وزارت آموزش و رپورش
معاونت آموزش متوسطه

فرآيند اجراي محوراهي هشتمين دوره جشنواره نوجوان خوارز يم
(هب انضمام نمونربگاهي داوري)
وژيه دانشآموزان دوره اول متوسطه

ربانهم شماره  - 8فعاليت  8-4معاونت آموزش متوسطه ،بخشناهم شماره  140/116مورخ  1400/02/19وزارت متبوع
و بخشناهم شماره  400/365مورخ 1400/07/28معاونت آموزش متوسطه

دفتر آموزش دوره اول متوسطه
سال تحصیلی 1400 -1401

محورهاي جشنواره

جشنواره نوجوان خوارزمي در راستاي «اهداف حوزههاي تربیت و يادگیري برنامه درسی ملی» ويژه تمام دانشآموزان
مدارس دوره اول متوسطه ،اعم از دولتي ،غيردولتي و  ...در چهار مرحله مدرسهاي ،منطقهاي /ناحيهاي /شهرستاني،
استاني و كشوري اجرا ميشود.
در اين جشنواره ،دانشآموزان مطابق جدول شماره ( )1در محورهاي «پژوهش ،دستسازه ،زبانوادبيات فارسي،
فعاليتهاي آزمايشگاهي ،زبانخارجي ،بازارچههاي كسبوكاردانشآموزي ،رياضي ،برنامهنويسي (كدنويسي) و
مطالعات اجتماعي (مناظره علمي)» به صورت انفرادي يا گروهي به انجام فعاليتهاي علمي -پژوهشي ميپردازند.
جدول شماره -1محورهاي جشنواره نوجوان خوارزمی
ناظر استان

رابط منطقه/

رديف

محور

دروس هدف

پايه

انفرادي /گروهی

1

پژوهش

تمام دروس

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي

تفكر و سبك زندگي

2

دستسازه (سخت افزار)

تمام دروس

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي -انفرادي

كار و فناوري

كار و فناوري

3

زبان و ادبیات فارسی

نگارش و فارسي

هفتم ،هشتم ،نهم

انفرادي -گروهي
(يك پسر ،يك دختر)

ادبيات فارسي

ادبيات فارسي

4

فعالیتهاي آزمايشگاهی

علوم تجربي

هشتم

گروهي

علوم تجربي

علوم تجربي

5

زبان خارجی

زبان انگليسي

نهم

گروهي

زبان انگليسي

زبان انگليسي

6

بازارچههاي كسب و كار
دانشآموزي

تمام دروس

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي

كار و فناوري/
فرهنگ و هنر

عالقمند و توانمند

7

رياضی

رياضي

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي -انفرادي

رياضي

رياضي

تمام دروس

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي -انفرادي

عالقمند و توانمند

عالقمند و توانمند

مطالعات اجتماعي

هفتم ،هشتم ،نهم

گروهي

مطالعات اجتماعي

مطالعات اجتماعي

8
9

برنامه نويسی
(كد نويسی)

مطالعات اجتماعي
(مناظره علمی)

(سرگروه درس)

دبیر مدرسه

عالقمند و توانمند

نحوه فعاليت دانشآموزان در محور زبان و ادبيات فارسي به صورت «انفرادي» با دو سهميه (يك نفر پسر و يك
نفر دختر) ،در محورهاي پژوهش ،فعاليتهاي آزمايشگاهي ،زبان خارجي ،بازارچههاي كسبوكار دانشآموزي و
مطالعات اجتماعي به صورت «گروه  2نفره» است .در محورهاي دستسازه ،رياضي و برنامهنويسي ،عالوه بر
انجام فعاليت گروهي ،به صورت انفرادي (با كسرامتياز فعاليت گروهي) نيز قابل اجرا است.
به منظور «فرهنگسازي كارگروهي و تقويت رويكرد يادگيري مشاركتي» به هر يك از اعضاي گروههاي برگزيده،
جوايز به صورت كامل تعلق خواهد گرفت.
مطابق جدول شماره ( ،)1شركت دانشآموزان در چند محور جشنواره تا مرحله استاني بالمانع است.
در مرحله كشوري ،هر دانشآموز صرفاً مجاز به شركت در يكی از محورهاي جشنواره است.
با توجه به بازگشايي مدارس در سال تحصيلي جاري به صورت «حضوري يا تركیبی» ،هيچ يك از محورهاي
جشنواره ،به صورت «صرفاً غیرحضوري» برگزار نخواهد شد.
به منظور توجيه و تبيين «فرآيند اجراي جشنواره» و «آموزش تخصصي به تفكيك محورهاي جشنواره» ،مجموعه
فيلم هاي الكترونيكي ،ويژه تمام مخاطبان جشنواره ،از طريق كانال جشنواره نوجوان خوارزمي در شبكه آموزشي
دانشآموزي (شاد) ،بارگذاري و در قالب دورههاي آموزش ضمن خدمت ارائه خواهد شد.
تح
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 -1محور ژپوهش
اين محور به دنبال توانمندسازي دانشآموزان در زمينه «طراحي و انجام يك پروژه پژوهشي» ،براي پاسخ به سؤاالت
فردي و اجتماعي و حل مسائل اطراف خود با استفاده از فرايند و توالي منطقي روش علمي و پژوهشي به منظور
كسب شايستگي الزم براي خودارزيابي و خودشكوفايي است .به طوري كه دانشآموزان بتوانند خودشان ،مسائل
علمي را مورد كند و كاو قرار داده و كسب تجربه نمايند.
هدف اصلي از انجام پژوهشهاي دانشآموزي در جشنواره نوجوان خوارزمي ،كسب مهارتهاي پژوهشي متناسب با
دوره سني دانشآموزان دوره اول متوسطه نظير« :مسئلهيابی ،مشاهده كردن ،جمعآوري اطالعات ،هدفنويسی،
شناسايی روش و ابزار در جمعآوري اطالعات ،بهره گیري از منابع ،ساخت ابزار مصاحبه ،تجزيه و تحلیل ،تدوين گزارش،

توانايی ارائه نتايج و ارائه پیشنهاد پژوهشی» است .در اين راستا ضمن توجه به انجام پژوهشهاي كتابخانهاي و
ميداني ،ضروري است در انجام يك طرح پژوهشي ،دانشآموز نقش اصلي را داشته باشد.
آثار پژوهشي دانشآموزان در تمام مراحل (مدرسهاي ،منطقهاي /ناحيهاي /شهرستاني و استاني) به صورت گروهي،
مطابق گامهاي زير توليد و پس از ارزيابي ،اثر برگزيده به همراه «مستندات مربوطه» به مرحله بعد ارسال ميشود:
مراحل مدرسه اي ،منطقه اي /ناحیه اي /شهرستانی و استانی
گام اول :انجام پژوهش (به صورت كمي ،كيفي يا تركيبي)
گام دوم :ارزيابی غیرحضوري (از طريق بررسي مستندات پژوهش)

گام سوم :ارزيابی حضوري (از طريق ارائه شفاهي ودفاع از پژوهش)
توجه:

 .1ضروري است «دبيران راهنما» در تمام مراحل جشنواره ،دانشآموزان را راهنمايي و هدايت نمايند.
 .2كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور جمعاً ( 20دقيقه) است.
* نكته :آثار و تولیدات دانشآموزان و گروههاي دانشآموزي كه در دوره هاي پیشین جشنواره موفق به كسب مقام در مراحل
مدرسهاي ،منطقهاي و استانی) شدهاند ،در صورتی مجاز به شركت مجدد در اين د وره از جشنواره هستند كه اثر تولیدي خود را به
روزآوري نموده و يا حداقل  50درصد تغییر در (محتوا ،كاركرد و فعالیت) داده باشند.
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نمونبرگ شماره  -1 -1ارزيابی غیرحضوري
محور پژوهش

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي

گام اول :ارزيابی غیرحضوري از طريق بررسی مستندات
شناسه گروه در همگام........................ :

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

استــــــان:
منطقه /ناحیه /شهرستان:

نام مدرسه:
تلفن مدرسه:

پايه تحصیلی:
موضوع پژوهش:

تاريخ داوري:

رديف

معیار

1

موضوع

2

بیان مسئله

3

اهداف پژوهش

4

سؤاالت/
فرضیههاي پژوهش

5

روش پژوهش

6

تجزيه و تحلیل
دادهها

7

نتیجهگیري

8

تدوين گزارش

 70امتیاز

نوع مدرسه :عادي خاص
نام دبیر راهنما:

دخترانه پسرانه
رشته تحصیلی:

ساعت:

زيرمعیار

ضريب

روشن و قابل فهم بودن

2

جديد و نو بودن

2

مفيد و كاربردي بودن

2

داشتن چارچوب نظري

2

بيان مسئله به شكل مستند

2

اشاره به شرايط خاص مسئله

2

برجسته نمودن متغيرهاي اصلي

2

اشاره به پژوهشهاي پيشين

2

مرتبط با مسئله و موضوع پژوهش

3

جامع بودن و تحت پوشش قراردادن تمام موضوع

3

مرتبط با اهداف پژوهش

2

آزمون پذير بودن /امكان وارسي كردن

2

تناسب با ديدگاهها و چارچوب نظري

2

تعيين و تشريح روش مناسب با موضوع پژوهش

4

معرفي دقيق جامعه آماري و نمونهگيري مناسب

3

استفاده از ابزار يا آزمونهاي آماري مناسب

2

اشاره به اعتبار و روايي ابزار يا پژوهش

1

استفاده از جداول و نمودارهاي گويا و روشن

4

تحليل يا استنباط مناسب از جداول ارائه شده يا توضيح روشهاي تحليل

4

پاسخگويي به همه سواالت /فرضيهها

4

مبتني بودن بر تحليل دادههاي پژوهشي

2

تحليل يافتههاي پژوهش با توجه به چارچوب نظري

1

اشاره به تشابه يا تفاوت يافتهها با نتايج پژوهشهاي قبلي و داليل احتمالي آن

1

موفقيت در رد يا اثبات فرضيهها و يا پاسخگويي به سؤاالت

2

پيشنهادهاي واقعبينانه ،عملي ،بديع و برخاسته از تحليلهاي پژوهش

2

بيان منطقي محدوديتها و مديريت درست آنها

2

رعايت ساختار تحقيق

2

رعايت ارجاعات درون متني و پاياني

2

امانتداري در نقلقولها و ارجاع به منابع

2

به روز بودن منابع

2

رعايت نكات ادبي و ويرايشي

امتیاز
مكتسبه

ذكردقیق داليل كسر
امتیاز

2

جمع امتیاز از 70
جمع امتیاز از 70

امتیاز به عدد:

به حروف:

نام و نام خانوادگی داوران:

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

تح
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نمونبرگ شماره  -2-1ارزيابی حضوري
محور پژوهش

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گام دوم :ارزيابی حضوري (ارائه شفاهی ودفاع از پژوهش)

 30امتیاز

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

موضوع پژوهش........................................................................................... :

زمان ارائه 20 :دقیقه

تاريخ و ساعت ارائه:
زيرمعیار

رديف

معیار

1

كیفیت ارائه

2

پاسخگويی
به  5سؤال
( از مراحل و فرآيند
انجام پژوهش)

امتیاز

ارائه مسلط و منسجم مطالب

4

تعامل و همانديشي

2

تعامل و تقسيم كار در ارائه

2

فن بيان
رعايت اخالق پژوهشي
مديريت مدت زمان ارائه  7تا 10دقيقه
هدف از انجام پژوهش
داليل توجيهي شيوههاي جمعآوري اطالعات
تجزيه و تحليل اطالعات
امكانات و منابع مورد استفاده

2

2

تبيين كاربرد نتايج پژوهش

3

امتیاز
مكتسبه

توضیحات
(ذكر دقیق داليل كسر امتیاز)

4
2
3
3
3

جمع امتیاز از 30
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانش آموزان)

* ضروري است پژوهش توسط خود دانشآموز انجام شود .در هر مرحله ،اگر مشخص شود پژوهش توسط دانشآموز انجام نشده
است؛ بايد كار از گردونه رقابت خارج شود.
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 -2محور دست سازه
در اين محور دانشآموزان «دستسازههاي » خود را با راهنمايي «دبير تخصصي» به صورت گروهي (دونفره) و يا
انفرادي ،توليد و ارائه مينمايند .در تمام مراحل اجراي جشنواره ،آثار دانشآموزان مطابق گامهاي زير ارزيابي و اثر
برگزيده به همراه «شناسنامه اثر» از فرآيند طراحي و توليد ،به مرحله بعد ارسال ميشود:
مراحل مدرسه اي ،منطقه اي /ناحیه اي /شهرستانی و استانی
گام اول :طراحی و تولید دستسازه
گام دوم :تهیه مستندات از فرايند تولید اثر (به صورت دفتر كارنما ،عكس يا فيلم و ارائه آن از طريق پاورپوينت و ) ...
گام سوم :ارزيابی غیرحضوري (بررسي گزارش تصويري از فرآيند طراحي و توليد دستسازه ،معرفي اجزاي اثر توليدي «شامل:
قطعات و اجزاي به كار رفته» ،تبيين و تشريح كاركرد قطعات سخت افزاري /فيزيكي وابزارهاي مورد استفاده)
گام چهارم :ارزيابی حضوري (ارائه شفاهي و دفاع از اثر)

نكته:
 .1كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور (حداكثر 25دقيقه) است.
 .2دستسازههاي توليد شده توسط شركتكنندگان اين محور بايد در راستاي تقويت مفاهيم آموزشي و كتب درسي باشد.
 .3اين محور فقط شامل آثار و توليدات فيزيكي و سختافزاري خواهد بود.
 .4توصيه ميشود؛ دانش آموزان عالقمند به ارائه آثار نرمافزاري ،از طريق «محور برنامهنويسي» اقدام نمايند.
 .5آثار و توليدات دانشآموزان و گروههاي دانشآموزي كه در دورههاي پيشين جشنواره ،موفق به كسب مقام در
مراحل مدرسهاي ،منطقهاي و استاني شدهاند ،در صورتي مجاز به شركت مجدد در اين دوره از جشنواره هستند كه
اثر توليدي خود را به روزآوري نموده و يا حداقل  50درصد تغيير در (محتوا ،كاركرد و فعاليت) داده باشند.
راهنماي تهیه دفتر كارنما
دفتركارنما مسير حركت دانش آموزان را ازآغاز (زمان جستجوي موضوع پروژه) تا پايان فرآيند ساخت اثر دست
سازه ،مطابق مراحل زير نشان ميدهد:
 .1ثبت مشخصات كامل دانش آموز و هم گروهي وي ،مدرسه و منطقه محل تحصيل در صفحه جلد دفتر كارنما
 .2يادداشت وقايع و اتفاقات مربوط به پروژه در دفتر كارنما نظير:
نحوه دستيابي به ايده خالقانه ،نقشههاي طراحي شده اوليه با دست آزاد ،نقشههاي تكميلي ،فهرست مواد مورد
استفاده ،قيمت و هزينه اقالم مصرفي و هزينه تمام شده ،يادداشتهاي مربوط به پژوهش تاريخچه اثر ،دورههاي
آموزشي گذرانده شده و مشخصات منابع مورد استفاده
 .3ثبت گزارش گفت و گوهاي صورت گرفته با دبير راهنما ،دوستان ،كادر مدرسه و خانواده نظير:
رويارويي با مشكالت پيشآمده در جريان كار ،راهحلهاي به كار گرفته شده براي غلبه بر مشكالت ،موفقيتها،
شكستها ،ناتوانانيها ،دستآوردها و تجربيات به دست آمده درمسير اجراي پروژه
 .4ثبت تاريخ و زمان صرف شده وقايع واتفاقات
 .5خودارزيابي و نمرهدهي دانشآموزان به فرايند كار خود
تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400
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نمونبرگ شماره  -1-2ثبت گزارش ساخت اثر محور دستسازه
در دفتر كارنما

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گزارش دفتر كارنما
تاريخ شروع به كار............................ :
ماه

هفته

تاريخ مرحله مدرسهاي .............................. :تاريخ مرحله منطقهاي........................... :

فعالیت ها ،وقايع و اتفاقات هفتگی

زمان پیش بینی شده

زمان واقعی

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................... ..
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400
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نمونبرگ شماره  -2-2شناسنامه اثر محور دستسازه

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي

شناسنامه اثردستسازه (سختافزار)

*

اثر فردي گروهي

نام و نام خانوادگي توليد كنندگان اثر................................. -2 ....................................... -1 :
كد ملي دانش آموزان توليد كننده اثر ..................................... -2..................................... -1 :تاريخ توليد اثر14 / ....... / .... :
استان ............................:منطقه /ناحيه /شهرستان ................................... :نام مدرسه ................................... :عادي خاص
دخترانه پسرانه تلفن مدرسه .............................. :پايه تحصيلي ...................... :نام دبير راهنما .......................... :رشته دبير راهنما:
..........................
عنوان اثر .................................................................................. :حوزه كاربرد........................................... :
* ضروري است؛ عالوه برشناسنامه طرح  ،فیلم ،عكس متن و  ...مربوط به فرآيند تولید را در قالب پاورپوينت در مراحل بعدي ارائه شود.

شرح عملكرد:
....................................................................................................................................................................
درج
درج
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
عكس دانش-
عكس دانش-
....................................................................................................................................................................
آموز
آموز
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... .............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
)محل درج عكس دست سازه)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
تصوير محصول
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

نام و نام خانوادگي دبير ر اهنما:
نام و نام خانوادگي مدير آموزشگاه:
نام ونام خانوادگي كارشناس دوره اول متوسطه منطقه /ناحيه /شهرستان:

تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400

امضا:
مهر و امضا:
مهر و امضا:
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نمونبرگ شماره  -3-2ارزيابی محور دستسازه
(سختافزار)

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
 100امتیاز

ارزيابی محور دست سازه
شناسه گروه در همگام................................. :

تاريخ و ساعت ارزيابی:

عنوان سخت افزار:

حوزه كاربرد:

رديف

معیار

ضريب

0

1

2

3

4

5

1

تبيين و توضيح فرايند طراحي و توليد اثر

2

2

كيفيت گزارش هاي دفتر كارنما و نرم افزار ارائه

1

3

مطابقت كاركرد اثر با توضيحات مندرج در شناسنامه و طراحي اوليه

2

4

مديريت منابع (زمان ،مواد اوليه ،سرمايه ،تجهيزات ،انرژي)

1

5

قابليت تعميم و توليد محصول (تجاري سازي)

2

6

بهرهگيري از آخرين يافته ها و پژوهش هاي مرتبط با موضوع

3

7

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

1

8

رعايت نكات ايمني و بهداشتي ،ارگونومي و زيست محيطي

2

9

خالقيت و نوآوري در جهت بهينه سازي و توليد اثر

3

10

ارائه گواهي ثبت (ثبت در مراجع ذيصالح)

1

11

پاسخ صحيح به پرسشهاي داوران

2

جمع

جمع كل امتیاز از 100

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داور:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانش آموزان)

تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400
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 -3محور زبان و ادبیات افرسي
در اين محور دانشآموزان با تمركز بر درس «نگارش و فارسي» در تمامي مراحل اجراي جشنواره ،مطابق گامهاي زيرفعاليت نموده
و پس از «ارزيابي حضوري» اسامي برگزيدگان به همراه «مستندات مرتبط» به مراحل پسين ،معرفي و ارسال ميشود:
گام اول :تصويرخوانی

در اين گام ،دانشآموزان بايد عنوان ،جزييات و پيام تصوير را در بخش «تصويرخواني» در برگة انشا بنويسند.
گام  :2نگارش (تصويرنويسی)

