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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
  شمشي  پايه  – ها راز شهر سايهكليد 

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 
ش ، ها در متون مورد سنج 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  قيممستاستنباط .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
  وابسؤاالت كوتاه ج. 2
  سؤاالت تشريحي. 3

  .شود عالمت زدن دو جواب غلط محسوب مي  اي در سؤاالت چهارگزينه :توجه
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  شمشپايه  - ها راز شهر سايه                                                                               )                  تكوينيسنجش ( 4آزمون 
                                                                                        ادبي   : هدف

  ي كه به صراحت در متن بيان شده تمركز و بازيابي اطالعات): سطح يك(فرآيند 
                .)تر از توانايي توست اين مسئوليت سنگين. گردنبند را به من بده و به خانه برگرد(. صحيح است) ج(پاسخ    1سؤال 

   2السؤ

  )درك كامل( پاسخ درست

  .شده استاشاره ر متن آمده  به درستي ؤال پري كه به صراحت دسها به پاسخدر   نمره 1
  جا هستند نگر وزير خائن و جادوگر به دنبال ثروت شهر بود پس چرا هنوز ايا .  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  
  .يان شده، به درستي اشاره نشده استها به دليلي كه به صراحت در متن ب در پاسخ
 طلسم را باطل نمي كندگربه را چ .   

    و يشگويي ميمون چيستپ  . ...  

  .) تنمايي كه در دست داش ديدن قطب( .استصحيح ) ب(پاسخ    3سؤال 

    4سؤال

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1
  .اشاره شده است حالي مرغ ماهيخواروشخداليلبهبا توجه به متنها  در پاسخ

  ها به پادشاه پول خوبي به دست بياورد توانست با فروش آن هاي بزرگي پيدا كرده بود و مي ماهي.  

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  ها به دليلي كه به صراحت در متن بيان شده، به درستي اشاره نشده است در پاسخ.  
 و   .توانست هر روز  براي خوردن غذا به آن جا بيايد جديد پيدا كرده بود و مياي  چون درياچه ...        

  )گيري ساده نتيجه(قيم استنباط مست: فرآيند سطح دو
  ).هاي خودش را به پدرش ثابت كند و مي خواست شايستگيا. (تصحيح اس) لفا(پاسخ  5سؤال
    6سؤال

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1
 .درستي اشاره شده استبهي گربهقشهنها به در پاسخ
 1- كـم جـانش را از    هـا بـرود و كـم    به ماهيخوار نشاني درياچه را داد تا پري هربار براي نجات ماهي

  .دست بدهد
 )عدم درك(پاسخ نادرست

  
  .ه صراحت در متن بيان شده، به درستي اشاره نشده استها به دليلي كه ب در پاسخ
 تصميم گرفته بود بعد از مدتي او را هم به سنگ تبديل كند تا كنار درياچه خشك شود.  
      .ي مردم شهر به ماهي تبديل كند و تا آخر عمر در درياچه زنداني كند خواست او را هم مثل بقيه مي
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  شمشپايه  -ها  راز شهر سايه                                                                               )                  تكوينيسنجش ( 4آزمون 
  

   7سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

مبتنـي بـر مـتن آورده    داليلـي  آموز بوده و در آن ي درك كامل دانشدهندههاي داده شده نشان پاسخ
  . هاي پري براي نجات مردم است تالش ي دهنده شده كه نشان

 1- ها را نجات تا ماهيو وارد قصر شد ها را برد چندين بار تالش كرد  ه مرغ ماهيخوار ماهيزماني ك 
  . دهد و  هر بار مقداري از نيرويش را از دست داد

برادرش را ديد تمام نيرويش را جمع كرد و او را به تمساح تبديل كرد تا بتوانـد گربـه را   زماني كه  -2    
  .فريب دهد

  )صدرك ناق(درست پاسخ 
  .شودنمره محاسبهجمله يكبراي اشاره به يك  نمره 1

 )عدم درك(پاسخ نادرست

   هاي پري براي نجات مردم استتالشي عدم تشخيصها نشان دهنده پاسخ .  
  ... و با گربه جنگيد زماني كه   / .. گربه را ديد فرار نكردزماني كه  

  
  

