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 ارزیابی از وضع موجود مقدمه و 

پایه و اساسی دبیرستان به خصوص در رشته ی تجربی است که زیرر بنرای   درس زیست شناسی یک درس  

رشرته هرای دانشریاهی ) و بره دنبرال آن مشرراملی ( همورون کشراورزی و زیرگرروه هرای آن   پزشرر ی و                    

 زیرگروه های آن مانند مامایی   پرستاری   تغذیه   علوم آزمایشیاهی   ژنتیک و . . . است .

یه ی اول  در ابتدای ورود به دبیرستان با این درس که تعداد بسیار زیادی اصطالح نا آشرنا    دانش آموزان پا

تخصصی و میر فارسی را در متن خرود جرای داده اسرت   مواجره مری شروند. ایرن امرر بررای کسرانی کره                    

به خراطر سردردن و          رشته ی تجربی را انتخاب می کنند به ش ل گسترده تری ادامه می یابد و آنان را برای 

 صحیح نویسی در امتحان با مش ل روبرو می کند . 

در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود   محفوظات هم مورد سوال است و پاسر  صرحیح   

 ندادن به آنها می تواند موجب اضطراب دانش آموز و ضعف پاسخیویی به تمام سواالت آزمون شود .

ن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز  موجب کاهش نمره ی او خواهد شرد و ورون :      اشتباه نوشت

مدرسه ها و به تعبیر درست تر   نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را برا نمرره تفسریر مری کنرد        » 

آموزشری   همان گونه که پایان آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت فرو  العراده ای در نظرام   

بیشتر کشور ها دارد و توصیه ها ی ساده به معلمان   دانش آموزان و والدین برای نادیرده گررفتن آن راه بره    



 

گزارش  فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد وقابل ویرایش ایناین 

سمان مراجعه کنید تخصصی  با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آ

.www.asemankafinet.ir 

 4 

« جایی نخواهد برد 
. حاصل کاهش نمره ی دانش آموز هم برای خود او تنش زاست و هرم باعرک کراهش     1

 بازده عمل رد دبیر مربوطه از نظر سیستم آموزشی می گردد .

نوشته های پر از ملط امالیی   اثر خاص را در ذهن مخاطب بر جا می گذارد این که امال ترا  » دییر از طرف 

وه اندازه می تواند در پیشبرد اهداف درسی و مایت های پرورشی مرا را یراری برسراند ن تره ای اسرت کره            

  1«  .یا فارسی مقایسه کرد  "مهارت روان خوانی  "می توان آن را با 

در پائین ترین طبقه ی سطح  3  "بلوم  "طر سدردن اصطالحات مش ل زیست شناسی هر وند از نظر به خا

یادگیری یعنی دانش قرار می گیرد   اما از آنجا که فهم متون زیست شناسی و انتقال صحیح و دقیق مطالب 

 نیاز به حفظ همان اصطالحات دارد این مطلب به ظاهر کم اهمیت   اهمیت می یابد .

تصرمیم   با دو نفر از هم اران در دو مدرسه دییر ز آنجایی که این مش ل در بیشتر مدرسه ها فراگیر است  ا

گرفتیم به طور گروهی در سه مدرسه ی جداگانه در نواحی مختلف برای دانش آموزان دوم و سوم تجربی با 

 پژوهش خود را اجرا کنیم . 4توانایی های متفاوت 

مجموعره ای از  » رح کرردیم زیررا   هم ونین این پژوهش را که نوعی ارزشیابی بود   بره صرورت گروهری طر    

ارزشیابی ها که به دست گروهی از افراد انجام گیرد   به مراتب از آن نوع ارزشیابی که به دست یک نفر انجام 

 5«  .شود کم اشتباه تر است 

 گزارش :اهداف 

 اختصاصی :هدف 

 یشناس ستیدانش آموزان در حفظ اصطالحات ز ییتوانا شیافزا

                                                 
1

 (0331محمد امین )  - 
2

 ( 0331کفایتی )  - 

- 
3

  Bloom 
4

 مدرسه خاص علوی   مدرسه دولتی حجاب   مدرسه شبانه روزی فاطمه الزهرا در روستای دره - 
5

 (0335حبیبی پور   با توانی )  - 
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 جزئی :اهداف 

 علل سختی حفظ اصطالحات زیست شناسی در دانش آموزان یافتن - 0

 وه روش هایی می توان حفظ اصطالحات زیست شناسی را در دانش آموزان افزایش دادبا  -1

راه ار به سایر هم اران زیست شناسی در سراسر کشور برای افزایش توانایی دانش آموزان در حفرظ  ارائه  -3

