اند بلکه در بسیاری از موارد در 
تقابل با اين اهداف نیز گام برمی دارنــد. با اين وجود اقبال دانش آموزان به اين 
کتاب ها روز به روز در حال بیشــتر شدن است چراکه آنان سازگاری اين کتاب ها 
را با سؤاالت کنکور، بسیار بیشتر از خود کتاب می دانند و با مطالعة اين کتاب ها 
که صرفاً  آموزش روش های تست زنی است، خود را بی نیاز از مطالعة کتاب درسی 

می يابند.

4. درخصوص ســختی بیش از حد ســؤاالت کنکور، ممکن است اين نکته از سوی 
طراحان سؤاالت مطرح شود که سؤاالت بايد از سختی بااليی برخوردار باشند تا 
بتوان براساس آن به گزينش نفرات مستعد دست يافت. میزان صحت و اعتبار 
اين نظر در محدودة بحث ما نیست، اما بر اين عقیده ايم که بايستی در کنار اين 

مسئله به چند نکتة مهم و اساسی نیز توجه داشت:
الف. خواســت ما آسان کردن بیش از حد سؤاالت اين درس نیست بلکه تقاضای ما 
دوری از افراط و تفريط در اين مســئله و طراحی ســؤاالت کنکور در چارچوب 
اهداف و ضوابط کتاب درسی باشد. سؤاالت درس دينی و قرآن نبايد به آن حد 
از دشواری برسند که دانش آموزان از آن به عنوان »المپیاد دينی« ياد کنند و نه 
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بايستی در حیطه هايی طرح شوند که يادگیری و آموزش آن بر عهدة دانش آموز 
نبوده است.

ب. هدف درس دينی و قرآن با ساير دروس تفاوت های جدی دارد. هدف اين درس 
ايجاد عشــق وعالقه به دين، گرايش به ديــن داری و تمايل يافتن به اعمال و 
رفتارهای دينی و انس قرآن کريم اســت. اگر سؤاالت درس هايی چون فیزيک، 
رياضی و ...، سخت باشد، مشکلی در اعتقادات، باورها و گرايشات مخاطب پديد 
نمی آيد اما سختی سؤاالت درس دينی و قرآن در چند سال اخیر موجب زدگی 

دانش آموزان از اين درس و گاه دين گريزی آنان شده است.

5. در پايان از طراحان سؤاالت درس دينی انتظار می رود:
• به متن و محتوای درس که نقش اصلی را در آموزش و انتقال مطالب دارد، توجه 
بیشتری در طراحی سؤاالت شود و محور اصلی سؤاالت بر مبنای محتوای دروس 
قرار گیرد؛ زيرا در وضعیت فعلی تنها 20 درصد سؤاالت کنکور از محتوای دروس 
طراحی می شــود و اين موجب بی توجهی به متن درس و به حاشیه راندن آن 

می شود؛ در حالی که محتوای درس، شاکلة اصلی کتاب و محور آموزش است.
• به ضوابط و اصولی که در بخش نامه ها، راهنمای برنامة درسی، ابتدای کتاب درسی 
و کتاب راهنمای معلم در خصوص نحوة ارزش يابی کتاب مطرح شــده اســت، 

توجه الزم شود. 
همچنین در مقدمة کتاب ها آمده اســت که ترجمة آياتی که خود کتاب  آن ها را 
ترجمه کرده است بر عهدة دانش آموز نمی باشد در حالی که نیمی از سؤاالتی که در 
خصوص آيات قرآنی آمده اســت از ترجمة آياتی سؤال شده است که ترجمة آن بر 

عهدة دانش آموز نبوده است، حال چه در گزينة صحیح و چه در گزينة غلط.
• از طراحی سؤاالت کلیشه ای و حافظه مدار خودداری شود و سؤاالت مفهومی مورد 
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توجه طراحان قرار گیرد. همچنین از طرح سؤاالتی که در عین دشواری در سطح 
پايینی از يادگیری قرار دارند اجتناب گردد. 

• بــا توجه به اينکه حفظ متن عربی هیچ آيه و حديثی )به جز چند مورد در کتاب 
سوم( بر عهدة دانش آموز نیست، از اين رو، از طرح سؤاالتی که نیاز به حفظ آيات 

و روايات دارد، پرهیز شود.
• از پیچیده کردن متن سؤال با استفاده از عبارت های ثقیل يا تو درتو کردن سؤاالت 
پرهیز شود، چرا که در برخی از سؤاالت درک صورت سؤال از پیدا کردن جواب 

سؤال مشکل تر است.
• با توجه به اينکه دانش آموزان در طول دوران تحصیل آيات قرآن را با اعراب الزم آن 
فرا گرفته اند، الزم اســت تا در طراحی سؤاالت کنکور، آيات همراه با اعراب الزم 

