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امتحان نهایی و درس دین و زندگی

 حرف اول
در پایان هر سال در خرداد ماه برای دانشآموزان دوازدهم امتحاننهایی برگزار میگردد و از این جهت که به آزمون ورودی دانشگاهها
نزدیک است ،بررسی بایدها و نبایدهای آن اهمیت خاص و ویژهای دارد.
برخی از دانشآموزان ،امتحاننهایی را فقط مهم میدانند و توجهای به کنکور ندارند و برخی دقیقاً برعکس آن امتحاننهایی برایشان اصالً
مهم نیست و کنکور اولویت اول آنان است خوب حاال باید چگونه با این مسئله برخورد کرد ،آیا امتحاننهایی اهمیت دارد یا خیر؟

 اهمیت امتحاننهایی و رابطه آن با کنکور
اگر دانشآموزی قصد سفر به خارج از کشور و اقامت دارد نمره امتحاننهایی برایش خیلی اهمیت پیدا میکند و از طرفی معدل آزمون
امتحاننهایی نیز تأثیر مثبت در کنکور دارد و از طرف دیگر اگر کسی برای امتحاننهایی بخواند و آن را در راستای دوره کردن در کنکور نیز
قرار دهد میتواند با یک تیر دو نشان بزند یعنی هم درسهای سال دوازدهم را خوب مرور کند و هم خود را برای کنکور آماده کند.
شاید کسی بپرسد که کنکوری و تستی خواندن با امتحاننهایی و تشریحی خواندن خیلی متفاوت است و باید چه کار کنیم؟
بله این حرف درست است این دو ،با هم متفاوت هستند ولی میتوان با عوض کردن نگاه و نکتهسنجی و تالش ،هر دو را با هم به پیش
برد و در هر دو آزمون (کنکور و نهایی) نتیجه گرفت و این بستگی به مدیریت و برنامهریزی یک دانشآموز کوشا دارد ،یعنی باید جوری
مطالعه کند که هم امتحاننهایی را خیلی خوب بگذراند و هم بتواند برای کنکور آماده شود و به نحوی که هر دو موضوع را پوشش دهد و
این همان ایدهآلی است که باید یک داوطلب به آن برسد و آن را انجام دهد.

 تشابه و تفاوت کنکور با امتحاننهایی در درس دین و زندگی
باید دقت کنیم در سؤاالت امتحاننهایی ،سؤاالتی مثل صحیح و غلط ،جای خالی ،پاسخ کوتاه ،تعریف اصطالحات و مفاهیم و پیدا کردن
ارتباط مفاهیم و سؤاالت دو گزینهای ،تا حدود زیادی شبیه به سؤاالت کنکور به حساب میآیند و دانشآموز این مطلب را نباید به خود تلقین
کند که کالً امتحاننهایی با کنکور متفاوت است یعنی باید ریز به ریز کتاب را بررسی کند.

حاال با تمام این شباهتها ،فرقهایی هم دارد بویژه در پاسخ به سؤاالت بلند و تشریحی که در آن رساندن مفهوم مطالب اهمیت دارد و در
آن باید به کلیدواژههایی که در متن کتاب اهمیت زیادی دارد ،استفاده کرد که این موضوع هم میتواند به نوعی مرور کردن کلیدواژههای
تستی به حساب آورد.
 بارمبندی و نمرات در امتحاننهایی:
نمره درس دین و زندگی در امتحاننهایی همان  20نمره است برخالف امتحان نیمسال اول که  16نمرهای و  4نمره به قرائت اختصاص دارد.
در امتحان پایان سال بیشترین نمره به نیمه دوم کتاب تعلق دارد که بارمبندی آن به این ترتیب است:
درس دین و زندگی ( 3دوازدهم)
اسم درس
درس  1تا 6
درس  7و 8
درس  9و 10

بارمبندی
 7نمره
 7نمره
 6نمره
جمع 20 :نمره

با دقت در این بارمبندی متوجه میشویم که  4درس آخر اهمیت ویژهای دارد و  13نمره اصلی امتحاننهایی را به خود اختصاص داده است
لذا مطالعه این  4درس باید بارها انجام شود.
 حذفیات و جاهایی که در امتحاننهایی مورد سؤال نیست:
این موارد در امتحاننهایی و حتی در کنکور هم نمیآید:
 -1آیات ابتدای دروس که فقط برای قرائت آمده است (آیات قبل از هر درس) که جزء محتوای آموزشی نیست.
 -2قسمتهای «بیشتر بدانیم»« ،پیشنهاد»« ،پاورقیها»« ،دانش تکمیلی» در امتحاننهایی و حتی در کنکور مورد سؤال واقع نمیشوند.
 قسمتهایی که باید در امتحاننهایی مورد توجه قرار گیرند:
در آزمون امتحاننهایی تا  3نمره از مفاهیم آیات و ترجمه آن دسته از آیاتی که ترجمه آنها بر عهدۀ دانشآموزان گذاشته شده ،سؤال طراحی
میشود.
* حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست ،بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.
* بخشهای پاسخ به یک پرسش و ذکر نمونه جزء متن آموزشی است و به آن باید توجه کرد.

 توصیه پایانی
همه دانشآموزان باید توجه کنند مدّتی قبل از خرداد ماه ،کم کم درسهای مربوط به امتحاننهایی را مطالعه کنند و بررسی و حل نمونه
سؤاالت امتحاننهایی سالهای گذشته و همچنین سؤاالت تألیفی استاندارد را پاسخ دهند که میتواند در سرعت یادگیری و همچنین به ذهن
سپردن کمک کند و باید دقت کنیم وقتی برای امتحاننهایی آماده میشویم از کنکوری خواندن و تست غافل نشویم و حتماً مرور و خواندن

را با تست زدن همراه کنیم و باید بدانیم با همه تفاوتی که میان امتحاننهایی و تشریحی خواندن و کنکوری و تستی خواندن وجود دارد،
ولی در راستای یکدیگر میباشند و نباید ما را از کنکوری خواندن دور کند ،پس حتماً تست زدن را فراموش نکنید.

 حرف آخر
با تمام مطالبی که گفته شد ،باید توجه کنیم ،داوطلب کنکور باید از لحظه ،لحظه وقت خود خوب استفاده کند و ثابت قدم و با انرژی ،این مسیر
را ادامه دهد در پایان برای همه عزیزان آرزوی سالمت و موفقیت دارم.

مرتضی محسنی کبیر