در اين گام دانشآموزان با گزينش موضوعي مناسب از پيامهاي تصوير و خوشههاي معنايي «انشا» به نگارش انشايي ،تحليلي،
انتقادي ،توصيفي ،عاطفي و ...در سه بخش «مقدمه ،تنه و نتيجه» ميپردازند .هم چنين دانشآموزان در اين بخش ميتوانند ،بر اساس
عالقهمند بودن به داستاننويسي ،پس از گزينش موضوع از مفاهيم و اهداف تصوير ،به جاي انشاي ساختاري ،يك داستان كوتاه
بنويسند.
گام  :3خوانش متن ،ارائه و دفاع

در اين گام تا پايان مرحله منطقهاي ،دانشآموزان ،بخش تصويرنويسي (نگارش :موضوع ،مقدمه ،تنه و نتيجه) اثرآفرينشيافته يا
داستان خويش را با بهرهگيري از لحن مناسب كالم ،ظرفيتهاي پيرازباني و  ...با بياني شيوا ،رسا و تأثيرگذار ميخوانند .سپس در
مرحلة استاني ،طبق زمان تعيين شده ،اقدام به خوانشِ «يك بند كليدي» از تنه و سپس به ارائه متن و دفاع از اثر خويش مي پردازند.
شايان ياد است؛ بخش «ارائه و دفاع» فقط درمرحله «استاني» به انجام ميرسد.
نكته :اين بخش به منظور قراردادن دانشآموزان در مرحلهاي باالتر ،جهت تقويت فنِ بيان ،پرورش اعتماد به نفس و نمود خودباوري
براساس اهداف كتابهاي مهارتهاي نوشتاري و ادبيات فارسي (بخش گفتوگو ،بازپروري ،بارش فكري ،پرورش سخن گفتن و )...
تعبيه شده است.
مراحل مدرسهاي و منطقهاي

در مرحله مدرسه و منطقه ،پس از ارائه تصوير به دانشآموزان ،گامهاي «تصويرخواني ،نگارش و خوانش متن» اجرا و بر اساس
نمونبرگ شماره ( -3-1تصويرخواني و نگارش) و نمونبرگ شماره ( -3-2خوانش متن) سنجيده ميشود.
مرحله استانی

در اين مرحله عالوه بر اجراي بخشهاي ياد شده در مراحل مدرسهاي و منطقهاي ،بخش «ارائه و دفاع» نيز به «خوانش متن» اضافه
شده و مطابق نمونبرگ ارزيابي ( -3-1تصويرخواني و نگارش) و نمونبرگ ارزيابي ( -3-3خوانش متن ،ارائه و دفاع) سنجيده
ميشود .تعيين زمان ،جهت «خوانش ،ارائه و دفاع» بر عهده ناظر محترم استاني است.
توجه:

 .1شركت دانشآموزان در اين محور به صورت انفرادي است .اما از مرحله منطقهاي به بعد ،سهميه هر منطقه و استان دو نفر (يك
دختر و يك پسر) خواهد بود ،شايان ياد است؛ پسران و دختران هرگروه ،با گروههاي هم جنس خود سنجيده ميشوند.
 .2به دانشآموزان ،پيش از شروع گام خوانش ،زمان الزم براي تمرين داده ميشود.
 .3كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور ،در مجموع حدود ( )170دقيقه است150( .دقيقه نگارش 20 ،دقيقه خوانش متن ،ارائه و دفاع)
 تعيين زمان ،جهت آمادگي در بخش«خوانش ،ارائه و دفاع» تقريبي است .پيشنهاد مي شود ،در مرحلة استاني  15دقيقه جهتآمادگي و خوانش 5 ،دقيقه نيز جهت ارائه و دفاع لحاظ شود .تقسيم زمان جهت خوانش ،ارائه و دفاع همچنين تعيين تعداد بندهاي
خوانشِ تنه ،به صالحديد ناظر گرامي مرحله استاني است.
 .4در گام خوانش ،فقط بخش نگارش انشاي خلق شده خوانده ميشود و نيازي به خوانشِ عنوان ،جزييات و پيام تصوير نيست.
 .5ضروري است به همراه معرفي اسامي برگزيدگان به مراحل بعد ،اصل اثر نوشتاري و لوح فشرده خوانش نيز ارسال شود.
 .6در نمونبرگ ارزيابي  ،1-3زيرمعيارهاي شماره يك هر بخش ،مريوط به ارزيابي «تصويرخوانی» و «تصويرنويسی» است و
زيرمعيارهاي شماره دو هر بخش ،مربوط به ارزيابي «داستاننويسی» است.
تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400
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نمونبرگ شماره  -1-3ارزيابی تصويرخوانی و نگارش محور زبان و ادبیات فارسی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گام اول و دوم :تصويرخوانی و نگارش در (تمام مراحل)
شناسه گروه در همگام............................ :
موضوع انتخابي از تصوير..................................................................................................................... :
رديف

1

تصويرخوانی

2

3
4

موضوع

5

مقدمه

6
7

8

نگارش

تنه

9

10

11
12
نتیجه
(برآيند)

13

زمان 150 :دقيقه
ضريب

معیار

 70امتیاز

زيرمعیار
انتخاب عنوان براي تصوير:
جذاب ،كوتاه ،مرتبط ،نگاه نو و متفاوت ،ادبي
توجه به جزئیات تصوير:
رنگ ،خطوط ،عناصر ،استفاده از حواس پنجگانه ،تخيل و كشف ارتباط عناصر تصوير با
يكديگر از برونه و درونه تصوير ،درون خواني و برونخواني تصوير ،موفقيت در
فضاسازي تصوير ،خواندن چشمي ،خواندن تجسمي ،انديشه خواني و ...
درك درست از عناصر و پیكره تصوير:
پيام تصوير ،درک مناسب و كشف يك يا چند برداشت عميق و گسترده از تصوير،
چگونگي تحليل اهداف تصوير
خالقیت و نوآوري درتصويرخوانی :عنوان ،جزئيات و پيام تصوير
 :1-5انتخاب موضوع مناسب از تصوير:
گويا ،رسا ،مرتبط با تصوير و مسايل فرهنگي -اجتماعي و زندگي روزانه
 :2-5گزينش نام يا موضوع داستان )با توجه به آزموه هاي تصوير و تم داستان)
 :1-6خوشآغازي :جذابيتشروع ،نشاندادن نمايي كلي ازمحتوا و فضاي نوشته
 :2-6عمق طرح يا پیرنگ :ساختار ،چارچوب ،نظم و ترتيب منطقي حوادث داستان
 :1-7بیان مناسب انديشه و برداشت نويسنده از موضوع:
مربوط به بخش مقدمه ،خوشآغازي و جملههاي موضوع هر بند
 :2-7آغاز و شروع متفاوت داستان ،درک و آفرينش بينشي نوين از درون مايه داستان
هاي كهن با عمق و تازگي بخشيدن به آن
 :1-8پشتیبانی از طرز نگرش خود در بخش بدنه:
شرح وتوضيح ،توصيف ،تفسير ،استدالل و اثبات براي جمالت تكميلي و تقويت كننده هر
بند با استفاده از شيوههاي فعالسازي ذهن و تفكر خالق همچون مقايسه ،جانشينسازي،
دگرگونه ديدن ،اسكمپر ،تبديل تصوير به تفسير بدون توجه به جزييات تصوير و ...
 :2-8شخصيت پردازي ،فضا سازي (وحدت سه گانه زمان ،مكان و صحنه) ،انعطاف پذيري
در زمان و انتخاب شخصيت ها ،ديدگاه نويسنده
 :1-9انسجام متن و رعايت نظم ذهنی نوشته:
رعايت ساختار نوشته نظير :مقدمه ،تنه و ، ...ارتباط منطقي بين بندها ،تنه و نتيجه ،داشتن-
وحدت فكر و موضوع ،تأثيرگذاري واحد بر ذهن مخاطب ،ارتباط منطقي بين بندها ،پيوستگي
در ارائهدرونيات تصوير
 :2-9گفت و گو ،زاويه ديد (خط سير روايي ،داستاني بودن نثر) ،دارا بودن مفهوم جنبي وراي
مفهوم سطح ظاهري داستان ،روان و ساده بودن نثر داستان ،پرهيز از شعاري -تكلفي و
مقاله نويسي ،پرهيز از كاربرد كلمات تكراري
 :1-10خالقیت و نوآوري
(بهرهگيري از زبان ادبي و عاطفي ،تركيبهاي زيبا و خوش ساخت ،داشتن رنگ و بوي
ادبي ،داشتن نگاه متفاوت به موضوع ،نگاه تازه در پرداخت و پردازش موضوع ،ميزان نوآوري
و ابتكار در ارائه مطالب)
 :2-10حوادث (كشمكش و گرهافكني ،تعليق ،اوج داستان) ،لحن (پوشش خارجي وضع و
محيط رواني و اجتماعي شخص يا شخصيت) داستان
درستنويسی
(رعايت نشانههاي نگارشي ،امالي صحيح واژگان ،دستور زبان و خط خوش ،رعايت
فرورفتگيهاي هر بند و پيراستهنويسي)
ارتباط متن و داستان با موضوع برگرفته از مفاهیم تصوير
 :1-13خوشفرجامی :فرود مناسب ،جمع بندي تأثيرگذار و تفكربرانگيز
 :2-13پرداخت و پايان بندي داستان

1

2

3

4

5

توضیحات

1
1

1
1
1
1
1

1

2

1

1
1
1

جمع امتیاز از 70
جمع كل امتیاز
نام و نام خانوادگی داوران:
نام و نام خانوادگی ناظر:

تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400

به عدد:

به حروف:
امضا:
امضا:
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نمونبرگ شماره  -2-3ارزيابی خوانش متن محور زبان و ادبیات فارسی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گام سوم :خوانش متن در (مراحل مدرسهاي و منطقهاي)

 30امتیاز

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

استــــــان:

نام و نام خانوادگی دانشآموز:

تاريخ و ساعت ارزيابی:

موضوع انتخابی از تصوير.......................................................................................................... :