آن بیايد تا دانش آموز با قرائت آسان تر بتواند سريع تر به محتوای آيه پی ببرد.
امید می رود شیوة فعلی ارزش يابی در آزمون های سراسری که در تعارض با شیوة 
آموزش درس دينی و قرآن و اهداف متعالی آن است، به گونه ای اصالح شود که شاهد 

نزديکی اين آزمون ها به اهداف درس و کمک آن به تحقق اين اهداف باشیم.
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 سنجش هاي كالسي و بهبود یادگیري 

توماس آر. گاسكي
ترجمه: فاطمه سادات ميرعارفين

 اشاره 
معلمانی که به توسعة سنجش های سودمند و مفید می پردازند، زمینه های آموزش 
اصالحــی يا ترمیمی را فراهم می آورند و به دانش آموزان فرصت های دوباره ای اعطا 
می کنند تا شايستگی های خود را نشان دهند. موفقیت در اين کار می تواند تدريس يا 

آموزش های معلمان را بهبود بخشد و به يادگیری دانش آموزان کمک کند.
سنجش هايی در مقیاس وســیع )تعداد زياد(، مانند همة سنجش های پیشرفت 
تحصیلی، برای هدف خاصی طراحی می شوند. امروزه اين نوع سنجش ها در برخی 
از کشــورها، برای رتبه بندی مدارس و دانش آموزان و به منظور اهداف پاســخ گويی 
طراحی می شوند که البته برخی از آن ها اين کار را بسیار منصفانه انجام می دهند، اما 
به طور کلی، سنجش هايی که برای رتبه بندی طراحی می شوند، ابزارهای مناسبی 
برای کمک به بهبود کار معلمان در زمینة آموزش يا تغییر نگرش آن ها نســبت به 

دانش آموزان نیستند، زيرا:
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é دانش آموزان، اين نوع ســنجش ها را در پايان ســال تحصیلی می گذرانند؛ يعنی 
هنگامی که تقريبًا اکثر فعالیت های آموزشی به پايان رسیده اند.

é معلمان تا دو يا سه ماه بعد، نتايج را دريافت نمی کنند؛ يعنی زمانی که دانش آموزان 
آن ها معمواًل به کالس ديگری منتقل شده اند.

é نتايجی که معلمان دريافت می کنند، معمواًل فاقد آن سطح از جزئیات مورد نیاز 
هستند که هدفش اصالح موارد خاصی است ]بارتون، 2001 و کیفر، 2002[.1

كليدواژه ها: يادگیري، سنجش، كالس، تدريس، تكويني، مستمر 

مناســب ترين سنجش ها برای هدايت پیشرفت يادگیری دانش آموزان؛ امتحانات 
کوتاه پاسخ، آزمون ها، تکالیف نوشتاری و ساير سنجش هايی هستند که معلمان بر 
يک مبنای قاعده منــد و هدفمند در کالس اجرا می کنند. معلمان به نتايج حاصل 
از اين نوع ســنجش ها اطمینان دارند، زيرا تنظیم و اجرای آن ها با اهداف آموزشی 
کالســی درس ارتباط دارد. به عالوه، اين نتايج برای دست رسی به تجزيه و تحلیل 
وضعیت تحصیلی هر دانش آموز، وســیله ای سريع و آسان هستند. به منظور بهبود 
سنجش های کالسی، معلمان بايد ديدگاه های خود را، هم نسبت به انواع سنجش و 
هم نسبت به تفسیر نتايج آن ها تغییر دهند؛ به ويژه اين که بايد به سنجش هايی که 
انجام می دهند به عنوان بخش جدايی ناپذير از فرايند آموزش و امری مهم و اساسی 

برای کمک به يادگیری دانش آموزان توجه کنند.
امــروزه با وجود اهمیت اين نوع ســنجش ها در آموزش و پرورش، تعداد کمی از 
معلمان، دوره های آموزش رسمی در زمینة طراحی سنجش يا تجزيه و تحلیل حاصل 
از نتايج آن ها را گذرانده اند. برای مثال، بررســی های اخیر نشان می دهند که کمتر 
از نیمی از معلمان در ايالت های آمريکا به کسب مهارت در زمینة سنجش و آزمون 
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نیازمندند ]استیگینز، 1999[.2 
فقدان دوره های آموزشی خاص موجب می شود تا معلمان به شدت به سنجش هايی 
وابسته باشند که توسط ناشران بخش خصوصی عرضه می شوند. چنان چه سنجش های 
معتبر و مناسبی در دست رس نباشند، معلمان، خود بدون هرگونه برنامه ريزی و با 
استفاده از سؤال ها و متن های انشايی کوتاه، آزمون هايی شبیه آن هايی می سازند که 
قباًل معلمان خودشــان مورد استفاده قرار می داده اند. آن ها از اين سنجش ها زمانی 
استفاده می کنند که فعالیت های آموزشی به پايان رسیده اند. به عالوه، معمواًل آن ها را 
برای تعیین رتبه يا پاية دانش آموزان به کار می گیرند. برای بهره مندی از انواع سنجش 
به منظور بهبود فعالیت های آموزشی و يادگیری های دانش آموزان، معلمان بايد نگرش 

