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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
يا نيـز داراي اهميـت اسـت    كنند و اين موضوع براي 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 ندادن به پاسـخ هـاي   / خط كشيدن زير قسمت درست/ تيك /  غلط و صحيح/ نيم بارم / از نمره گذاري به صورت درصد -3
بـا  همكـاران ايـن مركـز    به دليل عدم آشنايي . جدا خودداري نماييد ...و منفي و مثبت كسر از نمره بارم / منفي و مثبت دادن /  غلط

  . معيارهاي نمره گذاري شما بزرگواران ضريب خطا باال خواهد رفت
ضمنا برگه هاي 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
  پايه دوم  – هاي سياه غول

1393 – 1392   
  

   نداي مدرسهكتاب           
                                                           طرح بهبود سطح سواد خواندن

                                                                                                     
                       

  
  :كنندگان محترم تصحيح

در حقيقـت  ايـن آزمـون   . پرلز طراحي شده اسـت سطح  چهاربرگزار شده براساس  آموزان براي ارزيابي از عملكرد دانشاين آزمون كه 
متـون مـورد   هـا در   تفـاوت . انجـام مـي شـود   كمي تفـاوت  است كه با المللي سواد خواندن  ي كوچكي از آزمون بين نمونهشبيه ساز و 

  .استآموزان  گذاري و تصحيح اوراق بوده و دليل آن تنها ايجاد انگيزه در معلمان و دانش نمرهسنجش، 
  .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  نمره 4  ٪20  تمركز و بازيابي اطالعات. 1
  سؤال 3  7تا  5  نمره 6  ٪30  قيماستنباط مست. 2
  سؤال 3  10تا  8  نمره 6  ٪30  ها و اطالعات تفسير و تلفيق ايده. 3
  سؤال 3  13تا  11  نمره 4  ٪20  متني زبان 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
  سؤاالت تشريحي. 3

  .شود غلط محسوب ميمت زدن دو جواب، عال  اي در سؤاالت چهارگزينه :توجه
  

  

  
  
  
  

   واحد برادران ـ  14پالك راه لبافي نژاد و جمهوري ـ كوچه ي خاص ـ  بين چهارـ  دانشگاهتهران ـ خيابان انقالب ـ خيابان   : آدرس
         0912 3865121          )خط  5(   66494040    :تلفن واحد تحقيقات و پشتيباني 
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  پايه دوم  - هاي سياه غول                                                                              )                 تكوينيسنجش ( 4آزمون 

   ادبي  :هدف

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

  .)به حرف هاي كوشا فكر مي كرد. (صحيح است)  ب (پاسخ    1سؤال 
   2سؤال 

  )درك كامل( پاسخ درست

  رهنم 1
  . متن به صراحت آمده به درستي اشاره شده استدردليل كار پدر سام كههاي داده شده به در پاسخ

  كرد اين تعطيلي براي مرگ زمين است نه براي شادي و تفريح چون فكر مي/  هوا آلوده بودچون.  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  
شـاره نشـده   درسـتي ا بـه  ،به صراحت آمدهكه در متنبه دليل كار پدر سامهاي داده شده در پاسخ

 .است

چون از دست سام عصباني بود. / ها عصباني بود چون از دست بچه.  
 خوانند ها بايد رياضي مي چون بچه.  

  
  

  .)ماشين ها وارد هوا مي شود گازهاي سمي كه از طريق كارخانه ها و. (صحيح است) ج(پاسخ   3سؤال 
   4 سؤال

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

كه در متن به صراحت آمده است به درستي اشاره شده رفتار مردمهاي داده شده به دليل در پاسخ
  . است
  آوري زباله ها كـرده بودنـد   ها كه شروع به جمع با ديدن كار بچه. /  ها با ديدن كار پدر سام و بچه / .

  .ها به ياد آوردند كه بايد چه كار كنند ر درست بچهديدن رفتا
 )عدم درك(پاسخ نادرست

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

 كردند خودشان زباله ها را ريخته بودند و بايد آن را جمع مي .  
 و .     ترسيدند آبرويشان برود .  ...   
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  پايه دوم  -هاي سياه  غول                                                                              )                 تكوينيسنجش ( 4آزمون 
   )گيري ساده نتيجه(استنباط مستقيم : فرآيند سطح دو

   5سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

  .ها به ترتيب اتفاق هاي متن به درستي اشاره شده است اسخدر پ
  پاسخ درست به ترتيب از باال به پايين 

     2   

3        
    5              

     1    
  .مي باشد    4    

  )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 سهبه پاسخ هاي.   

