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  به نام خدا

  گذاري راهنماي نمره
1393 – 1392   

  
  

   نداي مدرسهكتاب           
                                                           طرح بهبود سطح سواد خواندن

                                                                                                       
                     

  
  :كنندگان محترم تصحيح

  :با توجه به مشاهدات اخير در تصحيح اوراق لطفا به موارد زير توجه جدي شود
  . اهميت آزمون و نمرات دانش آموزان مورد توجه قرار گرفته شود  -1
يـا نيـز داراي اهميـت اسـت     كنند و اين موضوع بـراي اول  با توجه به اين كه دانش آموزان نمرات و رتبه خود را با هم مقايسه مي  -2

  . لطفا در تصحيح اوراق سوال به  سوال پيش برويد تا مشكلي ايجاد نشود
نمره نـدادن بـه پاسـخ هـاي     / خط كشيدن زير قسمت درست/ تيك / غلط و صحيح / نيم بارم / از نمره گذاري به صورت درصد -3

به دليل عـدم آشـنايي همكـاران ايـن مركـز بـا       . جدا خودداري نماييد ...منفي و مثبت كسر از نمره بارم و / منفي و مثبت دادن / غلط 
  . معيارهاي نمره گذاري شما بزرگواران ضريب خطا باال خواهد رفت

ضمنا برگـه هـاي ايـن    . لذا از اين آزمون به بعد فقط نمرات كامل كه مشخص و واضح در برگه درج شده باشد مورد قبول خواهد بود
  .از خواهد گشت تا در تعطيالت نوروز در منزل ، مورد بررسي مجدد قرار گيردآموزان ب آزمون به دانش
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  گذاري كليد سؤاالت و راهنماي نمره

  سومي  پايه  – زمين حيات بر روي
1393 – 1392   

  
  كتاب نداي مدرسه           

                                               طرح بهبود سطح سواد خواندن
     

  
  : كنندگان محترم تصحيح

ايـن آزمـون در حقيقـت    . پرلز طراحي شده استسطح  چهاربرگزار شده براساس  آموزان براي ارزيابي از عملكرد دانشاين آزمون كه 
ها در متون مورد سنجش ،  تفاوت. المللي سواد خواندن است كه با كمي تفاوت انجام مي شود ي كوچكي از آزمون بين شبيه ساز و نمونه

  .آموزان است گذاري و تصحيح اوراق بوده و دليل آن تنها ايجاد انگيزه در معلمان و دانش نمره
  .باشد گذاري به شرح زير مي سطوح طراحي سؤال و راهنماي نمره

  
  ها تعداد سؤال  ها شماره سؤال  نمره  درصد  سطح

  سؤال 4  4تا 1  نمره4 ٪20 تمركز و بازيابي اطالعات.1
  سؤال 4  8تا 5  نمره6 ٪30  قيماستنباط مست.2
  سؤال 4  12 تا9  نمره6 ٪30 ها و اطالعات تفسير و تلفيق ايده.3
  سؤال 3  15 تا13  نمره4 ٪20 متنيزبان و عناصر،بررسي و ارزيابي محتوا.4

  
  .از سه نوع سؤال در طراحي آزمون استفاده شده است

  اي سؤاالت چهار گزينه. 1
  سؤاالت كوتاه جواب. 2
  االت تشريحيسؤ. 3

  .شود عالمت زدن دو جواب غلط محسوب مي  اي در سؤاالت چهارگزينه :توجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد برادران ـ  14تهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان دانشگاه ـ بين چهارراه لبافي نژاد و جمهوري ـ كوچه ي خاص ـ  پالك :  آدرس 
    0912 3865121)          خط  5(   66494040:    باني تلفن واحد تحقيقات و پشتي  
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  سومپايه  -زمين حيات بر روي                                                                            )                  تكويني سنجش( 4آزمون 
  

                                                                                        ادبي   : هدف
  ي كه به صراحت در متن بيان شده تمركز و بازيابي اطالعات): سطح يك(فرآيند 

  
  .)نوشت تندتند اطّالعات روي تابلوها را مي(. صحيح است) د(سخ پا   1سؤال 

  
    2سؤال 

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

درسـتي اشـاره شـده    دليل ناراحتي بچه ها از كار سپهر كه به صراحت در متن آمده به ها به در پاسخ
  .است
      چون سپهر وظيفه اش را انجام نداده بود و نتوانسته بود از موزه حيـات وحـش اطالعـات جمـع آوري
  )نمره  0/ 5. ( كرده بود او با اين كار، گروه را با مشكل بزرگي رو به رو) نمره  0/ 5. ( كند
 شده بودندها با مشكل بزرگي رو به رو  حاال آن آوري كند و قرار بود سپهر بيشترين اطالعات را جمع.  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  

شـده  ندرستي اشـاره  دليل ناراحتي بچه ها از كار سپهر كه به صراحت در متن آمده به ها به در پاسخ
  .است
 زه نرفته بودچون سپهر به مو. 
 چون به سپهر حسودي مي كردند  .  