خود را نسبت به اين نوع سنجش ها به شیوه های زير تغییر دهند:

 سنجش های مفید اجرا كنید 
برای دانش آموزان

تقريبًا هر دانش آموزی ســاعت های بســیاری را به منظور آماده شدن برای يک 
سنجش بزرگ تجربه کرده، اما بعد متوجه شده، مطالبی را که مطالعه کرده، از آن چه 
که معلم برای سنجش مورد تأکید قرار داده، متفاوت بوده است. اين تجربه دو درس 

تلخ و ناگوار به دانش آموزان می دهد:
اول: دانش آموزان متوجه می شوند که کار و تالش سخت به نتیجه نمی رسد، زيرا 
زمانی را که آن ها صرف مطالعه می کنند، کم اســت و يا هیچ گونه تأثیری بر نتايج 

ندارد.
دوم: آن ها می آموزند که نمی توانند به معلمشان اعتماد و اطمینان داشته باشند 

]گاسکی، 2000[.3

اين ها درس هايی هستند که معلمان مسئول و وظیفه شناس نیز به طور جدی از 
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دانش آموزان ياد می گیرند.
بســیاری از معلمان همواره از روی اشتباه گمان می کنند که بايد اسرار مربوط به 
سنجش هايشان را نزد خود نگه دارند. درنتیجه، دانش آموزان به ويژه از دورة راهنمايی 
به سنجش ها به عنوان بازی های فکری نگاه می کنند؛ يعنی چندان جدی نمی گیرند. 
آن ها موفقیت را وابســته بــه اين می دانند که تا چه انــدازه می توانند آن چه را که 
معلمشان در آزمون های کوتاه پاسخ، چندگزينه ای و ساير سنجش ها خواهد پرسید؛ 
حدس بزنند. حتی برخــی از معلمان به توانايی های خود در مورد بهتر حدس زدن 
دانش آموزان، مباهات می کنند. آن ها درباره مفاهیم تکه تکه شــده و مجزا يا درک 
و دريافت های مبهم و پیچیده ای که فقط نشــان می دهند آيا دانش آموزان با دقت 
مطالعه می کنند يا خیر، سؤال هايی می پرسند که اغلب ناآگاهانه است و، زيرا اين گونه 

سؤال ها را هنگامی که خودشان دانش آموز بوده اند، از آن ها پرسیده اند.
سنجش های کالسی که به عنوان منابع اطالعاتی مفید و معنادار به خدمت گرفته 
می شــوند، دانش آموزان را غافلگیر نمی کنند. اين نوع ســنجش ها، منعکس کنندة 
مفاهیم و مهارت هايی هســتند که معلم همراه با معیارهای شفاف و روشنی برای 
قضــاوت در مورد عملکرد دانش آموزان در کالس، مورد تأکید قرار داده اســت. اين 
مفاهیــم، مهارت ها و معیارها در راســتای فعالیت های آموزشــی معلم و در حالت 

مطلوب، مطابق با استانداردهای آن ايالت يا منطقة آموزشی هستند.
دانش آموزان، اين نوع ســنجش ها را به عنــوان ابزارهای اندازه گیری  منصفانه در 
ارتباط با اهداف مهم يادگیری تلقی می کنند. معلمان با استفاده از بازخوردهای مهم 
و قابل توجه درخصوص پیشرفت های دانش آموزان، زمینه های يادگیری را برای آنان 
آسان می سازند و کمک می کنند تا مسائل يادگیری را بشناسند ]استیگینز، 2002؛ بلوم، 

مادائوس و هاستینگز، 1987[.4

برخی از منتقدان اظهار می دارند که اين رويکرد به معنای »تدريس برای امتحان 
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گرفتن« است، اما موضوع اساسی اين است که چه چیزی محتوا و الگوهای تدريس 
را معین می کند؟ اگر آزمون، تعیین کنندة اصلی اين موضوع اســت که معلمان چه 
چیزی را چگونه آموزش می دهند، بنابراين ما به راســتی »تدريس را برای امتحان 
گرفتن« انجام می دهیم، اما اگر اهداف يادگیری مورد انتظار، مبنای کسب تجارب 
آموزشــی دانش آموزان باشد، بنابراين انواع ســنجش از آموخته های دانش آموزان، 
حقیقتًا به عنوان پیوست های همان اهداف هستند. به جای »تدريس برای امتحان 
گرفتن«، معلمان بیشتر دقت می کنند تا »از آن چه که ياد می دهند، امتحان بگیرند.« 
اگر يک مفهوم يا مهارتی، برای سنجیدن به اندازة کافی اهمیت داشته باشد، بنابراين 
بايد به اندازة کافی  برای تدريس هم مهم باشد و اگر اين مفهوم برای آموزش دادن 
چندان مهم نباشد، بنابراين توجیه و استدالل ناچیزی برای سنجش آن وجود دارد.

