
 
 

 وزارت آموزش و رپورش

 معاونت آموزش متوسطه

 

 

 

 

 يجشنواره نوجوان خوارزم  هشتمين دوره  محوراهيفرآيند اجراي 

 اهي داوري(ربگ)هب انضمام نمون

 آموزان دوره اول متوسطهوژيه دانش
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 وزارت متبوع   19/02/1400 مورخ    116/140معاونت آموزش متوسطه، بخشناهم شماره    8-4فعاليت  -  8 شماره ربانهم

 معاونت آموزش متوسطه 28/07/1400مورخ  365/400و بخشناهم شماره  
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 محورهاي جشنواره 

زان آمومام دانشت ويژه« برنامه درسی ملی هاي تربیت و يادگیرياهداف حوزه»جشنواره نوجوان خوارزمي در راستاي 

، شهرستاني اي/ناحيه /اياي، منطقهمرحله مدرسهاعم از دولتي، غيردولتي و ... در چهار  ،مدارس دوره اول متوسطه

 شود.اجرا مياستاني و كشوري 

دبيات فارسي، واسازه، زبانپژوهش، دست»در محورهاي ( 1جدول شماره ) مطابق آموزانجشنواره، دانش در اين

كدنويسي( و ) نويسيرياضي، برنامه آموزي،دانشوكارهاي كسببازارچه خارجي،اي آزمايشگاهي، زبانهفعاليت

 پردازند.ژوهشي ميپ -هاي علميبه صورت انفرادي يا گروهي به انجام فعاليت «(مناظره علمي) مطالعات اجتماعي
 

 نوجوان خوارزمی محورهاي جشنواره  -1شماره جدول

 ناظر استان انفرادي/ گروهی پايه فدروس هد محور رديف
 (سرگروه درس)

 /رابط منطقه
 مدرسه دبیر

 عالقمند و توانمند تفكر و سبك زندگي گروهي هفتم، هشتم، نهم تمام دروس پژوهش 1

 كار و فناوري كار و فناوري نفراديا -گروهي هفتم، هشتم، نهم تمام دروس سازه )سخت افزار(دست 2

 هفتم، هشتم، نهم نگارش و فارسي بیات فارسیزبان و اد 3
 روهيگ -انفرادي

 ادبيات فارسي ادبيات فارسي )يك پسر، يك دختر(

 علوم تجربي علوم تجربي گروهي هشتم علوم تجربي هاي آزمايشگاهیفعالیت 4

 زبان انگليسي زبان انگليسي گروهي نهم زبان انگليسي خارجی زبان 5

6 
 اركسب و ك هايبازارچه

 آموزيدانش
 گروهي هفتم، هشتم، نهم تمام دروس

 كار و فناوري/
 فرهنگ و هنر

 عالقمند و توانمند

 رياضي رياضي نفراديا -گروهي هفتم، هشتم، نهم رياضي رياضی 7

 نويسی برنامه 8
 عالقمند و توانمند عالقمند و توانمند نفراديا -گروهي هفتم، هشتم، نهم تمام دروس )كد نويسی( 

9 
  طالعات اجتماعيم
 (مناظره علمی)

 مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي گروهي هفتم، هشتم، نهم مطالعات اجتماعي

 
ر و يك با دو سهميه )يك نفر پس« انفرادي»به صورت  در محور زبان و ادبيات فارسيآموزان فعاليت دانشنحوه  

زي و آمووكار دانشهاي كسبن خارجي، بازارچههاي آزمايشگاهي، زبادر محورهاي پژوهش، فعاليت(، نفر دختر
ر بعالوه  ،نويسيبرنامهرياضي و سازه، ي دستدر محورها است.« نفره 2گروه »مطالعات اجتماعي به صورت 

  است. نيز قابل اجرا (با كسرامتياز فعاليت گروهي) ي، به صورت انفراديگروه فعاليتانجام 

يده، هاي برگزبه هر يك از اعضاي گروه« قويت رويكرد يادگيري مشاركتيسازي كارگروهي و تفرهنگ»به منظور  
 .جوايز به صورت كامل تعلق خواهد گرفت

 است. آموزان در چند محور جشنواره تا مرحله استاني بالمانعدانش شركت ،(1مطابق جدول شماره ) 

 است. نوارهاز محورهاي جش يكیصرفاً مجاز به شركت در  آموزهر دانش ،مرحله كشوريدر  

ي هامحوريك از  هيچ ،«تركیبی حضوري يا» به صورتبا توجه به بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جاري  
 برگزار نخواهد شد.  «صرفاً غیرحضوري»به صورت  ،جشنواره

عه ، مجمو«آموزش تخصصي به تفكيك محورهاي جشنواره»و « فرآيند اجراي جشنواره»به منظور توجيه و تبيين  
 آموزشي هاي الكترونيكي، ويژه تمام مخاطبان جشنواره، از طريق كانال جشنواره نوجوان خوارزمي در شبكهفيلم

 هاي آموزش ضمن خدمت ارائه خواهد شد.بارگذاري و در قالب دوره (،شادآموزي )دانش
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االت ؤسپاسخ به براي  ،«ژه پژوهشيطراحي و انجام يك پرو» آموزان در زمينهاين محور به دنبال توانمندسازي دانش

ور به منظاز فرايند و توالي منطقي روش علمي و پژوهشي  ل اطراف خود با استفادهو حل مسائ فردي و اجتماعي

مسائل  ،شانخودبتوانند آموزان دانشبه طوري كه  شايستگي الزم براي خودارزيابي و خودشكوفايي است.كسب 

 .ندنمايتجربه كسب و  دهداكاو قرار  و علمي را مورد كند

سب با متناهاي پژوهشي كسب مهارت ،آموزي در جشنواره نوجوان خوارزميهاي دانشهدف اصلي از انجام پژوهش

نويسی، آوري اطالعات، هدفيابی، مشاهده كردن، جمعمسئله»: نظيراول متوسطه  آموزان دورهسني دانش دوره

، تدوين گزارش، عات، بهره گیري از منابع، ساخت ابزار مصاحبه، تجزيه و تحلیلآوري اطالشناسايی روش و ابزار در جمع

اي و هاي كتابخانهانجام پژوهش ضمن توجه به در اين راستااست.  «توانايی ارائه نتايج و ارائه پیشنهاد پژوهشی

  .نقش اصلي را داشته باشد آموزدانش ،در انجام يك طرح پژوهشي ضروري است ،ميداني

 ،روهيبه صورت گ (و استاني اي/ شهرستانيناحيه /ايمنطقه ،ايدر تمام مراحل )مدرسهآموزان ر پژوهشي دانشآثا

 شود:ال ميبه مرحله بعد ارس« مستندات مربوطه» اثر برگزيده به همراه توليد و پس از ارزيابي، هاي زيرمطابق گام

 انیشهرستانی و است /مراحل مدرسه اي، منطقه اي/ ناحیه اي 

 (يا تركيبي كيفي ،به صورت كمي)انجام پژوهش گام اول: 

 بررسي مستندات پژوهش(از طريق )ارزيابی غیرحضوري گام دوم: 

 (ارائه شفاهي ودفاع از پژوهشاز طريق ) ارزيابی حضوريگام سوم: 

 توجه: 

 ت نمايند.آموزان را راهنمايي و هدايدانش ،مراحل جشنوارهدر تمام « دبيران راهنما»ضروري است  .1

 دقيقه( است. 20) كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور جمعاً .2

هاي پیشین جشنواره موفق به كسب مقام در مراحل آموزي كه در دورههاي دانشآموزان و گروهآثار و تولیدات دانشنكته:  *

به وره از جشنواره هستند كه اثر تولیدي خود را ين داند، در صورتی مجاز به شركت مجدد در ااي و استانی( شدهاي، منطقهمدرسه

 داده باشند. درصد تغییر در )محتوا، كاركرد و فعالیت( 50حداقل روزآوري نموده و يا 

 ژپوهش محور -1
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 07                                اتارزيابی غیرحضوري از طريق بررسی مستند گام اول:                                                  

 

ف
دي

ر
 

 ضريب زيرمعیار معیار
 امتیاز

 مكتسبه
 ذكردقیق داليل كسر 

 امتیاز

 موضوع 1

 

   2 روشن و قابل فهم بودن
   2 نو بودنجديد و 

   2 بودن مفيد و كاربردي

 لهبیان مسئ 2

   2 داشتن چارچوب نظري
   2 به شكل مستند همسئلبيان 

   2 لهئاشاره به شرايط خاص مس
   2 برجسته نمودن متغيرهاي اصلي

   2 هاي پيشيناشاره به پژوهش

 اهداف پژوهش 3
   3 پژوهش و موضوع لهئمرتبط با مس

   3 جامع بودن و تحت پوشش قراردادن تمام موضوع

4 
 /االتؤس
 پژوهشهاي فرضیه

   2 ژوهشپ اهدافمرتبط با 
   2 امكان وارسي كردن /آزمون پذير بودن

   2 ها و چارچوب نظريتناسب با ديدگاه

 روش پژوهش 5

   4 تعيين و تشريح روش مناسب با موضوع پژوهش
   3 گيري مناسبمعرفي دقيق جامعه آماري و نمونه

   2 هاي آماري مناسبيا آزمون استفاده از ابزار
 1 اعتبار و روايي ابزار يا پژوهشاشاره به 

6 
 تجزيه و تحلیل

 هاداده

   4 استفاده از جداول و نمودارهاي گويا و روشن
   4 هاي تحليلتحليل يا استنباط مناسب از جداول ارائه شده يا توضيح روش

   4 هاگويي به همه سواالت/ فرضيهپاسخ

 گیرينتیجه 7

   2 هاي پژوهشيمبتني بودن بر تحليل داده
 1 رچوب نظريهاي پژوهش با توجه به چاتحليل يافته

 1 هاي قبلي و داليل احتمالي آنها با نتايج پژوهشاشاره به تشابه يا تفاوت يافته
   2 گويي به سؤاالتها و يا  پاسخموفقيت در رد يا اثبات فرضيه

 2 پژوهش يهاليتحل از خاستهبر و ، بديععملي بينانه،واقع پيشنهادهاي

   2 هاها و مديريت درست آنبيان منطقي محدوديت
   2 رعايت ساختار تحقيق

 تدوين گزارش 8

   2 رعايت ارجاعات درون متني و پاياني
   2 ها و ارجاع به منابعقولداري در نقلامانت

   2 به روز بودن منابع
   2 شيرعايت نكات ادبي و ويراي

   70از  جمع امتیاز

 70جمع امتیاز از  امتیاز به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 ................: ........در همگام گروه شناسه ....ن: ...................تلف ................................ -2  : ...........................تلفن.................... .......................  -1كدملی دانش آموزان: 

 انهپسر  دخترانه            خاص عادي  نوع مدرسه:                                   نام مدرسه: 
 :حصیلیت رشته                           نام دبیر راهنما:                                     تلفن مدرسه:

 استــــــان:
 شهرستان: ناحیه/ منطقه/

 ايه تحصیلی:پ ساعت:                         تاريخ داوري: 

 موضوع پژوهش:

 غیرحضوري یارزياب -1 -1برگ شماره مونن
 پژوهش محور
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 03           (                   از پژوهشارائه شفاهی ودفاع )ارزيابی حضوري گام دوم:                                          

 

 
 امتیاز زيرمعیار معیار رديف

 امتیاز
 مكتسبه

 توضیحات
 )ذكر دقیق داليل كسر امتیاز(

 كیفیت ارائه 1

   4 ارائه مسلط و منسجم مطالب

   2 انديشيتعامل و هم

   2 تعامل و تقسيم كار در ارائه

   2 فن بيان

   4 ق پژوهشيرعايت اخال

   2 دقيقه10تا  7مديريت مدت زمان ارائه 

2 

 پاسخگويی
 سؤال 5به 

) از مراحل و فرآيند 
 انجام پژوهش(

   3 هدف از انجام پژوهش

   3 آوري اطالعاتهاي جمعداليل توجيهي شيوه

   3 تجزيه و تحليل اطالعات

   2 امكانات و منابع مورد استفاده

   3 ربرد نتايج پژوهشتبيين كا

   30جمع امتیاز از 

 
 

 )بازخورد و ثبت عملكرد دانش آموزان(

 

آموز انجام نشده پژوهش توسط دانشمشخص شود  ، اگرآموز انجام شود. در هر مرحلهتوسط خود دانشپژوهش ضروري است * 
 .از گردونه رقابت خارج شودكار بايد  ؛است

 .شناسه گروه در همگام: ................................ ..................................موضوع پژوهش: .........................................................

