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 چکیده

،  یلیدرمق اطع مختل ف تحص     ای  جغراف سیبرخوردار است . عالوه بر تدر یادیز تیامروزه از اهم ایجغراف    

امروز  یایکنند . دردن یم فایا نیسرزم تیریو مد یزیفضا و برنامه ر یدر سازمانده یسهم مهم دانانیجغراف

 ای  بوج ود آم ده و    یبش ر  ششاخه از دان   نیدر ارتباط با ا یسازمان ها و مؤسسات متعدد ات،یکتب ، نشر

 نی  از ا یاز مردم اطالعات چن دان  یاریدارد  معهذا  بس ایکه دانش جغراف یتیکنند. با وجود اهم یم تیفعال

م ورد توج ه    ری  اخ یسال ها یط ایس جغراف. درستندیها و نقاط مثبت آن آشنا ن یعلم ندارند و با توانمند

 ییای  قرار گرفته است. به هر حال اگر الزم باشد که دانش آموزان سواد جغراف تیو ترب میمتخصصان تعل ادیز

 یض رور  اریبس   یبه شکل اص ول  ایکنند ، آموزش جغراف دایپ یاستدالل مکان ییخود را توسعه بخشند و توانا

 است. 

وزان در درس جغرافیا حفظ و یادگیری مفاهیم درس جغرافیا می باشد . بنده ب ه  یکی از مشکالت دانش آم  

 عنوان دبیر جغرافیا در صدد برآمدم در این پژوهش به رفع این مشکل بپردازم .

 نکات کلیدی 

 جغرافیا ، مفاهیم و اصطالحات ، راهکارها
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 مقدمه و ارزیابی از وضع موجود

کشور  یآموزش رسم یدر برنامه ها ریناپذ کیتفک یجزئ ای، درس جغراف رانیدر ا دارالفنون سیاز زمان تأس

دور ت ا کن ون    یاز گذش ته ه ا   ایمستحکم خود را حفظ کرده است. آموزش جغراف تیموقع همچنانبوده و 

 یدر دارالفنون نش ان م    ایدرس جغراف یبه سرفصل ها یرا بر عهده داشته است. نگاه یمتنوع اریبس فیوظا

اص ول   و نیق وان  نیو همچن   ییایجغراف یو مطلق مکان ها ینسب تیکه در آن هنگام شناساندن موقع دهد

ب وده   ای  و معلم ان جغراف  یکتب درس   فیقاره ها و کشورها از وظا ییایدر فضا ، اوضاع جغراف نیزم ی هیاول

ر تح ول  متوس طه نش انگ   یدوره  یدر کت ب درس    ای  درس جغراف یام روز  یبه سرفص ل ه ا   یاست . نگاه

است . اگر  یبعد یهابه نسل  ایآموزش جغراف یو مطالب منتخب برا سیتدر یها وهی، ش یموضوعات آموزش

چون  یخود داشت ، امروزه مباحث یبرا ییجا یدرس یکوچک و بزرگ در برنامه  یکشورها ییشناسا روزید

،  یع  ی، مخ اطرات طب  داری  پا یو توس عه   ای  ، جغراف ییای  جغراف نی، اصول و ق وان  یطیمح ستیز راتییتغ

، منابع و ......... مط ر  هس تند ک ه     تیمعجهان امروز ، ج ییایدر مناطق مختلف جغراف ی، زندگ سمیاکوتور

مباح   ،   نی  جامع ه ب ه ا   ازی  از ضرورت زمانه ، احساس ن یناش ایجغراف  یاز آنها به برنامه درس یورود برخ

 .استیآموزش جغراف یجهان یو برنامه ها ییایا مسائل جغرافمرتبط ب یاجتماع یسازمان ها و نهادها یتقاضا

آموز، فقط دو ساعت  آن در برنامه دانش یریادگی یکه برا شود یرا شامل م یا گسترده میمفاه ،جغرافیاکتاب 

از مطال ب   یاریک ه دان ش آم وز، بس      ش ود  یموضوع باع  م نیدر هفته وقت اختصاص داده شده است. هم

 نظر کند. درس صرف نیا طالعهمباح  آن، از م یسخت لیبه دل زیو بعدها ن ردینگ ادی یرا بخوب جغرافیا

 انسانی بیشتر با این درس سروکار دارند .رشته دانش آموزان  
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در آزمون ها همان قدر که مفاهیم در نظر گرفته می شود ، محفوظات هم مورد سوال است و پاس   ص حی    

