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الف  :شیوه نامه اجرایی مسابقات فعالیتهای آزمایشگاهی
مسابقات فعالیت های آزمایشگاهی به منظور پرورش خالقیت ها و بروز استعدادها و براساس جمع بندی صاحب نظران
و دست اندرکاران به شرح ذیل برگزار خواهد شد.
 - 1مسابقات فعالیتهای آزمایشگاهی ویژه دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه و به صورت گروه های دو نفره
برگزار می شود (.اعضای گروه دو نفره در تمامی مراحل برگزاری جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند).
 - 2اجرای مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی – منطقه ای(ناحیه  ،منطقه  ،شهرستان)  -استانی وکشوری می باشد.
 - 3برگزیدگان مرحله آموزشگاهی به مرحله (ناحیه  ،منطقه  ،شهرستان) و برگزیدگان این مرحله به مرحله استانی راه
خواهند یافت  .و نهایتا یک گروه برتر بدون در نظر گرفتن جنسیت و نوع مدرسه به مرحله کشوری راه می یابد.
تذکر : 1چنانچه در مرحله (ناحیه  ،منطقه  ،شهرستان) گروه هایی هم امتیاز بودند باید مسابقه دیگری بین آنها برگزار و
گروه برگزیده به مرحله استان راه پیدا کند.
مسئول اجرایی مسابقات منطقه/شهرستان کارشناسی آموزش دوره اول متوسطه و گروههای آموزشی است که نسبت به
موارد ذیل اقدام و گزارش مربوطه را به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال نمایند:
 )1فضای مناسب برای اجرای کیفی مسابقات آزمایشگاهی را پیش بینی کند.
 )2امکانات مناسب آزمایشگاهی برای برگزاری مسابقات را فراهم آورد.
 )3دستورکار فعالیتهای آزمایشگاهی را طراحی کند( .دستورها کلیشه ای نباشد و در طراحی آنها خالقیت دانش آموز
ارزیابی شود).
 )4سقف تعیین شده برای طراحی فعالیتهای آزمایشگاهی در مرحله شهرستان توسط ادارات شهرستان/مناطق و نواحی
تعیین می گردد و در مراحل استانی وکشوری کل کتاب علوم پایه هفتم خواهد بود.
 )5داوران را برای اجرای مسابقات انتخاب کند .این داوران از میان همکاران با تجربه علوم که در زمینه داوری مسابقات
آزمایشگاهی تجربه و توانمندی الزم را دارند انتخاب می گردند(. .درضمن اداره کل از ارسال نظرات داوران مناطق در
زمینه طراحی آزمایشات و مهارتهای یادگیری پایه هفتم متوسطه استقبال می نماید ).
تذکر : 2به منظور کسب تجربه و تبادل نظر بیشتر و بهره گیری از بازخورد ارزیابی شرکت کنندگان ،داوران مرحله
شهرستان/منطقه از مدارس مختلف انتخاب گردند تا ضمن مشارکت همکاران محترم دراجرای بهتر مسابقات عدالت
بیشتری نیز در این زمینه رعایت شود( .مسئولین اجرایی در نظر داشته باشند هر شرکت کننده توسط دو داور ارزیابی
می شود و نباید شرکت کننده و داور از یک مدرسه باشند.ترجیحا از دبیرانی استفاده گردد که دانش آموز آنان در این مرحله
حضور ندارند)
حضور شرکت کنندگان و داوران با معرفی نامه معتبر و عکس دار ممهور به مهر اداره متبوع می باشد.
مسئولیت کیفی مسابقات در مرحله منطقه/شهرستان از نظر شرایط اجرایی – امکانات آزمایشگاهی – زمان بندی حضور –
مکان استراحت – پذیرایی – هدایا و  ) ...بر عهده کمیته برگزار کننده مسابقات در شهرستان خواهد بود.
شیوهی اجرایی مسابقات به صورت ایستگاهی و انجام فعالیت درسه ایستگاه صورت می پذیرد.
تذكر : 3در مراحل استانی و كشوری مسابقات به صورت طراحی آزمایش خواهد بود.
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ایستگاه ها شامل :ایستگاه شناخت وسایل آزمایشگاهی  -ایستگاه انجام آزمایشهایی برمبنای مهارتهای یادگیری علوم
تجربی  -و ایستگاه پرسش علمی  ،مهارتی می باشد( .در هر ایستگاه دو داور حضور دارند و تا پایان داوریها ثابت هستند)
اجرای مرحله شهرستان با حضور ناظر فنی مسابقات صورت می پذیرد.

چند نکته مهم :
نکته( :)1مدیران محترم مدارس ضمن برنامه ریزی جهت حضور حداکثری دانش آموزان و اجرای مناسب مسابقه درسطح
مدرسه ونیز تقدیر از همکاران دست اندرکار وگروه های دانش آموزی موفق  ،کلیه مستندات برگزاری مسابقات در آموزشگاه
اعم از فرم های داوری دانش آموزان ارزیابی شده  ،صورتجلسه برگزاری مسابقه و...در آموزشگاه نگهداری و در صورت نیاز و
مطالبه ادارات به کارشناسی دوره اول متوسطه اداره شهرستان/منطقه/ناحیه ارسال گردد.
نکته( )2کارشناسی دوره اول متوسطه ادارات ضمن نظارت بر اجرای مسابقات در مدارس و برنامه ریزی جهت اجرای
شایسته مسابقات درسطح ناحیه-منطقه-شهرستان و ارسال به موقع نتایج به استان اقدامات ذیل را معمول
فرمایند.

-

تمهید مقدمات الزم جهت حضور همه مدارس در مرحله آموزشگاهی
آماده سازی دانش آموزان جهت حضور حداکثری در مسابقات .

-

تقدیر از کلیه دانش آموزان شرکت کننده و رتبه های برتر مدیران و همکارانی که تالش شایستهای دراجرای
مسابقات و آماده سازی دانش آموزان را داشتهاند.

-

دقت درانتخاب شایسته عوامل اجرایی و داوران

مسئولیت
ارزیابی

 )1مرحلۀ آموزشگاه  :توسط دبیران مجرب که منتخب مدیران باشند.
 )2مرحله منطقه  :در مرحله منطقه توسط هیئت داوران ناحیه/شهرستان/منطقه.
 )3مرحلۀ استانی :در مرحله استانی توسط هیئت داوران استان .
 )4مرحلۀ کشوری :در مرحله کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.
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ب  :شیوه نامۀاجرایی مسابقۀعلمی،ادبی زبان وادبیات فارسی (احساس واژه ها

)

با توجه به تغییر کتاب های فارسی وکتب نونوشت مهارتهای نوشتاری و نگرش بدیع نسبت به ادبیات و نگارش و
تقویت مهارت های دیدن ،تفکر و اندیشه ،نقد وتحلیل ،نوشتن و سرانجام اجرای خوانش(خواندن) که از مهارتهای اساسی
دراین دورۀ تحصیلی محسوب می شود .این بخش از جشنواره با محوریت«:تقویت توانایی اندیشیدن »«،زمینه سازی برای
تقویت وپرورش خالقیت و ذوق هنری و ادبی» «،تقویت وتربیت سواد دیداری ،شنیداری وادراکی»که از اصول برنامۀ درسی
زبان و ادبیات فارسی دورۀ اول متوسطه به ویژه در بخش مهارت های نوشتاری است؛ درپایۀ هفتم و هشتم و نهم درسه
بخش (تصویرخوانی«تصویرنویسی» نگارش وخوانش) به صورت انفرادی همانند سال گذشته برگزار می شود.
جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش ،مالک و معیار ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت .شرکت کنندگان
درپایۀ هفتم و هشتم ونهم باید در بخش نخست با عنوان« تصویرخوانی وتصویرنویسی»دریافت خود را از تصویری
مشخص که توسط ناظرفنی دبیرخانۀ جشنواره انتخاب شده است ،درقسمت مشخص شده  ،بنویسند.در بخش دوم نیز با
عنوان«نگارش» باید متن ونوشته ای مرتبط با همان تصویر تولید کنند .دربخش سوم نیز با عنوان«خوانش» شرکت
کنندگان باید متن و نوشتۀ خود را درحضور داوران بخوانند.
جمع امتیاز بدست آمده این سه بخش ،مالک و معیار ارزیابی نهایی شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.
شایسته است دبیران فرهیختۀ ادبیات نسبت به توجیه دانش آموزان وحضور فعال آنان در این مسابقه اقدام نمایند.
نکات مهم :
-1این مسابقه با حضور دانش آموزان پایه های هفتم ،هشتم و نهم درسطوح آموزشگاه ،منطقه ،استان وکشور برگزار
میگردد.
-2در مرحلۀ آموزشگاه با پیشنهاد دبیر راهنما و پشتیبانی مدیریت آموزشگاه به نحو مطلوب از دانش آموزان برتر تقدیر شود.
-3در مرحلۀ آموزشگاه پیشنهاد می گردد دبیر محترم ادبیات باهمکاری وهمفکری دبیر محترم درس فرهنگ وهنر ،پس از
ارزیابی و داوری آثار دانش آموزان بر اساس نمون برگ های پیوست ،نمرۀ این مسابقه را به عنوان یکی از نمرات ارزش یابی
تکوینی درس(مهارت های نوشتاری) درنظر بگیرد.
 -4در مرحلۀ منطق ه از طرف ادارۀ شهرستان /منطقه /ناحیه به نحو شایسته از دانش آموزان برتر تقدیر شود .تا عالقۀ دانش
آموزان نسبت به ادبیات و نوشتن افزون گردد.
 -5مسئولیت ارسال آثار به مرحله استانی بر عهده کارشناس مسئول آموزش دوره اول متوسطه ادارات خواهد بود.
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خالصۀ شیوه نامۀ مسابقات زبان وادبیات فارسی ( احساس واژه ها)
عنوان مسابقه