 دقیقه 20زمان ارائه:                          :                          و ساعت ارائه تاريخ

 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 ناظر: نام و نام خانوادگی امضا:

ی حضوري ارزياب -2-1برگ شماره نمون
 محور پژوهش
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يا  به صورت گروهي )دونفره( و« دبير تخصصي» اييخود را با راهنم«  هايسازهدست» آموزاندر اين محور دانش

ثر ارزيابي و اهاي زير گام مطابقآموزان نمايند. در تمام مراحل اجراي جشنواره، آثار دانشانفرادي، توليد و ارائه مي

 شود:به مرحله بعد ارسال مي ،از فرآيند طراحي و توليد« شناسنامه اثر»برگزيده به همراه 

 شهرستانی و استانی /منطقه اي/ ناحیه اي مراحل مدرسه اي، 

  سازهطراحی و تولید دست گام اول:

 ( و ... ه آن از طريق پاورپوينتئابه صورت دفتر كارنما، عكس يا فيلم و ار) تهیه مستندات از فرايند تولید اثر گام دوم:

امل: ش»سازه، معرفي اجزاي اثر توليدي ستبررسي گزارش تصويري از فرآيند طراحي و توليد د) ارزيابی غیرحضوري گام سوم:

 (ابزارهاي مورد استفادهفيزيكي و /، تبيين و تشريح كاركرد قطعات سخت افزاري«رفته كار هقطعات و اجزاي ب

 (ارائه شفاهي و دفاع از اثر) ارزيابی حضوري گام چهارم:

 :نكته 

 .است (دقيقه 25حداكثر)كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور  .1

 د.اشبيت مفاهيم آموزشي و كتب درسي كنندگان اين محور بايد در راستاي تقوهاي توليد شده توسط شركتسازهدست .2

 .افزاري خواهد بوداين محور فقط شامل آثار و توليدات فيزيكي و سخت .3

  نمايند. قداما «نويسيمحور برنامه»از طريق  ،افزاريآثار نرم دانش آموزان عالقمند به ارائه ؛شودتوصيه مي  .4

در  ه كسب مقامموفق ب ،هاي پيشين جشنوارهآموزي كه در دورههاي دانشآموزان و گروهآثار و توليدات دانش .5

 اره هستند كهجاز به شركت مجدد در اين دوره از جشنواند، در صورتي ماي و استاني شدهاي، منطقهمراحل مدرسه

 اشند.بدرصد تغيير در )محتوا، كاركرد و فعاليت( داده  50حداقل  خود را به روزآوري نموده و يا اثر توليدي

  راهنماي تهیه دفتر كارنما 

دست  آموزان را ازآغاز )زمان جستجوي موضوع  پروژه( تا پايان فرآيند ساخت اثردفتركارنما مسير حركت دانش
 دهد:سازه، مطابق مراحل زير نشان مي

 در صفحه جلد دفتر كارنما محل تحصيلمدرسه و منطقه  ي وي،دانش آموز و هم گروهكامل  مشخصاتثبت  .1

 يادداشت وقايع و اتفاقات مربوط به پروژه در دفتر كارنما نظير:  .2
 هاي تكميلي، فهرست مواد مورددست آزاد، نقشه هاي طراحي شده اوليه بانحوه دستيابي به ايده خالقانه، نقشه

هاي هاي مربوط به پژوهش تاريخچه اثر، دورهه تمام شده، يادداشتاستفاده، قيمت و هزينه اقالم مصرفي و هزين
 آموزشي گذرانده شده و مشخصات منابع مورد استفاده

 و گوهاي  صورت گرفته با دبير راهنما، دوستان، كادر مدرسه و خانواده نظير: ثبت گزارش گفت .3
ها، تيموفقت، ه بر مشكالغلب يبراشده  فتهي به كار گرهاحلراهآمده در جريان كار، رويارويي با مشكالت پيش

 پروژه ياجرا ريدرمسبه دست آمده  اتيآوردها و تجربدست ،هايها، ناتوانانشكست

 ثبت تاريخ و زمان صرف شده وقايع واتفاقات  .4

 ودكار خفرايند به آموزان دهي دانشخودارزيابي و نمره .5
 

 دست سازه محور -2
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 گزارش دفتر كارنما                                                                        

    ............ .....اي: ..........قهاريخ مرحله منطت   . ........اي: .....................تاريخ مرحله مدرسه       : ............................تاريخ شروع به كار

 واقعی زمان شده بینی پیش زمان هفتگی و اتفاقات وقايع عالیت ها،ف هفته ماه
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.............................................................................................................................................................................................................................

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

سازه دستمحور ثبت گزارش ساخت اثر  -1-2ه برگ شمارنمون
 در دفتر كارنما 
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 افزار()سخت سازهدستشناسنامه اثر

 

 

 

 

 

 
 

 

 شرح عملكرد: 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 (محل درج عكس دست سازه(

 تصوير محصول

 

 
             درج 

-دانش عكس

 آموز

 
             درج 

-دانش عكس

 آموز

 

                              امضا:                          اهنما:                                                                            نام و نام خانوادگي دبير ر
                                                 مهر و امضا:                    نام و نام خانوادگي مدير آموزشگاه:                                                                            

 مهر و امضا:       نام ونام خانوادگي كارشناس دوره اول متوسطه منطقه/ ناحيه/ شهرستان:                                     

 

 سازهدستمحور شناسنامه اثر  -2-2ه برگ شمارنمون

 گروهي اثر فردي* .................................      -2 ....................................... -1 ليد كنندگان اثر:نام و نام خانوادگي تو
 14 .. / ....... / : ..تاريخ توليد اثر.....................................  -2..................................... -1 كد ملي دانش آموزان توليد كننده اثر:

 خاص عادي ...................................  نام مدرسه: ................................... :شهرستان ناحيه/ منطقه/............................  استان:

 رشته دبير راهنما:: .......................... نام دبير راهنما ............پايه تحصيلي: ........................................ تلفن مدرسه:  پسرانه دخترانه
.......................... 

 ........................................... حوزه كاربرد: .................................................................................. ر:عنوان اث

 روري است؛ عالوه برشناسنامه طرح ، فیلم، عكس متن و ... مربوط به فرآيند تولید را در قالب  پاورپوينت در مراحل بعدي ارائه شود.ض *
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 نام خدا به

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 001                                      ارزيابی محور دست سازه                                                           
 

 .........................: ........در همگام گروه شناسه ارزيابی:و ساعت  تاريخ

 ان سخت افزار:عنو حوزه كاربرد:

 

 
 

 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 نام و نام خانوادگی داور: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 )بازخورد و ثبت عملكرد دانش آموزان(

 

 
 

 

ف
دي

ر
 

 5 4 3 2 1 0 معیار

ب
ري

ض
 

 جمع

  2       تبيين و توضيح فرايند طراحي و توليد اثر 1

  1       كيفيت گزارش هاي دفتر كارنما و نرم افزار ارائه 2

  2       مطابقت كاركرد اثر با توضيحات مندرج در شناسنامه و طراحي اوليه 3

  1       د اوليه، سرمايه، تجهيزات، انرژي()زمان، موا مديريت منابع 4

  2       )تجاري سازي( قابليت تعميم و توليد محصول 5

  3       گيري از آخرين يافته ها و پژوهش هاي مرتبط با موضوعبهره 6

  1       تناسب ابعاد و اندازه، جنس و ظاهر محصول با كارآيي اثر 7

  2       ارگونومي و زيست محيطي رعايت نكات ايمني و بهداشتي، 8

  3       خالقيت و نوآوري در جهت بهينه سازي و توليد اثر 9

  1       صالح()ثبت در مراجع ذي ارائه گواهي ثبت 10

  2       هاي داورانپاسخ صحيح به پرسش 11

         100امتیاز از  كل جمع

سازه دستمحور ارزيابی  -3-2برگ شماره نمون
 افزار()سخت
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 عاليت نمودههاي زيرفدر تمامي مراحل اجراي جشنواره، مطابق گام «ارسيف نگارش و»ركز بر درس با تم انآموزدر اين محور دانش
 شود:به مراحل پسين، معرفي و ارسال مي «مستندات مرتبط» اسامي برگزيدگان به همراه« ارزيابي حضوري» و پس از

 تصويرخوانی :اولگام 
 انشا بنويسند. ةدر برگ« تصويرخواني» ام تصوير را در بخشآموزان بايد عنوان، جزييات و پيدانش ،در اين گام

 )تصويرنويسی( نگارش :2گام 
تحليلي،  به نگارش انشايي، «انشا»هاي معنايي ي تصوير و خوشههاپيامآموزان با گزينش موضوعي مناسب از در اين گام دانش

ساس توانند، بر اآموزان در اين بخش ميهم چنين دانش .ردازندپمي« نتيجه تنه و، مقدمه» در سه بخش انتقادي، توصيفي، عاطفي و...
 تان كوتاهنويسي، پس از گزينش موضوع از مفاهيم و اهداف تصوير، به جاي انشاي ساختاري، يك داسمند بودن به داستانعالقه

 بنويسند.
 دفاع و هئارا ،متن خوانش: 3گام 

ا يه يافترينشاثرآف( ه)نگارش: موضوع، مقدمه، تنه و نتيج بخش تصويرنويسي ان،آموزدانش ،ايتا پايان مرحله منطقهدر اين گام 
در  سپس .خواننديثيرگذار مأبا بياني شيوا، رسا و ت هاي پيرازباني و ...گيري از لحن مناسب كالم، ظرفيترا با بهره داستان خويش
 د.نزمي پردا ثر خويشه متن و دفاع از ائاراسپس به  و از تنه « يدييك بند كل»خوانشِ  بهاقدام طبق زمان تعيين شده، مرحلة استاني، 

  .رسدبه انجام مي «ستانيا» هفقط درمرحل« و دفاع هئارا» شايان ياد است؛ بخش
 اوريو نمود خودب نفس جهت تقويت فنِ بيان، پرورش اعتماد به ،اي باالترآموزان در مرحلهدادن دانشرارق منظوراين بخش به نكته: 

، بارش فكري، پرورش سخن گفتن و ...( وگو، بازپروري)بخش گفت هاي نوشتاري و ادبيات فارسيهاي مهارتبراساس اهداف كتاب
 تعبيه شده است.

 ايمنطقهو  يامدرسهحل امر 
اساس  رب و اجرا «متن تصويرخواني، نگارش و خوانش» هايگامآموزان، پس از ارائه تصوير به دانش در مرحله مدرسه و منطقه،

 د.شومي سنجيده (متنخوانش  -2-3) شماره برگنمونو  (نگارش و تصويرخواني -1-3)شماره برگ نمون
 استانی همرحل 

 اضافه «نش متنخوا»نيز به  «و دفاع هئارا» بخش اي،اي و منطقهمدرسههاي ياد شده در مراحل عالوه بر اجراي بخشه مرحلاين در 
 دهسنجيخوانش متن، ارائه و دفاع(   -3-3يابي )برگ ارزنمون و (تصويرخواني و نگارش -1-3) يابيبرگ ارزو مطابق نمونشده 

  .ناظر محترم استاني است هبر عهد« خوانش، ارائه و دفاع»تعيين زمان، جهت  د.شومي
 توجه: 

 كان دو نفر )يهر منطقه و است هسهمي ،به بعد ايمنطقه هاز مرحلاست. اما آموزان در اين محور به صورت انفرادي شركت دانش. 1
 شوند.مي هاي هم جنس خود سنجيدهبا گروه ،پسران و دختران هرگروه ؛، شايان ياد استخواهد بود پسر( دختر و يك

 شود.از شروع گام خوانش، زمان الزم براي تمرين داده مي، پيش آموزانبه دانش .2
 (ه و دفاع، ارائمتن دقيقه خوانش 20 دقيقه نگارش،150) .است( دقيقه 170) حدود در مجموع، كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور .3
ت دقيقه جه 15تقريبي است. پيشنهاد مي شود، در مرحلة استاني «  خوانش، ارائه و دفاع»عيين زمان، جهت آمادگي در  بخشت -

اي چنين تعيين تعداد بندهمزمان جهت خوانش، ارائه و دفاع هشود. تقسيم دقيقه نيز جهت ارائه و دفاع لحاظ  5آمادگي و خوانش، 
 ديد ناظر گرامي مرحله استاني است.خوانشِ تنه، به صالح

 ست.ني انشِ عنوان، جزييات و پيام تصويرشود و نيازي به خوانشاي خلق شده خوانده مي در گام خوانش، فقط بخش نگارش .4
 ود.زيدگان به مراحل بعد، اصل اثر نوشتاري و لوح فشرده خوانش نيز ارسال شضروري است به همراه معرفي اسامي برگ .5

است و  «تصويرنويسی» و «نیتصويرخوا» ارزيابيبخش، مريوط به  زيرمعيارهاي شماره يك هر، 1-3ارزيابي  برگنموندر . 6

 است.  «نويسیداستان» ارزيابيهر بخش، مربوط به  دوي شماره زيرمعيارها

 زبان و ادبیات افرسي محور -3
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 نام خدابه    

  جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 07                              )تمام مراحل(در  گام اول و دوم: تصويرخوانی و نگارش                                              

 

 معیار

ف
دي

ر
 

 زيرمعیار

ب
ري

ض
 

 تتوضیحا 5 4 3 2 1

ی
وان

رخ
وي

ص
ت

 

1 
 :انتخاب عنوان براي تصوير

 جذاب، كوتاه، مرتبط، نگاه نو و متفاوت، ادبي
1   

  
 

 

2 

 :ه به جزئیات تصويرتوج
ا بتصوير كشف ارتباط عناصر  گانه، تخيل وپنج از حواسعناصر، استفاده رنگ، خطوط، 

ر، موفقيت در خواني تصوي، درون خواني و برونتصوير يكديگر از برونه و درونه
 فضاسازي تصوير، خواندن چشمي، خواندن تجسمي، انديشه خواني و ...

1   

    

3 
 :درك درست از عناصر و پیكره تصوير

، كشف يك يا چند برداشت عميق و گسترده از تصوير درک مناسب و پيام تصوير،
 چگونگي تحليل اهداف تصوير

1   

  

 

 

   1 نوان، جزئيات و پيام تصويرع: خالقیت و نوآوري درتصويرخوانی 4
  

 
 

ش
ار

نگ
 

 5 موضوع
 موضوع مناسب از تصوير: : انتخاب5-1

 اجتماعي و زندگي روزانه  -مسايل فرهنگي و گويا، رسا، مرتبط با تصوير

 (تم داستانو  ي تصويرها آزموه به توجهبا ( داستان موضوعگزينش نام يا  : 5-2
1   

 

  

 

 ضاي نوشتهفدادن نمايي كلي ازمحتوا و شروع، نشانجذابيت آغازي:: خوش1-6 6 مقدمه

   1 ستانساختار، چارچوب، نظم و ترتيب منطقي حوادث دا :رنگپی اي طرحعمق : 6-2 
    

 تنه

7 

 : بیان مناسب انديشه و برداشت نويسنده از موضوع:7-1
 هاي موضوع هر بندآغازي و جملهمربوط به بخش مقدمه، خوش

استان از درون مايه د نينو ينشيب درک و آفرينش ،داستان متفاوت شروعو  آغاز: 7-2
 هاي كهن با عمق و تازگي بخشيدن به آن

1   

  

 

 

8 

 : پشتیبانی از طرز نگرش خود در بخش بدنه:8-1
ر هوتوضيح، توصيف، تفسير، استدالل و اثبات براي جمالت تكميلي و تقويت كننده  شرح

زي، ساسازي ذهن و تفكر خالق همچون مقايسه، جانشينهاي فعالوهبند با استفاده از شي
 دگرگونه ديدن، اسكمپر، تبديل تصوير به تفسير بدون توجه به جزييات تصوير و ...