 اصطالحات زیست شناسی

 با شاخص :مقایسه 

 مقایسه با شاخص باید دانش اموزا اصطالحات زیست شناسی را براحتی در ذهن خود نیاه دارند .در 

 آوری اطالعاتجمع 

آمروز اسرت و بره جرای      ما در طول سال های خدمت خود بارها با کلمات عجیبی که زاییده ی ذهن دانرش 

اصطالحات اصلی توسط دانش آموز نوشته شده برود   برخرورد کررده و دریافتره برودیم کره آن هرا کلمرات            

زیست شناسی را به سختی و به اشتباه حفظ می کنند . وند نمونره از ایرن اشرتباهات را بره عنروان نمونره         

 آورده ایم . 

را                "آدنرروزین تررری فسررفات   "تجربرری اصررطالح   برره طررور میررال ی رری از دانررش آمرروزان کررالس دوم   

نوشته بود .   کروموزونرا   "کروموزوم"و ی ی دییر   سانتی متررا  "سانترومر "  دییری اتمسفر تری فسفر  

 )پیوست یک(

رود این اشتباهات گاهی ونان در ذهن افراد عمیق می شود که حتی در زبان محاوره ای آنها نیز به کار می 

و زمانی وهره نامطلوب خود را نشان می دهد که فردی تحصیل کرده با  داشتن پست و مقام وشم گیر   آن 

 0را به کار برد  . 

                                                 
1

به عنوان نمونه اصطالح کروموزون توسط ی ی از روسا   در همایشی که برای فرهنییان برگزار شده بود مورد استفاده قرار   -  

 گرفت .
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برای اطالع از نظر هم اران خود   پرسش نامه ای تهیه نموده و در دوره ی ضمن خدمت به صورت تصادفی 

 به تعدادی از دبیران زیست شناسی دادیم . 

نشان داد که از نظر دبیران   در گستره ی درس زیست شناسی بیشترین مش ل  0بررسی این پرسش نامه ها 

% دبیرران  51. هم ونین نزدیک بره   1که گریبان گیر دانش آموزان می شود حفظ کلمات و اصطالحات است

ست آورده اند . به اعتقراد  دانش آموزانی داشته اند که به علت حفظ ن ردن اصطالحات   نمره نامطلوبی به د

آنها  بیشترین  مش الت  دانش آموزان به یاد نیاوردن ش ل صحیح کلمه یا  تغییر امرالی آنهرا و در نهایرت     

 % ( .31مشابه نویسی است) 

پاس  دانش آموزان به سواالت پرسش نامه ی دو )پیوست وهار ( که در پایان سال تحصیلی بین آنان توزیع 

بود که حفظ کلمات و اصرطالحات برایشران مشر ل بروده اسرت . برا آمرار گیرری از ایرن              گردید نشانیر آن

% درصد از دانش آموزان خاطر نشان کرده اند که میزان مش ل آنها در بره خراطر سردردن    50پرسش نامه   

 . 3اصطالحات زیست شناسی   از متوسط تا بسیار زیاد است 

ت محدودی که دبیر برای تردری  در اختیرار دارد   کارآمردترین    با توجه به حجم زیاد مطالب کتاب و فرص

شیوه برای وادار کردن دانش آموزان به حفظ اصطالحات استفاده از ارزشیابی مستمر است . ما نیز تمام توجه 

 خود را بر انجام صحیح این روش متمرکز کردیم . 

و هر آموزگاری بره واسرطه ی آن مری     ارزیابی یک بخش واقعا حیاتی در حیطه ی کاری هر معلمی است»  

 «   4تواند تاثیر کلیدی بر روش های پیشرفت دانش آموزان خود بر جای گذارد . 

سنجش و ارزشیابی برای دانش آموزان باید به عنوان بخش هدایت و تنظیم » "  می گوید : احمد شریفان  "

یاد دهی که   رخدادی ترسناک _ گیری کننده ی زندگی در کالس درس تلقی شود نه بخشی از فرایند یاد 

                                                 
1

 4/3تا  0/3پیوست    -  
2

 % این گزینه را انتخاب کرده اند .51در پرسش شماره ی یک     -  
3

 4/5تا  0/5پیوست های  - 

4
 ( 0331پاکارد / ری )  - 
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و فشار آور به شمار آید بره ایرن ترتیرب   بررای پیشررفت دانرش آمروزان   آنران بره آگراهی از قروت هرا و                      

 « ضعف هایشان نیاز دارند تا کارها و فعالیت هایشان را بهبود بخشند . 