زبان وادبیات فارسی /احساس واژه ها-تصویرخوانی(تصویرنویسی)-نگارش وخوانش ،توصیف و نگارش
کلیۀ دانش آموزان پایۀ هفتم و هشتم و نهم  ،با خالقیت و نوآوری وتقویت مهارت دیدن در

شرح مختصر

اهداف برگزاری

تصویرخوانی(تصویرنویسی) ،نگارش و خوانش  ،برای تصویری که در هر مرحله به ایشان ارائه خواهد شد،در این
مسابقه شرکت می کنند.
 ایجاد انگیزه به منظور رقابت سالم و تشویق دانش آموزان به فعالیت های علمی،ادبی اهمیت به روش های نوین ،علمی و روشمند در فرآیند نوشتن و تولید متن تقویت قوۀ تخیل ،توصیف و تفکر خالق دانش آموزان ایجاد زمینه برای آزاد سازی عواطف دیگرگونه اندیشیدن و دیگرگونه دیدن و دیگرگونه زیستن که حاصل افزایش تجربه ی خواندن است.تقویت مهارت های زبانی و فرازبانی در ادبیات.تقویت مهارت نگارشی  ،انشا و نوشتن خالق-1مرحلۀ آموزشگاهی:دراین مرحله دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و نهم دربارۀ تصویری که دبیر محترم
ادبیات به آنان ارائه میکند باتوجه به مالکهای ارزیابی ،تصویرخوانی و تصویرنویسی میکنند سپس به نوشتن متن
می پردازند ودرگام سوم خوانش آن را اجرا میکنند  .سپس دبیران محترم ادبیات براساس جدول ارزیابی ،آثار
دانش آموزان شرکت کننده را داوری می کنند و مدارس بهترین اثر آموزشگاه خود را به پیوست نمون برگ های
ارزیابی تکمیل شده ،به کارشناسی آموزش دورۀ اول متوسطه تحویل می نمایند.
 -2مرحلۀدوم(منطقه) :دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری و هماهنگ در

مراحل اجرا
سطح منطقه/شهرستان ،دربارۀ تصویر که به آنان ارائه خواهد شد؛ به ترتیب تصویرخوانی ،تصویرنویسی و نگارش را
وسهمیه های تعیین
انجام می دهند و درمرحلۀ بعد خوانش آن را اجرا میکنند.
شده
 -3مرحلۀ استانی :این مرحله همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به صورت
حضوری(تصویرخوانی وتصویرنویسی،نگارش وخوانش) برگزار خواهد شد .و برترین های استانی تقدیر خواهند شد.
-5مرحلۀکشوری:دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هراستان (فقط 1نفردختریاپسر بدون در نظر گرفتن پایه
تحصیلی )به صورت حضوری ،دربارۀتصویری که به آنان ارائه خواهد شد؛تصویرخوانی می کنندسپس متن تولید می
کنند و درمرحلۀسوم خوانش آن را اجرا میکنند.وهمزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی برترین های
کشوری در جشنوارۀ پایانی تقدیر خواهند شد.
مالک های ارزیابی

مسئولیت ارزیابی

کلیه مراحل برگزاری (آموزشگاه ،منطقه،استان وکشور) مطابق نمون برگهای پیوست در بخش ضمائم ارزیابی می
شوند.
 )1مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب ادبیات که منتخب مدیران باشند ،انجام شود.
 )2مرحله منطقه:داوری توسط کمیتۀ داوران از دبیران خالق و مجرب ادبیات انجام شود.
 )3مرحلۀ استانی :ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.
 )4مرحلۀ کشوری :در مرحله کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.
نکته :1دو داور به طور جداگانه هر متن و اثرنوشتاری دانش آموز وخوانش آن را ارزیابی کنند.
نکته :2پیشنهاد می گردد در انتخاب تصویر برای برگزاری مسابقه در سطح آموزشگاه و داوری آثاراز ظرفیت و
توانمندی دبیران فرهنگ و هنر و دیگر دبیران صاحب نظر استفاده شود.
نکته : 3پیشنهاد می گرددآثار دانش آموزان از زوایای مختلف داوری گردد و از تخصص هایی مانند منتقد
عکس،زبان شناسی ،ادبیات و روان شناسی استفاده شود.
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ج  :شیوه نامه اجـرائی مسابقات پژوهش
راهبرد اصلی از انجام پژوهش های دانش آموزی کسب مهارت های پژوهشی است که به منظور کسب این مهارت ها انجام
پژوهش های کتابخانه ای  ،میدانی (شبه تجربی و تجربی ) در این جشنواره مورد توجه می باشد .مهارت های مورد نظر
متناسب با دوره سنی دانش آموزان دوره اول متوسطه عبارتند از :مسئله یابی و تشخیص مشکل ،مشاهده کردن ،جمع آوری
اطالعات ،فیش نویسی ،بهره گیری از منابع  ،ساخت ابزار ،مصاحبه  ،تجزیه و تحلیل ،تدوین گزارش ،توانایی ارائه نتایج و ...
بخش پژوهش جشنواره نوجوان خوارمی به شرح زیر برگزار می شود:
 - 1موضوع

الف ) پروژه های علمی میدانی(شبه تجربی و تجربی )
ب ) پژوهش های کتابخانه ای در حوزه علوم انسانی از جمله بررسی زندگی شخصیت های علمی  ،ادبی و تاریخی ایران اسالمی و...
 - 2این مسابقات ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه (پایه های هفتم و هشتم و نهم ) الزاما در قالب گروههای دو نفره
برگزار می شود.ترکیب گروه های شرکت کننده می تواند  ،فقط از یک پایه و یا تلفیقی از پایه های مختلف باشد .
تبصره  :1گروه های دو نفره در تمامی مراحل برگزاری جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند.
– 3مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی – منطقه ای – استانی و کشوری اجرا می شود .
 – 4اثر برگزیده مرحله آموزشگاهی ( یک اثر) به مرحله منطقه ( ناحیه/منطقه/شهرستان) راه یافته و اثر برگزیده مرحله آموزشگاهی
(یک اثر) مرحله منطقه به مرحله استانی راه می یابند.

تذکر مهم:1ناظران فنی و داوران درمراحل استانی و شهرستان نباید هدایت هیچ طرح پژوهشی را به عنوان
دبیر راهنما عهده دار شوند.