پذيري  (، انعطافصحنه و مكان زمان، گانه سه وحدت) يساز فضاي، پرداز تيشخص: 8-2
 در زمان و انتخاب شخصيت ها، ديدگاه نويسنده 

1   

    

9 

 : انسجام متن و رعايت نظم ذهنی نوشته:9-1
-اشتنديجه، رعايت ساختار نوشته نظير: مقدمه، تنه و... ، ارتباط منطقي بين بندها، تنه و نت

ستگي وع، تأثيرگذاري واحد بر ذهن مخاطب، ارتباط منطقي بين بندها، پيوفكر و موض وحدت
 درونيات تصويردر ارائه

دن مفهوم جنبي وراي يي، داستاني بودن نثر(، دارا بوروا)خط سير  ديد هياوزو، گو  گفت: 9-2
ي و تكلف -يشعاربودن نثر داستان، پرهيز از  ساده و روانمفهوم سطح ظاهري داستان، 

 يتكرار كلمات كاربرد از زيپرهمقاله نويسي، 

2   

  

 

 

10 

 : خالقیت و نوآوري10-1
 هاي زيبا و خوش ساخت، داشتن رنگ و بويتركيب گيري از زبان ادبي و عاطفي،)بهره

آوري ميزان نو  نگاه تازه در پرداخت و پردازش موضوع، نگاه متفاوت به موضوع،ادبي، داشتن 
 و ابتكار در ارائه مطالب(

 و وضع يارجخ پوشش) (، لحناوج داستان تعليق، ،افكنيو گرهكشمكش ) حوادث: 10-2
 داستان (تيخصش اي شخص ياجتماع و يروان طيمح

1   

    

11 
 نويسیدرست
 خوش، رعايتو خط  صحيح واژگان، دستور زباننگارشي، امالي هاي نشانه )رعايت

 نويسي(هاي هر بند و پيراستهفرورفتگي

1   

 

  

 

   1 ارتباط متن و داستان با موضوع برگرفته از  مفاهیم تصوير 12
    

 نتیجه
 )برآيند(

13 
 رانگيزفرود مناسب، جمع بندي تأثيرگذار و تفكرب فرجامی:: خوش13-1
 ي داستانبند انيپاپرداخت و : 13-2

1   
    

        70از جمع امتیاز 

 دقيقه 150مان: ز                                                                                            ....................: ........در همگام گروه شناسه

 ............................................................................موضوع انتخابي از تصوير:   .........................................

 امتیاز  كل جمع  به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 ارزيابی تصويرخوانی و نگارش محور زبان و ادبیات فارسی -1-3برگ شماره نمون
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 به نام خدا          

 واره نوجوان خوارزميجشن      

 امتیاز 03                 اي(اي و منطقه)مراحل مدرسهدر گام سوم: خوانش متن                                                

 .........................: ........در همگام گروه شناسه استــــــان:

 :آموزشنام و نام خانوادگی دان :و ساعت ارزيابی تاريخ

 ...............................................موضوع انتخابی از تصوير: ........................................................... دقیقه20زمان اجرا:

 

 

 

ف
دي

ر
 

 توضیحات 6 5 4 3 2 1 معیار

1 
صداي بلند و رسا، قدرت بيان، خوانش روان، تلفظ درست 

 يي، شيواييواژگان، گويا

       

2 
 لحن مناسب كالم، رعايت آهنگ 

 )فراز و فرودهاي آوايي و رعايت مكث و درنگ(

       

3 
 هاي پيرازبانيبهره گيري از زبان غيركالمي و ظرفيت

 )زبان بدن، حاالت چهره و ...(

       

4 
چهره با مخاطبان، بهاجرا، برقراري ارتباط چهره تسلط در

 و نشاط الزم در صداگرمي، جذابيت 

       

5 
رفتاري، پوشش مناسب،  هايمهارت رعايت اصول اخالقي و

 زمينة خوانش، هماهنگي موسيقي با لحن كالم و متنموسيقي پس

       

        30از جمع امتیاز 

 100امتیاز  از كل جمع  به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1. 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: :امضا

 آموز()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 ارزيابی خوانش متن محور زبان و ادبیات فارسی-2-3برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي
 امتیاز 30         ()مرحله استانی در گام سوم: خوانش متن، ارائه و دفاع                 

 شناسه گروه در همگام: ................................. استــــــان:

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش ساعت:و تاريخ

 موضوع انتخابی از تصوير: دقیقه20زمان اجرا:

 
 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 

 توضیحات 3 2 1 معیار رديف

 صداي بلند و رسا، خوانش روان، تلفظ درست واژگان، گويايي و شيوايي، :انیبقدرت 1
 وادب احترام حفظ با مطالب روشن انيب

    

2 
وايي لحن و تن صدا، رعايت آهنگ )دارا بودن فراز و فرودهاي آتغيير  لحن مناسب كالم:

هاي گوي شخصيتولحن، آهنگ و تن صدا بر اساس گفت تغيير درنگ(، و رعايت مكث و
 داستان

    

3 
 دارا بودن زبان بدن، حاالت :هاي پیرازبانیبهره گیري از زبان غیركالمی و ظرفیت

 چهره و ...

    

4 
بيان ، برمحتوا اشراف موضوع، انيب كوتاه،ي معرف): ل ارائهتسلط بر محتواي قاب

 زاي دور، شده هئارا مطالب بودنواضح ها و پرداختن به مفاهيم اصلي متن، كليدواژه
 (نامانوس واژگان يريكارگبهها و عدم حاشيه

    

5 
هيز رفتاري فروتنانه در مقابل داوران و پر :هاي رفتاريرعايت اصول اخالقی و مهارت

 جويي مرتبط با محتواي ارائه در زمان بيان و تحكيم داليلايشان، حسن با بحثاز 
 عادهالفوق دانش ةنگرانيابي هارفتار ازي دورخويش، نداشتن موضع تدافعي در هنگام دفاع، 

    

6 

 بان،و مشاركت الزم با مخاط ارتباط :شايسته و متفاوت آمادگی كامل در اجرا و ارائه
 شاطن و تيجذاب ،يگرم شنوندگان، به نگاه مخاطبان، با چهره به چهره ارتباطي رقرارب

 باي قيموسي ،هماهنگهو ارائ خوانش هنيزمپسي قيموس مناسب، پوشش،  صدا در الزم
 متن و كالم لحن

    

7 
زبان  ة متن از نقطة آغازين تا نكتة انتهايي بهئبيان و ارا :هی در ارائتيروا كرديرو

 و چالشل و ايجاد اؤس طرح، هئارا در نظمعبارات خود،  تفاده از جمالت وخويش، اس
 يشخو جانب از پاسخ

    

تي خوانش بي ،نوآورانه يشروعاي، هاي تكراري و كليشهنبود ارائه :خالقیت در ارائه 8
 با هماهنگي مسئوالن اجرا و ... هئارا با مرتبطي ريتصاو پخشمرتبط در آغاز، 

    

 گيري از سخنان داوران جهت بهبودوحده نبودن، بهره متكلم :مودن داوراندرگیر ن 9
 پراكني نمودن با مخاطباناالت داوران، دادهؤارائه، پاسخ به س

    

10 
تنظيم زمان ارائه در وقت تعيين شده،  :مديريت زمان، سپاس و قدردانی از داوران

و  هاي زبان و ادبيات فارسيروهقلم استان، سرگگزاري از افراد اديب و صاحبسپاس
 ناظران محور

    

     30از جمع امتیاز 

 آموز()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 محور زبان و ادبیات فارسیارائه و دفاع ارزيابی خوانش متن،  -3-3برگ شماره نمون



تحصیلي     جشنواره نوجوان خوارزميهشتمين دوره   محوراهيفرايند اجراي  14
 1400-1401  سال 

 

 

 

 

طابق آموزان در هر مرحله م، دانش«هاي آزمايشگاهي درس علوم تجربياثربخشي فعاليت»در اين محور به منظور

 :پردازندبه فعاليت مي «حضوري و عملی»هاي زير به صورت گام
 

 اي/ شهرستانیاي/ ناحیهمنطقهو اي مراحل مدرسه 

 سنجش عملكردي كتبی: 1گام

 هشتم  بندي و اهداف كتاب برنامه درسي علوم تجربي پايه هفتم واالت عملكردي كتبي مطابق با بودجهؤطراحي س -

ي ال كتبؤس 20 بهبايد آموزان دانشگروه باشد،  بيستبيش از  ،كنندههاي شركتدر شرايطي كه تعداد گروه -

متياز را بيشترين اكه  هايياز گروه درصد 50ها و از بين آن ندهارتي )تستي يا تشريحي(  پاسخ دهعملكردي يا م

 .ندشوانجام آزمايش( معرفي طراحي و )بعد گام ، به  اندكسب نموده

 (دقیقه15 حداكثر) طراحی و انجام آزمايش :2گام 

 آموزان توسط داورانارائه موضوع آزمايش به دانش -

 هاي كتاب علوم تجربي پايه هفتم وهشتميك آزمايش مرتبط با سرفصل طراحي وانجام -

  ثبت گزارش كار طراحی و انجام آزمايش :3گام 

: نظير «هاي فراينديمهارت و انتخاب موضوع، طراحی واجراي آزمايش ثبت» :شاملبرگ گزارش كار تكميل نمون -

  ..و . ی و اجراي آزمايش، نتیجه گیري و تفسیر، رسم نموداربینی، استنباط، فرضیه، تعیین متغییرها، طراحمشاهده، پیش

 (دقیقه 5 حداكثر) انمهارتی داور -هاي علمیهاي برتر معرفی شده به پرسشپاسخ گروه: 4گام 
 

 استانی مرحله  

  :مرحله استاني مطابق سه گام زير انجام مي شود -

 .است دقیقه(20حداكثر) 2و  1زمان اجراي گام مدت  -

 احی و انجام آزمايشطر :1گام 

تايج و ثبت مشاهدات و ن« طراحي و انجام آزمايش» به قيد قرعه، )طرح يك پرسش كاوشگرانه (« انتخاب موضوع» -

 برگ گزارشآزمايش در نمون

  ثبت گزارش كار طراحی و انجام آزمايش :2گام 

 .استنوشتن گزارش كار در اين مرحله الزامي  -

 دقیقه(10حداكثر) ارتیمه -پاسخ به سؤاالت علمی :3گام 

 ران مهارتي مورد نظر و پاسخ به سواالت داو –هاي علميانتخاب پرسش به قيد قرعه، انجام فعاليت -

 ا كتاب درسي عملي مرتبط ب -هاي علميبررسي مهارت -

 .است به مرحله كشوريمنتخبان يابي كننده راهصرفاً تعيين ،باالترين امتياز حاصل از داوري اين بخش توجه:
 

 مرحله كشوري 

 ت اهي  آزمااگشيهي فعالي  محور-4
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 طراحی و انجام آزمايش با رويكرد كاوشگري :1گام 

 ها به قيد قرعه بندي استانگروه -

 )مسئله واحد(طرح يك پرسش كاوشگرانه  -

 دقیقه(5حداكثر)ايده پردازي انفرادي و حل مسئله  -

 دقیقه(10حداكثر) انديشي در گروه و انتخاب بهترين ايدهها، هماشتراک ايده -

 دقیقه(25حداكثر)جام آزمايش، تهيه پوستر ارائه و درصورت نياز ساخت وسيله ان -

 دقیقه(10حداكثر)ها ارائه گزارش توسط هر از گروه -

 دقیقه(5حداكثر) شدهنوشتن دانش كسب -

 دقیقه(5حداكثر) هاي جديدو طرح پرسش هاگروهدفاع  ،هانقد و بررسي توسط ساير گروه -

 ق آزمايشگاهیكارسوبرگزاري  :2گام 

 نجرم با انجام آزمايش و بازياست كه  «آزمايشگاه مجازي»هاي عملكردي در محيط طرح پرسشاين گام،  منظور از

 د.شويك سري مفاهيم مربوط به درس علوم تجربي ميبه آموزان دانشدستيابي به 

 هاي علوم تجربی در زندگی روزمرهچالشبررسی  :3گام 

ا اين مواجهه ب جهت حل مسئله و نحوهدر زندگي روزمره و پژوهش  هاي مباحث كتاب درسيچالش پيدا كردنمسئله يابي و 

 ها در خدمت زندگيچالش

 :نكته 

 ت:كنندگان ضروري اسهاي اجراي جشنواره رعايت موارد زير جهت تامين سالمت و امنيت شركتم مراحل و گامدر تما

 آزمايش در زمان انجام حضور يك نفر از مسئوالن مدرسه -

 .كپسول اطفاي حريق و... هاي اوليه،وجود جعبه كمك -

 .مي استالزا ها، ثبت به موقع مشاهدات و نتايج آزمايشنظارت و ارزيابي دقيق داوران از فرآيند اجراي فعاليت .1

  ها به صورت گروهي در حين اجرا ضروري است.انجام فعاليت .2

 عمل آيد.آموزان بهتوسط دانش «سنجیخودفرآيند »محور هاي داوري اينبرگشود؛ مطابق نمونپيشنهاد مي .3

 رعايت نكات زير الزامي است: ،غيرحضوري به صورتانجام آزمايش در صورت  .4

 آموزان به انتخاب داوران  دانشارائه موضوع آزمايش به  -

 (قهيدق 7آموزان )حداكثر توسط دانش شيانجام آزما -

 االت داوران ؤهمراه با ارتباط تصويري و پاسخ به س ،رخطبصورت  ه ايجاد فضاي مناسب انجام آزمايش ب -

 داوران يانجام آزمايش برا لميبرداري و ارسال ففيلم -

 انتخاب و معرفي بهترين و صحيح ترين فيلم -

 ست.اشده هيارا شيال و آزماؤاز طرح س پس قهيدق 80داوران حداكثر يبرا لميو ارسال ف يسازمهلت آماده توجه:
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 اام خدبه ن     

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 100          اي(اي و منطقه)مرحله مدرسه طراحی و اجراي آزمايش                  
 

 
 100جمع كل امتیاز از  ..............: ..............................به عدد ............................................................ به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 ........................................... -2...   ..............................................  -1كدملی دانش آموزان: 

 ............................................ -2......   ..............................................  -1 تلفن دانش آموزان:
 ..شناسه گروه در همگام: ...........................