در دانش آموزان همراه است باید از شریوه ای  از آنجا که روش های سنتی ارزشیابی معموال با ایجاد اضطراب 

نوین و جذاب استفاده می کردیم که در عین حال توانایی آزمودن حجم  وسیعی از اصطالحات را  به صورت 

 یک جا داشته باشد .

در این راستا توجه ما به سوی جدول کلمات متقاطع جلب شد   نوعی سرگرمی آموزشی کره فررد در موقرع    

لذت می کند   هم یاد می گیرد و هم آموختره هرای خرود را بره نمرایش مری گرذارد .               حل آن هم احساس

تا کنون استفاده از جدول کلمات متقاطع در سطح آموزش و پرورش کشرور محردود بره پیرک هرا   برخری           

Cd     های آموزشی و انتهای برخی از فصل های کتاب های درسی در حد خود آزمایی و ت لیرف منرزل بروده

است که هیچ کدام به صورت تخصصی طراحی نشده انرد . جسرتجو هرای فرراوان بررای یرافتن پیشرینه ی        

تحقیقاتی و کاربرد های جدی در این زمینه به نتیجه نرسید   بنرابر ایرن بایرد خودمران آسرتین هرا را براال              

 اجرا در می آوردیم .  می زدیم و برای اولین بار شیوه ی ارزشیابی به روش جدول کلمات متقاطع را به

 )یافتن علل وموانع ( تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها :

بهتر است ابتدا علل ملط دانش آموز را بیابیم و سد  بر حسرب نروع ملرط   آنهرا را      »  0به عقیده رضا پور 

 .« هدایت کنیم  

سره   با بررسی ملط های دانش آموزان و نظر هم اران ) پرسش نامه یک ( می توانیم اشتباه های آنهرا را بره  

 دسته تقسیم کنیم :

        گروه اول آنهایی که به طور جزیی ساختار کلمه را به هرم ریختره   بردون این ره باعرک تغییرر

 معنایی گردد  مانند کروموزوم که به اشتباه کروموزون و یا اس لت که اس لیت نوشته شود .

                                                 
1
 نسرین فیوض رضا پور  -  
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  مانند نوشتن کلمه گروه دوم آنهایی که با همان تغییر جزیی معنای کلمه را هم تغییر می دهند

 .  1به جای کلمه سانترومر   0سانتی متر 

   گروه سوم آنهایی که با به هم ریختن کامل کلمه   باعک ایجاد کلمه ای کامال جدید و نرامفهوم

 می شوند مانند آدنوزین تری فسفات که به اشتباه اتمسفر تری فسفر نوشته شود .

ل کرده ناپسند و مردود مری باشرد   امرا در حرد برگره ی      به طور کلی هر سه نوع ملط برای یک فرد تحصی

 امتحانی دبیران معموال از ملط نوع اول وشم پوشی کرده و نمره ی کامل را به دانش آموز می دهند .

 علت های این اشتباهات در درس زیست شناسی بیشتر شامل موارد زیر است :

بودن تعدادی از آنها  و هم ونین متداول بییانه بودن لغات با زبان مادری دانش آموز و پیویده  .0

 نبودن کلمات در گفتیو های روزانه .

 «0زیست شناسی و آزمایشیاه » زیاد بودن تعداد اصطالحات   به طور میال در فصل دوم کتاب .1

 که بیست صفحه است حد اقل وهل کلمه تخصصی جدید به وشم می خورد .

 ر سدردن اصطالحات .بی دقتی و عجله دانش آموز در زمان به خاط   .3

 بی حوصلیی دانش آموز برای حفظ کلمات .  .4

 .  بی عالقیی برخی از دانش آموزان به درس زیست شناسی :5

این بی عالقیی به هر درس  هدف دانش آموز را فقط به کسب نمره در حد قبولی سو  مری دهرد .    

  عردم ارتبراط عراطفی برا       انتخاب ملط رشته ی تحصیلی   اجبار والدین به انتخاب رشته ای خاص

 معلم و ذهنیت های قبلی   می تواند از عوامل دییر ایجاد بی رمبتی و بی عالقیی باشد .

 :  3اضطراب امتحان  .1

                                                 
1
 Centimeter " -   ". ی ی از واحد های اندازه گیری طول می باشد : 
2
 -" Centromere   : "ماتید در یک کروموزوم است .محل اتصال دو کرو 
3
  . اضطراب امتحان تجربه یک تنش قبل   هنیام و بعد از امتحان است  - 
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اضطراب امتحان از عواملی است که نه تنها دانش آموز ضعیف را به دردسر می اندازد بل ه دانش آموز 

بسریاری از       »:  "دکتر محمد صررفه جرو  "به نظر   درس خوان هم از آسیب های آن در امان نیست .