 برای معلمان 
بهترين سنجش های کالسی، به عنوان منابع اطالعاتی مفید و معنادار برای کمک 
به معلمان نیز به خدمت گرفته می شوند تا مشخص کنند چه موضوعی را به خوبی 
آموزش داده اند و روی چه موضوعی بايد کار کنند. اطالعات اساســی گردآوری شده 
درخصوص نتايج سنجش های انجام شده، به تجزيه و تحیل آماری نیاز ندارد. معلمان 
صرفًا نیازمند انجام يک محاســبة ساده در ارتباط با اين موضوع هستند که چگونه 
بسیاری از دانش آموزان در يک محور )آيتم( سنجش اشتباه کرده اند يا در مواجهه با 

يک معیار خاص شکست خورده اند.
گاهی سنجش های ايالتی )استانی(، موارد مشابهی از اين اطالعات را ارائه می دهند، 
اما نگرانی های مربوط به امنیت و سالمت محورها و هزينة تدوين محورهای جديد که 
معمواًل هر سال به انجام سنجش می انجامند؛ تدوين کنندگان را برای عرضة چنین 
اطالعات جزئی و دقیقی بی میل می کنند. به محض اين که معلمان محاسبات خاصی 
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را انجام دهند، می توانند به نکات مسئله دار توجه خاص داشته باشند. منظور از نکات 
مسئله دار آن دسته از محورهايی هستند که توسط تعداد زيادی از دانش آموزان در 

کالس درس مغفول مانده اند.
در بازنگــری اين نتايج، معلم بايد ابتدا بــه کیفیت هر محور يا معیار توجه کند. 
چه بسا محور يا سؤالی به طور مبهم بیان شده باشد يا معیاری، شفاف و روشن نباشد. 
شايد هم دانش آموزان، تعبیر اشتباهی از آن سؤال داشته باشند. بنابراين در هر مورد 
معلمان بايد تعیین کنند که آيا اين محورها يا سؤال ها به اندازة کافی به دانش، درک 

و فهم يا مهارتی که قصد اندازه گیری آن ها را داشته اند، می پردازند يا خیر.
از اين رو، چنان چه معلمان هیچ گونه مسئلة روشن و مشخصی را با استفاده از محور 
يا معیار مورد نظر نیابند، بايد توجه خود را به تدريسشان معطوف کنند. هنگامی که 
بیش از نیمی از دانش آموزان کالس به يک ســؤال روشن ومشخص، پاسخ نادرست 
می دهند، يا در مواجهه با يک معیار خاص، ناکام می مانند و شکست می خورند؛ اين 
مســئله به يادگیری دانش آموز مربوط نمی شود، بلکه به تدريس معلم بازمی گردد. 
بنابراين، هر راهبردی که برای تدريس به کار برده شده، هر مثالی که مورد استفاده 
قرار گرفته يا هر توضیحی که ارائه شده، می توان گفت که کاماًل اثربخش نبوده است.

تجزيه و تحلیل نتايج سنجش با اين روش، به معنای بی توجهی به نفس مسائل 
قوی است. ممکن است بســیاری از معلمان ابتدا بگويند: »من به دانش آموزان ياد 
داده ام، امــا آن ها به خوبی ياد نگرفته اند.« درحالی کــه درخصوص بازخورد نتايج، 
بیشــترين تشخیص اين است که اثربخشی آن ها بر مبنای آن چه که معلمان انجام 
می دهند، تعريف نشده است، بلکه بر مبنای کاری است که دانش آموزان قادر به انجام 
آن هستند. حال سؤال اين است که آيا آموزش اثربخش می تواند در غیاب يادگیری 

اتفاق بیفتد؟ مطمئنًا چنین نیست.
برخی از افراد استدالل می کنند که چنین چشم اندازی، مسئولیت های زيادی را 
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برعهدة معلمان می گذارد، اما دلیل کافی و قانع کننده ای در مورد دانش آموزان وجود 
ندارد. گاهی معلمان اين گونه واکنش نشان می دهند که »آيا دانش آموزان در فرايند 
ياددهی ـ يادگیری هیچ گونه مسئولیتی برعهده ندارند؟ آيا دانش آموزان نبايد از خود 

ابتکار عمل ومسئولیت نشان دهند؟«
در حقیقــت بايد گفت که معلمان و دانش آموزان در مســئولیت های مربوط به 
يادگیری ســهیم هســتند. حتی با تالش های مربوط به تدريس قوی و شــجاعانه 
نمی توانیم تضمین کنیم که همة دانش آموزان، هر مطلبی را بسیار عالی ياد خواهند 
گرفــت. به ندرت معلمان با محورها يا معیارهايی از ســنجش دســت می يابند که 

دانش آموزان بتوانند به طور صحیح به آن ها پاسخ دهند.
تعداد کمی از دانش آموزان هرگز حاضر به انجام تالشــی مضاعف نیســتند، اما 
می خواهند اســتثنا باشــند؛ آن هم نه طبق مقررات! اگر معلمی کمتر از نیمی از 
دانش آموزان کالس را مورد توجه قرار می دهد، روش آموزش او نیازمند بهبود است. 
معلمان به اين نوع شواهد برای تحقق اين هدف که در جهت بهسازی آموزش هايشان 

تالش کنند، نیازمندند.