 رانهپس      دخترانه       خاص     نام مدرسه:                                           عادي

 تلفن مدرسه:

 استــــــان:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:

 تاريخ و ساعت ارزيابی: دقیقه 7زمان اجرا:  نام دبیر راهنما:

ف
دي

ر
 

 )دانش، مهارت، نگرش( هاي سنجشمعیار

ب
ري

ض
 

 توضیحات 5 4 3 2 1

       3 هاانتخاب مناسب وسايل آزمايشگاهي و استفاده صحيح از آن 1

       3 و رعايت مراحل آن انجام صحيح آزمايش 2

       3 نوآوري و خالقيت در استفاده از وسايل يا مراحل اجراي آزمايش 3

       3 ارائه شفاهي آزمايش به طور صحيح و كاربرد و تعميم آن در زندگي 4

       2 هاي آزمايش، تعيين متغيرها، تفسير و نتيجه گيري صحيحثبت داده 5

       2 اوراندمهارتي  -لميپاسخ به سواالت ع 6

      1 سرعت عمل، دقت و تمركز در انجام آزمايش 7
ها و مشاهدات ثبت فرضيه

 گرفتهصورت

       1 احترام متقابل، مشاركت و همكاري گروهي در مراحل انجام آزمايش 8

9 
رعايت نكات ايمني، زيست محيطي، موازين بهداشتي در مراحل  

       1 كردن وسايل اجراي آزمايش و مرتب

10 
رعايت شرايط تدوين فيلم )انتخاب محيط و فضاي مناسب 

       1 آزمايشگاهي، صداي واضح و رسا( و ارسال به موقع

        جمع امتیاز 

 آموزان()بازخورد و ثبت فرآيند علمی عملكرد دانش

 

 

 هاي آزمايشگاهیارزشیابی محور فعالیت -1-4 برگ شمارهنمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 001                           )مرحله استاني(     طراحی و اجراي آزمايش                                                     

 

 100جمع كل امتیاز از  ..: ..........................................به عدد ...................................................... حروف: به

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 ........................................... -2...   ..............................................  -1ملی دانش آموزان:  كد
 ............................................ -2..   ..................................................  -1تلفن دانش آموزان: 

 .........................: ........در همگام گروه شناسه

 پسرانه  دخترانه  خاص نام مدرسه: ......................................  عادي
 تلفن مدرسه: ......................................

 .....استــــــان: ....................................
 .منطقه/ ناحیه/ شهرستان: ..........................

 ....پايه تحصیلی: .................. ...ساعت: ............. تاريخ: ............ دقیقه 15زمان اجرا:  ............نام دبیر راهنما: ........................

ف
دي

ر
 

 )دانش، مهارت، نگرش(هاي سنجش معیار

ب
ري

ض
 

 توضیحات 5 4 3 2 1

       3 واره آزمايشِ )اينفوگرافيك، نقشه مفهومي و ...(حارائه طر 1

2 
سادگي و توجه به روش  كيد برأبا ت ،انتخاب درست ابزار و مواد

 هاكار با آن صحيح
3      

 

       1 گيري صحيحر و تفسير و نتيجه، رسم نموداهاي آزمايشثبت داده 3

       3 انجام صحيح آزمايش و مراحل آن، صحت علمي آزمايش 4

       3 فكري و پاسخ گويي به سؤاالت داورانهم 5

       2 نوآوري و خالقيت در اجراي هر يك از مراحل باال 6

       2 احترام متقابل و مشاركت گروهي در مراحل اجراي آزمايش 7

8 
رعايت نكات ايمني و زيست محيطي و موازين بهداشتي در مراحل 

 اجراي آزمايش
1      

 

       1 رعايت زمان، سرعت عمل، دقت و تمركز در اجراي مراحل آزمايش 9

       1 برداري از ميزآزمايشكيفيت فيلم 10

  جمع امتیاز
       

 آموزان()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 

 هاي آزمايشگاهیارزشیابی محور فعالیت -2-4 برگ شمارهنمون
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 خدا به نام                

 جشنواره نوجوان خوارزمي                  

 هاي آزمايشگاهيكار فعاليتگزارش                                                                        

 

 استــــــان: .........................: ........در همگام گروه شناسه

 طراحی شده(: )انجام شده/ موضوع آزمايش

 آزمايش طراحی شده:

 وسايل و مواد مورد نیاز:

 ها و ....:گیريشرح آزمايش، مشاهدات و ثبت اندازه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیري و كاربرد:ها، نتیجهيافته

 

 هاي آزمايشگاهیكار محور فعالیتثیت گزارش -3-4 برگ شمارهنمون
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 شود:مي اجرال ح ذيآموزان پايه نهم )در قالب گروه دو نفره( به شرانگليسي ويژه دانش زبان يدرساهداف برنامه اين محور با تمركز بر 
 اياي و منطقهمرحله مدرسه 

ي راي ايفاآموزان فقط به اجهاي خارجي، دانشدر اين مراحل به دليل اهميت موضوع ايفاي نقش در اهداف برنامه درسي زبان
 نقش مي پردازند.  

 ((Role Play نقشايفاي 

ز در درسي آموزش زبان خارجي است. اين گام ني از اهداف اصلي برنامه« هاي مختلفموقعیت»توانايي برقراري ارتباط در
در شرايط آنان  توجه به سنجش عملكرديچنین همو  آموزاندانش مهارت گفتاري يسنجش توانمندي بالقوه و ارتقا»راستاي 

 شود:مطابق مراحل زير اجرا مي «واقعی

 آموزي به قيد قرعهانتخاب موضوع توسط گروه دانش -

 (دقيقه 10گروهي خود ) با هم« مشورت و تمرين» -

 دقيقه( 7ايفاي نقش گروهي متناسب با موضوع انتخابي ) -

 سناريو:ويژگی  

ذا مشخص باشد. ل ها بايدشده به آن هاي ارائهسناريومتن سناريو هستند، چارچوب  يملزم به اجراآموزان كه دانشبا عنايت به اين
 « كتاب درسیر مندرج د اتموضوع و نقش افراد ،موقعیت» عبارتند از: رارگيردآموزان مورد توجه قمواردي كه بايد در ايفاي نقش دانش

  .بازي كنند ،منطقي و قابل فهم يرا با روال نمايش يكو پيوستگي  اصوليآموزان روند دانش ؛روددر اين گام انتظار مي توجه:
 مرحله استانی 
 ((Monolog گويیتک  :1گام 

، خودر زندگي ددرباره اتفاقي »نقل يك داستان در قالب آموز ويداد يا داستان، توسط دانشگويي، تقويت بيان يك رهدف از تك -
 است. توسط هر دو عضو گروه )در مجموع دو داستان(« دوستان، خانواده و يا هر موضوعي مرتبط با محتواي كتاب درسي

 دقيقه( 4دقيقه )جمعا  2آموز براي هر دانشاجرا زمان  -

 بندي به دانش آموز داده شود. فرصت تفكر و جمع ثانيه، 30به صورت منسجم، حدود  گوييبراي ارائه تك 
 گرچهاتوانند عكس يا تصويري مرتبط با موضوع خود به همراه داشته باشند؛ آموزان در صورت تمايل و نياز، ميدانش 

 برگ داوري نخواهد داشت.استفاده از عكس يا تصوير، امتيازي در نمون

 ((Interview همصاحب :2گام

به  در پاسخ» و توان استفاده از زبان «هاي گفتاريدر بخش توانايی»آموزان سنجش توانمندي فردي دانش ،هدف اين گام

 شكل زير است:به  ،«سؤاالت
 آموزي به قيد قرعهتوسط گروه دانش سؤال 3 انتخاب -

 سوال انتخابي  3در مورد با هر دو عضو گروه مصاحبه هيأت داوران  -

 : تهنك 

 است.« همنهاي هفتم،  هشتم و سرفصل ها و مفاهيم مندرج در كتاب درسي پايه»مبناي انتخاب موضوع، صرفا  هاگام تمام در  .1

 .آموزان ارائه نماينداست داوران پس از پايان هرگام، بازخورد علمي الزم را به دانش ضروري .2

 :رعايت نكات ذيل الزامي است ري()حضوري/ غيرحضو به صورت تركيبي جشنواره برگزاري صورتدر  .3

 د.باش هاي ويژه( بدون افكت و جلوهRole playارسال فيلم ايفاي نقش ) تهيه و :اياي و منطقهدر مرحله مدرسه -
 شود.به صورت انفرادي اجرا مي (Interview)مصاحبه  و (Monolog) گوييتك هر دو گام :در مرحله استانی -

 زبان خارجي محور-5
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 ابه نام خد     

 نوجوان خوارزميجشنواره 

 امتیاز 100        اي(اي و منطقه)مرحله مدرسه (Role Play( ايفاي نقش                  
 

 

 
 100از  امتیازجمع كل  : ............................................دبه عد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 آموزانبازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 
 

 ........................... شناسه گروه در همگام: ......................................... -2...   ..............................................  -1كدملی دانش آموزان: 

  پسرانه  دخترانه  خاص نام مدرسه:                               عادي
 تلفن مدرسه:  

 استــــــان: 
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان: 

 تاريخ:  ساعت:  زمان كل:

 موضوع نمايش:  

 مالحظات 10 8 6 4 2 معیار رديف

       (دقيقه 7)بهره گيري از زمان اجراي نمايش  1

       ( Themes & Functionsمورد( ) 8)حداقلاستفاده از موضوعات و محتواي كتاب درسي 2

       (Fluency ) صورت روان و شيواه توانايي و تسلط در گفتار و بيان جمالت و عبارات ب 3

       (Stress & Pronunciation )تلفظ صحيح  4

       (Accuracy) هاها و جملهعبارت درستي 5

       (Interaction) تعامل حداكثري گفتاري در بين اجراكنندگان نمايش 6

7 
 ا، قدرت بيان و بلندي صد، حالت چهرهحركات بدني

( Body language & Facial Expression) 
    

 
 

         در نمايش Opening ,Body and Closingهاي توجه به بخش 8

9 
 طقيو روال منپيوستگي توجه به نكات طبيعي و  قعي، منطقي وكاربرد زبان در شرايط وا

(Cohesion &  Coherence) 
    

 
 

       ، توجه به نكات اخالقي و اجتماعيو جذابيت نمايش برخورداري ازخالقيت 10

       جمع امتیاز 

 در محور زبان خارجی ارزيابی ايفاي نقش -1-5 برگ شمارهنمون
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 ابه نام خد

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 06          (استاني)مرحله  (Monolog( گويیتک گام اول:                 
 

 

 مالحظات 10 8 6 4 2 معیار ديفر

       دقيقه( 2) نمديريت زما   1

       Cohesion & Coherence)وضوح پاسخ ) 2

       (Fluencyرواني تكلم ) 3

        نشينتوجه به كلمات هم   (Accuracy)هاها و جملهبيان صحيح عبارت 4

       (Stress & Pronunciationصحيح ) تلفظ  5

        (Contentاالت )ؤپاسخ كامل و مرتبط با س 6

       جمع امتیاز

 

 60جمع كل امتیاز از  ..: ..........................................به عدد ............................................. به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 ........ ................................... -2...   ..............................................  -1كدملی دانش آموزان: 
شناسه گروه در همگام: 

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

  پسرانه  دخترانه  خاص    عادي       نام مدرسه:                      
 تلفن مدرسه:  

 استــــــان:  
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:

 تاريخ:                     ساعت:  زمان كل: 

 باشد. موضوع مونولوگ: مرتبط با محتواي كتب درسی زبان انگلیسی متوسطه اول

 زان(آمو)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 ارزيابی تک گويی در محور زبان خارجی -2-5 برگ شمارهنمون
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 ابه نام خد

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 40        (استاني)مرحله  (Interview( مصاحبه گام دوم:                 
  

 شناسه گروه در همگام: .................................