دانش آموزان و دانشجویان محتویات کتاب را کامال فهمیده اند   اما از آنجایی که در جلسره امتحران   

 «کتبی کمی عجله می کنند نمرات مطلوبی به دست نمی آورند . 

زندگی بسیاری از دانش آموزان     ی ی از تنش زا ترین بخش های  » نیز  "ری   "و  "پاکارد "از نظر  

 .«  زمان برگزاری آزمون های کتبی است  

استفاده از شیوه ی امتحانی که  بدون ایجاد ترس های معمول در دانش آموز بتوانرد وی را وادار کنرد   

که با حوصله و دقت تعداد زیادی اصطالحات پیویده و مش ل بییانه را با عالقره بره خراطر بسردارد          

 کاری جامع و کارآمد خواهد بود . راه
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 بی حوصلیی دانش آموز      پیویده بودن برخی کلمات              زیاد بودن تعداد اصطالحات               اضطراب امتحان                                                                                                                                                                        

  

 

 

 

 

                                                          

 زمان خواندن         بییانه بودن لغات با زبان فارسی          متداول نبودن اصطالح بی عالقیی دانش آموز به درس                    بی دقتی در                                                                                                                                             

                                                                                                                   

 نداشتن ارتباط عاطفی با دبیر             انتخاب رشته ی ملط                                                                                             

 

 

 غلط نوشتن اصطالحات
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 راه کار های رایج :

* متداول ترین راه کار برای آموزش و جاییزینی اصطالحات مش ل در ذهن افراد ت ررار توسرط معلرم و یرا       

شیوه می تواند کارآمد باشد   اما از آنجا که دانش آموزانی است که مورد پرسش کالسی قرار می گیرند . این 

ت رار مطالب برای بیشتر دانش آموزان امری خسته کننده بوده و از سوی دییر فرصرت معلرم بررای پرسرش     

 کالسی م رر   بسیار کم است   به اندازه ی الزم پاسخیوی این مهم نیست . 

تعدادی از اصطالحات تخصصی ریشه . ت * روش دییری که به حفظ کلمات کمک می کند ریشه یابی آنهاس

یا پسوند مشترک دارند و می توانیم با ارائه ی یک کلمه و انشعابات آن   هم زمان کلمره هرای زیرادی را بره     

دانش آموز تفهیم کنیم . به عنوان میال از دانش آموزان خواستیم جدولی مانند زیر تهیره کننرد و در طرول    

 الزم بود کلمات را در این جدول وارد کنند . سال تحصیلی در حین تدری  هر گاه

   

 

 اما دو اش ال  به این روش وارد است :

 لمه نیستند و ساده می باشند .همه ی کلمات مشتق و بر گرفته از ریشه ی التین آن ک  - 0

 کلمات منشعب از آن معنای ریشه یا پسوند  ریشه یا پسوند

 

Iso 

 

 

ایزومر : گروه ترکیباتی که از نظر تعداد اتم ها ی سانند   اما ساختمان آنها  ی سان

 و آرایش اتم هایشان متفاوت است .

 ایزوتونیک : کشش ثابت 

 بتایزو متریک : طول ثا

 

Plast 

 

 سلول یا 

 ذره ی متش ل

 کلروپالست :  ذره ی متش ل از کلروفیل در سلول های گیاهی

 کروموپالست : ذره ی متش ل از رنیدانه ها

 آمیلوپالست : ذره ی متش ل از نشاسته 
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گاهی خود ریشه ها تبدیل به یک مطلب اضافی شده و در نتیجه دانرش آمروز را دورار سرر در گمری و       - 1

خستیی می کند   این مورد  به ویژه متوجه دانش آموزانی است که رابطه خوبی با زبان بییانه  ندارند و یا از 

 نظر درسی ضعیف هستند . 

 *ی ی از راه های قدیمی جریمه کردن است که امروزه کامال مردود شده است .  