زمان اجرا20:دقیقه

رديف

1

2

3

4

5

1

معیار

2

3

4

5

6

توضیحات

صداي بلند و رسا ،قدرت بيان ،خوانش روان ،تلفظ درست
واژگان ،گويايي ،شيوايي
لحن مناسب كالم ،رعايت آهنگ
(فراز و فرودهاي آوايي و رعايت مكث و درنگ)
بهره گيري از زبان غيركالمي و ظرفيتهاي پيرازباني
(زبان بدن ،حاالت چهره و )...
تسلط در اجرا ،برقراري ارتباط چهرهبهچهره با مخاطبان،
گرمي ،جذابيت و نشاط الزم در صدا
رعايت اصول اخالقي و مهارتهاي رفتاري ،پوشش مناسب،
موسيقي پسزمينة خوانش ،هماهنگي موسيقي با لحن كالم و متن
جمع امتیاز از 30

جمع كل امتیاز از 100

به عدد:

نام و نام خانوادگی داوران:

به حروف:
امضا:

.1
.2
.3
امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -3-3ارزيابی خوانش متن ،ارائه و دفاع محور زبان و ادبیات فارسی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
 30امتیاز

گام سوم :خوانش متن ،ارائه و دفاع در (مرحله استانی)
شناسه گروه در همگام................................. :

استــــــان:

نام و نام خانوادگی دانشآموز:

تاريخ وساعت:

موضوع انتخابی از تصوير:

زمان اجرا20:دقیقه
معیار

رديف

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

1

2

3

توضیحات

قدرتبیان :صداي بلند و رسا ،خوانش روان ،تلفظ درست واژگان ،گويايي و شيوايي،
بيان روشن مطالب با حفظ احترام وادب
لحن مناسب كالم :تغيير لحن و تن صدا ،رعايت آهنگ (دارا بودن فراز و فرودهاي آوايي
و رعايت مكث و درنگ) ،تغيير لحن ،آهنگ و تن صدا بر اساس گفتوگوي شخصيتهاي
داستان
بهره گیري از زبان غیركالمی و ظرفیتهاي پیرازبانی :دارا بودن زبان بدن ،حاالت
چهره و ...
تسلط بر محتواي قابل ارائه( :معرفي كوتاه ،بيان موضوع ،اشراف برمحتوا ،بيان
كليدواژهها و پرداختن به مفاهيم اصلي متن ،واضح بودن مطالب ارائه شده ،دوري از
حاشيهها و عدم بهكارگيري واژگان نامانوس)
رعايت اصول اخالقی و مهارتهاي رفتاري :رفتاري فروتنانه در مقابل داوران و پرهيز
از بحث با ايشان ،حسن جويي مرتبط با محتواي ارائه در زمان بيان و تحكيم داليل
خويش ،نداشتن موضع تدافعي در هنگام دفاع ،دوري از رفتارهاي بيانگرانة دانش فوقالعاده
آمادگی كامل در اجرا و ارائه شايسته و متفاوت :ارتباط و مشاركت الزم با مخاطبان،
برقراري ارتباط چهره به چهره با مخاطبان ،نگاه به شنوندگان ،گرمي ،جذابيت و نشاط
الزم در صدا ،پوشش مناسب ،موسيقي پسزمينه خوانش و ارائه،هماهنگي موسيقي با
لحن كالم و متن
رويكرد روايتی در ارائه :بيان و ارائة متن از نقطة آغازين تا نكتة انتهايي به زبان
خويش ،استفاده از جمالت و عبارات خود ،نظم در ارائه ،طرح سؤال و ايجاد چالش و
پاسخ از جانب خويش
خالقیت در ارائه :نبود ارائههاي تكراري و كليشهاي ،شروعي نوآورانه ،خوانش بيتي
مرتبط در آغاز ،پخش تصاويري مرتبط با ارائه با هماهنگي مسئوالن اجرا و ...
درگیر نمودن داوران :متكلم وحده نبودن ،بهرهگيري از سخنان داوران جهت بهبود
ارائه ،پاسخ به سؤاالت داوران ،دادهپراكني نمودن با مخاطبان
مديريت زمان ،سپاس و قدردانی از داوران :تنظيم زمان ارائه در وقت تعيين شده،
سپاسگزاري از افراد اديب و صاحبقلم استان ،سرگروههاي زبان و ادبيات فارسي و
ناظران محور
جمع امتیاز از 30

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز)

تح
هش
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-4محور فعاليت اهي آزمااگشيهي
در اين محور به منظور«اثربخشي فعاليتهاي آزمايشگاهي درس علوم تجربي» ،دانشآموزان در هر مرحله مطابق
گامهاي زير به صورت «حضوري و عملی» به فعاليت ميپردازند:
مراحل مدرسهاي و منطقهاي /ناحیهاي /شهرستانی
گام :1سنجش عملكردي كتبی

 طراحي سؤاالت عملكردي كتبي مطابق با بودجهبندي و اهداف كتاب برنامه درسي علوم تجربي پايه هفتم و هشتم در شرايطي كه تعداد گروههاي شركتكننده ،بيش از بيست گروه باشد ،دانشآموزان بايد به  20سؤال كتبيعملكردي يا مهارتي (تستي يا تشريحي) پاسخ دهند و از بين آنها  50درصد از گروههايي كه بيشترين امتياز را
كسب نمودهاند ،به گام بعد (طراحي و انجام آزمايش) معرفي شوند.
گام  :2طراحی و انجام آزمايش (حداكثر 15دقیقه)

 ارائه موضوع آزمايش به دانشآموزان توسط داوران طراحي وانجام يك آزمايش مرتبط با سرفصلهاي كتاب علوم تجربي پايه هفتم وهشتمگام  :3ثبت گزارش كار طراحی و انجام آزمايش

 تكميل نمونبرگ گزارش كار شامل« :ثبت انتخاب موضوع ،طراحی واجراي آزمايش و مهارتهاي فرايندي» نظير:مشاهده ،پیشبینی ،استنباط ،فرضیه ،تعیین متغییرها ،طراحی و اجراي آزمايش ،نتیجه گیري و تفسیر ،رسم نمودار و ...
گام  :4پاسخ گروههاي برتر معرفی شده به پرسشهاي علمی -مهارتی داوران (حداكثر  5دقیقه)

مرحله استانی
 مرحله استاني مطابق سه گام زير انجام مي شود: مدت زمان اجراي گام  1و ( 2حداكثر20دقیقه) است.گام  :1طراحی و انجام آزمايش

 «انتخاب موضوع» به قيد قرعه( ،طرح يك پرسش كاوشگرانه ) «طراحي و انجام آزمايش» و ثبت مشاهدات و نتايجآزمايش در نمونبرگ گزارش
گام  :2ثبت گزارش كار طراحی و انجام آزمايش

 نوشتن گزارش كار در اين مرحله الزامي است.گام  :3پاسخ به سؤاالت علمی -مهارتی (حداكثر10دقیقه)

 انتخاب پرسش به قيد قرعه ،انجام فعاليتهاي علمي– مهارتي مورد نظر و پاسخ به سواالت داوران بررسي مهارتهاي علمي -عملي مرتبط با كتاب درسيتوجه :باالترين امتياز حاصل از داوري اين بخش ،صرفاً تعيينكننده راهيابي منتخبان به مرحله كشوري است.
مرحله كشوري
تح
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گام  :1طراحی و انجام آزمايش با رويكرد كاوشگري

 گروهبندي استانها به قيد قرعه طرح يك پرسش كاوشگرانه (مسئله واحد) ايده پردازي انفرادي و حل مسئله (حداكثر5دقیقه) اشتراک ايدهها ،همانديشي در گروه و انتخاب بهترين ايده (حداكثر10دقیقه) انجام آزمايش ،تهيه پوستر ارائه و درصورت نياز ساخت وسيله (حداكثر25دقیقه) ارائه گزارش توسط هر از گروهها (حداكثر10دقیقه) -نوشتن دانش كسبشده (حداكثر5دقیقه)

 -نقد و بررسي توسط ساير گروهها ،دفاع گروهها

و طرح پرسشهاي جديد (حداكثر5دقیقه)

گام  :2برگزاري كارسوق آزمايشگاهی

منظور از اين گام ،طرح پرسشهاي عملكردي در محيط «آزمايشگاه مجازي» است كه با انجام آزمايش و بازي منجر
به دستيابي دانشآموزان به يك سري مفاهيم مربوط به درس علوم تجربي ميشود.
گام  :3بررسی چالشهاي علوم تجربی در زندگی روزمره

مسئله يابي و پيدا كردن چالشهاي مباحث كتاب درسي در زندگي روزمره و پژوهش جهت حل مسئله و نحوه مواجهه با اين
چالشها در خدمت زندگي
نكته:
در تمام مراحل و گامهاي اجراي جشنواره رعايت موارد زير جهت تامين سالمت و امنيت شركتكنندگان ضروري است:
 حضور يك نفر از مسئوالن مدرسه در زمان انجام آزمايش وجود جعبه كمكهاي اوليه ،كپسول اطفاي حريق و.... .1نظارت و ارزيابي دقيق داوران از فرآيند اجراي فعاليتها ،ثبت به موقع مشاهدات و نتايج آزمايش الزامي است.
 .2انجام فعاليتها به صورت گروهي در حين اجرا ضروري است.
 .3پيشنهاد ميشود؛ مطابق نمونبرگهاي داوري اين محور«فرآيند خودسنجی» توسط دانشآموزان بهعمل آيد.
 .4در صورت انجام آزمايش به صورت غيرحضوري ،رعايت نكات زير الزامي است:
 ارائه موضوع آزمايش به دانش آموزان به انتخاب داوران انجام آزمايش توسط دانشآموزان (حداكثر  7دقيقه) ايجاد فضاي مناسب انجام آزمايش به صورت برخط ،همراه با ارتباط تصويري و پاسخ به سؤاالت داوران فيلمبرداري و ارسال فيلم انجام آزمايش براي داوران انتخاب و معرفي بهترين و صحيح ترين فيلمتوجه :مهلت آمادهسازي و ارسال فيلم براي داوران حداكثر 80دقيقه پس از طرح سؤال و آزمايش ارايهشده است.