 تاريخ:                                 ساعت: 

 

 

تمالحظا 10 8 6 4 2 معیار ديفر  

        (Content)ال ؤارائه پاسخ كامل و مرتبط با س 1

2 
و صورت روان ه جمالت و عبارات ب توانايي و تسلط در گفتار و بيان

  (Fluency)شيوا

      

       نشين( توجه به كلمات همAccuracy)َبيان صحيح  3

       (Stress & Pronunciation)تلفظ صحيح  4

       جمع امتیاز

 

 

 100جمع كل امتیاز از  ..: ..........................................به عدد ...................................................... به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 
 

 آموزان()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 ارزيابی مصاحبه در محور زبان خارجی -3-5 برگ شمارهنمون
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 چنينود همخ قيو عال ييمنطقه، توانا يفرهنگ هاييژگيو ،ييايو جغراف يمياقل طشراي» براساس آموزاندر اين محور دانش

 در را اهو توليد محصول يا ارائه خدمات نموده و با تشكيل غرفه اختصاصي، آن ياقدام به طراح «يو محل يبوم عصناي

 .دهنديم ارائه( هفتم پايه فناوري و كار كتاب كار واساس پودمان كسب رب) آموزيشدان وكار كسب هايبازارچه قالب

 اي/ شهرستانی و استانیناحیه /ايمنطقه ،ايمرحله مدرسه 

لم( صويري )فيشناسنامه اثر و گزارش ت»هاي زير، آثار خود را توليد و به همراه آموزان مطابق گامدر اين مراحل دانش

ركت در ، جهت ش«ارائه خدمت ، توليد نمونه اوليه و فروش محصول/و ساخت پروژهيابي، طراحي ند ايدهاز تبيين فرآي

 نمايند:و استان ارسال مي همدرسه، منطق مرحلهسب و كار در ميزبان ك ،هاي الكترونيكيسامانه يا غرفه اختصاصي بازارچه

 خدمات رائهافروش محصول/ طراحی ايده و تولید نمونه اولیه و  :1گام

ريزي تعريف نیاز، بررسی نیاز و مسئله، برنامه) گانه طراحي و ساخت پروژه نهبراساس مراحل  ،وكاركسبايده  طراحي -

 1( ارائه و ثبت محصول ،حل، تولید، آزمايش و بهبودها، انتخاب راهكارها، بررسی اطالعات، بررسی و ارائه راه حل

 نمايند.وكار اقدام ميبوم كسب  طراحيموارد نسبت به اين ن عالوه بر دانش آموزا ،در مرحله استاني توجه:

ليه و فرآيند ايده يابي، طراحي مدل كسب و كار، توليد نمونه او)بررسي گزارش تصويري از  ارزيابی غیرحضوري: 2گام

 ، غرفه اختصاصي و ...(فروش محصول/ ارائه خدمت

 در بازارچه كسب و كار خدمات ارائهوالت/ اندازي غرفه اختصاصی محصايجاد و راه: 3گام

بان ميز هاي الكترونيكيسامانهاز طريق در مدرسه، منطقه و استان يا  حضوريبه صورت بازارچه كسب و كار  تشكيل -

 دقیقه( 10) كسب و كار

 : 2زير فرايندخدمت در بازارچه مطابق ارائه و فروش محصول/ ايجاد غرفه  -

 خدمت امكانات مورد نياز، نام تجاري )برندينگ(، معرفي محصول/ نيازسنجي، تبليغات، پيش بيني .1

 نوآوري در نحوه ارائه كاالها و خدمات  .2

 مشتري مداري و فروش محصول با بهاي مناسب .3

 امنيت پول به دست آمده در بازارچه هنگام فروش كاال  .4

 كارگروهي و تقسيم وظايف در گروه .5

 ازارچهاي راه اندازي بازارچه و دعوت از آن ها براي شركت در بهمياري و كمك از اولياي مدرسه و والدين بر .6

مدرسه، انجمن  برنامه ويژهروزي، مدارس شبانه هاي ايران مهارت، خوداتكاييطرح خدمات /محصوالتظرفيت  از توجه:

 شود. موزي استفادهآدانش كار و كسبهاي در بازارچهپژهشي و ...  -هاي علمي

  از اثر: ارائه و دفاع 4گام

 (ياختصاص غرفه در خدمات /محصوالتو فروش  ارائه نحوه و كار و )ارائه شفاهي ودفاع از طرح كسب حضوريارزيابي  -

     
 

                                                           
 ( كتاب كار و فناوري پايه هفتم7روش كاربرد مراحل طراحي و ساخت؛ مندرج در صفحه ) -پودمان نوآوري و فناوري.  1

 157اندازي بازارچه در كتاب كار و فناوري پايه هفتم صفحه نكات راه.  2

 كسب و كار دانش آموزي  اهيبازارهچ محور -6
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 به نام خدا       

جشنواره نوجوان خوارزمي             

         شناسنامه طرح توليدي/ خدماتي               

.وتصاوير مربوط به فرآيند تولید وداوري در مراحل بعدي ارائه شودضروري است؛ عالوه برشناسنامه طرح، نرم افزار ارائه طرح*       

 ........................................... -2....   .............................................  -1 كد ملي دانش آموزان:

 ............................................ -2......   ..............................................  -1 تلفن دانش آموزان:
 ..: ................در همگام گروه شناسه

               پسرانه  دخترانه  خاص نام مدرسه: ......................................  عادي

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

 .......  استــــــان: ..................................

 ...منطقه/ ناحيه/ شهرستان: ........................

 پايه تحصيلي: ......................    ساعت و تاريخ تكميل فرم:...................

 .............نام دبير راهنما: ............................

 ...........رشته دبير راهنما: ...........................

    .................عنوان طرح: ............................................

 خدماتي           نوع طرح : توليدي 

 شرح طرح:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آموزيطرح تولیدي/ خدماتی در محور بازارچه كسب و كار دانش  مهشناسنا -2-6برگ شماره نمون  

 

نمونه محصول تولیدي/ خدمت  -1
 ارائه شده

 

در بازارچه  ارائهفروش يا  -2
)سامانه  حضوري/ مجازي

 الكترونیكی(

 

 

 محل درج تصاوير طرح:

 

درج عكس 

 دانش آموز

 اسكن شده

نام و نام 

خانوادگی 

صاحب 

 عكس

درج عكس 

 دانش آموز

 اسكن شده

نام و نام 

خانوادگی 

صاحب 

 عكس

 

 

 ام خانوادگی دبیر راهنما:                                                                                          امضاء      نام و ن
                         

 مهروامضاء                    نام  و نام خانوادگی مديرآموزشگاه:                                                                        
                                          

 نام و نام خانوادگی كارشناس دوره اول متوسطه منطقه:                                                    مهروامضاء
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به نام خدا           

جشنواره نوجوان خوارزمي             
  امتياز 100                  مرحله مدرسه اي/ منطقه اي/ استاني                                  

 

ف
دي

ر
 

 زيرمعیار معیار

ب
ري

ض
 

0 1 2 3 4 5 

1 

موارد مشترک 
بين طرح 
توليدي 
 وخدماتي

       2 خدمات /محصوالت ارائهنوآوري  و ابتكار در توليد و تبليغ  و 
       1 رعايت نكات ايمني، بهداشتي و زيست محيطي در ارائه طرح

       1 (تجاري سازي) ارائه خدمت /قابليت تعميم و توليد محصول
       1 زيبايي و جلوه هاي ظاهري طرح

       2 متناسب بودن طرح با محتواي كتاب كار و فناوري و كتاب هنر

 ديطرح تولي 2

  1 ميزان تسلط وآگاهي از نحوه توليد كاال
     

ه ببندي، ارائه و  فروش در بازارچه رعايت صرفه جويي، سليقه و نصب برچسب قيمت در بسته
 )سامانه الكترونيكي( مجازي /حضوريصورت 

1 
 

     
  1 ()سامانه الكترونيكي مجازي /حضوريبه صورت كيفيت محصوالت ارائه شده در بازارچه 

     
       1 و ارائه صنايع بومي و محلي منطقه ميزان موفقيت دراحيا

 طرح خدماتي 2

       1 ميزان تسلط به كار
       1 مشخص بودن كارمزد

       1 مجازي )سامانه الكترونيكي( /حضوريبه صورت كيفيت خدمات ارائه شده در بازارچه 
       1 ماتي متناسب با كارداشتن ابزار و امكانات كارخد

3 

غرفه در 
بازارچه 
 /حضوري

سامانه مجازي)
 الكترونيكي(

مجازي )سامانه  /حضوري بازارچه به صورتمحصول در غرفه فروش كيفيت طراحي و چيدمان 
 الكترونيكي( 

1 
 

     
ارائه محصول/ موقع مسئول غرفه و مرتب و به و مقررات بازارچه و حضوررعايت نظم 

 /حضوري به صورتشده( بازارچه پيش تعيين دمات به مشتريان در مدت زمان فعاليت )ازخ
 سامانه الكترونيكي(مجازي )

1 

 

     
       1 پوستر و ويدئو تبليغاتي و ..(هاي تبليغاتي )ارائه روش

       1 برخورد مناسب و محترمانه با مشتري 
       1 زيان، ماليات و... ( ب، فاكتور خريد وفروش، سود و)پرينت حسا ارائه مستندات حسابداري
       1 )حجم فروش و حجم سود حاصل از فروش( ميزان موفقيت در فروش

       1 كيفيت كار گروهي
       2 ارائه خدمات در قالب لوح فشرده /يند طراحي و توليد محصولامستندسازي از فر

       جمع امتیاز 
 شود. هبساحم 100تا مجموع امتیاز از  ؛شودی درنظر گرفته میارزيابيكی از معیارهاي رديف دوم براي است يا خدماتی،  طرح يا تولیديبا توجه به اينكه  :توجه

 100از  امتیازجمع كل  .......: .....................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموز()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

 ........شناسه گروه در همگام: ......................... ساعت و تاريخ تكميل فرم: ...................

 دماتيخ                     وليدي ت       ................................................................                  عنوان طرح: ....

  محور بازارچه كسب و كار دانش آموزيارزيابی  -3-6برگ شماره نمون
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ست. اهاي رياضي آموزان در درس رياضي با تمركز بر كاربردها و جذابيتاين محور به دنبال توانمندسازي دانش

ردآوري نموده، با راهنمايي دبير انتخاب و گ 1-7آموزان آثار خود را براساس جدول شماره دانش ردر اين محو

 پردازند:هاي زير به فعاليت ميرياضي به صورت فردي يا گروهي )دو نفره( مطابق گام

 اي و استانیاي، منطقهمراحل مدرسه 
 

 : طراحی و تولید محتوا1گام 

اي محتو»ر قالب اي/ شهرستاني و استاني يك اثر را داي/ ناحيهاي، منطقهتمام مراحل مدرسهآموزان در دانش در اين گام

 نمايند.اي ارسال ميطراحي، توليد و به مرحله مدرسه« پويانمايي متني، فيلم، تصوير، نرم افزار، آپ و
 : ارزيابی غیرحضوري )بررسی مستندات(2گام 

ه مرحله بعد ب« اسنامه اثرمستندات مربوطه و شن»اثر برگزيده به همراه داوران،  آموزان توسطآثار دانش ارزيابياز  پس

 شود.ميارسال 
 : ارائه و دفاع از اثر3گام 

 ند.نماي االت داوران پاسخ داده و از اثر خود دفاع ميؤدانش آموزان ضمن ارائه شفاهي و تبيين توضيحات الزم، به س
 

 ه:نكت 

 ير، دلخواه و آزاد است.انتخاب اندازه و ابعاد تصاو .1

 ه نمايد.سنامه اثر را با دقت تكميل و ارائشنا دشركت كننده باي .2

 ويسي الزامي است.ه محتواي كدن(، ارائ3رديف )هاي يك از قسمتهردر  در صورت نياز به كدنويسي 1-7جدول در  .3

 يده در هر مرحله، مطابق براي انتخاب يك اثر برگزهريك از سه موضوع رياضي، در صورت كسب امتياز مساوي در .4

 اقدام شود. (محور رياضی دهيبرگز گروهانتخاب ارزيابی  -3 -7برگ شماره نمون) 

 

 

 

 

 
 

 رياضي محور -7
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1. Infographic 
2. MotionGraph 
3. Game 
4 . Animation 
5 . Gamification 

 محور رياضی آموزي و نحوه امتیازدهیها و مشخصات آثار دانشجدول ويژگی

ف
دي

ر
 

 ضريب فرمت محدوديت ها نوع فايل زمینه فعالیت موضوع

1 

 1طراحی اينفوگراف
 ح نگاشت()اصطال 

 2گرافو موشن

 :تفسیر و تعبیر مفاهیم -

 براي دو موضوع دلخواه از عناوين كتاب 

 :موشنگراف -

 حركت آرام مبتني بر ،ساخت رويداد

 تصوير
حداكثر حجم  

 مگابايت 10

 .jpg    
.png 
.swf 

2 

2 

 تهیه يک
اصطالح نگاشت  مصور 

گزارش  /كاربردي
 تصويري

 )فیلم كوتاه (

 رويداد علمي رياضياز يك  :گريروايت -

با صاحبان مشاغل مرتبط با  :مصاحبه -

)سه صاحب شغل صنعتي،  رياضي

تجاري، اداري با موضوع چگونگي 

 بكارگرفتن رياضي در آن زمينه كاري(

رويدادهاي دنياي  بر :تحلیلی مستند -

در قالب گويندگي يك خبر از يك  اطراف

-رياضي و يا شاخهرويداد متعلق به علم 

ن اتفاقات نجوم  يا ساير چوهاي آن هم

 هاي علم رياضي با مستندات كافيشاخه

 تصوير/

 فيلم كوتاه

 حداكثر حجم
  اصطالح نگاشت:  

 مگابايت 30
 

 10حداكثر  فیلم:
 دقيقه

 12حداكثر حجم 
 مگابايت

  .jpg   
 .png 
 

.mov 

.mp4 
.avi 
.flv 

.sws 
.f4v 

3 

3 

 ساخت:
 / 3بازي

 /اپلیكیشن
  / 4انیمیشن

هاي رافزا سخت
 و مكانیكی الكترونیكی

 مرتبط با رياضی

  5گیمیفیكیشن -

وزش مبتني بر هوش آمبازي هاي هدفدار/ 

 هيجاني در بازي

 (AR) دنیاي واقعیت افزوده -

 اپلیكیشن -

 )تركيب وتحليل به كمك مغزافزار( 

 آزمايشگاه هاي مجازي رياضی -

 برخط(آموزش هاي  مجازي ) -

 مرتبط با رياضي سخت افزار مكانیكی -

  QC,QR CODE هاي ارتباطیزاركاب -

 نمايشگر ارتباطی سايبري -

 

 /افزارنرم

 /پاَ

 پويانمايي
 

حداكثر حجم  
 مگابايت 220

 

Exe 
Apk 
app 

Ios,an
droid 
swf 
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 محور رياضی و نحوه امتیازدهی آموزيها و مشخصات آثار دانشويژگی -1-7برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتياز 100           مشترک در تمام موضوعات                 
 

 
 مالحظات جمع 5 4 3 2 1 0 ريبض معیار ديفر

 4 نوآوري و خالقيت 1
  

 
 

    

         5 رويكرد علمي 2

         4 ميزان اثربخشي در انتقال مفاهيم 3

         2 سهولت در ساخت و ميزان تسهيل در يادگيري 4

         2 بكارگيري روابط رياضي 5

         1 تطبيق با مفاهيم كتاب درسي 6

         2 ميزان جذابيت در ارائه 7

          امتیاز كل جمع 

 
 100كل امتیاز از جمع  : ............................................به عدد .................................................... حروف: به

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 ........شناسه گروه در همگام: ......................... ........................................... -2...   ..............................................  -1زان: آموكد ملی دانش

 سرانهپ           دخترانه         خاص             نام مدرسه:         عادي
 تلفن مدرسه:

 ــــــان:است
 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:

 تاريخ و ساعت ارزيابی: زمان كل: 

 آموزان()بازخورد و ثبت فرآيند علمی عملكرد دانش
 

 

 

 

 

 