اقدامات مرحله منطقه/شهرستان پژوهش علمی :
مسئول اجرایی مسابقات پژوهش علمی منطقه  /شهرستان  ،نسبت به موارد ذیل اقدام و گزارش مربوطه را به دبیر خانه استانی
جشنواره ارسال نمایند .
الف ) پیش بینی فضای مناسب جهت اجرای کیفی مسابقات مطالعه و پژوهش با حضور موثر دانش آموزان شرکت کننده ( مجهز به
سیستم دیتا )
ب ) در انتخاب داوران این موارد مورد توجه قرار گیرد:
-1هیچ یک از داوران نباید هدایت طرح پژوهشی را به عنوان دبیر راهنما عهده دار شوند.
-2در انتخاب داوران تجربه  ،بی طرفی و توانمندی افراد مد نظر قرار گیرد.
ج ) برگزاری جلسات هماهنگی توسط مسئول اجرایی مسابقات منطقه/شهرستان با داوران مربوطه .
 مسئولیت کیفی مسابقات مرحله شهرستان/منطقه ( شرایط اجرایی – امکانات – برنامه زمانبندی – تسهیالت آموزشی رفاهی –پذیرایی  -و تهیه یاد بود ) بر عهده ادارات خواهد بود.

تذکر مهم: 2نظر به اهمیت فعالیت های مربوط به محیط زیست و آب و با عنایت به سیاست های اقتصاد
مقاومتی پژوهش با اولویت این زمینه ها در کلیه مراحل مسابقات مورد تاکید است.
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 مشخصات طرح مطالعه و پژوهش :
در تدوین پژوهش توجّه به موارد ذیل ضروری است:






پژوهش باید در برگهی  A4و با قلم لوتوس ( )B Lotusو اندازه  14در محیط  Wordتایپ گردد .از
سمت راست حدود  3و از سمت چپ  2سانتی متر حاشیه در نظر گرفته شود.
متن پژوهش ارائه شده حدّاقل در  15و حدّاکثر در  25صفحه تنظیم گردد( .بدون احتساب صفحات
ابتدایی)
داوری در دو بخش حضوری و غیرحضوری صورت میپذیرد و عدم شرکت دانشآموزان در جلسهی
حضوری به منزلهی انصراف از ادامه رقابتها خواهد بود.
پژوهش محدود به درس خاصّی نیست و تمام حوزههای یادگیری (یا میان رشتهای) را در برمیگیرد.
فایل پژوهش باید به صورت  Wordو  PDFدر لوح فشرده و به همراه یک نسخه چاپ شده ارائه گردد.

شایسته است ساختار پژوهش به شرح زیر رعایت گردد:
روی جلد( :نام مدرسه ،عنوان پژوهش ،نام پژوهشگران ،استاد راهنما)
صفحهی «بسم اهلل الرّحمن الرّحیم».
صفحهی شناسنامه تحقیق( :شامل اطّالعات کامل نویسنده و موضوع انتخابی)
چکیدهی تحقیق( :حدّاقل یک پاراگراف و حدّاکثر در یک صفحه تنظیم گردد .چکیده باید بدون ارجاع دهی و توضیح باشد
و به موضوع ،هدف ،روش و نتیجه بپردازد).
فهرست مطالب (نیز فهرست تصاویر ،جداول و نمودارها).
پیشگفتار یا مقدمه( :شامل :پیشینهی تحقیق ،روش پژوهش و )...
اهداف تحقیق( :اهداف ،فرضیهها و یا سؤاالت پژوهش به طور شفاف بیان گردد).
روش جمعآوری اطّالعات (روش یا روشهای جمعآوری اطّالعات در  2یا  3سطر توضیح داده شود).
متن تحقیق و اصل موضوع( :متناسب با موضوع تحقیق باشد).
جمعبندی و نتیجهگیری( :حدّاکثر در یک صفحه).
پیشنهاد ( :پیشنهادهای دانشآموز در خصوص موضوع تحقیق ذکر میگردد).
فهرست منابع و مآخذ( :به ترتیب مثال ذکر گردد :نام خانوادگی ،نام(.سال نشر)  .نام کتاب یا مقاله  .مترجم .انتشارات).
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خالصه شیوه نامه مسابقات پژوهش
عنوان مسابقه

پژوهش

شرح مختصر

-1در پروژه های علمی میدانی دانش آموزان یک فعالیت که در قالب آزمایش و تحقیق علمی در زمینه بررسی یک
موضوع(به عنوان مثال  :تاثیر داروهای ویتامین بر رشد گیاه،تاثیر نوشابه های گاز دار بر سالمت افرادو)...می تواند باشد را با
رعایت کامل اصول تدوین یک پژوهش علمی انجام دهند در ضمن ارائه مستندات شامل عکس،فیلم و...الزامی است.
 -2پژوهش های کتابخانه ای در حوزه های مختلف علوم از جمله بررسی پدیده های زیست محیطی  ،آب و هوا  ،سیاست
های اقتصاد مقاومتی.زندگی شخصیت های علمی  ،ادبی ایران اسالمی ،مقایسه دو حادثه بزرگ تاریخی در ایران عصر حاضر با
ایران باستان و یا مقایسه اسطوره ها با حقیقت های تاریخ ایران با رعایت اصول کار پژوهشی.

اهداف برگزاری

 رشد و شکوفایی استعداد ها و خالقیت های دانش آموزان و تقویت روحیه پرسشگری و پرورش استعداد های بالقوه انان ایجاد انگیزه به منظوررقابت سالم و تشویق دانش آموزان به مطالعه. بهره مندی از دستاوردهای علمی ،اجتماعی بزرگان ایرانی در گسترش علوم و فنون جدید و بیان اهمیت یافته های آنان دربررسی مسائل امروز.

شركت كنندگان

کلیه دانش آموزان عالقمند به مطالعه و پژوهش پایه های هفتم،هشتم و نهم
 -1مرحله آموزشگاه  :کلیه دانش آموزان می توانند با محوریت موضوعات مذکور تحقیق خود را انجام دهند و توسط
داوران کارهای دانش آموزان بررسی شده و از هر مدرسه یک اثراز به اداره شهرستان /منطقه معرفی می شود.
 -2مرحله منطقه  :آثار منتخبین مدارس توسط هیئت داوران در سطح ادارات داوری و اثر برتر به مرحله استانی

زمان و نحوه اجرا

جشنواره ارائه شود.
-3مرحله استانی  :در این مرحله دانش آموزانی که طرح های پژوهشی آنان در مرحله شهرستان/منطقه و ناحیه باالترین
امتیاز را کسب نموده حضور یافته و طرح خود را ارائه می نمایند.
-5مرحله کشوری  :مطابق شیوه نامه وزارت متبوع ادارات کل استان ها باید ازمجموع طرح های راه یافته به مرحله استانی
فقط یک اثر برتر را که حایز باالترین امتیاز شده به مرحله کشوری معرفی نمایند.

مالک های ارزیابی

کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه ،منطقه ،استان  ،کشور) مطابق جداول پیوست ارزیابی می شوند .

مسئولیت ارزیابی

 )1مرحلۀ آموزشگاه  :توسط دبیران مجرب که منتخب مدیر باشند.
 )2مرحله منطقه  :در مرحله منطقه توسط هیئت داوران ناحیه.
)3مرحلۀ استانی :در مرحله استانی توسط هیئت داوران استان.
 )4مرحلۀ کشوری :در مرحله کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.
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د ) شیوه نامه اجـرائی مسابقات دست سازه ها
بهره گیری از کارگاه یکی از ضرورت های آموزش دروس مختلف به ویژه درس کار و فناوری می باشد.متناسب با راهنمای
دروس مختلف ،دبیران کارهای عملی  ،پروژه یا دست سازه ها را در مدرسه هدایت می کنند .به منظور سامان دهی به این
گونه فعالیت ها و ارتباط آن با جشنواره ضروری است دبیران محترم در طول سال تحصیلی دانش آموزان را به سوی فعالیت
های کارگاهی منظم و هدفمند هدایت کنند و گزارش پیشرفت کار توسط دانش آموزان در دفتر مخصوص ثبت گردد .در
این فرایند گروه هایی که امتیاز بیشتری کسب کنند امکان حضور در سطح منطقه ای جشنواره را خواهند یافت.
نکته ی مهم در برگزاری جشنواره ،توجه خاص به فرایند اجرا و اهداف پیدا و پنهان آن است و معطوف نمودن
تمرکز و امکانات به درصد معدودی از دانش آموزان به هیچ عنوان مورد نظر نیست.
این مسابقات با محوریت دست سازه های درس کار و فناوری و با رویکرد خالقیت  ،ایده پردازی و نو آوری و با حضور دانش
آموزان در پایه های هفتم و هشتم و نهم اجرا می شود .تمامی دانش آموزان شرکت کننده در هر سه پایه  ،به صورت
مشترک به رقابت خواهند پرداخت.
 شرکت کنندگان در این بخش می توانند آثار خود را مطابق با پودمان های کار و فناوری (برق و الکترونیک ,چوب,
فلز ,خوراک ,پوشاک و )...و محصوالت رایانه ای (نرم افزار و بازی ) ارائه دهند .محصوالت رایانه ای باید در راستای
تقویت مفاهیم آموزشی کتب درسی باشند .به آن دسته از محصوالتی که صرفا جنبه تفننی و سرگرمی داشته باشد
امتیازی تعلق نخواهد گرفت .
 محدودیتی در قالب پیکر بند ی محصوالت رایانه ای وجود ندارد .بدیهی است که تنوع در محصوالت رایانه ای حائز
امتیاز باالتری خواهد بود.