 سنجش ها را با استفاده از آموزش های اصالحی دنبال كنید 
اگر سنجش های پیشرفت تحصیلی بتوانند اطالعاتی را برای دانش آموزان و معلمان 
فراهم کنند، نمی توانند به معنی پايان يادگیری باشند. انواع سنجش بايد با کیفیت 
باال دنبال شوند و آموزش های اصالحی برای جبران خطاهای يادگیری که از طريق 

نتايج سنجش شناسايی شده اند، طراحی شوند ]گاسکی، 1997[.
پیشــاپیش متهم کردن دانش آموزان به اين که مفاهیم يا مهارت های معینی را 
ياد نگرفته اند، نابخردانه خواهد بود. لذا معلمان بايد نتايج ســنجش را با آن دسته 
از جای گزين های آموزشــی دنبال کنند که مفاهیم مورد نظر را به روش های جديد 
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ارائه می دهند و دانش آموزان را در تجربیات يادگیری متفاوت تر و مناســب تر درگیر 
می سازند.

آموزش های اصالحی و با کیفیت باال، همان تدريس دوباره نیست که غالبًا شامل 
تکرار مطالب اصلی با صدای بلندتر و شمرده تر می شود، بلکه معلم بايد رويکردهايی 
را به کار گیرد که با تفاوت های دانش آموزان در ســبک يادگیری و انواع هوش آن ها 

مطابقت داشته باشد ]استرنبرگ، 1994[.5
اگــر چه معلمان در آغاز کار طراحی دروس، عمومًا ســعی می کنند رويکردهای 
متفاوت آموزشی را در هم بیامیزند، اما انجام آموزش های اصالحی، مستلزم توسعه 
و تقويت آن کار اســت. به عالوه، آن دســته از دانش آموزانی که خطاهای يادگیری 
ناچیزی دارند بايد برای اصالح اين خطاها به فعالیت های تقويتی که به گســترش 
و توســعة يادگیری آن ها کمک می کنند، بپردازند. مواد آموزشی طراحی شده برای 
دانش آموزان تیزهوش و بااستعداد، يک منبع بسیار عالی برای ارائة چنین فعالیت هايی 

به شمار می آيند.
بهبود ايده های مربوط به آموزش هــای اصالحی و فعالیت های تقويتی می تواند 
دشــوار باشد، به ويژه اگر معلمان بر اين عقیده باشند که بايد آن را به تنهايی انجام 
دهند، اما موقعیت های مربوط به بهبود حرفه ای و سازمان يافته می توانند به معلمان 
کمک کنند که در راهبردها و تشــريک مســاعی درخصوص فنون تدريس سهیم 
شوند ]گاسکی، 1998 و  b  2000[. جلسات اختصاصی شورای معلمان برای بررسی نتايج 
ســنجش های کالسی و بهبود راهبردهای جای گزين، می توانند به شدت تأثیرگذار 
باشند. ارتباطات مشارکت جويانه و مشخص در سطح منطقة آموزشی با دانشکده های 
محلی و دانشگاه ها، منابعی بسیار عالی برای ايده ها و راهنمايی های عملی محسوب 

می شوند.
گاهی معلمان نگرانی هايی ابراز می کنند در ارتباط با اين که اگر زمانی را برای ارائة 



156

ارزشيابيوآزمونسازي

آموزش های اصالحی در نظر بگیرند، شــمول )کلیت( برنامة درسی قربانی می شود. 
دلیل اين نگرانی آن اســت که فعالیت های اصالحی در آغاز به بهترين وجهی و در 
حین اقدامات آموزشی کالس و با نظارت معلم انجام می شوند و به زودی واحدهای 
آموزشی، يک يا دو زنگ کالس را به آن ها اختصاص می دهند. به طور کلی معلمانی 
که از دانش آموزان می خواهند به طور مستقل فعالیت های اصالحی را خارج از ساعت 
کالس درس انجام دهند، متوجه می شوند آن دسته از دانش آموزانی که درخصوص 
اين نوع فعالیت ها به صرف وقت بیشــتری نیازمندند، احتمااًل کمترين کار را انجام 
می دهنــد. هم چنان که دانش آموزان به اين فرايند عادت می کنند، به درک مزايای 