 

 رياضیی محور ارزياب -2-7برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتياز 001               رياضی زيرمحورهايبرگزيده  وهگرانتخاب                                                           
 

 

 
 100از  امتیازجمع كل  ................: ............................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(آموز/ دانش)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 

 .........شناسه گروه در همگام: ..................... تاريخ و ساعت ارزيابی:

 5 4 3 2 1 0 ضريب معیار رديف

       1 ارائه مستندات وتكميل اطالعات فني اثر 1

       1 داليل توليد اثر و بيان منابع تحقيق 2

       2 يزان سهولت در بكارگيري و تحت وب بودنم 3

       1  در بخش درباره ما نوشتن مشخصات صاحب اثرهاي اثر و داشتن راهنماي تمام بخش 4

       1 (بدون خطا و وقفه) هاي اثرهمه بخشو پيوستار منطقي حفظ فرايند  اجراي كامل و 5

       1 سكتاپدها اعم از موبايل و ش صحيح در همه پلتفرمعدم وابستگي به پلتفرم خاص و قابليت نماي 6

       2 شرفتهيپ يهاها وابزاركدپايگاه داده،  مناسب از و نهياستفاده بهتعاملي و پويا بودن اثر و  7

8 
گ افزار با نيازهاي روز جامعه، برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنتناسب محتواي نرم

 1 اسالمي -ايراني
      

9 
 در برآورده كردن نياز مخاطبان، ميزان خالقيت و نوآوري در ايده وميزان اثربخشي 

پروژه )اعم از  طياصالت طرح و محاجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي، 
 افزار كاربردي(بازي يا نرم  تارنما،

3 
      

10 
 اهافزارها و سيستم عاملسازي با انواع سختنظير: همگام هاي خاص فنيويژگيرعايت 

 1 )تسريع و تسهيل در محاسبات، كاهش زمان پردازش و ...( 
      

       2 مراحل عملي ،يسازادهيو پ يمراحل طراح سناريو،شامل ارسالي همراه اثر،  لميفكيفيت  11

       1 كنندگان درخصوص طرح  خودنگرش شركت كننده/ شركت 12

       1 تسلط بر محتواي و مفاهيمشيوه ارائه وميزان  13

       1 سازي در داخل و خارج كشورقابليت تجاري 14

       1 هونحوه مشاركت اعضا و فعاليت در گر 15

       جمع امتیاز

 رياضی هايرمحوريز دهيبرگز گروهانتخاب ارزيابی  -3-7برگ شماره نمون
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ي و ثروت آفرين هاي نوين در راستايزندگي در جهان حاضر، نيازمند شناخت و توانمندي در استفاده از فناوري

ر نويسي و حل مسائل به شيوه مهندسي است. محوها، سواد برنامهاي ترين اين توانمنديبالندگي است. يكي از پايه

 ؛هاي الزامي زندگي مانندآموزان در مهارتدنبال توانمندسازي دانش نويسي جشنواره نوجوان خوارزمي، بهبرنامه

 آموزان با مسائل واقعي و دادن فرصتله است و از طريق رويارو كردن دانشاي، تفكر منطقي و حل مسئسواد رسانه

 ،توسطهمتمرين درک و استدالل استراتژيك و مديريت پروژه و كار تيمي، با تأكيد بر محتواي كتب درسي دوره اول 

ها در آن نه را براي رشدكند زميمانند: ارائه الگوريتم كارها، رسم روندنما و رعايت نكات ايمني و ارگونومي، سعي مي

 ازد. سهاي همگرا، خصوصا فناوري اطالعات فراهم حوزه فناوري

ه ب، اطالعات دبير توانمند در حوزه فناوري /با راهنمايي دبير كار و فناوريآثار خود را آموزان در اين محور دانش

 :ديننما هاي زير ارائه ميمطابق گامتوليد و  صورت فردي يا گروهي )دو نفره(

 اي و استانیاي، منطقهمراحل مدرسه 

 1پروژه هاي نرم افزاري: 1گام

توليد »و « 3(اپليكيشنافزارهاي كاربردي)توليد نرم»، «2توليد تارنما )وب سايت(»اين محور شامل سه بخش اصلي 

دلخواه خود و در محيط نويسي آموزان مي توانند؛ خالقيت خود را با استفاده از زبان برنامهاست. دانش«  4(گيمبازي)

، «برنامه كاربردي تحت ويندوز»، «برنامه كاربردي تلفن همراه )اپليكيشن موبايل(»كدنويسي مورد عالقه شان، در قالب 

 ارائه نمايند. « تارنماي تعاملي»يا « بازي»

هاي ساخته شده، بدون ها و بازيهاي دسكتاپ يا موبايل، وب سايتهاي كاربردي، اعم از برنامهتمام برنامه  توجه:

 .قابل قبول نخواهد بود  7و اپ اينونتور 6جز اسكرچه در هیچ محیطی ب ،5كدنويسی )كدينگ(

 طراحی و تولید محصول: 2گام

صفحه ؛ نكته مندرج در بخش دبا رعايت موار) و طراحي آن افزارينرم آموزان ضمن تعريف يك پروژهدانش در اين گام

 وتوليد  «هاي استاندارد كدنويسيمحيط»در ( را اپليكيشن) يا برنامه كاربردي (گيم) (، بازيتسايوب يك تارنما ) (31

 .دنماينارائه مي

 تهیه مستندات از فرايند تولید اثر به صورت عكس يا فیلم و ارايه آن از طريق پاورپوينت و ... :3گام 

افزار تا پياده سازي و تست، كليه مراحل انجام كار را آموزان از مرحله اول تشخيص مسئله و طراحي نرمالزم است دانش

افزار يا داراي كامنت و توضيحات مربوط به سناريو و نحوه كار با نرم منبع )سورس كد( مستندسازي كرده و به همراه كد

                                                           
1 . Software 
2 . website 
3 . Application 
4 . Game 
5 . Coding 
6 . Scratch 
7 . App Inventor 

 نویسيربانهم محور -8
رد(اهي ربانهمنتور و ساری زبان)کدنویسي اسکرچ/ اپ اینو  نویسي استاندا
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در سامانه  «اثر كد ثبت»با نام  ( ZIP )فشرده  ليفا كيدر  ،مستندات فوقهاي آن، تهيه و به همراه كليه سايت و نوآوري

 .كنند يهمگام، بارگذار

 : ارزيابی غیرحضوري )بررسی مستندات(4گام 

 را موارد زير آموزان شاملها و مستندات مربوط به پروژه دانشآنكد منبع  ها، خروجي برنامه ارزيابياز  پس داوران

 شود:ارسال مي بعد به مرحله «مستندات مربوطه و شناسنامه اثر»آثار برگزيده به همراه  بررسي و
 (exe, apkخروجي قابل اجرا يا نصب برنامه ) -
 افزارتوضيح اهداف نرم -
 سناريوي بازي -
 الگوريتم -
 هاي طراحي شده براي واسط كاربريالمان -
 هاي مشابهنمونه برنامه نسبت بهمزاياي  -

 ها و نتايج كارنوآوري -

 : ارائه و دفاع از اثر 5 گام

 .نمايند مي د دفاعاالت داوران پاسخ داده و از اثر خوؤه، ارائه شفاهي و تبيين توضيحات الزم، به سدانش آموزان ضمن اجراي برنام

 نكته: 

 دقيقه است. 25كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور حداكثر .1

-علمييم هاي زندگي، مفاهكنندگان اين محور بايد در راستاي تقويت مهارتتوليد شده توسط شركت كليه پروژه هاي .2

 آموزشي و كتب درسي باشند.

نسخه  اصلشده اثر،  2شده يا اكسپورت 1كنندگان اين محور، در كنار ارسال خروجي كامپايلضروري است؛ شركت .3

 نمايند. 4آن را به همراه ساير مستندات، در سامانه بارگذاري 3(سورس كدافزار، يعني كد منبع )نرم شيرايو قابل

برگ اختصاصي ن جشنواره، با نمونارائه شده در اي افزار كاربردينرميا  ، بازي (وب سايتهاي تارنما )پروژه .4

 ارزيابي خواهند شد.

شامل آموز، نيز به شرطي كه اثر دانش 6ويتو كپتي 5هايي مانند يونيتيافزار، استفاده از محيطبراي ساخت نرم .5

 باشد، نيز مجاز مي باشد. نويسيبرنامه

، دروپال، شاپ كايه ،پورتال، اپن كارت، پرستا شاپ، مجنتو، ووكامرساخت تارنما مانند: )هاي سز محيطاستفاده ا .6

 به شرطي مجاز است كه ويژگي هاي زير را داشته باشد: 7(123، سايت  كسيو، يفايشاپ

 تارنماي توليد شده پويا و شامل فرآيندهاي مديريت بانك اطالعاتي باشد. -

 بوده و نمونه داخلي و خارجي نداشته باشد. پروژه انجام شده كامالً خالقانه -

 نويسي انجام شده توسط خود دانش آموز باشد.شامل برنامه -

 افزاري براي انتخاب يك اثر برگزيده در هر مرحله، مطابقدر صورت كسب امتياز مساوي در سه حوزه نرم .7

 اقدام شود.« یسيونبرنامه  رمحوريسه ز دهيگزبر گروهانتخاب ارزيابی  -5 -8 نمون برگ شماره»

                                                           
1 . Compile 
2 . Export 
3 . Source Code 
4 . Upload 
5 . Unity 
6 . Captivate 
7 . woocommerce, Magento, prestashop, opencart, portal, Hikashop, drupal, shopify, vix, Site123  

https://magento.com/
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 نويسیمحور برنامه اثر شناسنامه                                                                            

 .........شناسه گروه در همگام: ........................ عنوان اثر:

 حوزه كاربرد: 

  تيسا وبطراحی       هاي كاربردي ساخت برنامه     ايرايانه هايساخت بازي

 

 

  استان

  شهرستان

  نام مدرسه

نام و نام خانوادگی دانش آموزان 

 عضو گروه
  

   كد ملی

  پايه تحصیلی

  تلفن همراه

  تلفن منزل

  تلفن مدرسه

  هدف پروژه

توضیح مختصر راجع به اهداف 

اريوي بازي، برنامه/ تارنما/ سن

هاي مختلف آن، بازار هدف، بخش

سازي و مزيت آن بر نحوه پیاده

 هاي مشابهنمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام  خانوادگی

 مدير واحد آموزش مجري

 شماره تلفن، تاريخ و امضا

 نام و نام  خانوادگی

 مشاور و راهنما

 نويسیبرنامهمحور اثر شناسنامه  -1-8برگ شماره نمون
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 1400-1401  سال 

 

 

 به نام خدا

 خوارزميجشنواره نوجوان 

 امتیاز 001       ياانهيرا يها يمحور ساخت باز ريز                    

 شناسه گروه در همگام: ................................. تاريخ:

 عنوان بازي: حوزه كاربرد:

  

 
 100جمع كل امتیاز از  : ............................................به عدد ............................................... به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2                                                                                    . 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 5 4 3 2 1 0 ضريب معیار رديف

       1 (شناسنامه تبيين و توضيح فرآيند طراحي و توليد بازي )تكميل كامل 1

2 
 فياهداف تعر يساز ادهيپمراحل، اهداف و كاركرد اثر با توضيحات شناسنامه و  مطابقت

 به صورت كامل ويشده در سنار
1 

     
 

3 
در  يورود به باز نكيل ايدكمه  يمشخصات صاحب اثر و طراح ،ينوشتن عنوان باز

 بازي صفحه اول 
1 

     
 

       1 داشتن بخش راهنما  4

5 
ها، محاسبه امتيازات، )حركت المان هاي مختلف بازياجزا و بخشاجرا و عملكرد صحيح 

 ها، پيوندها، پخش انيميشن و...(ارتباط صفحه
2 

     
 

6 
-ها، دكمهزمينه شنيداري )پس -طراحي گرافيكي، كيفيت، چيدمان و كاربرد عناصر ديداري

 ها، متن، فونت ها، صداها و تصاوير(
1 

     
 

7 
 مرتبط و متناسب با موضوع داستان يهانهياب عناصر و پس زمانتخساخت خالقانه و 

 صوت و...( ر،ي)متن، تصو
2 

     
 

8 
نن سآداب و  ،يمحل يهايسوغات ،يرمليمشاه ،يگردشگر يهاجاذبهعلوم و فنون نوين،  يمعرف

 هاي بازيتوسط سناريو، پس زمينه ها و شخصيت كشورمان يو مذهب يمل يهاو مناسبت
1 

     
 

       2 براي بازي با ثبت امتيازات جداگانه براي هر يك حداقل سه مرحله فيتعر 9

10 
افزار با نيازهاي جامعه، برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ نرمتناسب محتواي 

 (اثر بر مخاطب يگذارريتاث) اثر اميپ بودن محتوا و يغن اسالمي و -ايراني
1 

     
 

       1 كاهش مصارف حافظه يبرا شرفتهيپ يهاها و ابزاركد يساز نهيبه يهاكياستفاده از تكن 11

       1 سازي در راستاي برآورده كردن نياز جامعه مخاطبانقابليت تعميم و تجاري 12

       2 توليد اثر و نداشتن مشابه داخلي و خارجي سناريو، طراحي وخالقيت و نوآوري در  13

       1 صالح(مراجع ذي )در ارائه گواهي ثبت 14

       2 هاي داورانپاسخ صحيح به پرسش 15

       جمع امتیاز

 اي هاي رايانهزير محور ساخت بازي -نويسیبرنامه محورارزيابی  -2-8برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 001                   يكاربرد يهاافزارنرممحور  ريز -نويسیبرنامهمحور  ارزيابی                    

 شناسه گروه در همگام: ................................. تاريخ:                                       ساعت:

 عنوان برنامه كاربردي: حوزه كاربرد:

 

 
 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(دانش /آموز)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 
 

 

 5 4 3 2 1 0 ضريب معیار رديف

       1 و ارسال  فرم مشخصات به همراه اثر قيدق ليتكم 1
       2 اثر با توضيحات شناسنامه و طراحي اوليه راييكاميزان مطابقت  2