شرکت در این بخش از مسابقه به صورت انفرادی و یا گروه های دو نفری مجاز می باشد .ترکیب گروه های
شرکت کننده می تواند  ،فقط از یک پایه و یا تلفیقی از پایه های مختلف باشد .اعضای گروه های دو نفره در
تمامی مراحل جشنواره الزاما باید از یک آموزشگاه باشند.

 اجرای مسابقات در چهار مرحله آموزشگاهی  ،منطقه ای ( ناحیه  ،منطقه  ،شهرستان )  ،استانی و کشوری انجام می
شود.
 دانش آموزان شرکت کننده در سطوح آموزشگاهی  ،منطقه ای  ،استانی و کشوری باید به صورت حضوری در
مسابقه شرکت نموده و در مورد نحوه ی ساخت و عملکرد اثر به داوران توضیحات الزم را ارائه دهند.


در تمامی مراحل ،آثار بر اساس نمون برگ ارزیابی امتیازبندی می شوند( .نمون برگ فرم ارزیابی به پیوست ارسال
می شود).

 اختراعاتی که پیش از این به ثبت رسیده و تائیدیه مراجع ذی صالح را اخذ نموده باشند نیز مجاز به شرکت در
جشنواره می باشند.
 الزم به ذکر است همراه آث ار باید فرم شناسنامه و مستنداتی از مراحل طراحی و ساخت دست سازه و فیلمی کوتاه
از کارکرد آن در قالب  cdدر تمام مراحل مسابقه ارائه گردد.
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 فرآیند داوری  ،یک موقعیت آموزشی است و رویکرد آن باید اقناعی باشد  .توصیه می گردد راهکارها و
پیشنهادهای اصالحی نیز در هر مرحله به دانش آموزان ارائه شود و نقاط قوت و ابتکاری آثار ارائه شده  ،بیشتر مد
نظر قرار گیرد.
 توصیه می گردد ناظران تخصصی حتی االمکان از انجام داوری پرهیز کنند تا امکان نظارت دقیق بر فرآیند داوری
توسط ایشان ایجاد گردد.
 پژوهش سراهای دانش آموزی به استناد بندهای  3و 4ماده سه اساسنامه ،موظفند به منظور گسترش فرهنگ
تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و هدایت استعدادها و خالقیت آن ها  ،زمینه استفاده از امکانات و منابع
موجود را برای دانش آموزان فراهم سازند.

خالصه شیوه نامه مسابقات دست سازه ها
عنوان
شرح مختصر

اهداف
برگزاری
شرایط شركت
كنندگان

مسابقات دست سازه ها
-

دانش آموزان عالقمند به شرکت در این مسابقات می توانند با ساخت دست سازه و نرم افزار هایی مبتنی بر خالقیت و نوآوری و با تکیه بر
مبانی علمی و عملی کتاب کار و فناوری و سایر دروس در این رشته شرکت نمایند.

-

ارتقای دانش ،مهارت و نگرش دانشآموزان در زمینه کشف و حلّ خالقانهی مسائل.
فرصت آفرینی برای رشد و شکوفایی استعدادها و خالقیت های دانش آموزان؛
کیفیت بخشی به فرآیند یاددهی ـ یادگیری مبتنی بر تدریس پژوهش محور ،موقعیت محور و ...مطابق با برنامهی درسی ملّی
کاربردی کردن دانش و ارتباط دادن آن با نیازهای جامعه و موقعیتهای زندگی
توجّه ویژه به دستاوردهای علمی و عملی دانش آموزان برای ورود به میدان رقابت های علمی ؛
تنوع بخشی به محیط ها ی یادگیری

شرکت دانش آموزان در کلیه مراحل مسابقات ،به صورت انفرادی و یا گروه های دو نفره در پایه های هفتم و هشتم و نهم مجاز
می باشند و تمامی دانش آموزان شرکت کننده در هر سه پایه  ،به صورت مشترک به رقابت خواهند پرداخت .
 -1مرحله آموزشگاهی  :کلیه دانش آموزان شرکت کننده ،آثار خود را تحویل دبیر کار و فناوری داده تا توسط داوران کارهای دانش آموزان
بررسی شده و از هر آموزشگاه یک اثر که باالترین امتیاز را کسب نماید مجازبه شرکت در سطح ناحیه /منطقه /شهرستان می باشند.
 -2مرحله شهرستان/منطقه  /ناحیه  :آثار منتخبین مدارس توسط کمیته داوران ارزیابی شده و از بین آثار ارائه شده در این مرحله یک اثر
که باالترین استاندارهای جشنواره را رعایت نموده باشد و موفق به کسب باالترین امتیاز گردد به مرحله استان ارسال می گردد (.ارسال اثر به
همراه شناسنامه اثر و مستندات آن الزامی می باشد).

نحوه اجرا

-4مرحله استانی  :رتبه بندی آثار برتر در مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دانش آموزان و آثار آن ها انجام می شود  .از
مجموع آثار برتر مرحله استانی ،بر اساس داوری کمیته داوران استان ،یک اثر بدون در نظر گرفتن جنسیت و پایه به مرحله کشوری جشنواره
نوجوان خوارزمی راه می یابد.
-5مرحله کشوری  :ازبین آثاری که به مرحله استانی راه یافته اند یک اثر که موفق به کسب باالترین امتیاز از سوی هیات داوران گردد به
مرحله کشوری راه یافته و در مرحله کشوری جشنواره که با حضور دانش آموزان منتخب تمام استان ها برگزار می گردد ارائه خواهد شد.

مالک های ارزیابی

مسئولیت
ارزیابی

کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه ،منطقه ،استان و کشور) مطابق جدول پیوست ارزیابی می شوند .

 )1مرحلۀ آموزشگاه  :مسئولیت ارزیابی مرحله آموزشگاه ،توسط دبیران مجرب کار وفناوری که منتخب مدیر آموزشگاه باشند.
 )2مرحله منطقه  :در مرحله ناحیه توسط کمیته داوران ناحیه  /منطقه  /شهرستان .
 )3مرحلۀ استانی :در مرحله استانی توسط کمیته داوران استان.
 )4مرحلۀ کشوری :در مرحله کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.
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ه )

شیوه نامۀاجرایی مسابقۀ نمایشی ایفای نقش با رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه در درس زبان انگلیسی

با توجه به تغییر کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه و رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه در آموزش زبان
انگلیسی مطابق با برنامه درسی ملی این بخش ازجشنواره برای اولین سال با محوریت و توجه به بخش

Role Play

در کتابهای درسی زبان انگلیسی پایه هشتم از اصول برنامۀ درسی زبان انگلیسی دورهی

اول متوسطه به صورت گروههای صرفاً سه نفره برگزارمی شود.
مهارت ایفای نقش در زبان انگلیسی ( با رویکرد ارتباطی فعال و خود باورانه)