امتحان کتبی رایج ترین روش است . این شیوه نیز به خاطر اضطرابی کره در طرول امتحران بررای بعزری از       

دانش آموزان ایجاد می کند جای بحک دارد   در گروهی نیز بی اهمیت شمردن امتحانات ت رراری مشراهده   

 شود . می
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 راه حل جدید :

همان طور که اشاره شد برای برطرف کردن مش ل از جدول کلمات متقاطع استفاده کردیم که با اجرای آن 

به ش ل امتحان   دانش آموزان را مجبور به ت رار و تمرین نموده و حافظه ی آنها را بره کرار بییرریم ورون         

هر وه بیشتر از آن استفاده کنید   قوی تر می شود و هر وه از آن مفلت کنید  حافظه مانند عزله است   » 

  0« ضعیف تر می شود 

تفاوتی که این امتحان با امتحانات متداول داشت   تازگی وجنبه ی تفریحی وسرگرمی آن بود   بدین گونره    

 مهم ترین اش ال امتحانات سنتی در این طرح کاهش یافت . 

ول ها کار بسیار سختی در پیش داشتیم . طراحی جدول کلمرات خرود بره تنهرایی امرری      برای تهیه ی جد

مش ل است . از سوی دییر منطبق کردن آنها بر مالک های یک آزمرون خروب   سرختی کرار را دوونردان         

 می کرد . 

 :  1* ویژگی های یک آزمون خوب از دیدگاه شوئر

آن است . بدین معنا که آزمرون بایرد ویرزی را    : اولین ویژگی یک آزمون خوب روایی  3روایی .0

اندازه بییرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است . . .  در آزمون هرای پیشررفت تحصریلی یرک     

                                                 
1

 - John A. Kline 
2

  -  Lowell  August Schoer 
3

  -  Validity 
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می نامنرد کره سرواالت آن براسراس آنوره تردری  شرده اسرت   تهیره شروند و                    0آزمون را وقتی روا

 هدف های آموزشی را بهتر منع   کنند .

: یک آزمون تنها نباید ویزی را اندازه بییرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است   1باراعت .1

بل ه باید در اندازه گیری آن ثبات داشته باشد . آزمونی که در زمان های متفاوت نتایج  متفاوت را بره  

ف هرای معرین یرک    بار آورد   آزمون خوبی نخواهد بود . . .   به این ترتیب که بر اساس محتوا و هرد 

 سری سوال می نویسند و آن را با فاصله ی زمانی دو بار به یک گروه دانش آموز می دهند . . . . .

: کار آمدی مربوط به اجرا و تصحیح یک آزمون است که وقت معلم و شاگرد را در  3کار آمدی  .3

آزمونی که نمره گرذاری   نظر می گیرد . آزمونی که به توضیحات طوالنی و تفصیلی نیاز داشته باشد یا

 آن ابهام تولید کند   آزمون خوبی نخواهد بود . 

آزمون مورد نظر مجبرور شردیم بررای هرر فصرل بره طرور         "روایی"برای دستیابی به مورد اول یعنی 

 "کارآمد"جداگانه جدولی طراحی کنیم و در آن فقط از اصطالحات همان بخش استفاده نماییم . برای 

م تعداد سوال های هر آزمون طوری باشد که به هر جواب صرحیح یرک نمرره ی    کردن آن سعی کردی

تعلق بییرد . هم ونین برای تنظیم وقت امتحان بررای بعزری از     0یا    5/1     15/1منطقی مانند  

 فصل ها بین دو تا سه جدول تهیه کردیم . ) پیوست شش و هفت (

و آزمون را به صرورت ت رراری برگرزار نمرودیم کره      نیز در پایان سال تحصیلی د "اعتبار بخشی"برای 

 نتیجه ی نمرات آن پیوست گردیده است . ) پیوست هشت (

 مراحل طراحی جدول ها :*  

 کلمه های سخت فصل را جدا کرده و روی کاعذ آوردیم .  .0

 معنای مترادف   تعریف یا راهنمای مناسبی برای دستیابی به کلمه مورد نظر نوشتیم.  .1

                                                 
1

  -  Valide 
2

  -  Reliability 
3

  -  Efficiency 
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 نموده و اصطالحات را در آن جای دادیم . جدولی رسم  .3

پ  از دسترسی به جدول ت میل شده ی مورد نظر   تعریف ها را تایپ و جدول طرح شرده را    .4

 در کنار آن قرار دادیم . 

 پاس  ها را از داخل جدول ها پاک کردیم .   .5

  یا به دلیل حجرم   در آخر به ازای هر فصل کتاب های زیست شناسی دوم و سوم تجربی حداقل یک جدول

 زیاد اصطالحات دو تا سه جدول تهیه نمودیم . 