3 

عناصر  دستكيو ساده و  يكاربرد دمانيچ، ي مورد پسند كاربرداشتن واسط كاربر
و حركت  افزارنرم ياو عناصر و اجز طيبودن مح ايگو و و...(  ريها، متن، تصاو)دكمه
 برنامه ياجرا نيآسان كاربر ح تيو هدا

2   
   

 

       1 «درباره ما»در بخش  نوشتن عنوان برنامه و مشخصات صاحب اثرتن راهنما و داش 4

5 
)حركت  افزارهاي مختلف نرمو بخش و عملكرد صحيح كليه اجزا افزارنرماجراي كامل 

 ، پيوندها، پخش فيلم و...(هاها، محاسبه امتيازات، ارتباط صفحهالمان
2   

   
 

6 
تلفن  يها و امكانات اختصاصاستفاده از حسگرو  لفن همراهقابل نصب بودن بر روي ت

 همراه
2   

   
 

       1 شرفتهيپ يهاها وابزاركدپايگاه داده،  ومناسب از نهياستفاده بهتعاملي بودن و  7

8 
ي افزار با نيازهاسازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمقابليت تجاري

 سالميا -دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني روز جامعه، برنامه درسي
1   

   
 

9 
، ميزان خالقيت و نوآوري در ايده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي

 افزارنرم طياصالت طرح و مح
2   

   
 

       1 حجم بهينه نسخه قابل نصب برنامه و سرعت باالي اجراي آن 10

11 

 بازار هدف برنامه، حيتوض :ي نظيراز موارد، همراه اثربرخورداري فيلم ارسالي 
 حياجرا و توض نحوههاي مشابه، هاي آن بر نمونهسازي، مزيتمراحل طراحي و پياده

  آموزكدها توسط دانش
2   

   
 

       1 صالح( )در مراجع ذي ارائه گواهي ثبت 12

       2 هاي داورانپاسخ صحيح به پرسش 13

       جمع امتیاز 

 يبردكار يمحور نرم افزارها ريز -نويسیبرنامهمحور   ارزيابی -3-8برگ شماره نمون
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 1400-1401  سال 

 

 
 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز  001                  (websiteمحور تارنما )ريز -نويسیبرنامهی محور  ارزياب                                   

 كــد گــــروه: ساعت:و  تاريخ

 عنوان تارنما: آدرس اينترنتی:

 

 
 100از  امتیازجمع كل  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(آموز/ دانشد و ثبت عملكرد دانش)بازخور

 
 
 

 5 4 3 2 1 0 ضريب معیار رديف

       2 و ارسال  فرم مشخصات به همراه اثر قيدق ليتكم 1

       1 ميزان مطابقت كاركرد اثر با توضيحات شناسنامه و طراحي اوليه 2

3 
 ريها، متن، تصاوعناصر)دكمه كدستيو ساده و  يكاربرد دمانيچ داشتن واسط كاربر زيبا، 

رور م نيآسان كاربر ح تيو حركت و هدا  تارنما يو عناصر و اجزا طيبودن مح ايگو وو...( 
 صفحات سايت

2   
   

 

       1 در بخش درباره ما نوشتن مشخصات صاحب اثرداشتن راهنماي تمام بخشهاي تارنما و  4

       2 ااجراي كامل و منطقي همه منوها و زيرمنوهاي تارنما، بدون خطا و وقفه و صحت همه پيونده 5

       1 ها اعم از موبايل و دسكتاپبه مرورگر خاص و قابليت نمايش صحيح در همه پلتفرم عدم وابستگي 6

       2 شرفتهيپ يهاها وابزاركدپايگاه داده،  مناسب از و نهياستفاده بهتعاملي و پويا بودن تارنما و  7

8 
نيازهاي روز افزار با سازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمقابليت تجاري

 سالميا -جامعه، برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني
1   

   
 

9 
ت اصالميزان خالقيت و نوآوري در ايده و اجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي، 

 افزارنرم طيطرح و مح
2   

   
 

       1 (كاراترتر و اري صفحات براي كاربر )سريعذسرعت باالي بارگ 10

11 
 مراحلبازار هدف تارنما،  حيتوض از مواردي نظير:ارسالي همراه اثر،  لميف برخورداري

-دها  توسط خود دانشك حينحوه اجرا و توضهاي آن بر رقبا، مزيت ،يسازادهيو پ يطراح

 آموز
2   

   
 

       1 صالح()در مراجع ذي ارائه گواهي ثبت 12

       2 هاي داورانپاسخ صحيح به پرسش 13

       جمع امتیاز 

 (websiteتارنما )محور ريز -نويسیبرنامهی محور  ارزياب -4-8برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي

 امتیاز 001                      یسينوبرنامهنهايی محور انتخاب تیم برگزيده                                          

 كــد گــــروه: تاريخ:ساعت:

 عنوان تارنما: آدرس اينترنتی:

 

 
 100از  امتیاز جمع كل : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(آموز/ دانش)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 

 5 4 3 2 1 0 ضريب معیار رديف

       1 و ارسال  فرم مشخصات به همراه اثر قيدق ليتكم 1

       1 داشتن مستندات طراحي و پياده سازي اثر و تطابق آن با خود اثر ارائه شده 2

3 
 كدستيو ساده و  يكاربرد دمانيچ داشتن سناريوي منطقي و خالقانه، واسط كاربر زيبا، 

و حركت و  اثر يجزاو عناصر و ا طيبودن مح ايگو و و...(  ريها، متن، تصاومهعناصر )دك
 آسان كاربر  تيهدا

2   
   

 

       1 در بخش درباره ما نوشتن مشخصات صاحب اثرهاي اثر و  داشتن راهنماي تمام بخش 4

       2 هاي اثر، بدون خطا و وقفه  اجراي كامل و منطقي همه بخش 5

       1 دسكتاپ ها اعم از موبايل و تگي به پلتفرم خاص و قابليت نمايش صحيح در همه پلتفرمعدم وابس 6

       2 شرفتهيپ يهاها وابزاركدپايگاه داده،  مناسب از و نهياستفاده بهتعاملي و پويا بودن اثر و  7

8 
ز نيازهاي رو افزار باسازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمقابليت تجاري

 سالميا -جامعه، برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني
1   

   
 

9 
ه و كارايي اثر در برآورده كردن نياز جامعه مشتريان، ميزان خالقيت و نوآوري در ايد

رنما، پروژه )اعم از تا طياصالت طرح و محاجرا، عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي، 
 كاربردي(افزار بازي يا نرم

3   
   

 

       1 و سرعت اجراي باالتر كمترحجم كد  10

11 
بازار  حيتوض ،يسازادهيو پ يمراحل طراح سناريو،شامل ارسالي همراه اثر،  لميفكيفيت 

 انش آموزدكدها  توسط خود  حينحوه اجرا و توضهاي آن بر رقبا، هدف، مزيت
2   

   
 

       1  برنامه هاي جديد براي توسعهآموزان و ارائه ايدهد دانشهاي برنامه از زبان خوبيان نقص 12

       2 هاي داورانپاسخ صحيح به پرسش 13

       جمع امتیاز 

 یسينوبرنامه  رمحوريسه ز دهيبرگز گروهانتخاب ارزيابی  -5 -8برگ شماره نمون
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وري آتاببردباري، ، و انتقادي منطقي تفكر هايجهت تقويت مهارت» آموزاناين محور به دنبال ايجاد فرصت براي دانش

، ماعيبه چالش كشيدن خود و ديگران در خصوص مسائل اجت از طريق با ديگران)كالمي و غير كالمي(  رقراري ارتباط مؤثرب

نفره  چهارهاي هآموزان در قالب گرواين محور دانشدر قالب يك مناظره علمي است. در محيطي  زيستسياسي، اقتصادي و 

و  شده سازماندهي( 1-9مطابق نمون برگ شماره )ك موضوع واحد و مورد توافق و با انتخاب يدو نفر مخالف(  ،)دو نفر موافق

 :دنپردازق توضيحات زير به فعاليت ميمطاب ،زير نظر دبير مطالعات اجتماعي

 اي و استانیاي، منطقهمراحل مدرسه 

 مناظرههاي چهار نفره تشكيل گروه :1گام 

 ارائه آن به مدرسههاي مناظره بر روي موضوع و توافق گروه :2گام 

 هو تاييد سرپرست گروتهيه و تنظيم نمون برگ رويدادنگاري جريان مناظره توسط هر دو گروه موافق و مخالف  :3گام 

 ارزيابيهاي برگبرگزاري جلسه مناظره مطابق جدول زير و نمون :4گام 

 تنظيم صورتجلسه توسط دبير راهنما پيوست نمون برگ هاي داوري :5گام 

 
 نكته: 

 .دقيقه( است 25) ه جمع كل زمان مناظر .1

 زير رعايت نمايند:مطابق موارد  را ضروري است داوران، خط مشي هاي كلي داوري .2

 راتپرهيز از تعصب و جانب داري نسبت به افراد، گروه ها و نظ -

 هاي علمي و متعهد به رعايت همه ضوابط علميبرخورداري از تخصص الزم در زمينه مطالعات اجتماعي، داوري -

 توجه ويژه به رعايت ساختار علمي و اخالقي مناظره -

 برگ هاي ارزيابيتصميم گيري و اعالم رأي بر مبناي فرايند اجراي مناظره و نمون -

امتياز  ت به كسرنسب ؛موظف است دبير راهنما ،2-9 برگمطابق نمونال غيراخالقي بعضي از موارد و اعمدر صورت مشاهده  .3

 دهد. گزارش مي رابط جشنوارهبه  نموده،جلسه صورتبا ذكر دليل گروه اقدام و موضوع را 

 دقیقه( 25) مطالعات اجتماعي  رهمناظ اتجلسنمايه برگزاري  -1-9برگ شماره نمون

 مالحظات زمان اقدام رديف

 (3و  2زنگ هشدار و پايان )در دقايق  دقيقه 3 اظهارنظر گروه موافق 1

 (3و  2زنگ هشدار و پايان )در دقايق  دقيقه 3 نظر گروه مخالفاظهار 2

 

 (4و  3زنگ هشدار و پايان )در دقايق  قيقهد 4 اظهارنظر گروه موافق 3

 (4و  3زنگ هشدار و پايان )در دقايق  دقيقه 4 نظر گروه مخالفاظهار 4

 

 (4و  3زنگ هشدار و پايان )در دقايق دقيقه 4 قگيري گروه موافبندي و نتيجهجمع 5

 (4و  3ق زنگ هشدار و پايان )در دقاي دقيقه 4 فگيري گروه مخالبندي و نتيجهجمع 6

 

 و پايان مناظره اعالم نتيجه دقيقه 3 بندي نهايي توسطه مدير جلسه مناظرهجمع 7

 )مناظره علمي(   مطالعات اجتماعي محور -9

 منظره
 

 مناظره
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 مطالعات اجتماعي  محورمناظره  موضوعات     

 
 مرحله موضوع مناظره رديف

 مدرسه .است دهش جامعه در گراييقانون و قانون جايگاه تقويت باعث  ,جامعه در مدرسه و  خانواده تربيتي و آموزشي هايشيوه 1

 مدرسه .شودمي خالق و مختار آموزانيدانش پرورش باعث ,ما جامعه در ايمدرسه هايآموزش 2

 مدرسه .است داشته بالدنبه را ايراني و اسالمي اصيل هنجارهاي و هاارزش كردن دروني ،ايراني خانواده تربيتي هايشيوه كارگيريبه 3

 مدرسه ت.  اعي شده اسهاي اجتمانش آموزان در برابر آسيببه توانمندي د منجر ،هاي آموزشي و تربيتي نظام آموزشي ماها و شيوهبرنامه 4

 مدرسه .شودمي درمدارس كيفي آموزش تقويت باعث آموزاندانش بين در گريمطالبه و گريپرسش آموزش 5

6 
ي منفي دنياات برابر اثرآموزان در دانش آمادگي و مصون ماندنباعث  ،هاي آموزشي و تربيتي نظام آموزشي ماها و شيوهبرنامه

 شده است. با ارتباطات فراملي و ...  مواجههرسانه،  فضاي مجازي، 
 مدرسه

 مدرسه زدگي در جامعه شده است.اي باعث كاهش مصرفهاي آموزشي و تربيتي مدرسهعملكرد برنامه 7

 .تاس شده مسئول و متعهد افرادي پرورش باعث ايراني خانواده در پذيرمسئوليت فرزنداني تربيت 8
 /مدرسه
 منطقه

 دارد. دنبالهب را علمي ابتكارات و هاخالقيت افت مجازي آموزش استمرار 9
مدرسه/ 

 منطقه

مدرسه/  .شود مي آموزاندانش اجتماعي هاي فعاليت و توانمندي افزايش باعث مدارس در آموزيدانش هايانجمن فعاليت و تشكيل 10
 منطقه

 .آموزان در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست شده استآفريني دانشدرسه، منجر به نقشهاي آموزشي و تربيتي مبرنامه 11
مدرسه/ 

 منطقه

 شود.مي آموزاندانش سياسي هايفعاليت و توانمندي افزايش باعث آموزيدانش مجلس فعاليت و تشكيل 12
مدرسه/ 

 منطقه

 نطقهم .است شده ما كشور توسعه عدم باعث( نفت) سياه طالي فروش 13

14 
 قحقو شدن نهادينه باعث  ادارات و هاسازمان كاركنان سوياز  مراجعين شهروندي حقوق رعايت بر كنترل و نظارت
 است. شده آنان نزد نديشهرو

 منطقه

 منطقه .شودمي مطلوب شهروند پرورش  باعث مدارس در شهروندي حقوق رعايت و آموزش 15

 منطقه است. شده آموزاندانش بين در هويت بحران باعث سميغيرر و رسمي هايآموزش ناهماهنگي 16

 استان است. دهش جامعه در زدگيمصرف افزايش به منجر ايران اسالمي جمهوي وسيماي صدا فرهنگي و تبليغي  آموزشي، هايبرنامه 17

 استان .شود مي آموزاندانش بين در فردي منافع به جمعي منافع ترجيح باعث ما آموزشي نظام تربيتي و آموزشي هايشيوه 18