تح
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نمونبرگ شماره  -1-4ارزشیابی محور فعالیتهاي آزمايشگاهی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
طراحی و اجراي آزمايش (مرحله مدرسهاي و منطقهاي)

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

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

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

استــــــان:

نام مدرسه:

منطقه /ناحیه /شهرستان:

تلفن مدرسه:

تاريخ و ساعت ارزيابی:

عادي
زمان اجرا 7 :دقیقه

رديف

ضريب

معیارهاي سنجش (دانش ،مهارت ،نگرش)

1

انتخاب مناسب وسايل آزمايشگاهي و استفاده صحيح از آنها

2

انجام صحيح آزمايش و رعايت مراحل آن

3

3

نوآوري و خالقيت در استفاده از وسايل يا مراحل اجراي آزمايش

3

4

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

3

5

ثبت دادههاي آزمايش ،تعيين متغيرها ،تفسير و نتيجه گيري صحيح

2

6

پاسخ به سواالت علمي -مهارتي داوران

2

7

سرعت عمل ،دقت و تمركز در انجام آزمايش

1

8

احترام متقابل ،مشاركت و همكاري گروهي در مراحل انجام آزمايش

1

10

خاص

دخترانه

رعايت نكات ايمني ،زيست محيطي ،موازين بهداشتي در مراحل
اجراي آزمايش و مرتب كردن وسايل
رعايت شرايط تدوين فيلم (انتخاب محيط و فضاي مناسب
آزمايشگاهي ،صداي واضح و رسا) و ارسال به موقع

پسرانه

نام دبیر راهنما:

3

9

 100امتیاز

1

2

3

4

5

توضیحات

ثبت فرضيهها و مشاهدات
صورتگرفته

1
1

جمع امتیاز
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت فرآيند علمی عملكرد دانشآموزان)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -2-4ارزشیابی محور فعالیتهاي آزمايشگاهی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
طراحی و اجراي آزمايش (مرحله استاني)

 100امتیاز

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

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

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

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

پايه تحصیلی...................... :
رديف

2
3
4
5
6
7
8
9
10

معیارهاي سنجش (دانش ،مهارت ،نگرش)

ارائه طرحواره آزمايشِ (اينفوگرافيك ،نقشه مفهومي و )...
انتخاب درست ابزار و مواد ،با تأكيد بر سادگي و توجه به روش
صحيح كار با آنها
ثبت دادههاي آزمايش ،رسم نمودار و تفسير و نتيجهگيري صحيح
انجام صحيح آزمايش و مراحل آن ،صحت علمي آزمايش
همفكري و پاسخ گويي به سؤاالت داوران
نوآوري و خالقيت در اجراي هر يك از مراحل باال
احترام متقابل و مشاركت گروهي در مراحل اجراي آزمايش
رعايت نكات ايمني و زيست محيطي و موازين بهداشتي در مراحل
اجراي آزمايش
رعايت زمان ،سرعت عمل ،دقت و تمركز در اجراي مراحل آزمايش
كيفيت فيلمبرداري از ميزآزمايش

زمان اجرا 15 :دقیقه
ضريب

1

ساعت ............. :تاريخ............... :

1

2

3

نام دبیر راهنما.................................... :
4

5

توضیحات

3
3
1
3
3
2
2
1
1
1

جمع امتیاز

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموزان)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -3-4ثیت گزارشكار محور فعالیتهاي آزمايشگاهی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گزارشكار فعاليتهاي آزمايشگاهي

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

استــــــان:

موضوع آزمايش (انجام شده /طراحی شده):
آزمايش طراحی شده:

وسايل و مواد مورد نیاز:

شرح آزمايش ،مشاهدات و ثبت اندازهگیريها و :....

يافتهها ،نتیجهگیري و كاربرد:

تح
هش
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-5محور زبان خارجي
اين محور با تمركز بر اهداف برنامه درسي زبان انگليسي ويژه دانشآموزان پايه نهم (در قالب گروه دو نفره) به شرح ذيل اجرا ميشود:
مرحله مدرسهاي و منطقهاي

در اين مراحل به دليل اهميت موضوع ايفاي نقش در اهداف برنامه درسي زبانهاي خارجي ،دانشآموزان فقط به اجراي ايفاي
نقش مي پردازند.
ايفاي نقش ))Role Play

توانايي برقراري ارتباط در«موقعیتهاي مختلف» از اهداف اصلي برنامه درسي آموزش زبان خارجي است .اين گام نيز در
راستاي «سنجش توانمندي بالقوه و ارتقاي مهارت گفتاري دانشآموزان و همچنین توجه به سنجش عملكردي آنان در شرايط
واقعی» مطابق مراحل زير اجرا ميشود:
 انتخاب موضوع توسط گروه دانشآموزي به قيد قرعه «مشورت و تمرين» با هم گروهي خود ( 10دقيقه) ايفاي نقش گروهي متناسب با موضوع انتخابي ( 7دقيقه)ويژگی سناريو:

با عنايت به اينكه دانشآموزان ملزم به اجراي متن سناريو هستند ،چارچوب سناريوهاي ارائه شده به آنها بايد مشخص باشد .لذا
مواردي كه بايد در ايفاي نقش دانشآموزان مورد توجه قرارگيرد عبارتند از« :موقعیت ،نقش افراد و موضوعات مندرج در كتاب درسی»
توجه :در اين گام انتظار ميرود؛ دانشآموزان روند اصولي و پيوستگي يك نمايش را با روالي منطقي و قابل فهم ،بازي كنند.
مرحله استانی
گام  :1تک گويی ))Monolog

 هدف از تكگويي ،تقويت بيان يك رويداد يا داستان ،توسط دانشآموز در قالب نقل يك داستان «درباره اتفاقي در زندگي خود،دوستان ،خانواده و يا هر موضوعي مرتبط با محتواي كتاب درسي» توسط هر دو عضو گروه (در مجموع دو داستان) است.
 زمان اجرا براي هر دانشآموز  2دقيقه (جمعا  4دقيقه)براي ارائه تكگويي به صورت منسجم ،حدود  30ثانيه ،فرصت تفكر و جمعبندي به دانش آموز داده شود.
دانشآموزان در صورت تمايل و نياز ،ميتوانند عكس يا تصويري مرتبط با موضوع خود به همراه داشته باشند؛ اگرچه
استفاده از عكس يا تصوير ،امتيازي در نمونبرگ داوري نخواهد داشت.
گام :2مصاحبه ))Interview
هدف اين گام ،سنجش توانمندي فردي دانشآموزان «در بخش توانايیهاي گفتاري» و توان استفاده از زبان «در پاسخ به

سؤاالت» ،به شكل زير است:
 انتخاب  3سؤال توسط گروه دانشآموزي به قيد قرعه مصاحبه هيأت داوران با هر دو عضو گروه در مورد  3سوال انتخابينكته:
 .1در تمام گامها مبناي انتخاب موضوع ،صرفا «سرفصل ها و مفاهيم مندرج در كتاب درسي پايههاي هفتم ،هشتم و نهم» است.
 .2ضروري است داوران پس از پايان هرگام ،بازخورد علمي الزم را به دانشآموزان ارائه نمايند.
 .3در صورت برگزاري جشنواره به صورت تركيبي (حضوري /غيرحضوري) رعايت نكات ذيل الزامي است:
 در مرحله مدرسهاي و منطقهاي :تهيه و ارسال فيلم ايفاي نقش ( )Role playبدون افكت و جلوههاي ويژه باشد. در مرحله استانی :هر دو گام تكگويي ( )Monologو مصاحبه ( )Interviewبه صورت انفرادي اجرا ميشود.تح
هش
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نمونبرگ شماره  -1-5ارزيابی ايفاي نقش در محور زبان خارجی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
ايفاي نقش )( )Role Playمرحله مدرسهاي و منطقهاي)

 100امتیاز

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

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

نام مدرسه:
تلفن مدرسه:
ساعت:

استــــــان:
منطقه /ناحیه /شهرستان:
تاريخ:

عادي خاص دخترانه پسرانه
زمان كل:

موضوع نمايش:
معیار

رديف

2

1

بهره گيري از زمان اجراي نمايش ( 7دقيقه)

2

استفاده از موضوعات و محتواي كتاب درسي(حداقل 8مورد) ( )Themes & Functions

3

توانايي و تسلط در گفتار و بيان جمالت و عبارات به صورت روان و شيوا () Fluency

4

تلفظ صحيح () Stress & Pronunciation

5

درستي عبارتها و جملهها ()Accuracy

6

تعامل حداكثري گفتاري در بين اجراكنندگان نمايش ()Interaction

7

حركات بدني ،حالت چهره ،قدرت بيان و بلندي صدا
() Body language & Facial Expression

8

توجه به بخشهاي  Opening ,Body and Closingدر نمايش

9

كاربرد زبان در شرايط واقعي ،منطقي و طبيعي و توجه به نكات پيوستگي و روال منطقي

10

4

6

8

10

مالحظات

)(Cohesion & Coherence

برخورداري ازخالقيت و جذابيت نمايش ،توجه به نكات اخالقي و اجتماعي
جمع امتیاز

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموزان

تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400

20

نمونبرگ شماره  -2-5ارزيابی تک گويی در محور زبان خارجی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گام اول :تکگويی )( )Monologمرحله استاني)
شناسه گروه در همگام:
.................................