 

پ  از تایپ و ت ییر برگه ها به تعداد دانش آموزان   نوبت به اجرای کار رسرید . سره روش بررای برگرزاری      

 امتحان در نظر گرفتیم و با پایان هر فصل از یک روش استفاده کردیم . 

 آزمون تشریحی   جلسه ی بعد امتحان جدول . الف (  پ  از پایان فصل   یک جلسه

 ب (   برگزاری هم زمان امتحان تشریحی و جدول پ  از پایان فصل . 

 ج (   پ  از پایان فصل   یک جلسه امتحان جدول   جلسه بعد امتحان تشریحی .

تراب          د (   برای اطمینان از کرار آمرد برودن شریوه   امتحران جردول را بررای  فصرل هرای پرنج ترا یرک ک            

اما از فصل  شش  به عنوان شاهد امتحان نیرفتیم . نمرره ی   برگزار کردیم " 1زیست شناسی و آزمایشیاه "

 (  4/9امتحان دی ماه این دانش آموزان را که از فصل یک تا شش بود تجزیه وبررسی نمودیم . ) پیوست 
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 حل بعد از اجرای راهارزیابی 

ر شده به شیوه ی  جدول و تشریحی هر فصل و مقایسه ی آماری آنها برا  با بررسی نمرات امتحان های برگزا

نمرره ای هرم زمران     3( 0. به عنروان نمونره در امتحران شرماره )    0ی دییر به نتایج قابل قبولی دست یافتیم 

برود   در حرالی کره در     3ترا   7% دانش آموزان در امتحان تشرریحی برین   03جدولی و تشریحی   نمره  ی 

 بودند . 3تا  7% آنها در   محدوده ی نمره ی 77ل امتحان جدو

 5/5نمره داشت و هم زمان به صورت جدول و تشریحی برگزار شد   نمره ی بین  7( که 1در امتحان شماره )

% شاگردان این نمره را 31% درصد دانش آموزان گرفتند   اما در امتحان جدول 5/54امتحان تشریحی را  7تا 

 د .به خود اختصاص دادن

 ن اتی که در باال توضیح داده شد در جدول زیر آمده است :

 1امتحان  0امتحان  

 نمره ای 7 نمره ای 3 نمره ی کل

 5/5-7 7-3 محدوده نمره ی اکتسابی دانش آموز 

                                                 
 4/9تا  0/9پیوست های   - 0
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درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

 جدول

77% 31% 

درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

 تشریحی

03% 5/54% 

 به شرح زیر است :   "د "به دست آمده از امتحان نمونه آمار 

کسرب   01تا  3% دانش آموزان از بخش هایی که امتحان جدول داده بودند نمره ی 5/44در امتحان دی ماه 

%       57/13کردند   در صورتی که در همان امتحان از فصل شش که امتحران جردول آنهرا برگرزار نشرده برود       

 به دست آوردند . 90تا  3 دانش آموزان نمره ی

 

بررسی پرسشنامه ی شماره ی دو که در پایان سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار گرفرت بره شررح      

 : 1زیر است 

% دانش آموزان   استفاده از جدول ها در یادگیری اصرطالحات و امرالی صرحیح آنهرا بره      11از نظر  -0

 ند .میزان زیاد تا بسیار زیاد به آنها کمک می ک

اضطراب افراد در طول امتحان جدول کاهش وشمییری یافته است   به طوری که در پرسش مربوط  -1

 % دانش آموزان گزینه های  )اصال   بسیار کم و کم ( را انتخاب کرده اند . 11به این مورد 

% هم عالقه مند هستند کره  47% دانش آموزان امتحان جدول را به تشریحی ترجبح می دهند و 44 -3

 بتدا امتحان جدول و سد  امتحان تشریحی بدهند . ا

                                                 
ت که محدوده ی نمره ی به دست آمده توسط دانش آموزان  در امتحان شراهد بره جرای این ره        ن ته ی قابل توجه این اس - 0

 است . 9تا  3باشد     01تا  3

 
2

  4/5تا  0/5و  4پیوست های  - 
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 و           "زیراد   "% دانش آموزان در پاس  به پرسش شماره ی پرنج پرسرش نامره ی دو گزینره هرای      40 -4

 را انتخاب کردند .) گزینه ی کمک به حفظ تعاریف ( "بسیار زیاد  "

م شد و نتیجه هرا نسربت بره هرم     الزم به یاد آوری است که بررسی های باال در هر سه مدرسه انجا

 بسیار نزدیک بودند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضعف و قوت ( ) نقاط اعتبار بخشی و ارزیابی :

  در اولرین   "بلروم "هر وند ما تصور می کردیم وقت خود را صرف حل مش لی کرردیم کره از نظرر    

