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�كليدواژه ها: ارزش يابي، ماهيت درس ديني، امتحان، 
خالقيت، عالقه مندي.

قسمت اول

چكيده
از آن جايي كه ماهيت درس ديني با ماهيت ساير 
دروس متفاوت است و آموزه هاي آن تمام زندگي فرد 
را دربرمي گيرد، امتحان و ارزش يابي آن بايد به گونه اي 
باشد تا شور و نشاط الزم را در فراگيران ايجاد نمايد. به 
همين منظور طرح سؤاالت مناسب يكي از كليدي ترين 
نمونه  اين مقاله سه  اين موضوع است. در  مسائل در 
سؤال ارائه گرديده است. دو سؤال اول، كه در قسمت 
اول مطرح مي شود ناظر بر پرورش خالقيت و ايجاد يك 
نگاه كلي نسبت به كتاب درسي است و سؤال سوم به 
به  نسبت  دانش آموزان  تسلط  ميزان  از  آگاهي  منظور 

مفاهيم هر درس مطرح گرديده است.

به  تا  كنم  ارزش يابي  بوده ام كه چگونه  فكر  اين  در  همواره 
اهداف درس به طور كامل دست يابم و نيز در دانش آموزان شور و 
شعف برانگيزم. اين موضوع به شكل يك مسئله برايم درآمده بود و 
گه گاه از خود مي پرسيدم آيا ما ارزش يابي مي كنيم يا ارزش گذاري؟ 
ارزش يابي چه تفاوتي با اندازه گيري دارد؟ ارزش يابي كامل تر است 

يا اندازه گيري؟ چرا؟
اين مسائل ذهنم را مشغول كرده بود تا اين كه پس از مدتي 
تأمل و انديشه دريافتم كه مفهوم ارزش يابي؛ بسيار بامعنا و زيباست. 
به اين معنا كه موضوع مورد مطالعه را هم از نظر كّمي و هم از نظر 
كيفي مورد بررسي دقيق قرار مي دهد و از دو كلمه ي «ارزش» و 
«يابيدن» تشكيل يافته است. اين كلمه مساوي با امتحان؛ آن هم از 
نوع پاياني آن نيست. در حالي كه مفهوم اندازه گيري و ارزش گذاري 
به تالش دانش آموز آن هم صرفًا با يك نمره ي كّمي بسنده مي كند 

  خالقيت
 و نوآوري

پرورش

از طريق  ارزش يابي
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سعيد راصد
كارشناس گروه ديني، دفتر برنامه ريزي و تأليف کتابهای درسی کتاب های درسی  

و اين كه دانش آموز در چه مواردي قوي و در چه مواردي ضعيف است 
براي معلم، فراگيرنده و والدين دانش آموز مشخص نمي شود.

من بايد، به عنوان يك معلم، ارزش ها را در وجود دانش  آموزان 
جست وجو نمايم و تكاليف، فعاليت ها و امتحان هايم بايد براي يافتن 
و كشف چنين ارزش هايي در آن ها باشد و شور و شعف و اشتياق 

براي پاسخ گويي را در آنان ايجاد نمايد.
از سويي ديگر موضوع ديني از نظر ماهيت، با ديگر موضوعات 
درسي كامًال متفاوت است و يادگيري آن صرفًا براي كسب نمره 
نيست بلكه آموزه هاي آن مي تواند يك عمر در رفتار و انديشه و 

كردار فرد، اثرگذار باشد.
با توجه به توضيحات ذكر شده، مشاهده ي امتحانات ديني فعلي، 
نه تنها برايم قانع كننده نبود بلكه در بسياري از موارد، پس از ديدن 
حال و رفتار دانش آموزان، برايم نگران كننده بود. از اين رو، به دنبال 

راه حل مي گشتم تا اين كه دريافتم مي توان با طرح سؤاالت زيبا، 
خالقانه و هم سو با عالقه ي دانش آموز اين فضا را تغيير داد. به 
همين سبب سؤاالت زير را براي امتحان پايان سال دين و زندگي 
دانش آموزان طراحي و اجرا نمودم. البته در طول سال، همواره اين 
موضوع را در خالل درس ها گوشزد مي نمودم كه امتحانات پاياني 
ِصرفًا مالك ارزش يابي پاياني نيست، سؤاالت آن هم از نوع سؤاالت 
معمول نيست و ناظر به فهم و درك شما از مطالب ايراد شده در 