اهداف برگزاری

 -1تبیین پیشبرد اهداف نوین آموزشی در سند تحول بنیادین و سند درس ملی
 -2توجه به رویکرد ارتباطی فعال و خودباورانه در آموزش زبان انگلیسی متوسطه اول براساس رویکرد جدید کتاب
های آموزش زبان انگلیسی مدارس
 -3توجه و اهمیت دادن به بخش ( Role Playایفای نقش) در کتاب درسی پایه هشتم
 -4هدایت هدفمند دانش آموزان در جهت تسهیل یاد گیری ،با رویکرد فعال و خودباورانه و استفاده بهینه و
کاربردی از توانمندی های علمی و خالقانه ی دانش آموزان و هدایت دانش آموزان به سمت کاربردی کردن آموخته
های خوددر جامعه و زندگی روزانه خود و ایجاد ارتباط(ازعلم تا عمل)
 -5در گیر کردن دانش آموزان با پروژه های علمی و کاربردی و استفاده عملی و کالمی از آموخته های تئوری خود
در کالس درس
 -6تهیه مفاهیم علمی و آموزشی به شکل رسانه ای و نمایشی برای درک بهتر محتوای کتب درسی و ایجاد رقابت
سالم علمی در بین دانش آموزان
 - 7به مشارکت گرفتن آموزش های کالسی و برون کالسی و در گیر نمودن آموزه های پرورشی ،اعتقادی،
مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و علمی
 -8فراگیری از طریق انجام کار عملی)(learning by doingو ایجاد و تقویت روحیه پژوهش محوری در دانش
آموز و تشویق به انجام کارهای گروهی و توجه به تعاون و همکاری بین آنها
 -9ایجاد ارتباط علمی و کاربردی بین مطالب درسی و زندگی
 -10تقویت قدرت محاوره و گفتگو به زبان انگلیسی و تبین اهداف آموزشی در درس زبان انگلیسی در رویکرد
جدید آموزش این درس در مدارس
 -1اجرای ایفای نقش بایددرراستای پیاده سازی اهداف بیان شده دربرنامه درسی وکتاب باشد.
 -2استفاده حد اکثری از لغت ها ،عبارتها و کلیدواژه های زبانی (Vocabulary, Key Languages and
) Functionsباید در اولویت استفاده ،قرار گیرند.
 -3موضوع نمایش می بایستی از جذابیت خوبی برخوردار باشد.
 -4اجرای نمایش باید از روانی و صحت ) (Fluency and Accuracyبیانی مناسبی برخوردار باشد.
 -5نمایش باید از سه بخش اصلی :شروع) (Openingپیکره یا بدنه ) (Bodyو پایانی ) (Closingخوبی

شرح مختصر

برخوردار باشد.
 -6تعامل ) (Interactionدر حین اجرا در بین گروه باید از سطح باالیی برخوردار باشد.
 -7بیان صحیح کلمات) (Pronunciationو جمالت) (Intonationمورد توجه قرارگردد.
 -8مالک داوری بر مبنای آموخته های کتاب درسی دانش آموزان می باشد.
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 -1زمان اجرای نمایش حداقل  4و حداکثر  10دقیقه باشد.
 -2ارسال متن نوشتاری ضرورتی ندارد.

روش اجرا

 -3ایفای نقش باید محصول فعالیت گروهی خود دانشآموزان باشد و همه اعضای گروه مشارکت فعال دراجرا داشته
باشند.
 -4اجرا توسط گروه های صرفا سه نفره
 -5پس از داوری در هر مرحله ( آموزشگاه  -منطقه– استان)و راه یابی اثر به مرحله بعد  ،اجرا می تواند از تغییرات
جزئی ( کمی و کیفی) برخوردار ،مجددأ فیلم برداری ،به مرحله بعد ارسال و داوری گردد.
تبصره  :در صورتی که تعداد گروه های شرکت کننده در مرحله منطقه ای باال باشد این مسابقه می تواند به
صورت غیر حضوری با ارسال فیلم انجام شود .و درمرحله استانی ابتدا داوری بر اساس فیلم تهیه شده از اجرای
دانش آموزان و به صورت غیر حضوری صورت می گیرد و در صورتی که دراجرای دانش آموزان موارد الزم در
جشنواره رعایت شده باشد از گروه دعوت خواهد شد تا با حضور در مرحله استانی کار خود را به نمایش گذارد.
تذكر:تهیه فیلم و ارسال  DVDاز اجرای دانش آموزان در هر مرحله الزامی است.

شرایط شرکت
کنندگان:

کلیۀ دانش آموزان پایۀ هشتم  ،با خالقیت و نوآوری در تنظیم نمایش نامه با استفاده از دایره لغات و سرفصلهای
کتاب درسی مربوطه و ایفای نقش (نمایش نامه )،در این مسابقه شرکت می کنند.
-1مرحلۀ آموزشگاهی :در مرحله آموزشگاهی کلیه دانش آموزان پایه هشتم شرکت کننده ،پس از اجرای نمایش،
یک گروه که با الترین امتیاز نمون برگ های ارزیابی را کسب نموده باشند به مرحله منطقه معرفی خواهند شد.
 -2مرحلۀدوم(منطقه) :دراین مرحله دانش آموزان منتخب از هر آموزشگاه به صورت حضوری با یکدیگر به

نحوه اجرا :

رقابت خواهند پرداخت .پس از اجرای این مرحله ،ادارات یک اثر را که باالترین امتیاز را کسب نموده باشد به
دبیرخانۀ استانی جشنواره (ادارۀ آموزش دورۀ اول متوسطه اداره کل ) ارسال نمایند.
تذکر :همانگونه که گفته شد در صورتی که تعداد گروه های شرکت کننده در مرحله منطقه ای باال باشد بر اساس
تصمیم کمیته شهرستان این مسابقه می تواند به صورت غیر حضوری با ارسال فیلم انجام شود.
-3مرحله سوم (استانی) :در این مرحله ،این مسابقه همزمان با سایر مسابقات جشنوارۀ نوجوان خوارزمی به
صورت حضوری انجام می شود و برترین های استانی در جشنواره مرحلۀ استانی تقدیر خواهند شد.
-4مرحله كشوری :گروهی كه حایز باالترین امتیاز مرحله استانی گردد به مرحله كشوری راه یافته و
به همراه برگزیدگان سایر محور ها با برترین های دیگر استانها به رقابت خواهند پرداخت.

مالک های ارزیابی

کلیه مراحل برگزاری ( آموزشگاه ،منطقه ،استان و کشوری) مطابق جدول پیوست ارزیابی می شوند .

مسئولیت ارزیابی

 )1مرحلۀآموزشگاه :داوری توسط دبیران مجرب زبان انگلیسی که منتخب مدیران باشند ،انجام شود.
 )2مرحله منطقه:داوری توسط کمیته داوران از دبیران خالق و مجرب زبان انگلیسی انجام شود.
 )3مرحلۀ استانی :ارزیابی توسط کمیتۀ داوران استانی انجام شود.
 )4مرحلۀ کشوری :در مرحله کشوری توسط هیئت داوران وزارت متبوع.
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بخش ضمایم ( فرم های ارزیابی )

جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 96-97


جداول امتیازبندی مسابقات

12

گزارش كار مسابقات فعالیت های آزمایشگاهی
جشنواره نوجوان خوارزمی
سال تحصیلی 1396-97

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه.............................................. -2 .................................................. -1 :
كد ملي دانش آموزان........................................-2 ...........................................-1 :
استان ...................................:منطقه ............................... :نام مدرسه ................................ :تلفن مدرسه........................ :
عاديخاص دخترانه پسرانه
موضوع آزمایش:
وسایل و موادّ مورد نیاز:

شرح آزمایش ،مشاهدات و ثبت اندازهگیريها:

یافتهها و نتیجه گیري:
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ایستگاه اول:
شناسایی ابزار و كاربرد وسایل آزمایشگاهی
امتیاز25 :

زمان 7 :دقیقه

كد گروه.......................................................... :
ردیف

0

مالکهای ارزیابی

1

شناخت تجهیزات آزمایشگاهي

2

آشنایي با كاربرد وسایل آزمایشگاهي

3

اندازه گیري صحیح و دقیق كمیت هاي فیزیکي(حجم ،جرم،
طول ،چگالي و)...

4

سرعت عمل و دقت مورد نیاز در كار با وسایل آزمایشگاهي

5

آشنایي و توجه به عالئم هشدار دهنده وسایل آزمایشگاه

1

2

3

4

5

توضیحات
(نقاط ضعف وقوت)

جمع امتیاز
نام ونام خانوادگی داور:

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر فنی :

امضا:

جمع كل امتیار:
به حروف:

14

ایستگاه دوم:
انجام آزمایش

زمان 10 :دقیقه

امتیاز50 :

كد گروه.......................................................... :
ردیف

مالکهای ارزیابی

1

رعایت مسایل ایمني و بهداشتي (عینک ،دستکش ،روپوش ،ماسک )...