قرار می گیرد و امروزه ت یه بر ایرن سرطح بحرک هرای زیرادی را       1؛ یعنی دانش 0طبقه ی سنجش

ر انییخته است ؛ اما با برگزاری امتحانات به تدریج متوجه شدیم که بررای جوابیرویی   پیرامون خود ب

 ؛ دانش آموزان ما باالتر از سطح دانش عمل می کنند .به سواالت جدول 

                                                 
1

در طرح بلوم و هم ارانش   سوال های امتحان بر اساس پیویدگی شان در شش طبقه قرار می گیرند که به ترتیب : دانش   -  

 هم   کاربرد   تحلیل   ترکیب و ارزیابی را فرا می گیرد .  ف
2

سوال های الیه ی دانش عبارت است از : یاد آوری یا تشخیص نظر های قبلی یا پدیده ها به ش لی که آموزش داده شده اند  - 

 این یاد آوری ها شامل تعاریف   اصول   معیار ها   قرار دادها و ................  می باشد .
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"مارزانو"پیش از آن بد نیست به عقاید و دالیل ی ی از موافقان سطح دانش نیز توجه کنیم . 
0  

و مفاهیم پایه به دانش آموزان می تواند   نواقص دانش قبلی آنان را آموزش اصطالحات » می گوید : 

رفع کند و به پیشرفت شان در زمینه ی مربوط به همان مفاهیم و اصطالحات منجرر شرود ......... در   

نتیجه   هر معلمی باید ب وشد که ساخت شناختی دانش آموز را قوی ترر کنرد . ایرن امرر از طریرق      

گ مجموعه مفاهیم و اصطالحات علمی مرتبط با موضروع جدیرد یرادگیری      آموزش منظم و هماهن

 « قبل از آموزش به دانش آموز ام ان پذیر است . 

را در پایان سال تحصیلی   1برای اطمینان از کار پرسش نامه ی شماره ی سه دبیران زیست شناسی 

تحانرات جردول و تشرریحی سره       در اختیار سه تن از آنان قرار دادیم . هم ونین تمام برگه هرای ام 

دانش آموز ضعیف   متوسط و قوی را به طور مرتب شده پیوست پرسش نامه نمودیم تا نظر خرود را  

 با توجه به اسناد ارائه شده بیان کنند . 

گزینه های شش سوال طرح شده به ترتیب : ضعیف   خوب   بسیار خوب و عالی بود کره هم راران   

ی خوب تا بسیار خوب را انتخاب کرده بودند . این سواالت شامل مرواردی  برای تمام سواالت گزینه 

میل مطابق بودن جدول ها با مطالب فصل هرا   وجهره ی علمری جردول هرا بره عنروان امتحران             

 مناسب بودن حجم سوال ها برای یک جلسه امتحان   ... می باشد .

معاونین سه مدرسه ی  مجری طرح قررار   اجرای امتحان جدول بارها مورد تایید و تشویق مدیران و

گرفت   تا حدی که مدیر دبیرستان علوی سرکار خانم شهال اسماعیل فرد خواستار ارسرال طررح در   

بره اداره ی آمروزش و پررورش      0335قالب نظام پیشنهادات به اداره شدند. با ارسال طرح در اسفند 

یشنهادات مبنی بر پذیرفتره شردن طررح و         پاس   شورای پ 0331ناحیه ی سه شیراز   در فروردین 

 جای گرفتن در گروه پیشنهاد های قابل بررسی در شورا به دست ما رسید . 

                                                 
1

 - Robert . J.Marzano 
2

 3/01تا  0/01پیوست های   -  
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 حل جدول به دالئل زیر می تواند ارزشمند باشد :

 کمک به حزور ذهن فرد . -0

 کمک به هوشیاری فرد . -1

ی یرادگیری بهترر از   شواهد پزوهشی نشان می دهد سنجش برا: »  "احمد شریفان"به گفته ی  -3

و از آنجایی که گاهی برای یافتن کلمه ی مرورد  «  سنجش یادگیری های دانش آموزان است . 

نظر در جدول   دانش آموز بارها تعریف آن را می خواند   جلسه ی امتحان به جاییا هری بررای   

 یادگیری نیز تبدیل شده بود .