مباحث ديني خواهد بود.
در اواخر سال، تقريبًا دو هفته مانده به پايان سال تحصيلي، 
آن ها  از  و  گذاشتم  ميان  در  دانش آموزان  با  را  موردنظر  سؤاالت 
خواستم تا پاسخ آن ها را در طول اين دو هفته با فراغت كافي تهيه 
كنند و در روز امتحان، عالوه بر پاسخ گويي به چند سؤال امتحاني 
كوتاه پاسخ و چهار گزينه اي، برگه هاي مربوط به تالش دو هفته اي 

را به آن ضميمه كنند و تحويل دهند.
ابتدا، دانش آموزان باور نمي كردند و مي پرسيدند آيا واقعًا امتحان 
شما اين چنين است؟ در جواب پاسخ مثبت مي شنيدند. همين نكته 
آن ها  پاسخ گويي  و  سؤاالت  شنيدن  براي  بسياري  شعف  و  شور 
ايجاد مي نمود، به نحوي كه بعضي از فرط شادي در پوست خود 

نمي گنجيدند و با شور و نشاط آماده ي پاسخ گويي بودند.
سؤاالت خود را در پايه ي دوم به اين شرح پاي تابلو نوشتم و از 
آن ها خواستم سؤاالت را يادداشت كنند و طبق دستور براي امتحان 

عمل نمايند.
ابتداي سؤاالت خود را با اين جمله آغاز كردم. «من زندگي 

مي كنم تا فرمانرواي آن باشم نه برده ي آن»
۱. عناوين دروس اول تا آخر را به گونه اي كنار هم قرار دهيد 
كه فهم شما را از دروس بيان نمايد (به شكل يك انشا، طنز، حكايت، 

شعر و...)
۲. عناوين سه بخش كتاب درسي (انديشه و قلب، پايداري در 
عزم و در مسير) را به گونه اي كنار هم قرار دهيد كه نشان دهنده ي 

فهم كلي شما از كتاب باشد.
۳. مفاهيم كلي و مهم دروس نهم تا شانزدهم را به شكل نمودار 

و چارت نشان دهيد.

پاسخ هاي دانش آموزان آن چنان زيبا و با طراوت بود كه خواندن 
آن ها را برايم بسيار شيرين مي نمود و خستگي ناشي از تصحيح اوراق 
امتحاني معمول را ايجاد نمي كرد. چگونگي نوشتن مطالب نشان از 
زحمات فراواني داشت كه هر كدام از دانش آموزان در طول مدت 
سپري شده براي پاسخ گويي به سؤاالت متحمل شده بودند. به عنوان 
معلم، از اين كه توانسته بودم بستري را مهيا كنم تا دانش آموزان فارغ 
از دغدغه هاي درسي و استرس هاي معمول، به تفكر درخصوص 
قدرت  از  استفاده  با  و  بپردازند  خود  اعتقادات  و  ديني  آموزه هاي 
استدالل، منطق و عقالنيت خود، سؤاالت مطرح شده را مورد تحليل 

ابتدا، 
دانش آموزان 

باور نمي كردند 
و مي پرسيدند 

آيا واقعًا 
امتحان 

شما اين 
چنين است؟ 

در جواب 
پاسخ مثبت 
مي شنيدند. 
همين نكته 

شور و شعف 
بسياري 

براي شنيدن 
سؤاالت و 

پاسخ گويي 
آن ها ايجاد 

مي نمود
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و بررسي قرار دهند، احساس خوش حالي و موفقيت مي كردم.
شخصًا اعتقاد دارم با اتخاذ چنين روش هايي مي توان دروس 
ديني را از حالت كنوني خارج كرد، و آن را بستر مناسبي براي ساخته 
شدن دانش آموزان، شكل گيري شخصيت آن ها و ايجاد نگرش مثبت 

نسبت به آموزه ها و فعاليت هاي ديني قرار داد.
نظر به اهميت ذكر مصاديق و مثال هاي مختلف، پاسخ هاي 
چند دانش آموز، براي نمونه به ترتيب هر يك از سؤاالت مطرح شده 

بيان مي شود.