 60امتیاز

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

استــــــان:
منطقه /ناحیه /شهرستان:

نام مدرسه:
تلفن مدرسه:

تاريخ:

ساعت:

عادي خاص دخترانه پسرانه
زمان كل:

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

رديف
1

2

معیار

4

6

8

10

مالحظات

مديريت زمان ( 2دقيقه)

2

وضوح پاسخ ((Cohesion & Coherence

3

رواني تكلم ()Fluency

4

بيان صحيح عبارتها و جملهها ) (Accuracyتوجه به كلمات همنشين

5

تلفظ صحيح ()Stress & Pronunciation

6

پاسخ كامل و مرتبط با سؤاالت ()Content
جمع امتیاز

جمع كل امتیاز از 60

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموزان)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -3-5ارزيابی مصاحبه در محور زبان خارجی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
گام دوم :مصاحبه )( )Interviewمرحله استاني)

 40امتیاز

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

تاريخ:

معیار

رديف

1
2

2

4

6

8

10

مالحظات

ارائه پاسخ كامل و مرتبط با سؤال )(Content
توانايي و تسلط در گفتار و بيان جمالت و عبارات به صورت روان و
شيوا )(Fluency

3

بيان صحيح (َ )Accuracyتوجه به كلمات همنشين

4

تلفظ صحيح )(Stress & Pronunciation
جمع امتیاز

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموزان)

تح
هش
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 -6محور بازارهچاهي كسب و كار دانش آموزي
در اين محور دانشآموزان براساس «شرايط اقليمي و جغرافيايي ،ويژگيهاي فرهنگي منطقه ،توانايي و عاليق خود همچنين
صنايع بومي و محلي» اقدام به طراحي و توليد محصول يا ارائه خدمات نموده و با تشكيل غرفه اختصاصي ،آنها را در
قالب بازارچههاي كسب وكار دانشآموزي (براساس پودمان كسب و كار كتاب كار و فناوري پايه هفتم) ارائه ميدهند.
مرحله مدرسهاي ،منطقهاي /ناحیهاي /شهرستانی و استانی

در اين مراحل دانشآموزان مطابق گامهاي زير ،آثار خود را توليد و به همراه «شناسنامه اثر و گزارش تصويري (فيلم)
از تبيين فرآيند ايدهيابي ،طراحي و ساخت پروژه ،توليد نمونه اوليه و فروش محصول /ارائه خدمت» ،جهت شركت در
غرفه اختصاصي بازارچه يا سامانههاي الكترونيكي ،ميزبان كسب و كار در مرحله مدرسه ،منطقه و استان ارسال مينمايند:
گام :1طراحی ايده و تولید نمونه اولیه و فروش محصول /ارائه خدمات

 -طراحي ايده كسبوكار ،براساس مراحل نه گانه طراحي و ساخت پروژه

( تعريف نیاز ،بررسی نیاز و مسئله ،برنامهريزي

كارها ،بررسی اطالعات ،بررسی و ارائه راه حلها ،انتخاب راهحل ،تولید ،آزمايش و بهبود ،ارائه و ثبت محصول)

1

توجه :در مرحله استاني ،دانش آموزان عالوه بر اين موارد نسبت به طراحي بوم كسب وكار اقدام مينمايند.
گام :2ارزيابی غیرحضوري (بررسي گزارش تصويري از فرآيند ايده يابي ،طراحي مدل كسب و كار ،توليد نمونه اوليه و
فروش محصول /ارائه خدمت ،غرفه اختصاصي و )...
گام :3ايجاد و راهاندازي غرفه اختصاصی محصوالت /ارائه خدمات در بازارچه كسب و كار

 تشكيل بازارچه كسب و كار به صورت حضوري در مدرسه ،منطقه و استان يا از طريق سامانههاي الكترونيكي ميزبانكسب و كار ( 10دقیقه)

 -ايجاد غرفه ارائه و فروش محصول /خدمت در بازارچه مطابق فرايند

زير2:

 .1نيازسنجي ،تبليغات ،پيش بيني امكانات مورد نياز ،نام تجاري (برندينگ) ،معرفي محصول /خدمت
 .2نوآوري در نحوه ارائه كاالها و خدمات
 .3مشتري مداري و فروش محصول با بهاي مناسب
 .4امنيت پول به دست آمده در بازارچه هنگام فروش كاال
 .5كارگروهي و تقسيم وظايف در گروه
 .6همياري و كمك از اولياي مدرسه و والدين براي راه اندازي بازارچه و دعوت از آن ها براي شركت در بازارچه
توجه :از ظرفيت محصوالت /خدمات طرحهاي ايران مهارت ،خوداتكايي مدارس شبانهروزي ،برنامه ويژه مدرسه ،انجمن
هاي علمي -پژهشي و  ...در بازارچههاي كسب و كار دانشآموزي استفاده شود.
گام :4ارائه و دفاع از اثر

 -ارزيابي حضوري (ارائه شفاهي ودفاع از طرح كسب و كار و نحوه ارائه و فروش محصوالت /خدمات در غرفه اختصاصي)

 . 1پودمان نوآوري و فناوري -روش كاربرد مراحل طراحي و ساخت؛ مندرج در صفحه ( )7كتاب كار و فناوري پايه هفتم
 . 2نكات راهاندازي بازارچه در كتاب كار و فناوري پايه هفتم صفحه 157
تح
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نمونبرگ شماره  -2-6شناسنامه طرح تولیدي /خدماتی در محور بازارچه كسب و كار دانش آموزي
به نام خدا

جشنواره نوجوان خوارزمي
شناسنامه طرح توليدي /خدماتي
شناسه گروه در همگام.................. :

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

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

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

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

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

پايه تحصيلي...................... :

ساعت و تاريخ تكميل فرم...................:

عنوان طرح............................................................. :
نوع طرح  :توليدي 

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

خدماتي

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

* ضروري است؛ عالوه برشناسنامه طرح ،نرم افزار ارائه طرحوتصاوير مربوط به فرآيند تولید وداوري در مراحل بعدي ارائه شود.

شرح طرح:

درج عكس

درج عكس

دانش آموز

دانش آموز

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

اسكن شده

اسكن شده

نام و نام

نام و نام

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

خانوادگی

خانوادگی

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

.................
.............................................................................................
.............................................................................................................................
صاحب
صاحب
...............................................................................................................

عكس محل درج تصاوير طرح:
عكس

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

 -1نمونه محصول تولیدي /خدمت
ارائه شده

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

 -2فروش يا ارائه در بازارچه
حضوري /مجازي (سامانه
الكترونیكی)

...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
نام و ن ام خانوادگی دبیر راهنما:

امضاء

نام و نام خانوادگی مديرآموزشگاه:

مهروامضاء

نام و نام خانوادگی كارشناس دوره اول متوسطه منطقه:

تح
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نمونبرگ شماره  -3-6ارزيابی محور بازارچه كسب و كار دانش آموزي

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
مرحله مدرسه اي /منطقه اي /استاني
شناسه گروه در همگام................................. :

ساعت و تاريخ تكميل فرم................... :

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

1

موارد مشترک
بين طرح
توليدي
وخدماتي

2

طرح توليدي

2

طرح خدماتي

3

غرفه در
بازارچه
حضوري/
مجازي(سامانه
الكترونيكي)

خدماتي

توليدي 

ضريب

معیار

 100امتياز

زيرمعیار

نوآوري و ابتكار در توليد و تبليغ و ارائه محصوالت /خدمات
رعايت نكات ايمني ،بهداشتي و زيست محيطي در ارائه طرح
قابليت تعميم و توليد محصول /ارائه خدمت (تجاري سازي)
زيبايي و جلوه هاي ظاهري طرح
متناسب بودن طرح با محتواي كتاب كار و فناوري و كتاب هنر

2

ميزان تسلط وآگاهي از نحوه توليد كاال

1

رعايت صرفه جويي ،سليقه و نصب برچسب قيمت در بستهبندي ،ارائه و فروش در بازارچه به
صورت حضوري /مجازي (سامانه الكترونيكي)

1

كيفيت محصوالت ارائه شده در بازارچه به صورت حضوري /مجازي (سامانه الكترونيكي)

1

ميزان موفقيت دراحيا و ارائه صنايع بومي و محلي منطقه
ميزان تسلط به كار
مشخص بودن كارمزد
كيفيت خدمات ارائه شده در بازارچه به صورت حضوري /مجازي (سامانه الكترونيكي)
داشتن ابزار و امكانات كارخدماتي متناسب با كار
كيفيت طراحي و چيدمان غرفه فروش محصول در بازارچه به صورت حضوري /مجازي (سامانه
الكترونيكي)
رعايت نظم و مقررات بازارچه و حضور مرتب و بهموقع مسئول غرفه و ارائه محصول/
خدمات به مشتريان در مدت زمان فعاليت (از پيش تعيينشده) بازارچه به صورت حضوري/
مجازي (سامانه الكترونيكي)
ارائه روشهاي تبليغاتي (پوستر و ويدئو تبليغاتي و )..
برخورد مناسب و محترمانه با مشتري
ارائه مستندات حسابداري (پرينت حساب ،فاكتور خريد وفروش ،سود و زيان ،ماليات و) ...
ميزان موفقيت در فروش (حجم فروش و حجم سود حاصل از فروش)
كيفيت كار گروهي
مستندسازي از فرايند طراحي و توليد محصول /ارائه خدمات در قالب لوح فشرده
جمع امتیاز

1
1

5 4 3 2 1 0

2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

توجه :با توجه به اينكه طرح يا تولیدي است يا خدماتی ،يكی از معیارهاي رديف دوم براي ارزيابی درنظر گرفته میشود؛ تا مجموع امتیاز از  100محاسبه شود.

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

تح
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 -7محور رياضي
اين محور به دنبال توانمندسازي دانشآموزان در درس رياضي با تمركز بر كاربردها و جذابيتهاي رياضي است.
در اين محور دانشآموزان آثار خود را براساس جدول شماره  1-7انتخاب و گردآوري نموده ،با راهنمايي دبير
رياضي به صورت فردي يا گروهي (دو نفره) مطابق گامهاي زير به فعاليت ميپردازند:
مراحل مدرسهاي ،منطقهاي و استانی
گام  :1طراحی و تولید محتوا

در اين گام دانشآموزان در تمام مراحل مدرسهاي ،منطقهاي /ناحيهاي /شهرستاني و استاني يك اثر را در قالب «محتواي
متني ،فيلم ،تصوير ،نرم افزار ،آپ و پويانمايي» طراحي ،توليد و به مرحله مدرسهاي ارسال مينمايند.
گام  :2ارزيابی غیرحضوري (بررسی مستندات)

پس از ارزيابي آثار دانشآموزان توسط داوران ،اثر برگزيده به همراه «مستندات مربوطه و شناسنامه اثر» به مرحله بعد
ارسال ميشود.
گام  :3ارائه و دفاع از اثر

دانش آموزان ضمن ارائه شفاهي و تبيين توضيحات الزم ،به سؤاالت داوران پاسخ داده و از اثر خود دفاع مي نمايند.
نكته:
 .1انتخاب اندازه و ابعاد تصاوير ،دلخواه و آزاد است.
 .2شركت كننده بايد شناسنامه اثر را با دقت تكميل و ارائه نمايد.
 .3در جدول  1-7در صورت نياز به كدنويسي در هريك از قسمتهاي رديف ( ،)3ارائه محتواي كدنويسي الزامي است.
 .4در صورت كسب امتياز مساوي درهريك از سه موضوع رياضي ،براي انتخاب يك اثر برگزيده در هر مرحله ،مطابق
(نمونبرگ شماره  -3 -7ارزيابی انتخاب گروه برگزيده محور رياضی) اقدام شود.