  
  ).ها را مطالعه كنند تا بتوانند به راحتي آن. (صحيح است) ج(پاسخ    3سؤال 
    4سؤال

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1
روه مهـره داران قـرار گيرنـد بـه درسـتي      ويژگي جانوران كه باعث مي شود آن ها در گها به در پاسخ

  .اشاره شده است
 1- داشتن اسكلت و ستون فقرات  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  
  .ها به دليلي كه به صراحت در متن بيان شده، به درستي اشاره نشده است در پاسخ

 پا و / مغز. ...  
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  سومپايه  -حيات بر روي زمين                                                                            )                  تكويني سنجش( 4آزمون 
  

  )گيري ساده نتيجه(استنباط مستقيم : فرآيند سطح دو
  

   5سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2
  .ستها به ترتيب اتفاق هاي متن به درستي اشاره شده ا در پاسخ

  پاسخ درست به ترتيب از باال به پايين 
  .مي باشد             3                   1                 5                  4             2     

  )درك ناقص(درست پاسخ 
 .نمره منظور نماييد يكمورد صحيح  سهبراي اشاره به   نمره  1

 )عدم درك(پاسخ نادرست

 مورد غلط نمره اي تعلق نمي گيرد سه به پاسخ هاي.   

  
   6سؤال 

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

اين كه سام نفهميد چه اتفاقاتي در حال وقوع است به درستي اشـاره شـده اسـت و    ها به در پاسخ
 .آموز با توجه به متن استنباط درستي از داليل اين موضوع دارد دانش

 ه چـ واسـت ببينـد   خ و ميكرد  اشت دعواي مارمولك ها را نگاه ميي منتظر سرويس مدرسه بود دوقت
   ) نمره  0/  5( . ها را برد از آن ي سياه بزرگي يكي ناگهان سايه)  نمره  0/  5( افتد كه اتفاقي مي

  و يا 
   درسـه رسـيدند و   بـه م  ) نمـره   0/  5( خواست به اخبار علمي گوش كنـد كـه    در ماشين سرويس مي

  ) نمره  0/  5( . مجبور شد از ماشين پياده شود
  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

 
  .علت نفهميدن  اتفاقات در حال وقوع به درستي اشاره نشده استدر پاسخ ها به

  سپهر كيف سام را كشيد/ سرويس مدرسه رسيد و او نفهميد /.  
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  پايه سوم -حيات بر روي زمين                                                                                         )     تكويني سنجش( 4آزمون 

  
   7سؤال 

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

ر مـتن آورده  آموز بوده و در آن دو دليل مبتني بـ ي درك كامل دانشدهندههاي داده شده نشان پاسخ
  . است جانداران تفاوتداليل ي درك دانش آموز از  دهنده شده كه نشان

1- بعضي ها به قدري كوچكند كه بايد با ميكروسكوپ آن ها را ديد و بعضي هـا ان قـدر   . اندازه يا جثه
   .غول پيكر هستند كه از چند مرد قوي هيكل هم بزرگ ترند

ا با برگ هايشان مي سازند ولي حيوانات از گياهان يا حيوانات ديگـر  گياهان غذاي خود ر. نوع تغذيه -2   
  .تغذيه مي كنند

  ...  .بعضي ها چنگال و . نوع محافظت از خود -3
  )درك ناقص(درست پاسخ 

  .يك نمره منظور نماييدفوقاز مواردمورديكبراي اشاره به  نمره 1

  
  .)چون سپهر پيشنهاد خوبي داده بود و مسؤل خواندن گزارش شده بود(. است صحيح) ب(پاسخ  8سؤال 

  
  

   ها و اطالعات تفسير و تلفيق ايده): سطح سه(فرآيند 
  شكمو و نادان  9سؤال 

  
   10سؤال 

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

ش آموز و درك درست تغييـرات در مـتن گـزارش اسـت و دانـش      نشان دهنده ي تحليل دانها  پاسخ
  . تغييرات را بنويسدبا توجه به فرضيه جديد آموز به درستي توانسته 

 ميرنـد و كردنـد مـي    جانواراني كه از گياهان تغذيـه مـي  )نمره  0/ 5. ( رود ي زندگي از بين مي چرخه 
و با خوردن يكـديگر نسـل    ايي براي خوردن نداشتندخوردند ديگر غذ جانوراني كه حيوانات گياه خوار را مي

  )نمره  0/ 5( . رفتند انسان ها و تمام موجودات زنده از بين ميدر نتيجه  .آن ها هم منقرض مي شد

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  ي خارج از مفاهيم باال غلط محسوب مي گرددپاسخهر.  
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  پايه سوم -حيات بر روي زمين                                                                               )               تكويني سنجش( 4آزمون 