  

    6سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

  
دو دليـل مبتنـي بـر مـتن      هبـ آموز بوده و در آن  ي درك كامل دانش دهنده نشانهاي داده شده،  پاسخ

  .است ناراحتي بهرامها به علت  و پي بردن آندرك دانش آموز ي  دهنده آورده شده كه نشان
 بـه  هـا بايـد    آنو هوا آلوده بـود   زيرا) نمره  1(  ها اجازه نداد در حياط بازي كنند به آنپدر سام به ي توق

  )نمره  1(  .كردند ميو تمرين هاي رياضي را حل  دماندن مياتاق سام جاي تفريح در 
  و يا 

   تصـميم گرفـت    شـد و  براي مرگ زمـين بسـيار ناراحـت   ) نمره  1(  خواب نابودي زمين را ديد وقتي
  )نمره  1(  .باكمك دوستانش زمين را نجات دهد

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  

  .باشد آموز ميدانشي عدم دركدهندهداده شده نشان هاي پاسخ
   مي ديداخبار  پدرش داشتوقتي.   
 از ديدن آن همه زباله ناراحت شد ر رفته بودندوقتي براي كامل كردن گزارش به بيرون از شه .  
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  پايه دوم  -هاي سياه  غول                                                                              )                 تكوينيسنجش ( 4آزمون 
   7سؤال 

  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

جملـه از مـتن ي درك كامل دانش آموز از متن بـوده و بـا ذكـر دو    دهندهخ هاي داده شده نشانپاس 
  . تشخيص دهدبه درستي را داليل از بين رفتن حيوانات و پرندگان  توانسته

 1-بين رفـتن مـاهي هـا و     باعث ازو  كنند ها را آلوده مي د شيميايي سمي، رودخانهاهاي ما با مو كارخانه
   .كنند ها زندگي مي كه در اين رودخانهشوند  تي ميحيوانا

خورنـد،   پاشي مزارع خود، عالوه بـر حشـراتي كـه محصـوالت آن هـا را  مـي       سم ان هم بازركشاو -2    
  .برند پرندگان را هم از بين مي

  )درك ناقص( پاسخ درست
 .اشاره به يكي از موارد فوق يك نمره منظور گردد  نمره 1

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  

ه و دانـش آمـوز نمـي    درك كامل دانش آموز از متن بـود عدميدهندهپاسخ هاي داده شده نشان
  .تواند جمله هاي مورد نظر را پيدا كند

  كند استفاده از موادشيميايي، براي از بين بـردن حشـرات و    يكي ديگر از كارهايي كه هوا را آلوده مي
  .هاي هرز است علف
 مهربان ما را نابود مي كندآلودگي زمين.  

  ها و اطالعات تفسير و تلفيق ايده): سطح سه(فرآيند 

    8سؤال 
  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

مبتني بر متن  راه از متن بوده و با ذكر دودانش آموز ي درك كاملهدهندداده شده نشانهاي پاسخ  
  . تشخيص دهدرا طبيعت  گي با استفاده ازكم كردن آلوددليل توانسته 

   خواهيم به جاي استفاده از انرژي هايي كه آلودگي زيادي دارند و از آن ها ببه مردم آموزش دهيم  بايد
   .عت مانند، خورشيد، باد و آب استفاده كنندد در طيبورژي هاي موجناز ا

  ...و يا 
  يوانـات  ژن حتوان با اسـتفاده از بـاكتري واكسـي    ايي ميمييدر كشاورزي هم به جاي استفاده از مواد ش

  .د تا به كود مناسب براي گياهان تبديل شوندوگياهان فاسد را تجزيه كر
  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  
 واستفاده دوباره از موادي چون شيشه، كاغذ، پالستيك از آلـوده شـدن هـوا     با صرفه جويي در انرژي