2

انتخاب صحیح وسایل آزمایشگاهي

3

بکارگیري صحیح وسایل آزمایشگاهي

3

انجام درست مراحل آزمایش

4

ثبت و تنظیم دقیق گزارش كار(توضیح ،تفسیر ،رسم نمودار و )...

5

تفسیر صحیح نتایج آزمایش

6

مدیریت زمان انجام آزمایش

7

پاسخ صحیح به پرسش داوران در مورد آزمایش

8

خالقیت و نوآوري در طول انجام آزمایش

9

رعایت نظم ،نظافت ،مراقبت و مرتب كردن وسایل و محیط كار (حین و
بعد از انجام آزمایش)

10

میزان مشاركت و همکاري گروهي در انجام آزمایش

0

1

2

3

4

5

توضیحات
(نقاط ضعف و قوّت)

جمع امتیاز
نام ونام خانوادگی داور:

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر فنی :

امضا:

جمع كل امتیار:
به حروف:
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ایستگاه سوم:
سواالت علمی مهارتی

زمان 10 :دقیقه

امتیاز25 :

كد گروه.......................................................... :

ردیف

مالکهای ارزیابی

1

پاسخ صحیح به دو سؤال علمي -مهارتي مرتبط با كتاب درس(ساختار
ماده ،مدل ،ماكت و )...

2

مهارت در نمونه برداري و تهیه نمونه مناسب از بافت جانوري/گیاهي

3

مهارت كار با میکروسکوپ و نمایش نمونه ها

4

نمایش و تشخیص قسمت هاي مختلف اندام ها ،بافت ها و اعضاي
تشریح شده بدن

5

میزان مشاركت و همکاري گروهي

0

1

2

3

4

5

توضیحات
(نقاط ضعف وقوت)

جمع امتیاز
نام ونام خانوادگی داور:

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر فنی :

امضا:

جمع كل امتیار:
به حروف:

امتیاز نهایی
جمع كل امتیازسه ایستگاه از100

عدد:

..........................................

به حروف:

...................................................

نام و نام خانوادگي داور اول ........................................امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگي داور اول ........................................امضاء........................................ :

تاريخ ارزيابي/...... / ...... :

139

نام و نام خانوادگي داور اول ........................................امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :
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ارزیابی محور زبان و ادبیات فارسی

طراحی مسابقه ادبی
جشنواره نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97
نام و نام خانوادگی....................................... :

پایه تحصیلی...................... :

استان ...................................... :منطقه ................................. :نام مدرسه ........................................ :عادی خاص دخترانه پسرانه
تلفن مدرسه........................................ :

شناسه برگه.............................. :

مکان تصویر

عنوان تصویر
جزئیات تصویر
تصویر

(به صورت جمالت

خوانی

توصیفی
بین  5تا 10سطر)

پیام تصویر
(بین2تا  5سطر)

عنوان موضوع
(انتخاب
موضوع از تصویر)

مقدمه

نگارش
( 15تا  25سطر)

تنه

نتیجه
(برآیند)
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ارزیابی محور زبان و ادبیات فارسی
(نوشتاری)
جشنواره نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97
امتیاز65 :

زمان 1 :ساعت
شناسه برگه……………...............................:

موضوع نوشته……………………………….......................................................................................................................:
ردیف

موضوع ارزیابی

1

مالکهای ارزیابی

0

1

2

3

4

5

توضیحات

انتخاب عنوان برای تصویر

(جذاب ،كوتاه ،مرتبط ،نگاه نو و متفاوت ،ادبي)
توجّه به جزئیات تصویر

تصویرخوانی

2

(رنگ ،خطوط ،عناصر ،استفاده از حواس پنج گانه ،تخیل وكشف
ارتباط عناصر تصویر با یکدیگر از برونه و درونۀ تصویر)
درک درست از عناصر و پیکره تصویر

3

4

(پیام تصویر ،درک مناسب وكشف یک یا چند برداشت عمیق و
گسترده از تصویر)
خالقیت و نوآوری در تصویرخوانی

(عنوان ،جزئیات و پیام تصویر)
انتخاب موضوع مناسب از تصویر

موضوع

5

مقدمه

6
7

(گویا ،رسا ،مرتبط با تصویرومسایل فرهنگي -اجتماعي و زندگي
روزانه)
خوش آغازی

(جذابیتشروع ،نشان دادن نمایي كلي ازمحتوا وفضاي نوشته)
بیان مناسب اندیشه و برداشت نویسنده از موضوع

(مربوط به بخش مقدمه ،خوشآغازي وجمله هاي موضوع هر بند)
بیان مناسب و پشتیبانی از طرز نگرش خود در بخش بدنه

8

نگارش

(شرح و توضیح ،توصیف ،تفسیر ،استدالل و اثبات براي جمالت
تکمیلي و تقویت كننده هر بند با استفاده از شیوه هاي فعال سازي
ذهن و تفکرخالق همچون مقایسه ،جانشین سازي ،دگرگونه دیدن،
اسکمپرو)...
انسجام متن و رعایت نظم ذهنی نوشته

تنه

9

(رعایت ساختار نوشته نظیر:مقدمه ،تنه و  ،...ارتباط منطقي بینبندها،
تنهو نتیجه ،داشتنوحدتفکروموضوع ،تأثیرگذاري واحد بر ذهن
مخاطب ،ارتباط منطقي بین بندها)
خالقیت و نوآوری

10

(بهره گیري از زبان ادبي و تركیب هاي زیبا و خوش ساخت،
داشتن رنگ و بوي ادبي ،داشتن نگاه متفاوت به موضوع ،نگاه تازه
در پرداخت و پردازش موضوع)
درستنویسی

11
12

نتیجه
(برآیند)

13

(رعایت نشانههاي نگارشي،اماليصحیح واژگان ،دستورزبانوخط-
خوش ،رعایتفرورفتگيهاي هربند و پیراسته نویسي)
ارتباط متن با موضوع برگرفته از تصویر
خوش فرجامی

(فرود مناسب ،جمع بندي تأثیرگذار و تفکّر برانگیز)
جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران  .............................................امضاء........................................ :

تاریخ ارزیابي139 /...... / ...... :
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ارزیابی محور زبان و ادبیات فارسی
(خوانش متن)
جشنواره نوجوان خوارزمی
سال تحصیلی 1396-97
امتیاز25:

زمان 15 :دقیقه

نام و نام خانوادگی دانش آموز............................................... ........................................ :

شناسه برگه.................................. :

موضوع نوشته.............................................................................. ................................................. ............................... ........... :
ردیف

مالکهای ارزیابی

1

صداي بلند و رسا

2

3

0

1

2

3

4

5

توضیحات

لحن مناسب كالم و رعایت آهنگ (فراز و فرودهاي
آوایي و رعایت مکث و درنگ)
قدرت بیان و خوانش صحیح (تلفظ درست ،رسایي،
گویایي ،شیوایي و خوانش روان)
بهره گیري از زبان غیركالمي و ظرفیت هاي پیرا زباني

4

(زبان بدن ،حاالت چهره ،نوع پوشش ،هماهنگي صدا،
گرمي ،جذابیت و نشاط الزم در صدا ،موسیقي پس
زمینۀ خوانش و )...
تسلط در اجرا

5

جمع امتیاز
نام و نام خانوادگی داور /داوران ................................................امضاء ........................................ :تاریخ ارزیابی139 /...... / ...... :

امتیاز نهایی
جمع كل امتیاز از 90

عدد............................................:

به حروف...................................................................................:

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :
نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء...................................... :

تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :

ارزیابی غیرحضوری محور پژوهش
19

جشنوارهی نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97

امتیاز80 :

نام و نام خانوادگی اعضای گروه..................................................-2 .................................................. -1 :
استان......................................:منطقه.................................:ناممدرسه........................................:عادیخاصدخترانهپسرانه
پایه تحصیلی......................:عنوان تحقیق................................................................................................................:

موضوع پژوهش
مسأله یابی،
تعیین هدف،

ردیف

موضوع ارزیابی

1
2
3

بیان مسأله و

4

سؤاالت /فرضیه

5
6

تعیین جامعه و نمونه ،پیشینه

7

پژوهشی،
اعتبار و تناسب روش
جمع آوری اطالعات

طبقه بندی و

8

نتیجه گیری ،بیان محدودیت ها و
پیشنهادها
تنظیم چکیده

بودن( )1تناسب و ارتباط موضوع با کل محتوای پژوهش()1
ارتباط مسأله با نیازهای محله ،شهر ،استان ،کشور و ...
تعیین اهداف کلی( ،)1اهداف جزئی( ،)1تحقیق پذیری( ،)1مرتبط با
مسأله پژوهش()1
ارائه دالیل مناسب برای بیان مسأله
ارتباط سؤاالت یا فرضیه ها با موضوع پژوهش()2
واضح وآزمون پذیر بودن سؤاالت یا فرضیه ها()2
تعیین جامعه و نمونه آماری پژوهش()2
تناسب روش انجام پژوهش با موضوع انتخابی()2
گردآوری و تنظیم دقیق پیشینه تحقیق()2
ارتباط اطالعات جمع آوری شده با موضوع()2
استفاده از منابع علمی -پژوهشی معتبر( ،)2جدید و نو بودن منابع(،)1
بهره گیری از منابع متعدد و متنوع()1

9
10

انتخاب ابزار مناسب یا فرآیند ساخت ابزارهای اندازه گیری

11

طبقهبندی اطالعات به دست آمده()2
ارائه ساده وگویای اطالعات متناسب با سؤاالت یا فرضیه()2
تحلیل درست اطالعات به دست آمده()2

12

پاسخ مناسب به سؤاالت پژوهش(یا درستیفرآیند تأییدیا رد فرضیه ها)
()2

13

ارتباط نتیجه گیری با فرضیه ها و یا سؤاالت پژوهشی

14

شناسایی درست محدودیت ها

15
16
17
18

نگارش و تدوین گزارش

بیان دقیق و روشن موضوع(،)1جدید و نو بودن( ،)1تحقیق پذیر

متناسب بودن شیوه انتخاب جمعآوری اطالعات با اهداف پژوهش

تحلیل اطالعات
جمع آوری شده

مالكهایارزیابی

0

1

2

3

4

توضیحات
(ذکر دقیق دالیل کسر امتیاز)

19

20

گویاوکاربردی بودن پیشنهادها( ،)2مرتبط بودن پیشنهادها بایافتههای
پژوهشی()2
دارای ارکان اصلی پژوهش:موضوع( ،)0/5هدف(،)0/5روش(،)0/5
نتیجه( ،)0/5دارای نظم منطقی( ،)1گویا و رسا()1
رعایت ساختار تحقیق( ،)2ترتیب اجزای تحقیق()2
رعایت آیین نگارش وامالی واژگان (اغماض تا  5مورد اشكال در هر
کدام)
رعایت حاشیه ،قلم«  15(،»B Lotus14تا  25صفحه  )A4و تهیه لوح
فشرده تحقیق(هر کدام  1امتیاز)
رعایت ارجاعات درونمتنی و پاورقی( ،)2رعایت شیوهی نوشتن منابع
در صفحهی پایانی()2

جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء........................................ :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :
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ارزیابی حضوری محور پژوهش
جشنوارهی نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97

زمان20 :دقیقه

امتیاز20 :

كد گروه.................................................. :
عنوان تحقیق...................................................................................................:
ردیف

ارزیابی

كیفیت ارائه

ضریب

1

موضوع

مالکهای ارزیابی

 ارائه مسلط و منسجم مطالب ()2 بهره گیري از فناوري ()1 فن بیان ()1 -مدت زمان ارائه  7تا  10دقیقه ()1

0

1

2

3

4

5

توضیحات
(ذكر دقیق دالیل كسر امتیاز)

1

توانایی پاسخ به  5سؤال از مراحل و فرآیند انجام
پژوهش()10

 .1منظور و هدف از انجام پژوهش
پاسخگویی
2

به سؤاالت
داوران

 .2دالیل توجیهي روش هاي جمع
آوري و تجزیه و تحلیل اطالعات

2

 .3امکانات و منابع مورد استفاده
 .4میزان و نحوه مشاركت اولیا و
سایرافراد
 .5تبیین كاربرد نتایج پژوهش

3

رعایت اخالق
پژوهشی

 تعامل و تقسیم كار در ارائه ()2 مشورت وتنظیم پاسخ گروهي بهسؤاالت()2
 -رعایت اخالق علمي و صداقت ()1

1

جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء........................................ :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

امتیاز نهایی
عدد............................................:

به حروف...................................................................................:

جمع كل امتیاز از 100
نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :
نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء ...................................... :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء....................................... :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد .....................................................:امضاء........................................ :
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شناسنامه اثر دست سازه
جشنوارهی نوجوان خوارزمی
سال تحصیلی 1396-97
اثر فردی گروهی

نام و نام خانوادگی تولید كنندگان اثر.................................-2.................................-1:
كد ملی دانش آموزان تولید كننده اثر.....................................-2...............................-1 :
استان:

................................

دخترانه پسرانه

شهرستان/منطقه/ناحیه:

................................

نام مدرسه:

................................

عادی خاص

تلفن مدرسه ........................... :عنوان نرم افزار /سخت افزار............................................................... :

حوزه ی كاربرد نرم افزار/سخت افزار.............................................................. :

شرح عملکرد :نرم افزار سخت افزار

...............................
 .............................................................................................................................ردج عكس دانش آموز
............................................................................................................................................................

ردج عكس دانش آموز

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... .........................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .............................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

مح
) ل ردج عكس دست سازه)
ّ

....................................................................................................

رنم ازفار:صفحه اول رنم ازفار)(Home Page

....................................................................................................

مح
سخت ازفار :تصوري صول

....................................................................................................
....................................................................................................
............................................................................................. .......
....................................................................................................
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ارزیابی محور دست سازه
(بخش نرم افزار)
جشنوارهی نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97

امتیاز80 :

كد دانش آموز ..................... :عنوان نرم افزار ................................................ :حوزه ی كاربرد............................................... :
ردیف

0

مالکهای ارزیابی

1

تبیین و توضیح فرآیند تولید نرم افزار

2

سادگي در نصب و اجراي نرمافزار (اتوران )Autorun

3

داشتن راهنما و بسته بندي مناسب محصول (برچسب ،قاب و )...

4

عملکرد صحیح اجزاء و بخش هاي مختلف نرم افزار (ارتباط صفحه ها ،پیوندها ،پخش فیلم و)...

5

كیفیت ،چیدمان و كاربرد عناصر دیداري -شنیداري (دكمه ها ،متن ،قلم ،صدا و عکس ها)

6

مطابقت كاركرد اثر با توضیحات شناسنامه

7

قابلیت ارائه نرم افزار در محیط وب

8

توجه به فرهنگ و هویت اسالمي ـ ایراني

9

تناسب محتواي نرم افزار با برنامه درسي دوره ي تحصیلي

10

میزان ارزش آموزشي محتوا

11

بهره گیري از آخرین یافته ها و پژوهش هاي مرتبط با موضوع

12

ایجاد پنل هاي ارتباط با مخاطبین (پست الکترونیکي ،پیامک ،نظر سنجي و)....

13

مزیت نرم افزار ارائه شده نسبت به محصوالت مشابه

14

خالقیت و نوآوري (محتوا ،عملکرد وكاركرد نرم افزار و )...