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

اشتباه نوشتن کلمات تخصصی در برگه امتحانی دانش آموز، موجب کاهش نمره ی او خواهد ش د و چ ون :      

مدرسه ها و به تعبیر درست تر ، نظام آموزشی ما در حال حاضر یادگیری را ب ا نم ره تفس یر م ی کن د ،      » 

آموزش به مدرک گرایی ختم می شود نمره اهمیت ف و  الع اده ای در نظ ام آموزش ی      همان گونه که پایان

بیشتر کشور ها دارد و توصیه ها ی ساده به معلمان ، دانش آموزان و والدین برای نادی ده گ رفتن آن راه ب ه    

« جایی نخواهد برد 
ش . حاصل کاهش نمره ی دانش آموز هم برای خود او تنش زاست و ه م باع   ک اه    1

 بازده عملکرد دبیر مربوطه از نظر سیستم آموزشی می گردد .

نوشته های پر از غلط امالیی ، اثر خاص را در ذهن مخاطب بر جا می گذارد این که امال ت ا  » از طرف دیگر 

چه اندازه می تواند در پیشبرد اهداف درسی و غایت های پرورشی م ا را ی اری برس اند نکت ه ای اس ت ک ه            

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

در پ ائین ت رین طبق ه ی س ط       3  "بل وم   "هر چن د از نظ ر    جغرافیابه خاطر سپردن اصطالحات مشکل 

و انتقال صحی  و دقیق مطالب نیاز به  جغرافیایادگیری یعنی دانش قرار می گیرد ، اما از آنجا که فهم متون 

 صطالحات دارد این مطلب به ظاهر کم اهمیت ، اهمیت می یابد .حفظ همان ا

تص میم   با دو نفر از همکاران در دو مدرسه دیگر از آنجایی که این مشکل در بیشتر مدرسه ها فراگیر است ،

با توان ایی ه ای    سومگرفتیم به طور گروهی در سه مدرسه ی جداگانه در نواحی مختلف برای دانش آموزان 

 ژوهش خود را اجرا کنیم .متفاوت  پ

مجموع ه ای از  » هم چنین این پژوهش را که نوعی ارزشیابی بود ، ب ه ص ورت گروه ی ط ر  ک ردیم زی را       

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

 «  .شود کم اشتباه تر است 

                                                 
1
 (0386) محمد امین  - 
2
 ( 0386کفایتی )  - 

- 
3

  Bloom 
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 اهداف گزارش :

 اختصاصی : هدف

 جغرافیادانش آموزان در حفظ اصطالحات  ییتوانا شیافزا

 اهداف جزئی :

 در دانش آموزان جغرافیایافتن علل سختی حفظ اصطالحات  - 0

 را در دانش آموزان افزایش داد جغرافیابا چه روش هایی می توان حفظ اصطالحات  -1

ش ور ب رای اف زایش توان ایی دان ش آم وزان در حف ظ        در سراس ر ک  جغرافیاارائه راهکار به سایر همکاران  -3

 جغرافیااصطالحات 

 مقایسه با شاخص :

 را براحتی در ذهن خود نگاه دارند . جغرافیادرس در مقایسه با شاخص باید دانش اموزا اصطالحات 

 جمع آوری اطالعات

اس ت و ب ه ج ای     ما در طول سال های خدمت خود بارها با کلمات عجیبی که زاییده ی ذهن دان ش آم وز  

اصطالحات اصلی توسط دانش آموز نوشته شده ب ود ، برخ ورد ک رده و دریافت ه ب ودیم ک ه آن ه ا کلم ات            

در برخ ی م وارد بس ار س خت و      جغرافیااصطالحات درس را به سختی و به اشتباه حفظ می کنند .  جغرافیا

 دانش آموزان را به اشتباه می اندازد .

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

و زمانی چهره نامطلوب خود را نشان می دهد که فردی تحصیل کرده با  داشتن پست و مقام چشم گیر ، آن 

 را به کار برد  . 