تح
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نمونبرگ شماره  -1-7ويژگیها و مشخصات آثار دانشآموزي و نحوه امتیازدهی محور رياضی

جدول ويژگیها و مشخصات آثار دانشآموزي و نحوه امتیازدهی محور رياضی

رديف

زمینه فعالیت

موضوع

طراحی اينفوگراف
1

1

(اصطالح نگاشت)
و موشنگراف

2

نوع فايل

محدوديت ها

فرمت

ضريب

 تفسیر و تعبیر مفاهیم:براي دو موضوع دلخواه از عناوين كتاب
 -موشنگراف:

تصوير

حداكثر حجم
 10مگابايت

.jpg
.png
.swf

2

ساخت رويداد ،مبتني بر حركت آرام
 روايتگري :از يك رويداد علمي رياضي مصاحبه :با صاحبان مشاغل مرتبط بارياضي (سه صاحب شغل صنعتي،

تهیه يک

تجاري ،اداري با موضوع چگونگي

اصطالح نگاشت مصور
2

كاربردي /گزارش
تصويري

بكارگرفتن رياضي در آن زمينه كاري)

تصوير/

 -مستند تحلیلی :بر رويدادهاي دنياي

فيلم كوتاه

اطراف در قالب گويندگي يك خبر از يك

(فیلم كوتاه )

رويداد متعلق به علم رياضي و يا شاخه-

حداكثر حجم
اصطالح نگاشت:
 30مگابايت
فیلم :حداكثر 10
دقيقه
حداكثر حجم 12
مگابايت

.jpg
.png
.mov
.mp4
.avi
.flv
.sws
.f4v

3

هاي آن همچون اتفاقات نجوم يا ساير
شاخههاي علم رياضي با مستندات كافي
 -گیمیفیكیشن

5

بازي هاي هدفدار /آموزش مبتني بر هوش
هيجاني در بازي
ساخت:
بازي/3
اپلیكیشن/
3

انیمیشن/4
سخت افزارهاي
الكترونیكی و مكانیكی
مرتبط با رياضی

 دنیاي واقعیت افزوده ()AR اپلیكیشن(تركيب وتحليل به كمك مغزافزار)
 آزمايشگاه هاي مجازي رياضی -آموزش هاي مجازي (برخط)

نرمافزار/
اَپ/
پويانمايي

حداكثر حجم
 220مگابايت

Exe
Apk
app
Ios,an
droid
swf

4

 سخت افزار مكانیكی مرتبط با رياضي ابزاركهاي ارتباطی QC,QR CODE -نمايشگر ارتباطی سايبري

1

. Infographic
. MotionGraph
3
. Game
4.
Animation
5.
Gamification
2

تح
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نمونبرگ شماره  -2-7ارزيابی محور رياضی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
مشترک در تمام موضوعات
شناسه گروه در همگام................................. :

 100امتياز

كد ملی دانشآموزان........................................... -2 ................................................. -1 :

استــــــان:
منطقه /ناحیه /شهرستان:

عادي 

نام مدرسه:
تلفن مدرسه:

خاص 

تاريخ و ساعت ارزيابی:

زمان كل:
معیار

رديف

دخترانه 

پسرانه

ضريب

1

نوآوري و خالقيت

4

2

رويكرد علمي

5

3

ميزان اثربخشي در انتقال مفاهيم

4

4

سهولت در ساخت و ميزان تسهيل در يادگيري

2

5

بكارگيري روابط رياضي

2

6

تطبيق با مفاهيم كتاب درسي

1

7

ميزان جذابيت در ارائه

2

0

1

2

3

4

5

جمع

مالحظات

جمع كل امتیاز

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت فرآيند علمی عملكرد دانشآموزان)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -3-7ارزيابی انتخاب گروه برگزيده زيرمحورهاي رياضی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
 100امتياز

انتخاب گروه برگزيده زيرمحورهاي رياضی
تاريخ و ساعت ارزيابی:

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

معیار

رديف

ضريب

1

ارائه مستندات وتكميل اطالعات فني اثر

1

2

بيان منابع تحقيق و داليل توليد اثر

1

3

ميزان سهولت در بكارگيري و تحت وب بودن

2

4

داشتن راهنماي تمام بخشهاي اثر و نوشتن مشخصات صاحب اثر در بخش درباره ما

1

5

اجراي كامل و حفظ فرايند منطقي و پيوستار همه بخشهاي اثر (بدون خطا و وقفه)

1

6

عدم وابستگي به پلتفرم خاص و قابليت نمايش صحيح در همه پلتفرمها اعم از موبايل و دسكتاپ

1

7

تعاملي و پويا بودن اثر و استفاده بهينه و مناسب از پايگاه داده ،كدها وابزارهاي پيشرفته

2

8
9
10

تناسب محتواي نرمافزار با نيازهاي روز جامعه ،برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ
ايراني -اسالمي
ميزان اثربخشي در برآورده كردن نياز مخاطبان ،ميزان خالقيت و نوآوري در ايده و
اجرا ،عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي ،اصالت طرح و محيط پروژه (اعم از
تارنما ،بازي يا نرمافزار كاربردي)
رعايت ويژگيهاي خاص فني نظير :همگامسازي با انواع سختافزارها و سيستم عاملها
(تسريع و تسهيل در محاسبات ،كاهش زمان پردازش و )...

0

1

2

4

3

1
3
1

11

كيفيت فيلم ارسالي همراه اثر ،شامل سناريو ،مراحل طراحي و پيادهسازي ،مراحل عملي

2

12

نگرش شركت كننده /شركتكنندگان درخصوص طرح خود

1

13

شيوه ارائه وميزان تسلط بر محتواي و مفاهيم

1

14

قابليت تجاريسازي در داخل و خارج كشور

1

15

نحوه مشاركت اعضا و فعاليت در گروه

1
جمع امتیاز

جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

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

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز /دانشآموزان)

تح
هش
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5

 -8محور ربانهمنویسي

(کدنویسي اسکرچ /اپ اینونتور و ساری زباناهي ربانهمنویسي استاندا رد)

زندگي در جهان حاضر ،نيازمند شناخت و توانمندي در استفاده از فناوريهاي نوين در راستاي ثروت آفريني و
بالندگي است .يكي از پايهاي ترين اين توانمنديها ،سواد برنامهنويسي و حل مسائل به شيوه مهندسي است .محور
برنامهنويسي جشنواره نوجوان خوارزمي ،به دنبال توانمندسازي دانشآموزان در مهارتهاي الزامي زندگي مانند؛
سواد رسانهاي ،تفكر منطقي و حل مسئله است و از طريق رويارو كردن دانشآموزان با مسائل واقعي و دادن فرصت
تمرين درک و استدالل استراتژيك و مديريت پروژه و كار تيمي ،با تأكيد بر محتواي كتب درسي دوره اول متوسطه،
مانند :ارائه الگوريتم كارها ،رسم روندنما و رعايت نكات ايمني و ارگونومي ،سعي ميكند زمينه را براي رشد آنها در
حوزه فناوريهاي همگرا ،خصوصا فناوري اطالعات فراهم سازد.
در اين محور دانشآموزان آثار خود را با راهنمايي دبير كار و فناوري /دبير توانمند در حوزه فناوري اطالعات ،به
صورت فردي يا گروهي (دو نفره) توليد و مطابق گامهاي زير ارائه مي نمايند:
مراحل مدرسهاي ،منطقهاي و استانی
گام :1پروژه هاي نرم

افزاري1

اين محور شامل سه بخش اصلي «توليد تارنما (وب سايت)»« ،2توليد نرمافزارهاي كاربردي(اپليكيشن) »3و «توليد
بازي(گيم) »4است .دانشآموزان مي توانند؛ خالقيت خود را با استفاده از زبان برنامهنويسي دلخواه خود و در محيط
كدنويسي مورد عالقه شان ،در قالب «برنامه كاربردي تلفن همراه (اپليكيشن موبايل)»« ،برنامه كاربردي تحت ويندوز»،
«بازي» يا «تارنماي تعاملي» ارائه نمايند.
توجه :تمام برنامههاي كاربردي ،اعم از برنامههاي دسكتاپ يا موبايل ،وب سايتها و بازيهاي ساخته شده ،بدون
كدنويسی (كدينگ)5،در هیچ محیطی به جز اسكرچ6و اپ اينونتور7قابل قبول نخواهد بود.
گام :2طراحی و تولید محصول

در اين گام دانشآموزان ضمن تعريف يك پروژه نرمافزاري و طراحي آن (با رعايت موارد مندرج در بخش نكته؛ صفحه
 )31يك تارنما (وب سايت) ،بازي (گيم) يا برنامه كاربردي (اپليكيشن) را در «محيطهاي استاندارد كدنويسي» توليد و
ارائه مينمايند.
گام  :3تهیه مستندات از فرايند تولید اثر به صورت عكس يا فیلم و ارايه آن از طريق پاورپوينت و ...