نمونه هاي برگزيده از پاسخ دانش آموزان به سؤال اول
نام دانش آموز: پوريا قائم مقامي، سال تحصيلي ۸۸-۸۹

۱. انسان بعد از شناختن جلوه هاي حكمت و تدبير خداوند مي تواند 
با كاروان هستي به سوي هدفش برود. در اين راه سرمايه هاي رشد 
به انسان داده شده و روزنه هاي خطايي نيز وجود دارد كه در اين راه 
اگر انسان مسير خود را مشخص كند به سعادت مي رسد و پنجره اي 
به روشنايي مي يابد و آينده اي روشن در منزلگاه بعدي در انتظار 

اوست كه براي رسيدن به آينده اي روشن واقعه ي بزرگي 
روي مي دهد كه بعد از آن مي توان فرجام كار خود را 

ببيني كه كسي كه بر او (خدا) اعتماد كرده و دوستي 
خود را با حق اعالم كرده است سعادتمند مي شود. 

در صدر اسالم همه داراي فضيلت آراستگي 
بودند ولي امروزه به خودنمايي رسيده است 
كه بايد همه در زيبايي عفاف جامعه شريك 
باشند و آن نظارت همگاني در كار است كه 
به هم خوبي ها را سفارش كنند زيرا همه 
داراي هدف و مسئوليت مشترك هستند كه 
بايد براي رسيدن به آن كار كنند كه در نظام 

اقتصادي جلوه ي بيش تري دارد.

نـام دانش آمـوز: عليرضا ترحمي، سـال 
تحصيلي ۸۸-۸۹

را  آن  و  آورد  وجود  به  را  جهان  اين  خدا   .۲
جلوه اي از حكمت و تدبير خود در برابر مخلوقاتش 

قرار داد. هم چنين خدا سرمايه هايي در انسان 
قرار داد تا با آن ها راه خود را انتخاب كند و 

به آراستگي وجود خود، كه نشان دهنده ي 
ظاهر و باطن است، بپردازد و عفاف 

زيبايي  باعث  اسالمي  پوشش  و 
ظاهري و باطني انسان مي شود. 

اعتقاد  با  انسان  هم چنين 

به خدا و دوستي حق، كه همان محبت به خدا و اهل بيت پيامبر 
است، مي تواند جايگاه خوبي براي خود به دست بياورد. در مقابل 
اين سرمايه هاي رشد، خدا روزنه هايي از خطا قرار داد تا انسان را 
در اين دنيا بيازمايد و بعضي از انسان ها دعوت شيطان و نفس خود 
را مي پذيرند و در برابر حقايق ناداني هايي انجام مي دهند. به همين 
جهت خدا انسان را موظف به نظارت همگاني و انجام امر به معروف 

و نهي از منكر كرد.
كار گوهر زندگي است و كار انسان را از گناه دور مي كند. پس 
خدا براي هر انسان كاري را معين كرد تا به سمت گناه نرود و تمام 
فكرش متوجه آن كار باشد. انسان با انفاِق بخشي از اموال خود و 
دادن خمس و زكات بركت زندگي خود را بيش تر مي كند و براي 
براي  اين پول  ماليات هايي مي دهد و  آبادي خود و سربلندي آن 
تأمين مخارج كشور استفاده مي شود. پس خدا با توجه به اهداف هر 
انسان و اعمال و رفتار او در اين نظام، جهان را مانند كارواني قرار 
داد و هر انسان در اين كاروان داراي زمان معيني براي زندگي در 
دنياست كه پنجره اي رو به روشنايي است و با مرگ او و 
انتخاب اهداف بزرگ به آينده ي روشني كه پيش 
روي او هست مي رسد و با رسيدن روز قيامت 
واقعه و تحول بزرگي به وجود مي آيد و 
در آن واقعه ي بزرگ به اعمال انسان 
رسيدگي مي شود و جايگاه [او] در 
جهان آخرت معين مي شود كه يا 
بهشتي هست يا جهنمي و در آخر 
و  اعمال  نتيجه ي  و  فرجام  كار 

كارهاي خود را مي بيند.