 استان .شودمي مردم رواني آرامش باعث( مجازي فضاي) اجتماعي هايشبكه براي محدوديت ايجاد 19

 استان شود.مي انساني نيروي از وريبهره  افزايش باعث جامعه در زنان جايگاه ارتقاي 20

 استان شود. يم جامعه در انساني سرمايه وريبهره كاهش  باعث ايسهمدر هايآموزش در كار وجدان تقويت به الزم توجه عدم 21

 استان .شودعلم در جامعه ميگسترش  باعث ما آموزشي نظام در الملليبين هايزبان آموزش 22

 .شناسه گروه در همگام: ................. افق مناظره:موضوع موارد تو

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:                    استــــــان: تلفن مدرسه:  پسرانه     دخترانه    خاص    نام مدرسه:  عادي

 نام و نام خانوادگی سرپرست: 

 :گروه اول موافق اعضاي نام و نام خانوادگی . 1 .2
 :اعضاي گروه دوم مخالف نام و نام خانوادگی . 1 .2

 :هماهنگ كننده گروه نام و نام خانوادگی 

 ناظرهو انتخاب موضوع مثبت نام  -2-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 مطالعات اجتماعيه مناظرمحور  رويدادنگاري

 دقيقه قبل از شروع مناظره به دبير راهنما تحويل داده شود. 15رم توجه: ضروري است؛ اين ف
 رويدادنگاري

  موضوع و عنوان دقیق مناظره

 

 اسامی اعضاي گروه

 گروه دوم مخالف گروه اول موافق

1) 

2) 

1) 

2) 

 

 چكیده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 

 

 

 

 

 

  نام و امضاي سرپرست گروه

 

 

 

 رويدادنگاري محور مطالعات اجتماعی -3-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 ره نوجوان خوارزميجشنوا       

 امتیاز 010          مطالعات اجتماعيمناظره علمي معيارهاي داوري                                                 

 
 معیار داوري 1 2 3 4 5
 الف( رعايت اصول و اخالق     

 (مقابل طرف هاياستدالل به دادن مخالف و گوش نظرات ،آرا به احترام) مناظره اخالق . رعايت1     

 يكديگر از گروه ياعضا پشتيباني و . حمايت2     

 ادب رعايت واشخاص  حرمت . حفظ3     
 عقايد و نظرات يالقا و جابي تعصب از . دوري4     

 يگیر نتیجه تا لهمسئ طرح از مستدل و منطقی می،عل فرآيندهاي رعايت و ب( توجه
 هاسخنراني در استفاده قابل نظريرعايت انسجام و پيوستگي مطالب . 1     

 لميو ع استدالل صحيح ،معتبر مدارک و اسناد به استناداطالعات،  آوريجمع، موضوع با ارتباط در پژوهش و تحقيق. 2     
 (شده مطرح ياتئجز و هاسرفصل رئوس، بودن تميز) ارائه شده بي مطالپاياي انسجام و .3     
 علمي و شده تجربه مباني و اصول منطقي، هايگزاره از استفاده .4     

 مهارت ارائه و بیان فن ج(
 سره لغات كارگيري به و فارسي زبان دستور رعايت .1     
 مناسب( پايان و آغاز بدن، زبان چشمي، ارتباط) صحيح ارتباط برقراري .2     
 غيرمتعارف شكل به سخن كوتاه كردن و طوالني كردن از پرهيز .3     
 مطالب بندي جمع .4     

 بحث، مساله شناسی و ارائه راه حل مورد موضوع به نسبت اشراف و احاطه (د
 ه و چگونگي طرح آنئلشناخت مس. 1     
 مسائل علل ليلتح در وانعطاف انديشيژرف جامعيت،. 2     
  سواالت گروه مقابل به صورت منطقي  به گويي . پاسخ3     
 اجرايي و دقيق ،مشخص هايحل راه . ارائه4     

 هاسخنرانی گیرينتیجه( ه
 آموزيدانش جامعه براي استفاده و قابل مناسبعلمي  سطح از هاسخنراني برخورداري .1     
 در مناظره انقالب نيه گام دومبيا بكارگيري مفاهيم. 2     
 لهئارائه راهكار نسبي حل مس .3     
 هاي جديدبندي و رويكرد تطبيقي به موضوع با توجه به تجربهجمع ،هاي موفق و جديد. شناخت تجربه4     

 
 100جمع كل امتیاز از  ...............................: .............به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(آموز/ دانش)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 

 ..................................................... 2.  ....................................................       1نام و نام خانوادگي اعضاي گروه     مخالفگروه     گروه موافق

 سرانهپ                دخترانه               خاص            نام مدرسه:  عادي
 تلفن مدرسه:

 استــــــان:
 منطقه/ ناحيه/ شهرستان:

 ...................محل برگزاري..                                                              تاريخ و ساعت ارزيابي: زمان كل: 

     يمحيط زيست             سياسي              اقتصادي                سياسي               اجتماعيموضوع مناظره:         

 :عنوان دقيق موضوع مناظره

 ارزيابی محور مناظره مطالعات اجتماعی -4-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 امتياز 20مطالعات اجتماعي      بروز تخلف در محور مناظرهكسر امتياز مناظره در صورت      

                                                     

 

 موارد  كسر امتیاز مناظره

 امتیاز منفی معیار داوري رديف

 1 -3  شده داده سخنراني اعضا بيشتر از زمان تخصيص 1

 1 -2 سخنران( افراد)در طول مناظره  همراه تلفن و تبلت تاپ،لپ از استفاده 2

 1 -4  نتايج اعالم از قبل تا مسابقه شروع از قبل ن داورا با صحبت 3

 1 -3 موافق/ مخالف گروه اعضاي از يكيغيرموجه  غيبت صورت در 4

 1 -4 (مناظره از قبل ربع يك) دبير راهنما به رويدادنگاري تحويل يا عدم تاخير 5

 1 -4  جلسه رئيسمناظره توسط  شروع اعالم از دقيقه 15 گذشت هاي موافق يا مخالف بار گروهوحضعدم  6

 20 جمع كسر امتیاز

 
 20جمع كل امتیاز از  : ............................................به عدد ............................................................ به حروف:

 :اننام و نام خانوادگی داور امضا:
1 . 
2. 
3. 

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 موارد كسر امتیاز صورتجلسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ........................شناسه گروه در همگام: ............. موضوع مناظره:

 منطقه/ ناحیه/ شهرستان:                    استــــــان: تلفن مدرسه:  پسرانه     دخترانه    خاص    نام مدرسه:  عادي

 :دبير راهنما /ام خانوادگي سرپرستنام و ن 

     اعضاي گروه اول موافق: نام و نام خانوادگي . 1 .2
      اعضاي گروه دوم مخالف: نام و نام خانوادگي . 1 .2

 هماهنگ كننده گروه: نام و نام خانوادگي 
            ....        .............................            ساعت: .تاريخ: ....................... ....................  مجموع امتيازات منفي:

 مناظرهموارد كسر امتیاز  -5-9برگ شماره نمون
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 به نام خدا     

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 صورتجلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم اعالم رأي نهايی

 گروه موافق گروه مخالف امضا داور

 امتیاز داوري

 رديف سامی داورانا

 1 نام و نام خانوادگی    

 

    
 2 نام و نام خانوادگی

 

    
 3 نام و نام خانوادگی

 

 امتیاز كارشناس مجري   

 مجموع امتیاز هر گروه   

 .......................................................................................................................................................................مناظره: ....... موضوع

 ساعت خاتمه..........................    .........................    ساعت شروع.......تاريخ.......................................   محل برگزاري .............................

 مخالف .......................نام  و نام خانوادگي سرپرست گروه موافق.....................                  نام  و نام خانوادگي سرپرست گروه 

                               ..............................             نام مدرسه......................

 سخنران( محقق/اعضاي گروه مخالف )سخنران(                                                    )محقق/موافق  اعضاي گروه

1) ...........................................                                                                 1) ..........................................  

2                                                                 ........................................... )2 ).......................................... 

 اجتماعی مطالعات محورمناظره صورتجلسه  -6-9برگ شماره نمون
  اجتماعی
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 چارچوب كلی نحوه برگزاري الكترونیكی 
 

 چارچوب كلی نحوه برگزاري الكترونیكی جشنواره نوجوان خوارزمی
 فرايندهاي اجرايی همرحل

اي/ مدرسه
 ايمنطقه

 از طريق پورتال همگام با استفاده از نام كاربري و رمز ورود آموزاننام توسط دانشثبت .1

 1(رسانيهاي اطالع)از طريق سامانه ربطذي محور به مربوط يآموزشدريافت و مشاهده فيلم  .2

 امدر پورتال همگ  (PDFوWord) مستندات بارگذاري فايل .3

ا يتصوير مربوطه را از طريق مدرسه  نوشتاري، متن آموزان به منظور نگارش و تدويندانش« تصويرخوانی محور زبان و ادبیات فارسی»در بخش* 
 نمايند.می جشنواره دريافت رابط

 ح زير:هاي اختصاصي هر محور به شرفيلمبرداري از ارايه اثر و بارگذاري آن در پورتال همگام متناسب با ويژگي .4
 (قهیدق 10)شيهاي پژوهيابي، انتخاب موضوع، انجام پژوهش و يافتهتبيين فرايند مسأله پژوهش: -
 (قهیدق10اثر)يابي، پژوهش، ساخت/ توليد تبيين فرايند ايده سازه:دست -

 (قهیدق 8) نوشتارياجراي خوانش مطابق متن  زبان و ادبیات فارسی: -
  ورداتوسط  كاوشگرانهطرح پرسش  -آزمايش در مدرسه محل تحصيلعملي اجراي  -مون عملكردي كتبياز برگزاري هاي آزمايشگاهی:فعالیت -

 (قهیدق 7)فقط اجراي ايفاي نقش خارجی: زبان -
 شود.انجام می استانیفقط درمرحله « سوال( 6آموز، جمعا سوال از هر دانش 3)به صورت  مصاحبه»و « گويیتک» هاي گام -
)معرفي و  ارائه خدمت /و فروش محصول اوليه نمونه توليد كسب وكار، يابي، طراحي مدلتبيين فرايند ايده آموزي:نشدا وكاربازارچه كسب -

 (قهیدق10)هاي الكترونيكي ميزبان كسب وكار و ... ( ارايه لينك سامانه يا سامانه
الل يق استدمي و پژوهشي در هر يك از گزاره ها از طرن و ارائه گام هاي طراحي، ساخت و فرايند توليد و تهيه مستندات عليتبي رياضی: -

و  فرم مورد استفاده، امكاناتتبيين هدف توليد محصول، جامعه مشتريان، فرآيند نيازسنجي و مهندسي پروژه، زبان و پلت: برنامه نويسی
 (قهیدق10) افزارميزبان نرمهاي الكترونيكي هاي مشابه، معرفي لينك سامانه يا سامانههاي برنامه نسبت به نمونهمزيت

 (قهیدق 10) از طريق استدالل علمي و منطقيمناظره تبيين نحوه انتخاب موضوع، انجام پژوهش و تعيين موضع نسبت به موضوعات : مطالعات اجتماعی -
 

 استانی

 آموزان منتخبثار دانشآ به اي ارايه اثر( مربوطدقيقه 20و فيلم (PDFوWord) دريافت، كنترل و ذخيره مستندات )شناسنامه اثر، فايل الكترونيكي اثر با فرمت .1

 الكترونيكي و انتخاب آثار برتر برگنمون امتيازات در ثبت و ، داوريسازماندهي فرايند داوري آثار توسط دبيرخانه استان .2

 (Online)آموزان جهت دفاع برخطرساني به دانشبندي و اطالعزمان .3

 آموزان منتخب جهت دفاع آنان از اثربا دانش (Online)برقراري ارتباط برخط .4

 داوري و ثبت امتيازات نهايي در پورتال همگام .5

 ناظران و انتخاب برگزيدگان نهايي توسط امتيازات نظارت، بررسي و كنترل .6

 ارسال اثر منتخب استاني به همراه كليه مستندات مربوطه به دبيرخانه اجرايي جشنواره .7
 عمل آورد.هبآموزان جهت ارايه اثر، انجام آزمايش، دفاع برخط )آنالين( و ... هاي الزم را از دانشپشتیبانی«  مرحله كشوري»ا پايان مدير مدرسه موظف است؛  ت *

 كشوري
 

 آموزان منتخب استانيآثار دانش به مربوط دريافت، كنترل و ذخيره مستندات .1

 الكترونيكي و انتخاب آثار برتر برگنمون امتيازات در تثب و ، داوريتوسط دبيرخانهسازماندهي فرايند داوري آثار  .2

 (Online) دفاع برخطارائه و آموزان جهت دانشو قرعه كشي رساني اطالع ،بنديزمان .3

 آموزان منتخب، جهت دفاع آنان از اثربا دانش (Online) برقراري ارتباط برخط .4

 ود:ش( انجام ميارتباط تصويريي )در شرايط خاص به صورت برخط، همراه با انجام فعاليت آزمايشگاهي در دو مرحله زير به صورت حضور* 

 ندگي روزمرههاي علوم تجربي در زبررسي چالش. 3    كارسوق آزمايشگاهيبرگزاري . 2   طراحي و انجام آزمايش با رويكرد كاوشگري. 1        

 وبينارجشنواره به صورت  رويداد علمي فناوري برگزيدگان مرحله كشوري الكترونيكيبرگزاري  .5

 گذاري دستاوردهاجهت اشتراکتوليد دفترچه الكترونيكي آثار منتخبان  .6

دايتی هحضور در شبكه يادگیري حمايتی و  رايببا نظر اساتید و داوران عالقمند توانمند و  پذير،فعال، مشاركت معرفی منتخبان .7
 مرحله كشورييافته به راهدانش آموزان 

                                                           
 ( https://www.lse.medu.ir/fa)متوسطه اول دوره آموزش دفتر الف( پورتال .1

 (http://festival.src.medu.ir/portal/home.php)نوجوان خوارزمي جشنواره رساني اطالع ب( سامانه   
 ()شاد آموزيدانش آموزشي شبكه طريق از ج( دسترسي   
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