خدمت به صورت تصادفی برای اطالع از نظر همکاران خود ، پرسش نامه ای تهیه نموده و در دوره ی ضمن 

 دادیم .  جغرافیابه تعدادی از دبیران 
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بیش ترین مش کل ک ه     جغرافی ا بررسی این پرسش نامه ها نشان داد که از نظر دبیران ، در گس تره ی درس  

% دبیران دانش 11گریبان گیر دانش آموزان می شود حفظ کلمات و اصطالحات است . هم چنین نزدیک به 

ه به علت حفظ نکردن اصطالحات ، نمره نامطلوبی به دست آورده ان د . ب ه اعتق اد آنه ا      آموزانی داشته اند ک

بیشترین  مشکالت  دانش آموزان به یاد نیاوردن شکل صحی  کلمه یا  تغییر امالی آنها و در نهایت  مش ابه  

 % ( .86نویسی است) 

یلی بین آنان توزیع گردید نشانگر آن پاس  دانش آموزان به سواالت پرسش نامه ی دو که در پایان سال تحص

% 10بود که حفظ کلمات و اصطالحات برایشان مشکل بوده است . با آم ار گی ری از ای ن    پرس ش نام ه ،      

، از  جغرافیادرصد از دانش آموزان خاطر نشان کرده اند که میزان مشکل آنها در به خاطر سپردن اصطالحات 

 متوسط تا بسیار زیاد است  .

ه به حجم زیاد مطالب کتاب و فرصت محدودی که دبیر برای ت دریس در اختی ار دارد ، کارآم دترین    با توج

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

 خود را بر انجام صحی  این روش متمرکز کردیم . 

تی در حیطه ی کاری هر معلمی است و هر آموزگاری ب ه واس طه ی آن م ی    ارزیابی یک بخش واقعا حیا»  

 «  تواند 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 _ ی شود نه بخشی از فرایند یاد گیری کننده ی زندگی در کالس درس تلق

و فشار آور به شمار آید ب ه ای ن ترتی ب ، ب رای پیش رفت دان ش آم وزان ، آن ان ب ه آگ اهی از ق وت ه ا و                      

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

یابی معموال با ایجاد اضطراب در دانش آموزان همراه است باید از ش یوه ای  از آنجا که روش های سنتی ارزش

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

 یک جا داشته باشد .
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ه ف رد در موق ع   در این راستا توجه ما به سوی جدول کلمات متقاطع جلب شد ، نوعی سرگرمی آموزشی ک  

حل آن هم احساس لذت می کند ، هم یاد می گیرد و هم آموخت ه ه ای خ ود را ب ه نم ایش م ی گ ذارد .              

تا کنون استفاده از جدول کلمات متقاطع در سط  آموزش و پرورش کش ور مح دود ب ه پی ک ه ا ، برخ ی           

Cd ود آزمایی و تکلی ف من زل ب وده    های آموزشی و انتهای برخی از فصل های کتاب های درسی در حد خ

است که هیچ کدام به صورت تخصصی طراحی نشده ان د . جس تجو ه ای ف راوان ب رای ی افتن پیش ینه ی        

تحقیقاتی و کاربرد های جدی در این زمینه به نتیجه نرسید ، بن ابر ای ن بای د خودم ان آس تین ه ا را ب اال              

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

 مانند جدول زیر :

 

 

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

بهتر است ابتدا علل غلط دانش آموز را بیابیم و سپس بر حس ب ن وع غل ط ، آنه ا را      »  0به عقیده رضا پور 

 .« هدایت کنیم  

موزان و نظر همکاران ) پرسش نامه یک ( می توانیم اشتباه های آنه ا را ب ه س ه    با بررسی غلط های دانش آ

 دسته تقسیم کنیم :

                                                 
1
 نسرین فیوض رضا پور  -  
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        گروه اول آنهایی که به طور جزیی ساختار کلمه را به ه م ریخت ه ، ب دون اینک ه باع   تغیی ر

 ت نوشته شود .و یا اسکلت که اسکلیکانیهای ماگنایی که به اشتباه  کانیهای ماگمایی معنایی گردد  مانند 

  گروه دوم آنهایی که با همان تغییر جزیی معنای کلمه را هم تغییر می دهند مانند نوشتن کلمه

 .  کوارتزبه جای کلمه تر کوا

   گروه سوم آنهایی که با به هم ریختن کامل کلمه ، باع  ایجاد کلمه ای کامال جدید و ن امفهوم

 نوشته شود .ت ها بالوتیکه به اشتباه اتولیتهابمی شوند مانند 

به طور کلی هر سه نوع غلط برای یک فرد تحصیل کرده ناپسند و مردود م ی باش د ، ام ا در ح د برگ ه ی      

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

 ست :بیشتر شامل موارد زیر ا جغرافیاعلت های این اشتباهات در درس 

بیگانه بودن لغات با زبان مادری دانش آموز و پیچیده بودن تعدادی از آنها  و هم چنین متداول  .0

 نبودن کلمات در گفتگو های روزانه .