    8سؤال 
  )درك كامل( تپاسخ درس

  نمره 2

ده مبتنـي بـر مـتن آور   داليلي و در آن  استآموز ي درك كامل دانشدهندههاي داده شده نشان پاسخ
  .هاست ي استنباط از مفهوم جمله شده كه بيان كننده

 تواند اين جادوگر بدجنس را شكست دهد هيچ كس نميروي؟  صبر كن پري كجا مي) الف .  
حتـي اگـر بتـوانيم او را از بـين ببـريم كـه       . راهي براي شكست دادن جادوگر وجود نداردديدي گفتم هيچ 

  .توانيم، باز راهي براي شكستن طلسم شهر و نجات مردم وجود ندارد نمي
  كرگدن كه اميدي تازه در دلش زنده شده بود به جاي پري با هيجان تمام ) ب .  ...   

  .ا شكست دهيمي جادوگر ر توانيم اين گربه ميحاال 
  .شود جمله دو نمره محاسبه براي اشاره به يك جمله يك نمره و دو 

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  گردد هاي باال غلط محسوب ميي ديگري غير از جمله هر جمله.  
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  شمشپايه  -ها  راز شهر سايه                                                                              )                  تكوينيسنجش ( 4آزمون  
  
  

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

    9سؤال 
  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

است  ي داده شده در سؤالمفهوم جملهي درك كامل دانش آموز از دهندههاي داده شده نشان پاسخ 
  .و دانش آموز به درستي حالت استنباط شده از جمله را بيان نموده است

 1- پريا دلش براي پدرش تنگ شده بود و از شـنيدن صـداي پـدرش و ديـدن     . حالي و اضطراب خوش
  . حال شده بود اما به اين موضوع شك داشت و نگران و مضطرب بود خوشي او  مردي با قد و قواره

  )م دركعد(پاسخ نادرست 

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

 بقيه پاسخ ها غلط محسوب مي شود.  
  
  

   10سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

  .اشاره شده استو كارهايش)پليكان(رشآبه شخصيتها  در پاسخ
 نمره 5/0(ي به تنهايي بيان شده باشد در صورتي كه ويژگ///  يرك و شجاعز (  
بـه درسـتي تصـميم     / .ي او با خبر شـود  نقشه از وانست بدون شنيدن حرفي از خواهرشتچون  بود يركز

  )نمره 1(. گرفت و خواهرش را نجات داد
   .جادوگر و تمساح داشتند براي نجات مردم و خواهرش رفتي  گربهتمام خطراتي كه با بود چون  جاعش
   )نمره 1(

  )درك ناقص(درست پاسخ 
  .شود نمره محاسبه منطقي يك اشاره به هر ويژگي بادليلنمره و برايتنهايي نيمويژگي بهاشاره به براي  نمره 1 

 )عدم درك(پاسخ نادرست

 هاي ديگر غلط است گزينه . 
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  شمشپايه  -ها  راز شهر سايه                                                                                        )         تكوينيسنجش ( 4آزمون 
  

   11سؤال 
  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 2

سـتي توانسـته   آموز است و دانش آموز به دراز طرف دانشپرياي تحليل رفتارنشان دهندهپاسخ ها 
  . تغيير رفتار او و داليل اين تغييرات را درك كرده و بنويسد

 در آغاز داستان  
  . اي را ديد چون صداهاي مرموزي شنيد و مرد غريبه/  كنجكاو/  نگران بود/  ترسيده بود     

  .مسئوليت كاري را به عهده گرفت كه توان انجام دادنش را نداشت/ نادان بود      
توانـد   مـي  كرد فكر ميچون /  آيد كرد از عهده هر كاري بر مي و فكر مي داشت جا بي تماد به نفساع     

  . به تنهايي مردم را نجات دهد
  ژ.  براي نجات مردم رفتباز چون با ديدن گربه و كرگدن و فهميدن موضوع شهر ./  شجاع بود     
   .كند چون مي توانست خودش را به پدرش ثابت/ حال بود خوش    
ان داستاندر پاي  

  . برادرش كمك خواستاز  ا شهامت پذيرفت وكرده بود را بكه چون اشتباهي /  بودو عاقل  شجاع     
  . چون نتوانسته بود مردم را نجات دهد/  ناراحت بود     
  . چون فكر خوبي كرد و توانست مردم را نجات دهد/ باهوش و زيرك بود      
  .مردم را نجات داداز خود گذشتگي با تمام تالشش را كرد و / بود مسئوليت پذير      

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

 )عدم درك(پاسخ نادرست

  غلط است ... و  نوشتن تغيير رفتار آرش . 