نام دانش آموز: اشكان اميني، 
سال تحصيلي ۸۸-۸۹

اين دانش آموز جواب هاي خود را 
به شكل شعر (البته در حد خودش) سروده و 
در شش صفحه فقط سؤال اول را نوشته است، 

كه قسمت هايي از آن آورده مي شود.
۳. مقدمه:

در اين درس دين و زندگي امسال 
راصد بود معلم خوب و خوش حال

حرف مي زد، بحث مي كرد عين بلبل
شد درس، در دستمان مانند يك گل 

امتحان هايش بود سخت مفهومي
ممكن است در امتحان بشي مرحومي

ز آشنايي با ما كرد آغاز

با اتخاذ چنين 
روش هايي 

مي توان 
دروس ديني را 
از حالت كنوني 

خارج كرد، و 
آن را بستر 

مناسبي براي 
ساخته شدن 
دانش آموزان، 

شكل گيري 
شخصيت آن ها 
و ايجاد نگرش 

مثبت نسبت 
به آموزه ها و 
فعاليت هاي 

ديني قرار داد
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نفس اماره، همان رفيق دام هاي شيطان 
غفلت از خدا و جهل از حقايق را كه نگو

با اين ها مي روي تا گردن در گناه فرو
تو داري حقيقت با روحت، نه جسمت 

دوست داري بگويم كمي از فطرت؟
روح تو باقي ست چون «خود» ثابت است

رؤياي صادقه مزيد بر علت است 
و...

درس شانزدهم 
فقط مي مونه يه چيز ديگه، اين كه كار بكني

واسه زن و بچت جون بكني، تالش بكني
تا خدا و رسول ازت راضي بشن

همه خانواده ات باهات تا بهشت راهي بشن
مي خواهي پول در بياري بايد بدي صدقه 

تا نداشته باشي تو در زندگي دغدغه

نام دانش آموز: عليرضا عالي مقدم، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۴. با ديدن جلوه هاي حكمت در دنيا و تدبير و تحليل و بررسي 
آن ها مي توان با كاروان هستي كه مبدئي به نام دنيا و مقصدي به 
نام سربلندي در آخرت دارد همراه شد و با گرفتن سرمايه هاي رشد 
در بين راه و نگاه از پنجره اي به روشنايي به آينده ي روشن نگاه 
كرد و به منزلگاه بعد كه همان سربلندي در آخرت است رسيد و در 
واقعه ي بزرگ، فرجام كار بسيار خوبي داشته باشيم و با اعتماد بر او 
و دوستي با حق و با داشتن فضيلت و آراستگي و درك زيبايي عفاف 
و گسترش نظارت همگاني از جمله امر به معروف و نهي از منكر از 
تنبلي و سستي پرهيز كرده و با كار كه گوهر زندگي است از جمله كار 
در نظام اقتصادي، كه به صورت اسالمي نيز هست، در آخرت جايگاه 
نيكوكاران را به خود اختصاص بدهيم به كمال و غايت نهايي برسيم 

و سربلند شويم (ان شاءاهللا)

نمونه هاي برگزيده از پاسخ دانش آموزان به سؤال دوم 
نام دانش آموز: عليرضا ترحمي، سال تحصيلي ۸۸-۸۹

۱. در ارتباط با عناوين سه بخش دين و زندگي دوم مي توان به 
فردي كنكوري اشاره كرد كه اين فرد به آينده ي خود مي انديشد و به 
خاطر اين كه در آينده پيشرفت داشته [باشد] با ايماني قلبي به اين 
نتيجه مي رسد كه بايد فردي مفيد براي جامعه ي خود شود و همين 
ايمان قلبي باعث مي شود كه پايداري در تصميم و عزم خود پيدا كند 
و با تالش و مطالعه ي فراوان مي تواند در مسيري به سوي پيشرفت 
قرار بگيرد كه در دين همين گونه است. فرد براي اين كه به سعادت 

سپس خود را معرفی كرد با ناز 

درس اول
چو درس اول ما شد آغاز 

سيب و انگور گالبي آورد باز
ز دنيا مي توان حق را خدا ديد 

چون هدف را در اين نظام مي توان ديد 
هماهنگي و همكاري و پيوستگي 
اين دنيا پيش مي رود با آهستگي
وجود خداوند را مي توان فهميد 