کلمه تخصصی  صدحد اقل  ،  سوم  جغرافیاکتاب زیاد بودن تعداد اصطالحات ، به طور مثال در  .1

 جدید به چشم می خورد .

 موز در زمان به خاطر سپردن اصطالحات .بی دقتی و عجله دانش آ   .3

 بی حوصلگی دانش آموز برای حفظ کلمات .  .4

 : جغرافیا.  بی عالقگی برخی از دانش آموزان به درس 1

این بی عالقگی به هر درس  هدف دانش آموز را فقط به کسب نمره در حد قبولی سو  م ی ده د .    

خاب رشته ای خاص  ، ع دم ارتب اط ع اطفی ب ا     انتخاب غلط رشته ی تحصیلی ، اجبار والدین به انت

 معلم و ذهنیت های قبلی ، می تواند از عوامل دیگر ایجاد بی رغبتی و بی عالقگی باشد .

 :  0اضطراب امتحان  .6

                                                 
1
  . اضطراب امتحان تجربه یک تنش قبل ، هنگام 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 بلکه دانش آموز 

بس یاری از       »:  "دکتر محمد ص رفه ج و  "در امان نیست .  به نظر  درس خوان هم از آسیب های آن

دانش آموزان و دانشجویان محتویات کتاب را کامال فهمیده اند ، اما از آنجایی که در جلس ه امتح ان   

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

ا ترین بخش های زندگی بسیاری از دانش آموزان     یکی از تنش ز » نیز  "ریس  "و  "پاکارد "از نظر  

 .«  زمان برگزاری آزمون های کتبی است  

استفاده از شیوه ی امتحانی که  بدون ایجاد ترس های معمول در دانش آموز بتوان د وی را وادار کن د   

بس پارد ،     که با حوصله و دقت تعداد زیادی اصطالحات پیچیده و مشکل بیگانه را با عالق ه ب ه خ اطر    

 راه کاری جامع و کارآمد خواهد بود .
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 ن               بی حوصلگی دانش آموز پیچیده بودن برخی کلمات              زیاد بودن تعداد اصطالحات               اضطراب امتحا                                                                                                                                                              

  

 

 

 

 

                                                          

 بی دقتی در زمان خواندن         بیگانه بودن لغات با زبان فارسی          متداول نبودن اصطال  بی عالقگی دانش آموز به درس                                                                                                                                                                

                                                                                                                   

 نداشتن ارتباط عاطفی با دبیر             انتخاب رشته ی غلط                                                                                                  

 

 

 

 غلط نوشتن اصطالحات
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 راه کار های رایج :

* متداول ترین راه کار برای آموزش و جایگزینی اصطالحات مشکل در ذهن افراد تک رار توس ط معل م و ی ا       

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

تکرار مطالب برای بیشتر دانش آموزان امری خسته کننده بوده و از سوی دیگر فرص ت معل م ب رای پرس ش     

 کالسی مکرر ، بسیار کم است ، به اندازه ی الزم پاسخگوی این مهم نیست . 

تعدادی از اصطالحات تخصصی ریشه . یابی آنهاست  * روش دیگری که به حفظ کلمات کمک می کند ریشه

یا پسوند مشترک دارند و می توانیم با ارائه ی یک کلمه و انشعابات آن ، هم زمان کلم ه ه ای زی ادی را ب ه     

 دانش آموز تفهیم کنیم 

 اما دو اشکال  به این روش وارد است :

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

گاهی خود ریشه ها تبدیل به یک مطلب اضافی شده و در نتیجه دان ش آم وز را دچ ار س ر در گم ی و       - 1

ندارند و یا از  خستگی می کند ، این مورد  به ویژه متوجه دانش آموزانی است که رابطه خوبی با زبان بیگانه 

 نظر درسی ضعیف هستند . 

 *یکی 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 ک ه در ط ول امتح ان ب رای بعض ی از       

ی اهمیت شمردن امتحانات تک راری مش اهده   دانش آموزان ایجاد می کند جای بح  دارد ، در گروهی نیز ب

 می شود .