فردی آن نیز نائل می شوند.
بــه تدريج معلم می تواند از مقدار زمانی که به اين کار در کالس اختصاص يافته 
اســت، بکاهد وبخش عمده ای از آن را از طريق تکالیف منزل يا جلســات درســی 
خاص، قبل يا بعد از مدرسه به انجام برساند، نه اين که موجب شود خطاهای جزئی 
به مسائل عمده و بزرگ تر يادگیری تبديل شوند. به اين ترتیب، دانش آموزان برای 
تکالیف و وظايف يادگیری بعدی آماده می شوند و برای انجام فعالیت های اصالحی، 
زمان کمتری مورد نیاز خواهد بود ]وايتینگ، ون برگ و رندر، 1995[6 و می توان در مراحل 
بعدی يادگیری سريع تر اقدام کرد. در اين مرحله، واحدهای آموزشی انعطاف پذيرتر 
می شــوند و اکثر معلمان درمی يابند برای آن که مزايای آموزش های اصالحی را به 
دانش آموزان عرضه کنند، نیازی به کنار گذاشــتن يا قربانی کردن شمول )کلیت( 

برنامة درسی نیست.

 فرصت دوباره ای به دانش آموزان بدهید تا موفقیت خود را به منصة ظهور 
برسانند

برای آن که يک فرايند آموزشی به بخشی اساسی و سازنده تبديل شود، سنجش ها 
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نمی توانند يک تجرية تک بعدی به معنای يا »انجام بده« يا »شکست بخور« برای 
دانش آموزان باشند. در عوض، سنجش ها بايد بخشی از يک تالش مداوم برای کمک 
به يادگیری دانش آموزان در نظر گرفته شوند. اگر معلمان اين سنجش ها را با استفاده 
از آموزش های اصالحی ســودمند تعقیب کنند، دانش آمــوزان می توانند از فرصت 
دوباره ای برخوردار شــوند تا ســطح جديدی از قابلیت ها و درک و فهم خود را به 
منصة ظهور برسانند. اين فرصت مجدد، هم به تعیین میزان اثربخشی آموزش های 
اصالحی کمک می کند و هم به دانش آموزان فرصت ديگری می دهد تا موفقیت در 

امر يادگیری را تجربه کنند.
دست نوشــته های معلمان پس از مدت زمانی طوالنی، نشــان از فوايد بســیار 
درخصوص ارائة مجــدد آموزش دارد. آن ها می دانند که دانش آموزان در تالش های 
آغازيــن خود به ندرت مطلبی را به خوبی می نويســند. معلمان در فرايند نوشــتن، 
فرصت های متعددی در اختیار دانش آموزان قرار می دهند تا آنان بازخورد مربوط به 
پیش نويس های مقدماتی را دريافت کنند و ســپس آن بازخورد را به منظور بازبینی 
و بهبود نوشته های خود مورد استفاده قرار دهند. اگرچه مشاهده شده که برخی از 
معلمــان به اين دلیل که ارائة فرصت مجدد، متفاوت از تجارب يادگیری شــخصی 

است؛ ا اين ايده، امتناع می ورزند.
برخی ديگر از معلمان نیز نگرانی هايی را ابراز می کنند مبنی بر اين که دادن فرصت 
دوباره به دانش آموزان ممکن است غیرمنصفانه باشد و می گويند: »زندگی واقعی به 
ما فرصت مجدد نمی دهد.« آنان اشــاره می کنند که جراح برای انجام عمل جراحی 
موفقیت آمیز و خلبان برای فرود آمدن هواپیما در سالمت و امنیت، فرصت دوباره ای 
به دســت نمی آورد. هر کدام از آن ها بايد از همان ابتدا، کار خود را به درستی انجام 

دهد. اما اين افراد حرفه ای بسیار ماهر، چگونه فن و هنر خود را ياد گرفته اند؟
اولین عمل انجام شده توســط جراح، روی جسد بوده است؛ يعنی موقعیتی که 
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آزادی عمل بسیاری را برای انجام اشتباهات مجاز می شمارد. مشابه همین وضعیت، 
خلبان قبل از هرگونه تالشــی برای فرود، ساعت های زيادی را صرف يک شبیه ساز 
پرواز می کند. چنین تجاربی به آنان اجازه می دهد تا از اشتباهاتشان درس بگیرند و 
عملکردشان را بهبود بخشند. تقريبًا در هر تالش حرفه ای، فنون آموزشی مشابهی 
به کار برده می شــوند. تنها در مدارس است که دانش آموزان با چشم انداز تک بعدی 
يا »انجام بده« يا »شکست بخور« در ارتباط با انواع سنجش مواجه می شوند، بدون 