چون منظم تر از دنيا را نتوان ديد 
گردش سياره به دور خورشيد خارق العاده  است! آره 

پس بايد ايمان بياري كار خدا نظم داره 

درس دوم 
بعد از شناخت خدا در درس اول

نظام ها را مي شناسي تو حتمًا
مي آموزي از نظام طولي و عرضي

چو در طول خدا هستي خيلي مي ارزي!
همه در طول خدا در اين جهان اند

همه نشانه هاي برهان اتصال اند

درس سوم 
چو آموختي نظام ها را در درس دوم 

بايد تالش كني تو در درس سوم 
چو سرمايه هاي رشد داري در دست 

اگر غفلت كني همه را مي دي از دست 
مي گويي از وديعه هاي الهي 

تا نباشيم در آن دنيا روسياهي 
فطرت خدا آشنا، گرايش به نيكي ها 

هستند جزئي از اين سرمايه ها، وديعه ها 
قوه ي عقل و وجدان اخالقي

به من بگو چرا اين قدر بداخالقي؟

درس چهارم 
نفس اّماره و لّوامه چو آمد در ميان 

وسوسه گر، سرزنشگر پس نگو هر دو بيان 
گر استفاده نكني از اين سرمايه ها 

گير مي افتي در روزنه هاي خطا 
موانع رشد ما هستند اين ها در هر زمان 

وقتي انسان 
تصميم به 

انجام كاري 
مي گيرد فقط 
همان تصميم 
و صرفًا گفتن 

جّدِي «من 
انجامش 
مي دهم» 

كافي نيست. 
انسان بايد بر 

تصميمي كه 
گرفته اعتماد 

داشته باشد و 
هدف براي آن 

مشخص كند
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برسد، تصميم به انجام اعمال نيكو و دوري از وسوسه هاي شيطان و 
نفس خود مي كند و به اين كه دنياي ديگري وجود دارد و خدا اين دنيا 
را فقط براي آزمودن ما خلق كرده است، توجه مي كند، كه با انجام 
اين كارها در مسير رسيدن به روشنايي قرار مي گيرد و سعادتمندانه 
به مقصد نهايي يعني جهان آخرت مي رسد. در آن جا به اعمال او 

رسيدگي مي شود و جزاي اعمال خود را مي بيند.

نام دانش آموز: سعيد عليجاني، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۲. انسان در ابتداي هر عمل و تصميمي كه مي گيرد فكر و 
انديشه اي در درون فكر و ذهن خود دارد و با تفكر به اين پي برده 
است كه چه كاري را بايد انجام دهد. عنصري ديگر هم وجود دارد كه 
در ابتداي تصميم گيري با عمل به آن به انسان جهت مي دهد و آن 
قلب انسان است. انديشه و قلب، انسان را ياري مي كنند تا تصميمي 
كه مي خواهد بگيرد، بگيرد. گاهي مواقع انديشه بر قلب و گاهي موانع 
قلب بر انديشه تسلط مي يابد و جهت دهي آن بيش تر است. مثًال وقتي 
جواني عاشق مي شود (عشق دنيايي) كم تر از عقل او برايش تصميم 
مي گيرد تا قلب او. اما به طور مثال: فردي كه مشغول كار است از 
عقل خود بيش تر استفاده مي كند و عقل بيش تر به او فرمان داده و 
فرمانش عملي تر است. انسان بايد تصميم درست را بگيرد و طي 

شرايط مختلف تصميم خود را تغيير ندهد.
وقتي انسان تصميم به انجام كاري مي گيرد فقط همان تصميم و 
صرفًا گفتن جّدِي «من انجامش مي دهم» كافي نيست. انسان بايد بر 
تصميمي كه گرفته اعتماد داشته باشد و هدف براي آن مشخص كند. 
اما باز هم اين كارها كافي نيست. انسان بايد عالوه بر انجام اين دو 
كار براي رسيدن به هدف خود، آن تصميم را تا مرحله ي عملي شدن 
پيش برد (پايداري در عزم) و در راه و مسير به بهترين نحوه به آن 
عمل كند و نگذارد موانعي مانع حركت او شوند. بايد پايدار به مسير 
خود ادامه دهد تا به مقصد برسد، مانند دانه اي كه در خاك كاشته 
مي شود، بايد به آن توجه داشت كه دانه سالم بوده باشد، در عمق 
مناسبي كاشته شده باشد و اين كه به آن دانه ايمان داشته باشي كه 
سبز مي شود و به بار مي نشيند و در راه رشد كردن آن بايد به آن آب و 
كود دهي و در مقابل نور خورشيد قرار دهي تا بتواند رشد كند و به 

هدف اصلي اش كه رشد و سبز شدن دانه است برسيم.