 

 

 

 



فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش این 

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

.www.asemankafinet.ir 

 11 

 

 راه حل جدید :

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

 به شکل امتحان ، دانش آموزان را مجبور به تکرار و تمرین نموده و حافظه ی آنها را ب ه ک ار بگی ریم چ ون        

حافظه مانند عضله است ، هر چه بیشتر از آن استفاده کنید ، قوی تر می شود و هر چه از آن غفلت کنید  » 

  0« ضعیف تر می شود 

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

 اهش یافت . مهم ترین اشکال امتحانات سنتی در این طر  ک

برای تهیه ی جدول ها کار بسیار سختی در پیش داشتیم . طراحی جدول کلم ات خ ود ب ه تنه ایی ام ری      

مشکل است . از سوی دیگر منطبق کردن آنها بر مالک های یک آزم ون خ وب ، س ختی ک ار را دوچن دان         

 می کرد . 

 :  1* ویژگی های یک آزمون خوب از دیدگاه شوئر

ویژگی یک آزمون خوب روایی آن است . بدین معنا که آزم ون بای د چی زی را     : اولین 3روایی .0

اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است . . .  در آزمون ه ای پیش رفت تحص یلی ی ک     

می نامن د ک ه س واالت آن براس اس آنچ ه ت دریس ش ده اس ت ، تهی ه ش وند و                    4آزمون را وقتی روا

 ی را بهتر منعکس کنند .هدف های آموزش

: یک آزمون تنها نباید چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است   1اعتبار .1

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

                                                 
1
 - John A. Kline 
2
  -  Lowell  August Schoer 
3
  -  Validity 
4
  -  Valide 
5
  -  Reliability 
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رتیب که بر اساس محتوا و ه دف ه ای مع ین ی ک     بار آورد ، آزمون خوبی نخواهد بود . . .   به این ت

 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 تصحی  یک آزمون است که وقت معلم و شاگرد را در  0کار آمدی  .3

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

 آن ابهام تولید کند ، آزمون خوبی نخواهد بود . 

آزمون مورد نظر مجب ور ش دیم ب رای ه ر فص ل ب ه ط ور         "روایی"برای دستیابی به مورد اول یعنی 

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

کردن آن سعی کردیم تعداد سوال های هر آزمون طوری باشد که به هر جواب ص حی  ی ک نم ره ی    

تعلق بگیرد . هم چنین برای تنظیم وقت امتحان ب رای بعض ی از     0یا    1/1،    11/1منطقی مانند  

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

نیز در پایان سال تحصیلی دو آزمون را به ص ورت تک راری برگ زار نم ودیم ک ه       "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

 ورد نظر نوشتیم.معنای مترادف ، تعریف یا راهنمای مناسبی برای دستیابی به کلمه م  .1

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

پس از دسترسی به جدول تکمیل شده ی مورد نظر ، تعریف ها را تایپ و جدول طر  ش ده را    .4

 در کنار آن قرار دادیم . 

 پاس  ها را از داخل جدول ها پاک کردیم .   .1

                                                 
1
  -  Efficiency 



فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش این 

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

.www.asemankafinet.ir 

 13 

اقل یک جدول ، یا به دلیل حجم زیاد اصطالحات دو تا حدسوم  جغرافیادر آخر به ازای هر فصل کتاب های 

 سه جدول تهیه نمودیم . 

 

پس از تایپ و تکثیر برگه ها به تعداد دانش آموزان ، نوبت به اجرای کار رس ید . س ه روش ب رای برگ زاری      

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

 ل ، یک جلسه آزمون تشریحی ، جلسه ی بعد امتحان جدول .الف (  پس از پایان فص

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

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

 جغرافیا پنج ت ا ی ک کت اب     د (   برای اطمینان از کار آمد بودن شیوه ، امتحان جدول را برای  فصل های 

اما از فصل  شش  به عنوان شاهد امتحان نگرفتیم . نمره ی امتحان دی ماه ای ن دان ش    برگزار کردیم ساو  

 آموزان را که از فصل یک تا شش بود تجزیه وبررسی نمودیم . 