آن که فرصتی يابند تا نشان دهند از اشتباهات گذشته، چیزی آموخته اند.
همة متخصصان تعلیم و تربیت سعی می کنند دانش آموزانشان به يادگیرندگانی 
مادام العمر تبديل شوند و مهارت های »يادگیری برای يادگیری« را توسعه دهند. چه 
نوع مهارت يادگیری برای يادگیری، بهتر از يادگیری از طريق آزمون و خطا است؟ 
يک خطا می تواند آغاز يادگیری باشد. درحقیقت برخی از متخصصان سنجش، چنین 
استدالل می کنند که دانش آموزان، از عملکرد موفقیت آمیز، چیزی ياد نمی گیرند. 
به عبارت ديگر، هنگامی که دانش آموزان در عملکرد اولیة خود، موفقیت کمتری به 
دست می آورند، بهتر ياد می گیرند. از اين رو می توانند راهی برای چگونگی پیشرفت 

کردن بیابند ]ويگینز، 1997[.7
برخی ديگر از معلمان، چنین اظهار می دارند: » منصفانه نیست که همان امتیازات 
و رتبه های باال به دانش آموزان ضعیف تر داده شــود که به دانش آموزان قوی تر داده 
می شود. زيرا دانش آموزان ضعیف تر، نیازمند فرصت دوباره ای هستند، اما دانش آموزان 
قوی تر، سطح بااليی از يادگیری را در سنجش اولیه از خود نشان می دهند. با وجود 
اين، همین دانش آموزان ممکن است در آماده شدن مناسب و شايسته برای موفقیت، 

به سادگی دچار شکست يا افت تحصیلی شوند.
بدون ترديد ما بايد دانش آموزانی را که در سنجش اولیه به خوبی عمل می کنند، 
شناســايی کنیم و برای توسعة يادگیری های آن ها از طريق غنی سازی فعالیت های 
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کالس درس، فرصت هايی فراهم آوريم. اما آن دسته از دانش آموزانی که در سنجش 
مجدد به خوبی عمل می کنند، به خوبی هم ياد می گیرند. موضوع مهم تر اين اســت 
که امکان دارد عملکرد ضعیف آن ها در ســنجش اولیــه از قصور يا کوتاهی معلم 
نباشد. حتی ممکن اســت راهبردهای تدريس مورد استفاده در حین آموزش های 
اولیه برای دانش آموزان نامناسب بوده اند، اما آموزش های اصالحی، تأثیر بیشتری را 
نشان داده اند. اگر رتبه ها را براساس عملکرد تعیین کنیم و اين دانش آموزان در سطح 
بااليی عمل کنند، بدون ترديد شايستة همان رتبه ای هستند که ساير دانش آموزان 

در اولین تالش خود، آن رتبه را کسب کرده اند.
يک نمونة قابل مقايسه، آزموِن دريافت گواهی نامة رانندگی است. بسیاری از افراد 
در اولین تالش )بار اول(، اين آزمون را با موفقیت پشت سر نمی گذارند؛ اگرچه ممکن 
است در دومین يا سومین تالش خود به همان سطح باالی عملکرد دست پیدا کنند 
که ديگران بار اول به آن نائل شــده اند. آيا بايد برای اين رانندگان، محدوديت ايجاد 
کرد؟ برای مثال صرفًا در هوای صاف و نسبتًا خوب رانندگی کنند؟ آيا آن ها بايد در 
هوای ســرد و نامساعد، اتومبیل خود را به کناری هدايت کنند و تا صاف شدن هوا، 
توقف کنند؟ البته که اين طور نیست، زيرا آن ها در نهايت مانند افرادی که در تالش 
اول خود، آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، از عهدة همان استانداردهای سطح 

باالی عملکرد برمی آيند و به همان رتبه دست پیدا می کنند.

 موقعیت های مشابه 
اســتفاده از انواع ســنجش به عنوان منابع اطالعاتی، ســنجش های بعدی را با 
آموزش های اصالحی توأم می کند و فرصت هــای دوباره ای در اختیار دانش آموزان 
می گذارد. اين فرصت ها، مراحل متعدد يک فرايند محسوب می شوند که همة معلمان 
به طور طبیعی، زمانی آن را مورد استفاده قرار می دهند که هر دانش آموز را به شکل 



160

ارزشيابيوآزمونسازي

انفرادی آموزش دهند. اگر دانش آموزان دچار خطا شوند؛ معلم، آموزش را متوقف و 
آن خطا را يادآوری می کند. سپس آن مفهوم را به روش متفاوتی توضیح می دهد و 
درنهايت قبل از آن که به کار خود ادامه دهد، ســؤال ديگر يا مسئلة مشابهی مطرح 
می کند تا از فهم و درک دانش آموزان نسبت به موضوع اطمینان حاصل کند. چنین 
چالشی را معلمان بايد به شیوه های مشابه در سنجش های کالسی مورد استفاده قرار 
دهند تا زمینة به کارگیری اين نوع کمک های انفرادی برای همة دانش آموزان فراهم 

شود.
مربیان موفق، چنین فرايند مشــابهی را بــه کار می گیرند. برای مثال، در تقلید 
مســتقیم و فوری از عملکرد يک ژيمناست روی چوب موازنه، مربی به فرد توضیح 
می دهد چه کاری را به درســتی انجام دهد و انجام چه کاری می تواند موجب بهبود 
شود. پس از آن، مربی راهبردهای خاصی را برای بهبود و ترغیب فرد به منظور تالش 
دوباره ارائه می کند. همان گونه که ورزشکار، عملکرد مربی را تکرار می کند، مربی با 