 تنوع در شیوه ی برگزاری امتحان  -4

دن این روش باعک کاهش اضطراب امتحان می شود : بسیاری از دانش آموزان   سرگرم کننده بو -5

به ویژه کالس های سوم بالفاصله پ  از پایان فصل به دنبال تعیین تاری  مناسبی برای امتحان 

جدول بودند و اصرار داشتند که امتحان جدول قبل از تشریحی باشد . به عقیرده ی آنهرا تقردم    

 شد تسلط آنها بر مطالب درس افزایش یابد . امتحان جدول باعک می

آموزش دقت در زمان خواندن و نوشتن ) زیرا کوو ترین اشتباهی در ثبت کلمه باعرک بدسرت    -1

 نیامدن پاس  های دییر می شود . (

در این نوع امتحان  وون دانش آموز با دانسرتن و نوشرتن یرک سروال تعردادی از حررف هرای          -7

ورد   راهنمایی دقیق برای یافتن پاس  های دییر خواهد داشرت .  سواالت دییر را به دست می آ

این امر سبب می شود نره تنهرا احسراس دلیرمری کنرد بل ره ) بررای گروهری کره عرادت بره                    

 تقلب کردن دارند ( کمتر به دنبال کمک گرفتن از دوستان خود خواهد بود .

علم : دانش آموزان عالقه مند هسرتند  افزایش دقت بسیاری از دانش آموزان هنیام درس دادن م -3

اشتباه های احتمالی معلم را هنیام درس دادن کشف کنند . آنوه جالب توجه بود این برود کره   

دانش آموزان با توجه به شیوه ای که در امتحان داشتیم   در موقرع نوشرتن مطالرب درس روی    
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علرت عجلره در نوشرتن هنیرام      تابلو انتظارات بیشتری از ما داشتند   به طوری که حتی اگر به

بره جرای               "آبسرزیک اسرید    "تدری  یک حرف را کم یا زیراد مری نوشرتیم ) بره طرور میرال       

 ( به سرعت کلمه صحیح آن را یاد آوری می کردند . "آبسیزیک اسید " 

بره   بر هم زدن تعادل ف ری و ذهنی به منظور ایجاد تف ر و اندیشه به گونه ای که یاد گیرنده»  -9

سازمان بندی جدیدی از مطالب و اف رار پیشرین دسرت یابرد   ایجراد شرو    شرور   ترالش و         

برانییختن ح  کنج اوی برای رسیدن به جواب از مالک ها و معیارهای کلی سروال برا ارزش     

.  شیوه ی حرل جردول در برگیرنرده ی تمرامی ن رات بیران شرده در براال                 0« و مطلوب است 

 می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 سعید راصد   - 
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 تجدید نظر و پیشنهاد ها :

آنوه مسلم است همیشه نوآوری ها در شروع کار اش االتی در پی دارد . .طراحی جدول نیز به ش لی که مرا  

در نظر داشتیم   یعنی شامل تعداد مشخصی کلمه  آن هم بدون استفاده از هریچ کلمره ی میرر تخصصری و     

 اعده بر کنار نبود .خارج از مطالب فصل مورد امتحان   از این ق

با این وجود با یک بازبینی کووک می توانیم وضعیت جدول ها را کامال استاندارد نماییم . هم ونین در نظر 

داریم برای سال های آینده عالوه بر استفاده از جدول به عنوان امتحان   تعدادی جدول خانیی نیرز طراحری   

حات تخصصی از کلمات میر تخصصی نیرز اسرتفاده کنریم        کنیم . در این صورت می توانیم  در کنار اصطال

در نتیجه تعداد بیشتری از اصطالحات را می توان در جدول جای داد و فعالیرت ذهنری دانرش آمروزان نیرز      

 بیشتر خواهد شد .

با نیاهی به پرسش نامه ی دو دانش آموزان مشاهده نمودیم تعداد زیادی از آنها خواستار اجررای ایرن طررح    

ای دییر درس ها نیز هستند . بنابراین پیشنهاد می شود درس هایی که مطالب حفظی زیادی دارند   مانند بر

 تاری  ادبیات   زمین شناسی   زبان انیلیسی و . . .  از این شیوه استفاده نمایند .

ا طراحری  برای اجرای این مهم هم اری گسترده ی دبیران و پشتیبانی گروه های آموزشری الزم اسرت   زیرر   

جدول استاندارد و بدون اش ال کاری تخصصی و مش ل است . با توجه به کمرنگ شدن کن ور و به دنبال آن 

آزمون های  تستی در صورت اجرای این طرح به طور وسیع می توانیم شاهد تغییرات وشرم گیرری در امرر    

 آموزش باشیم  . 

 

 که دراز است ره مقصد و ما نوسفریم *  * همتت بدرقه ی راه کن ای طایر قدس                
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