 

 ارزیابی بعد از اجرای راه حل

و تشریحی هر فصل و مقایسه ی آماری آنها ب ا   با بررسی نمرات امتحان های برگزار شده به شیوه ی  جدول

نم ره ای ه م زم ان     8( 0. به عن وان نمون ه در امتح ان ش ماره )    0یکدیگر به نتایج قابل قبولی دست یافتیم 

ب ود ، در ح الی ک ه در     8ت ا   7% دانش آموزان در امتحان تش ریحی ب ین   08جدولی و تشریحی ، نمره  ی 

 بودند . 8تا  7ه ی نمره ی % آنها در   محدود77امتحان جدول 

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

% شاگردان این نمره را 81% درصد دانش آموزان گرفتند ، اما در امتحان جدول 1/14امتحان تشریحی را  7تا 

 به خود اختصاص دادند .

                                                 
 4/1تا  0/1پیوست های   - 0
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 توضی  داده شد در جدول زیر آمده است :نکاتی که در باال 

 1امتحان  0امتحان  

 نمره ای 7 نمره ای 8 نمره ی کل

 1/1-7 7-8 محدوده نمره ی اکتسابی دانش آموز 

درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

 جدول

77% 81% 

درصد تعداد دانش آموزان در امتحان 

 تشریحی

08% 1/14% 

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

کس ب   01تا  8% دانش آموزان از بخش هایی که امتحان جدول داده بودند نمره ی 1/44در امتحان دی ماه 

%       17/18کردند ، در صورتی که در همان امتحان از فصل شش که امتح ان ج دول آنه ا برگ زار نش ده ب ود       

 د .به دست آوردن 10تا  8دانش آموزان نمره ی 

بررسی پرسشنامه ی شماره ی دو که در پایان سال تحصیلی در اختیار دانش آموزان قرار گرف ت ب ه ش ر       

 : 1زیر است 

% دانش آموزان ، استفاده از جدول ها در یادگیری اص طالحات و ام الی ص حی  آنه ا ب ه      61از نظر  -0

 میزان زیاد تا بسیار زیاد به آنها کمک می کند .

ول امتحان جدول کاهش چشمگیری یافته است ، به طوری که در پرسش مربوط اضطراب افراد در ط -1

 % دانش آموزان گزینه های  )اصال ، بسیار کم و کم ( را انتخاب کرده اند . 61به این مورد 

                                                 
نکته ی قابل توجه این است که محدوده ی نمره ی به دست آمده توسط دانش آموزان، در امتحان ش اهد ب ه ج ای اینک ه         - 0

 است . 1تا  8باشد ،   01تا  8

 
2
  4/1تا  0/1و  4پیوست های  - 
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% هم عالقه مند هستند ک ه  47% دانش آموزان امتحان جدول را به تشریحی ترجب  می دهند و 44 -3

 امتحان تشریحی بدهند .  ابتدا امتحان جدول و سپس

 و           "زی اد   "% دانش آموزان در پاس  به پرسش شماره ی پ نج پرس ش نام ه ی دو گزین ه ه ای      40 -4

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

ه ه م  الزم به یاد آوری است که بررسی های باال در هر سه مدرسه انجام شد و نتیجه ه ا نس بت ب    

 بسیار نزدیک بودند .

 ) نقاط ضعف و قوت ( اعتبار بخشی و ارزیابی :

، در اول ین   "بل وم "هر چند ما تصور می کردیم وقت خود را صرف حل مشکلی ک ردیم ک ه از نظ ر    

قرار می گیرد و امروزه تکیه بر ای ن س ط  بح   ه ای زی ادی را       1؛ یعنی دانش 0طبقه ی سنجش

ت ؛ اما با برگزاری امتحانات به تدریج متوجه شدیم که ب رای جوابگ ویی   پیرامون خود بر انگیخته اس

 ؛ دانش آموزان م  ب التر از سطح دانش عمل می کنند .به سواالت جدول 

"مارزانو"پیش از آن بد نیست به عقاید و دالیل یکی از موافقان سط  دانش نیز توجه کنیم . 
3  

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

رفع کند و به پیشرفت شان در زمینه ی مربوط به همان مفاهیم و اصطالحات منج ر ش ود ......... در   

نتیجه ، هر معلمی باید بکوشد که ساخت شناختی دانش آموز را قوی ت ر کن د . ای ن ام ر از طری ق      

هیم و اصطالحات علمی مرتبط با موض وع جدی د ی ادگیری ،    آموزش منظم و هماهنگ مجموعه مفا

 « قبل از آموزش به دانش آموز امکان پذیر است . 