دقت به تماشا می پردازد تا مطمئن شود او، آن اشکال را اصالح کرده است يا خیر.
دانش آموزان موفق می دانند چگونه يک اقدام اصالحی در مورد خودشــان انجام 
دهند. آن ها نتايج ســنجش های خود را ذخیــره می کنند و به بازنگری محورهايی 
می پردازند که در آن ها اشتباه داشــته اند. سپس مجدداً روی مسائل کار می کنند، 
پاســخ ها را در کتاب های خود يا منابع ديگر جســت وجو می کنند و از معلم دربارة 

ايده ها يا مفاهیمی که متوجه نشده اند، سؤال هايی می پرسند.
دانش آموزانی که موفقیت های کمتری به دســت می آورند، به ندرت چنین ابتکار 
عملــی به خرج می دهند. با نگاهــی به نمرات آن ها درمی يابیــم که آن ها همواره 
در ســنجش های خود ناکام می مانند يا شکســت می خورند و درحالی که کالس را 
ترک می کنند، برگة مخصوص ســنجش را در ســطل زبالــه می اندازند. معلمانی 
که ســنجش های کالسی را به عنوان بخشــی از فرايند آموزش به کار می گیرند، به 
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دانش آموزانشان کمک می کنند تا کاری را انجام دهند که موفق ترين دانش آموزان 
ياد گرفته اند برای خودشان انجام دهند.

 مزایای سنجش 
استفاده از سنجش کالسی برای بهبود يادگیری های دانش آموزان، ايدة جديدی 
نیست. بیش از 30 سال پیش بنجامین بلوم هنگامی که مبحث »تمرين يادگیری 
تسلط ياب« را توصیف می کرد، نشان داد که چگونه اين فرايند در عمل و با روش های 
بســیار اثربخش اجرا می شــود ]بلوم، 1968 و 1971[، اما تــا آن زمان، تأکید بر انواع 
سنجش به عنوان ابزارهای پاسخ گويی، توجه را از اين هدف مهم تر و اساسی تر )تمرين 

يادگیری تسلط ياب( منحرف کرد.
انواع ســنجش می توانند يک مؤلفة اساسی در تالش های ما برای بهبود آموزش 
باشند، اما تا زمانی که از آن ها به عنوان ابزارهايی برای رتبه بندی مدارس و دانش آموزان 
استفاده می کنیم، قوی ترين مزايای آن ها را از دست داده ايم. در عوض بايد بر کمک 
به معلمان متمرکز شــويم تا روشی را که برای استفاده از نتايج انواع سنجش به کار 
می گیرند؛ تغییر دهند، به بهبود کیفی ســنجش ها و هم راستا کردن آنان با اهداف 
ارزش گذاری شدة يادگیری بپردازند و استانداردهای منطقة آموزشی خود را تعیین 

کنند.
هنگامی که سنجش های کالســی معلمان به بخش سازنده ای از فرايند آموزش 
و يــک جزءمحوری در تالش های آنان برای کمک به يادگیری دانش آموزان تبديل 
می شوند، مزايای اين سنجش ها، هم برای دانش آموزان و هم برای معلمان، بی حد ومرز 

خواهند بود.

پی نوشت
- واحد آموزشــی: منظور بخش هايی از يک درس يا يک موضوع است که معلم برای اصالح يا تقويت يادگیری دانش آموز در 

مراحل مختلف در نظر می گیرد.
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به  جهت دهنده  عامل  مهم ترین  آزمون،  و  ارزش یابی 
یاددهی و یادگیری است. از این رو، اصلی ترین عامل در 
تحقق یا عدم تحقق اهداف آموزشی به شمار می رود. 
ارزش یابی  که  می  خوانند  درس  آن گونه  دانش آموزان، 
می شوند و در نتیجه، معلمان آن گونه تدریس می  کنند 
که به موفقیت دانش  آموزان در چنان آزمونی منجر شود.

دوره  در  قرآن  و  دینی  درس  اصلی  که هدف  آن جا  از 
رفتار  به  گرایش  و  دینی  ایمان  تقویت  متوسطه، 
باید  آزمون ها  است،  کریم  قرآن  با  انس  و  اسالمی 
به گونه ای انجام شود که ضمن تقویت دانش و معرفت 
معرفت  و  دین  به  عالقه مندی  دانش  آموزان،   دینی 
نیاز  احساس  و  دهد  افزایش  را  قرآن  با  انس  و  دینی 

کند. تقویت  را  قرآن  در  تدبر  و  دینی  مطالعات  به 

ي
ساز

ون 
آزم
ي و 

شياب
ارز

١

زمون سازي آ ارزشيابي و 