  . جلوگيري كنيم
  

  ).عاقل  صبور و. (صحيح است)  ب (پاسخ  9سؤال 
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  پايه دوم  -هاي سياه  غول                                                                              )                 تكوينيسنجش ( 4آزمون 
    10سؤال 

  
  
  

  )ملدرك كا( پاسخ درست

  نمره 2

ي درك كامل دانش آموز از متن مي باشد و دانش آمـوز توانسـته   دهندهپاسخ هاي داده شده نشان 
به شخصيت او پي ببرد و تغيير رفتار او را با ذكـر كارهـايش بـه درسـتي بيـان       كوشا بر اساس كارهاي

  .كند
  زير نويس برنامه خبري ديـد و   چون خبر تعطيلي مدارس را در/  بود حال كوشا خوشدر ابتداي داستان

  .دوستانش را خبر كرد
با دوستانش بازي و تفريح كند اما پـدر سـام بـه     خواست در آن روز تعطيل چون مي /عصباني و ناراحت شد

پـدر سـام    حـرف هـاي   ين موضوع عصـباني شـد كـه   احياط بازي كنند و آن قدر از  در تاآن ها اجازه نداد 
    .كرد ميمسخره  راي مرگ نابودي زمين  درباره
  حال و راضي بود  خوشكوشا در پايان داستان.  

دانسـت و از پـدرش خـواهش     ميعنوان يكي از محافظان زمين به و خود را زيرا به اشتباهش پي برده بود 
  . كرد تا با ماشين به سر كار نرود

بود تمام تالشش را براي  كوشا توانسته بود تحقيق خوبي در مورد آلودگي زمين انجام دهد و تصميم گرفته
  .تميز نگه داشتن زمين انجام دهد

  )درك ناقص( پاسخ درست

  نمره 1

دقت شـود كـه ذكـر    . اشاره به هر بخش از سؤال يعني در ابتدا و انتهاي داستان يك نمره منظور گردد
پـس در صـورت ذكـر    . احساس بدون دليل منطقي نشان دهنده ي درك كامل متن در اين سن نيست

  .اس بدون دليل منطقي نمره ي كامل باال منظور نگردداحس

 حال شد بود و در پايان داستان خوشو عصباني ناراحت  در ابتداي داستان.  

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  

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

  تمرين ها رياضي حل كند واستبه جاي بازي مي خ چون/ در ابتداي داستان خوش حال بود .  
 خواب مرگ زمين را ديده بود /در پايان داستان ترسيده بود.  
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  پايه دوم  - هاي سياه  غول                                                                                 )                 تكوينيسنجش ( 4آزمون 
  

  و عناصر متنيبي از محتوا، زبان رسي و ارزيابر: فرآيند سطح چهار
ها هم انجام دادن  دهيم به ديگران كمك كنيم تا آن كه انجام ميبا كارهاي درستي  ( .صحيح است) الف(پاسخ   ١١سؤال 

  ).كارهاي درست را به ياد بياورند

    12سؤال 
  )درك كامل(پاسخ درست 

  نمره 1

  . لذا نمره ي كامل منظور گردد. ي درك كامل دانش آموز از متن مي باشد دهندهپاسخ ها نشان
   فرياد زمين  

صورت، دماي هـواي زمـين   در اين . با آلوده شدن هوا، گرماي خورشيد نمي تواند دوباره به فضا باز گردد
و تمـام زمـين   و در نتيجـه  ) نمـره   5/0( خواهنـد شـد   قطب شمال و جنـوب ذوب  ييخ ها و دباال مي رو

  )نمره  5/0(  .زير آب فرو مي رودموجودات آن 

  
  )عدم درك(نادرست   پاسخ

  
 زمين دوست داشتني.  

  .حال آلوده كردن هوا هستيمما انسان ها هر روز در  

    13سؤال 
  )درك كامل(پاسخ درست 

  نمره 2

  . لذا نمره ي كامل منظور گردد. ي درك كامل دانش آموز از متن مي باشد دهندهپاسخ ها نشان
 1-  غول هاي سياه  

  هيوالهاي سياه  -2    

  )درك ناقص( پاسخ درست

  .نمره محاسبه گردديك جهت اشاره به هر يك از موارد باال   نمره 1
  