                                                 
1
قرار می گیرند که به ترتیب : دانش  در طر  بلوم و همکارانش ، سوال های امتحان بر اساس پیچیدگی شان در شش طبقه  -  

 ، فهم ، کاربرد ، تحلیل ، ترکیب و ارزیابی را فرا می گیرد .
2
سوال های الیه ی دانش عبارت است از : یاد آوری یا تشخیص نظر های قبلی یا پدیده ها به شکلی که آموزش داده شده اند  - 

 ر دادها و ................  می باشد .این یاد آوری ها شامل تعاریف ، اصول ، معیار ها ، قرا
3
 - Robert . J.Marzano 
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را در پای ان س ال تحص یلی در      0 جغرافیابرای اطمینان از کار پرسش نامه ی شماره ی سه دبیران 

شریحی سه   دانش اختیار سه تن از آنان قرار دادیم . هم چنین تمام برگه های امتحانات جدول و ت

آموز ضعیف ، متوسط و قوی را به طور مرتب شده پیوست پرسش نامه نم ودیم ت ا نظ ر خ ود را ب ا      

 توجه به اسناد ارائه شده بیان کنند . 

گزینه های شش سوال طر  شده به ترتیب : ضعیف ، خوب ، بسیار خوب و عالی بود ک ه همک اران   

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

مثل مطابق بودن جدول ها با مطالب فصل ه ا ، وجه ه ی علم ی ج دول ه ا ب ه عن وان امتح ان ،           

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

سه ی  مجری طر  ق رار  اجرای امتحان جدول بارها مورد تایید و تشویق مدیران و معاونین سه مدر

 گرفت ، تا حدی که مدیر دبیرستان خواستار ارسال طر  در قالب نظام پیشنهادات به اداره شدند. 

 حل جدول به دالئل زیر می تواند ارزشمند باشد :

 کمک به حضور ذهن فرد . -0

 کمک به هوشیاری فرد . -1

ای ی ادگیری بهت ر از   شواهد پزوهشی نشان می دهد سنجش بر: »  "احمد شریفان"به گفته ی  -3

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

نظر در جدول ، دانش آموز بارها تعریف آن را می خواند ، جلسه ی امتحان به جایگا ه ی ب رای   

 یادگیری نیز تبدیل شده بود .

 تنوع در شیوه ی برگزاری امتحان  -4

ودن این روش باع  کاهش اضطراب امتحان می شود : بسیاری از دانش آموزان ، سرگرم کننده ب -1

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

                                                 
1
 3/01تا  0/01پیوست های   -  
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جدول بودند و اصرار داشتند که امتحان جدول قبل از تشریحی باشد . به عقی ده ی آنه ا تق دم    

 ی شد تسلط آنها بر مطالب درس افزایش یابد .امتحان جدول باع  م

آموزش دقت در زمان خواندن و نوشتن ) زیرا کوچکترین اشتباهی در ثبت کلمه باع   بدس ت    -6

 نیامدن پاس  های دیگر می شود . (

در این نوع امتحان  چون دانش آموز با دانس تن و نوش تن ی ک س وال تع دادی از ح رف ه ای          -7

آورد ، راهنمایی دقیق برای یافتن پاس  های دیگر خواهد داش ت .  سواالت دیگر را به دست می 

این امر سبب می شود ن ه تنه ا احس اس دلگرم ی کن د بلک ه ) ب رای گروه ی ک ه ع ادت ب ه                    

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

معلم : دانش آموزان عالقه مند هس تند  افزایش دقت بسیاری از دانش آموزان هنگام درس دادن  -8

اشتباه های احتمالی معلم را هنگام درس دادن کشف کنند . آنچه جالب توجه بود این ب ود ک ه   

دانش آموزان با توجه به شیوه ای که در امتحان داشتیم ، در موق ع نوش تن مطال ب درس روی    

ه عل ت عجل ه در نوش تن هنگ ام     تابلو انتظارات بیشتری از ما داشتند ، به طوری که حتی اگر ب

ب ه ج ای               "آبس زیک اس ید    "تدریس یک حرف را کم یا زی اد م ی نوش تیم ) ب ه ط ور مث ال       

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

ه ب ه  بر هم زدن تعادل فکری و ذهنی به منظور ایجاد تفکر و اندیشه به گونه ای که یاد گیرند»  -1

سازمان بندی جدیدی از مطالب و افک ار پیش ین دس ت یاب د ، ایج اد ش و  ، ش ور ، ت الش و         

برانگیختن حس کنجکاوی برای رسیدن به جواب از مالک ها و معیارهای کلی س وال ب ا ارزش     

.  شیوه ی ح ل ج دول در برگیرن ده ی تم امی نک ات بی ان ش ده در ب اال                 0« و مطلوب است 

 می باشد .