  
  

   12سؤال 
  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

را  ريـا پآموز از متن بوده و او توانسـته بـه درسـتي رفتـار     ي درك كامل دانشنشان دهندهها  پاسخ 
  .تحليل كند

  او براي رسيدن به هدفش برادرش را در موقعيت خطرناكي قرار دادچون . خير .  
  . كرد مين اشتباهيچنين  گذاشت و خودخواهي را كنار مي از اول بايداو  .خير      

  . يدا كنندپمردم را نجات  و رياپتا  كرد را باطل ميطلسم بايد او برادرش بود و چون . بله      
  . كرد مي تواند گربه را شكست دهد ي خوبي داشت و فكر مي نقشه رياپ چون ،بله   

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

  
  .تآموزان نيسي درك درست متن توسط دانشپاسخ ها نشان دهنده

   ... . و . بله چون آن ها انسان بودند و قوي بودند. / گرفتند بايد از بزرگ ترها كمك مي ير،خ
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  شمشپايه  -ها  راز شهر سايه                                                                               )                  تكوينيسنجش ( 4آزمون 

  
  ي و ارزيابي از محتوا، زبان و عناصر متنيبررس: فرآيند سطح چهار

  ).   ...پيشگويي ميمون درست از آب درآمد و پليكان با كمك پري و  . (صحيح است) د(پاسخ  13سؤال 
    14سؤال 

  

  )درك كامل( پاسخ درست

  نمره 1

مورد  اصليپيام از متن بوده و او توانسته به درستي آموزي درك كامل دانشنشان دهندهپاسخ ها 
 . متن تشخيص داده و بنويسدنظر را در 

 ي آن برآييم بپذيريم نبايد مسئوليت كارهايي را كه نمي توانيم از عهده .  
  . كه از پس آن برآييم مسئوليت كارهايي را به عهده بگيريم     
زيم اشتباه خود را بپـذيريم و از ديگـران   يم كه از انجام آن عاجگير وقتي مسئوليت كاري را به عهده مي    

   .كمك بگيريم
  )درك ناقص(درست پاسخ 

  نمره5/0 
 .متن توسط دانش آموزان نيستازدرستكامل  وپاسخ ها نشان دهنده ي درك

  براي كارهايي كه نمي توانيم انجام دهيم از ديگران كمك بگيريم.  
  . ي كامل منظور شود ه به عبارت پذيرفتن مسئوليت نمرهدر صورت اشار         

  )عدم درك(پاسخ نادرست 

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

  يكديگر كمك كنيمبايد به. بايد مسئوليت پذير باشيم .    

   15سؤال 
  پاسخ درست

  نمره 2

بـا اسـتنباط از    ي درك كامل دانش آموز از متن بوده و او توانسته به درسـتي ندهنشان دهها  پاسخ
  . تشخيص دهد را گراني آرشنهاي داستان  معاني جمله

 1-  آرش كه از ديدن خواهرش اشك در چشمانش حلقه زده بود، دستي به موهاي پريا كشيد و ...  
  ... كاري كند  خواست شدت نگران وضعيت خواهرش بود و مياو به  -2
  ... شده بود با نگراني خود را به خواهرش رساند و  ه حاال ديگر به تمساحي بزرگ تبديلآرش ك -3

  .شود نمره محاسبه جمله يك براي اشاره به يك 
  پاسخ نادرست

  
  ي دهد دانش آموز نتوانسته جملـه  هاي اضافه نشان مي ها و اشاره به جمله نوشتن پاراگراف، كل جمله 

  . به همين دليل پاسخ نادرست است. مورد نظر را تشخيص دهد
   .غلط است... و  مرد  داشت مي/ خواهرش مريض شد/ از روي تصويرجمله هايي مثل : توجه

 