   11سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

از طـرف دانـش آمـوز اسـت و دانـش آمـوز بـه درسـتي         كوشـانشان دهنده ي تحليل رفتارپاسخ ها 
  . غيير رفتار او و داليل اين تغييرات را درك كرده و بنويسدتوانسته ت

  سـپهر بـا   زيرا . حسادت كرد و تصميم گرفت كاري كند تا سپهر نتواند گزارش را بخواند كوشادر ابتدا
پيشنهادي كه داده بود رضايت رهبر گروه را جلب كرده بود و سام كه فكر مي كرد با اطالعاتي كـه سـپهر   

كوشا هم نقشـه اي  . گزارش خيلي خوبي تهيه مي كنند ، او را مسؤل خواندن گزارش كرد جمع خواهد كرد
  .كشيد

  در پايان داستان 
 .باعث شد دوسـتش ناراحـت و شـرمنده شـود     ه بودكاري كردبازيرا . كوشا از رفتار خود پشيمان شده بود

 فهميـد كـه   ند و كوشاشدحت ناراها از دست سپهر  ي بچه عالوه بر اين گزارش گروه هم خراب شد و همه
  .ندي اعضا گروه آسيب بز تواند به همه ر اشتباه ميايك رفت

   .همه ي بچه ها معذرت خواهي كرد عاقل شده بود زيرا به اشتباهش پي برده بود  و از سپهر و
  )درك ناقص(درست پاسخ 

  .شود نمره محاسبه دليل منطقي آن يك ويژگي يك نمره و براي اشاره بهبراي اشاره به  نمره 1 
 )عدم درك(پاسخ نادرست

 

   سپهر نگذاشت او حرفش را تمام كنددر ابتدا عصباني بود چون.  
    .زيرا دوست نداشت به موزه حيوانات برود. پشيمان بود       
    در پايان   

از آزمايشـگاه  انش عـذر خـواهي نكـرد و    دوستاز سپهر و . گزارش را خودش خوانده بودزيرا  .ودمغرور ب  
 .  بيرون رفت

   12سؤال 
  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

جانداران توانسته بـه خطـرات   ويژگي هاي نشان دهنده ي اين است كه دانش آموز با تحليل ها  پاسخ
 . پي برده و به درستي آن را بنويسدآن ها براي انسان 

  باكتري ها             
آن ها ناقـل خيلـي از   . كنند و رشد مينسان ها زندگي امحل زندگي  بسيار كوچكند و به راحتي درون چ    

بيماري ها هستند و به دليل نزديكي به انسان ها به راحتي مي توانند بدون اين كه ديده شوند و بدون هيچ 
         .خطري از طرف انسان ها، به انسان نزديك و به او آسيب بزنند

  )درك ناقص( درستپاسخ 
  .نيز يك نمره محاسبه شوددليلاشاره بهموجود يك نمره و به اشاره  نمره 1

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  

 .پاسخ ها نشان دهنده ي درك درست متن توسط دانش آموزان نيست

  به ما حمله مي كنند و ما را مي خورندحيوانات درنده. 
   آن ها را ديد نمي شود. / وحشي و درنده هستند .  
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  سومپايه  -حيات بر روي زمين                                                                            )                  تكويني سنجش( 4آزمون 

  
  بررسي و ارزيابي از محتوا، زبان و عناصر متني: فرآيند سطح چهار

  
    13سؤال 

  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

انتخـاب  داليل نشان دهنده ي درك كامل دانش آموز از متن بوده و او توانسته به درستي پاسخ ها 
  . بيان كندرا اين نام 

  اي  توان گونه شوند و در همه جاي زمين مي ي گياهان و حيوانات تقسيم مي زنده به دو دسته  موجودات
  . ها را پيدا كرد از آن
  در آب، خشكي، روي زمين و زير زمين. در واقع زندگي در همه جاي زمين وجود دارد.  
  شود مي سر جهان كشف  جديد از جانداران مختلف در سرتا  ها، هر سال، صدها نوع با تالش فراوان آن .  

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  هر پاسخي به غير از موارد باال غلط محاسبه مي شود.    

  
  ).كند هاي خوبي به دست آوردند كه در آينده به آن ها كمك مي ها كوشا را بخشيدند و تجربه بچه(. استصحيح ) الف(پاسخ  14سؤال 

   15سؤال 
  پاسخ درست

  نمره 2

مطالـب   از ه بـه درسـتي  از متن بوده و او توانسـت نشان دهنده ي درك كامل دانش آموزپاسخ ها 
     .داستان به جمله ي مورد نظر دست يابد پاياندرج شده در 

  اي كز كرده بود اي حرف بزند گوشه و آرام بدون اين كه كلمه   سپهر ساكت.  
   گلويش را گرفته بـود بـا شـرمندگي گفـت     در حالي كه بغضكه ديگر طاقتش تمام شده بود سپهر: 

  .ببخشيد

  پاسخ نادرست

     هر جمله ي ديگر يا كل پاراگراف غلط محسوب مي گردداشاره به.   
  

  