                                                 
1
 سعید راصد   - 
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 تجدید نظر و پیشنهاد ها :

آنچه مسلم است همیشه نوآوری ها در شروع کار اشکاالتی در پی دارد . .طراحی جدول نیز به شکلی که م ا  

در نظر داشتیم ، یعنی شامل تعداد مشخصی کلمه ،آن هم بدون استفاده از ه یچ کلم ه ی غی ر تخصص ی و     

 کنار نبود .خارج از مطالب فصل مورد امتحان ، از این قاعده بر 

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

داریم برای سال های آینده عالوه بر استفاده از جدول به عنوان امتحان ، تعدادی جدول خانگی نی ز طراح ی   

صی از کلمات غیر تخصصی نی ز اس تفاده کن یم ،      کنیم . در این صورت می توانیم  در کنار اصطالحات تخص

در نتیجه تعداد بیشتری از اصطالحات را می توان در جدول جای داد و فعالی ت ذهن ی دان ش آم وزان نی ز      

 بیشتر خواهد شد .

با نگاهی به پرسش نامه ی دو دانش آموزان مشاهده نمودیم تعداد زیادی از آنها خواستار اج رای ای ن ط ر     

درس ها نیز هستند . بنابراین پیشنهاد می شود درس هایی که مطالب حفظی زیادی دارند ، مانند برای دیگر 

 ، زبان انگلیسی و . . .  از این شیوه استفاده نمایند . جغرافیاتاری  ادبیات ، 

برای اجرای این مهم همکاری گسترده ی دبیران و پشتیبانی گروه های آموزش ی الزم اس ت ، زی را طراح ی     

ل استاندارد و بدون اشکال کاری تخصصی و مشکل است . با توجه به کمرنگ شدن کنکور و به دنبال آن جدو

آزمون های  تستی در صورت اجرای این طر  به طور وسیع می توانیم شاهد تغییرات چش م گی ری در ام ر    

 آموزش باشیم  . 

 جغرافیاپیشنهاد به دانش آموزان برای مطالعه درس 

 :دیتوجه کن ریحتماً به مطالب ز ،جغرافیاس مطالعه در یبرا

 یکمتر تیاز اهم ،فارسیمانند  ،انسانی از دروس رشته  گرید یبا برخ سهیدر مقا ،جغرافیادرس     -0

مطالعه  یرا برا یکه حتماً وقت کاف دیدرس را در برنامه خود بگنجان نیمطالعه ا یبرخوردار است؛ پس زمان

 .دیشتر درنظر گرفته با دروس مهم
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و از  دیتر است عالمت بزن را که مهم ییها و قسمت دیوار بخوان بار به صورت روزنامه کیرا  یکتاب درس    -1

 .دیکن یبردار آنها نکته

را شروع  دیمطلب جد د،یا را فرا نگرفته یمطالب کتاب را به صورت گام به گام خوانده و تا مطلب قبل    -3

 .دینکن

 .دیده  یخودتان توض یشکل برا یو از رو دیکن میخودتان شکل ترس یا برااز قسمت ه یدر بعض    -4

. انجام دینیو شکل سنگ ها و ... را بب دیبزن نترنتیبه ا یدرس، سر نیبهتر و ماندگارتر ا یریادگی یبرا    -1

تر در  و راحت شتریآمده و مطالب، ب تان یریادگیشما هم به کمک  یریشود تا حافظه تصو یکار باع  م نیا

 ذهنتان بماند.

 .دیریدرس کمک بگ نیبهتر، از اشکال و نقشه ها در ا یریادگی یبرا     -6

 ای یواریاز مطالب کتاب، روزنامه د د،یداشته باش ادیمطالب را به  شهیهم نکهیا یبرا د،یاگر وقت دار    -7

که قبالً دوستان  ییها از ماکت ای( دیها را بساز )بخصوص ماکت آتشفشان دیماکت مربوط به آن را درست کن

 .دیاند، استفاده کن درست کرده تانیها یهمکالس ای

 .دیمرور کن یخود را به صورت هفتگ یها یخالصه بردار    -8
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