نام دانش آموز: عليرضا عالي مقدم، سال تحصيلي ۸۸-۸۹
۳. ما مي توانيم عناوين اين فصول و ترتيب اين عناوين را به 
مراحل تبديل خمير در يك نانوايي به نان تشبيه کنيم به اين گونه 
كه مي توان گفت: همان طور كه براي آماده كردن نان سه مرحله ي 

با ديدن 
جلوه هاي 

حكمت در 
دنيا و تدبير 
و تحليل و 

بررسي آن ها 
مي توان با 

كاروان هستي 
كه مبدئي 

به نام دنيا و 
مقصدي به 

نام سربلندي 
در آخرت دارد 

همراه شد
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بازخوردنام خانوادگينامرديف
دسته بندى ات اگرچه خالصه ولي خوب بودـ  انشاي عناوين دروس با انتخاب كتاب زندگي و طرح سؤال جالب انصاريمحمد حسين1

بود ـ در عناوين دروس، اگرچه خوب نوشته شده است، ولي خالقيتي مشاهده نمي شود.
شعر دروس را كه در شش صفحه نوشته اي برايم بسيار جالب بودـ  نمي دانم در ارتباط با تو و تالشت چه بگويم امينياشكان2

ورقه ي زارع را كه خواندم به خود و تالش او باليدم. برگه ي تو را كه ديدم در زيبايي و ابتكار و معنا منحصر به 
فرد بود و نياز نبود كه بگويي چه قدر وقت گذاشته اي كه كار خود بگويد چه اتفاقي افتاده است.

از اظهارنظر محبت آميزت نسبت به كالس ممنونم. تالش بسيار خوبي از خود به نمايش گذارده اي، چارت هايت حسنيعلي اصغر3
درست، زيبا و دقيق بود؛ انشا عناوين دروس را خوب به هم ربط داده و نتيجه گيري خوبي از خود نشان داده اي 

آفرين ـ لذت بردم.
قصه جوان و پادشاه و متصل كردن سه بخش كتاب به بهترين نحو ممكن انجام شده است، به گونه اي كه انسان سيفعرفان4

از خواندن داستانت لذت مي برد و به درك و فهمت درود مي فرستد. بقيه ي مطالب را هم كه به صورت شعر و 
چارت درآورده اي بسيار عالي و زيبا بود، درود. چه خط زيبايي داري.

درست كردن خمير، قرار دادن در تنور و در مرحله ي سوم خارج شدن 
از تنور و آماده شدن نان براي مصرف را طي مي كنيم، انديشه و قلب 
همان آماده كردن خمير نانوايي است. پايداري در عزم، همان ماندن 
در تنور و تحمل گرما و حرارت است و در مرحله ي سوم قدم در 
مسير، همان طبخ مناسب و حرارت ديدن به اندازه است كه موجب 
خوش پختي و خوش مزگي نان مي شود. در هر كدام از اين مراحل 
چنان چه مرحله ي موردنظر خوب و درست طي نشود نان حاصل شده 
به لحاظ عدم رعايت نكات الزم در آن مرحله، بي كيفيت شدن و 
بي ارزش شدن آن را در پي دارد. نان هاي بي كيفيت و فطير هم چون 
انسان هايي هستند كه مراحل زندگي (پخته شدن آدمي) را به خوبي 
طي نكرده اند و نان هاي با كيفيت و گران قيمت، آن هايي هستند كه 
لحظه لحظه ي عمرشان را به خوبي سپري كرده و نهايت استفاده 

را از آن برده اند.

را  آن ها  دل  در  مي خواندم  را  دانش آموزان  پاسخ  كه  زماني 
تحسين مي كردم و براي اين كه بتوانم اين نحوه ي امتحان را كامل 
به ثمر برسانم عالوه بر دادن نمره ي كامل، به اكثر دانش آموزان، 
سعي كردم متناسب با حال هر يك بازخوردي ارائه دهم كه در عين 
تشويق و توجه به شايستگي هاي كارشان، آن ها را نسبت به نقاط 

قوت و ضعفشان آگاه كنم كه ذيًال به نمونه هايي اشاره مي شود: 

دانش آموزان با ديدن نظرات داده شده پيرامون كارشان بسيار 
خوش حال شدند و از اين كه مطالبشان دقيقًا خوانده شده بود ابراز 
رضايت و خرسندي مي كردند. البته به تعدادي از دانش آموزان، كه 

دقيق تر از بقيه نوشته بودند، جوايزي نيز اهدا گرديد.