15

اخذ تأییدیه (ثبت در مراجع ذيصالح)

16

پاسخ صحیح به پرسشهاي داوران

1

2

3

5

4

جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء ........................................ :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

امتیاز نهایی
جمع كل امتیاز از 80

عدد............................................:

به حروف...................................................................................:

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :

نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء ...................................... :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :
23

ارزیابی محور دست سازه

(بخش سخت افزار)
جشنوارهی نوجوان خوارزمی
سال تحصیلی 1396-97

امتیاز70 :

كد دانش آموز.......................................................... :
عنوان سخت افزار ............................................................. :حوزه ی كاربرد...................................................................... :
ردیف

0

مالکهای ارزیابی

1

تبیین و توضیح فرایند تولید اثر

2

مطابقت كاركرد اثر با توضیحات مندرج در شناسنامه

3

استفاده از مواد و وسایل ساده و در دسترس

4

قابلیت تعمیم و تولید محصول

5

بهره گیري از آخرین یافته ها و پژوهش هاي مرتبط با موضوع

6

استحکام و ظرافت اثر

7

تناسب ابعاد و اندازه محصول با كارآیي اثر

8

رعایت نکات ایمني و بهداشتي

9

زیبایي و جلوه هاي دیداري اثر

10

ارائه ي مستندات مرتبط با اثربه صورت الکترونیکي ()power point

11

مزیت اثر نسبت به محصوالت مشابه

12

خالقیت و نوآوري در تولید اثر

13

اخذ تأییدیه ( ثبت در مراجع ذيصالح)

14

پاسخ صحیح به پرسشهاي داوران

1

2

3

5

4

جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء ........................................ :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :
امتیاز نهایی
جمع كل امتیاز از 70

عدد............................................:

به حروف...................................................................................:

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :
نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء ...................................... :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :

24

ارزیابی محور زبان انگلیسی
(ایفای نقش/پایه هشتم)
جشنواره نوجوان خوارزمی

سال تحصیلی 1396-97

زمان 10 :دقیقه

امتیاز60 :

کد گروه.......................................................... :
موضوع نمایش........................................................................................................................................................................ :
ردیف
1

0

مالکهای ارزیابی
استفاده حداکثری از محتوای کتاب پايه هفتم و هشتم)…(Functions, Practices, Vocabulary,

و موضوعات کتاب درسي )) Temes

2

توانايي در گفتار وبیان جمالت و عبارات بصورت روان و شیوا )(fluency

3

توجه به تلفظ و بیان صحیح کلمات )(Pronunciation

4

تعامل حداکثری ) (Interactionگفتاری در بین اجراکنندگان نمايش (سهم مساوی گروه در ارايه ديالوگها)

5

توجه به حرکات بدني ،قدرت بیان و بلندی صدا ( (Body language, Nonverbalدر طول نمايش

6

توجه به بخشهای  Opening, Body and Closingدر نمايش (آغاز ،نقطهی اوج و پايان نمايش)

7
8
9

1

2

3

4

ارتباط موضوع ايفای نقش با توجه به فرهنگ و هويت اسالمي -ايراني ،زندگي روزانه ،محیط
زيست و تعاملهای اجتماعي
توجه به کاربرد زبان در شرايط واقعي ،به جا و به موقع ()coherence
هماهنگي بین اعضاء گروه در هنگام اجرای نمايش(رعايت تقدم و تأخر ارايه ديالوگها وعدم
همپوشاني)

10

بهره گيري از زمان اجرای نمايش( حداقل

11

برخورداری از ابتکار ،خالقیت ،جذابیت و انتقال پیام مناسب

12

توانمندی وتسلط در محاوره (مستقل از حفظ کردن متن)

5

و حداکثر  10دقیقه)

جمع امتیاز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء ........................................ :تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

امتیاز نهایی
جمع كل امتیاز از 60

عدد............................................:

به حروف...................................................................................:

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :
نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء...................................... :

تاريخ ارزيابي139 /...... / ...... :

نام و نام خانوادگی ناظر فنی دبیرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگی ناظر فنی ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :

25

5

........................................ -3 .................................... -2 .................................. -1 :نام و نام خانوادگی اعضای گروه
.................................. : منطقه/ناحیه/ شهرستان.............................................. :استان

................................ :کد گروه

 پسرانه دخترانه خاص عادی............................... :نام مدرسه

........................................... :تلفن مدرسه

................................................................................................................................................................:موضوع نمایش
City/District
……………..……….

Check List

School Name
Groups

1

Greeting

2

Introducing
Others

3

Age/Date

4

Family/Jobs

5

Appearance

6

Doing/Places/Ho
use

7

Address/Time/
Number

8

Food

9

Nationality

10

Daily Activities

11

Ability

12

Health

13

City

14

Village/Weather

26

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

سرفصل های کتاب پایه هفتم ،هشتم

Introducing Yourself
دانش آموز در زمينه معرفی خود( نام و نام خانوادگی و موارد مشابه) و احوال پرسی توانایی الزم را داشته و بيان نماید.
Good morning.
…
?What's your first name
?What's your last name

o
o
o
o
o ....

Introducing Others
دانش آموزان قادر باشند در کنار معرفی خود به دیگران ،بتوانند سایرین(خانواده ،دوستان ،بستگان و  )........را به دیگران معرفی
نمایند.

?… o Who's that
… o

Talking about Age and Date
در این بخش دانش آموز بتواند سن خود و دیگران را بپرسد و پاسخ دهد ،بتواند تاریخ تقویمی را بپرسد و پاسخ
دهد .بتواند در مورد روز و تاریخ تولد خود و دیگران نيز بپرسد و پاسخ گو باشد.

?o How old are you
?o When is your birthday

Talking about Family
دانش آموز در این بخش بتواند در مورد خانواده خود با توجه به موضوعات قبلی صحبت نماید و آنها را به دیگران معرفی نماید.
وي باید بتواند در مورد شغل ،فعاليت ،سن ،نام اعضاء خانواده(پدر ،مادر ،برادر و خواهر) و  ...صحبت نماید.

?o What's your father's job

… o

Talking about Appearance
در این بخش دانش آموز در مورد پوشاک و ظاهر خود ،خانواده ،دوستان و دیگران صحبت نماید و بتواند
دیگران را از نظر ظاهري توصيف نماید.

?… o Who is Mr./Mrs.
?o Which one is Reza
… o

Talking about where the people are and doing
دانش آمور در این بخش قادر خواهد بود در مورد اینکه مردم کجا هستند و چه کاري انجام ميدهند صحبت کنند .دانش

آموز بتواند به بخش هاي مختلف خانه اشاره کنندوکارهاي که افراد در خانه انجام ميدهد را بيان نمایند.

?… o Where are/is
?o What are/is … doing
… o

Talking about address, phone number and time
دانش آموزان قادر باشند در کنار معرفی خود آدرس محل زندگی ،تلفن ،وقت و ساعت را نيز بيان کنند و بتوانند
همين امر را در مورد سایر افراد بيان کنند.
?What's your address
?Where do you live
?What's your telephone number
?What time is/are ….
…

o
o
o
o
o
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Talking about Favorite Food
در این بخش دانش آموز در مورد غذا ها وخوراکی هاي مورد عالقه خود صحبت ميکند و همين موضوع را
در مورد غذاهاي مورد عالقه خانواده و دوستان و بستگان بتواند بپرسد و پاسخ دهد.

?o What's your favorite food
?…o What do you like to eat/drink
… o

Talking about Nationality
د ر بخش مليت دانش آموز ميبایستی پيرامون فرهنگ و مليت خود صحبت نماید و بتواند نام کشورها و مليت آنها
را بيان نمایند و موارد باال را نيز بتواند در مورد افراد سایر کشور ها بيان نماید.

?o Where are you from
?o Are you from….
?… o Are you

Talking about Daily Activities
در این بخش دانش آموز قادر باشد در مورد فعاليت هاي روزانه در ساعت هاي مختلف شبانه روز پيرامون خود،
خانواده و دیگران صحبت نماید.
?…What do you do in
?… When do you
?… What days do you
?… How often do you

o
o
o
o

Talking about Abilities
دانش آموز در این بخش نيز در مورد توانایی ها و کارهایی که می تواند انجام دهد یا خير صحبت نماید و در
مورد سایر افراد نيز بتواند از توانایی ها و ناتوانی هاي انجام کار صحبت نماید.

?… o Can you
?… o Who can
?… o Are you good at

Talking about health problems:
دانش آموز در این بخش نيز در مورد بيماري و راه هاي پيشنهادي براي درمان و بهبودي آن قادر خواهد بود
بپرسد و پاسخ دهد.
?What's wrong
?What's the matter
?Are you OK
?What's the problem

o
o
o
o

Talking about City
دانش آموز قادر خواهد بود در مورد شهر خود صحبت نماید و آنرا معرفی نماید و در مورد جاذبه هاي آن
صحبت نماید.

?… o Where is
?o What is ……. like
? … o Is there
?… o Are there any

Talking about Village
دانش آموز قادر خواهد بود در مورد روستا و جاذبه هاي آن و آب و هوا صحبت نماید.
?What is it like
?… Is it

?o Where is ….
?… o What's the weather like in
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