الزم است دانشآموزان از مرحله اول تشخيص مسئله و طراحي نرمافزار تا پياده سازي و تست ،كليه مراحل انجام كار را
مستندسازي كرده و به همراه كد منبع (سورس كد) داراي كامنت و توضيحات مربوط به سناريو و نحوه كار با نرمافزار يا
1

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

تح
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سايت و نوآوريهاي آن ،تهيه و به همراه كليه مستندات فوق ،در يك فايل فشرده (  ) ZIPبا نام «كد ثبت اثر» در سامانه
همگام ،بارگذاري كنند.
گام  :4ارزيابی غیرحضوري (بررسی مستندات)
داوران پس از ارزيابي خروجي برنامهها ،كد منبع آنها و مستندات مربوط به پروژه دانشآموزان شامل موارد زير را
بررسي و آثار برگزيده به همراه «مستندات مربوطه و شناسنامه اثر» به مرحله بعد ارسال ميشود:
 خروجي قابل اجرا يا نصب برنامه ()exe, apk توضيح اهداف نرمافزار سناريوي بازي الگوريتم المانهاي طراحي شده براي واسط كاربري مزاياي برنامه نسبت به نمونههاي مشابه نوآوريها و نتايج كارگام  :5ارائه و دفاع از اثر
دانش آموزان ضمن اجراي برنامه ،ارائه شفاهي و تبيين توضيحات الزم ،به سؤاالت داوران پاسخ داده و از اثر خود دفاع مي نمايند.
نكته:
 .1كل زمان اختصاصي ارزيابي حضوري اين محور حداكثر 25دقيقه است.
 .2كليه پروژه هاي توليد شده توسط شركتكنندگان اين محور بايد در راستاي تقويت مهارتهاي زندگي ،مفاهيم علمي-
آموزشي و كتب درسي باشند.
 .3ضروري است؛ شركتكنندگان اين محور ،در كنار ارسال خروجي كامپايل1شده يا اكسپورت2شده اثر ،اصل نسخه
قابل ويرايش نرمافزار ،يعني كد منبع (سورس كد)3آن را به همراه ساير مستندات ،در سامانه بارگذاري4نمايند.
 .4پروژههاي تارنما (وب سايت)  ،بازي يا نرمافزار كاربردي ارائه شده در اين جشنواره ،با نمونبرگ اختصاصي
ارزيابي خواهند شد.
 .5براي ساخت نرمافزار ،استفاده از محيطهايي مانند يونيتي 5و كپتيويت 6نيز به شرطي كه اثر دانشآموز ،شامل
برنامهنويسي باشد ،نيز مجاز مي باشد.
 .6استفاده از محيطهاي ساخت تارنما مانند( :ووكامرس ،مجنتو ،پرستا شاپ ،اپن كارت ،پورتال ،هيكا شاپ ،دروپال،
شاپيفاي ،ويكس  ،سايت 7)123به شرطي مجاز است كه ويژگي هاي زير را داشته باشد:
 تارنماي توليد شده پويا و شامل فرآيندهاي مديريت بانك اطالعاتي باشد. پروژه انجام شده كامالً خالقانه بوده و نمونه داخلي و خارجي نداشته باشد. شامل برنامهنويسي انجام شده توسط خود دانش آموز باشد. .7در صورت كسب امتياز مساوي در سه حوزه نرمافزاري براي انتخاب يك اثر برگزيده در هر مرحله ،مطابق
«نمون برگ شماره  -5 -8ارزيابی انتخاب گروه برگزيده سه زيرمحور برنامه نويسی» اقدام شود.
1

. Compile
. Export
3
. Source Code
4
. Upload
5
. Unity
6
. Captivate
7
. woocommerce, Magento, prestashop, opencart, portal, Hikashop, drupal, shopify, vix, Site123
تح
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نمونبرگ شماره  -1-8شناسنامه اثر محور برنامهنويسی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
شناسنامه اثر محور برنامهنويسی
شناسه گروه در همگام................................. :

عنوان اثر:

حوزه كاربرد:
ساخت بازيهاي رايانهاي  ساخت برنامههاي كاربردي 

طراحی وب سايت 

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
برنامه /تارنما /سناريوي بازي،
بازار هدف ،بخشهاي مختلف آن،
نحوه پیادهسازي و مزيت آن بر
نمونههاي مشابه

نام و نام خانوادگی
مدير واحد آموزش مجري
شماره تلفن ،تاريخ و امضا

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -2-8ارزيابی محور برنامهنويسی -زير محور ساخت بازيهاي رايانهاي

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
زير محور ساخت بازي هاي رايانهاي
شناسه گروه در همگام................................. :

تاريخ:

عنوان بازي:

حوزه كاربرد:

 100امتیاز

رديف

معیار

ضريب

1

تبيين و توضيح فرآيند طراحي و توليد بازي (تكميل كامل شناسنامه)
مطابقت مراحل ،اهداف و كاركرد اثر با توضيحات شناسنامه و پياده سازي اهداف تعريف
شده در سناريو به صورت كامل
نوشتن عنوان بازي ،مشخصات صاحب اثر و طراحي دكمه يا لينك ورود به بازي در
صفحه اول بازي
داشتن بخش راهنما
اجرا و عملكرد صحيح اجزا و بخشهاي مختلف بازي (حركت المانها ،محاسبه امتيازات،
ارتباط صفحهها ،پيوندها ،پخش انيميشن و)...
طراحي گرافيكي ،كيفيت ،چيدمان و كاربرد عناصر ديداري -شنيداري (پس زمينهها ،دكمه-
ها ،متن ،فونت ها ،صداها و تصاوير)
ساخت خالقانه و انتخاب عناصر و پس زمينههاي مرتبط و متناسب با موضوع داستان
(متن ،تصوير ،صوت و)...

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

معرفي علوم و فنون نوين ،جاذبههاي گردشگري ،مشاهيرملي ،سوغاتيهاي محلي ،آداب و سنن
و مناسبتهاي ملي و مذهبي كشورمان توسط سناريو ،پس زمينه ها و شخصيتهاي بازي
تعريف حداقل سه مرحله براي بازي با ثبت امتيازات جداگانه براي هر يك
تناسب محتواي نرمافزار با نيازهاي جامعه ،برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ
ايراني -اسالمي و غني بودن محتوا و پيام اثر (تاثيرگذاري اثر بر مخاطب)
استفاده از تكنيكهاي بهينه سازي كدها و ابزارهاي پيشرفته براي كاهش مصارف حافظه

1
1
1
2
1
2
1
2
1
1

12

قابليت تعميم و تجاريسازي در راستاي برآورده كردن نياز جامعه مخاطبان
خالقيت و نوآوري در سناريو ،طراحي و توليد اثر و نداشتن مشابه داخلي و خارجي
ارائه گواهي ثبت (در مراجع ذيصالح)

1

15

پاسخ صحيح به پرسشهاي داوران

2

13
14

0

1

2

3

4

1
2

جمع امتیاز
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

تح
هش
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5

نمونبرگ شماره  -3-8ارزيابی محور برنامهنويسی -زير محور نرم افزارهاي كاربردي

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
ارزيابی محور برنامهنويسی -زير محور نرمافزارهاي كاربردي
شناسه گروه در همگام................................. :

تاريخ:

عنوان برنامه كاربردي:

حوزه كاربرد:

 100امتیاز
ساعت:

رديف

معیار

ضريب

1

تكميل دقيق و ارسال فرم مشخصات به همراه اثر
ميزان مطابقت كارايي اثر با توضيحات شناسنامه و طراحي اوليه
داشتن واسط كاربري مورد پسند كاربر ،چيدمان كاربردي و ساده و يكدست عناصر
(دكمهها ،متن ،تصاوير و )...و گويا بودن محيط و عناصر و اجزاي نرمافزار و حركت
و هدايت آسان كاربر حين اجراي برنامه
داشتن راهنما و نوشتن عنوان برنامه و مشخصات صاحب اثر در بخش «درباره ما»
اجراي كامل نرمافزار و عملكرد صحيح كليه اجزا و بخشهاي مختلف نرمافزار (حركت
المانها ،محاسبه امتيازات ،ارتباط صفحهها ،پيوندها ،پخش فيلم و)...
قابل نصب بودن بر روي تلفن همراه و استفاده از حسگرها و امكانات اختصاصي تلفن
همراه
تعاملي بودن و استفاده بهينه ومناسب از پايگاه داده ،كدها وابزارهاي پيشرفته
قابليت تجاريسازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمافزار با نيازهاي
روز جامعه ،برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني -اسالمي
ميزان خالقيت و نوآوري در ايده و اجرا ،عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي،
اصالت طرح و محيط نرمافزار
حجم بهينه نسخه قابل نصب برنامه و سرعت باالي اجراي آن
برخورداري فيلم ارسالي همراه اثر ،از مواردي نظير :توضيح بازار هدف برنامه،
مراحل طراحي و پيادهسازي ،مزيتهاي آن بر نمونههاي مشابه ،نحوه اجرا و توضيح
كدها توسط دانشآموز
ارائه گواهي ثبت (در مراجع ذيصالح)
پاسخ صحيح به پرسشهاي داوران

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0

1

2

3

4

5

2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
1
2

جمع امتیاز
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز /دانشآموزان)

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -4-8ارزيابی محور برنامهنويسی -زيرمحور تارنما ()website

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
ارزيابی محور برنامهنويسی -زيرمحور تارنما ()website
كــد گــــروه:

تاريخ و ساعت:

عنوان تارنما:

آدرس اينترنتی:

معیار

رديف

 100امتیاز

ضريب

1

تكميل دقيق و ارسال فرم مشخصات به همراه اثر

2

2

ميزان مطابقت كاركرد اثر با توضيحات شناسنامه و طراحي اوليه

1

3

داشتن واسط كاربر زيبا ،چيدمان كاربردي و ساده و يكدست عناصر(دكمهها ،متن ،تصاوير
و )...و گويا بودن محيط و عناصر و اجزاي تارنما و حركت و هدايت آسان كاربر حين مرور
صفحات سايت

2

4

داشتن راهنماي تمام بخشهاي تارنما و نوشتن مشخصات صاحب اثر در بخش درباره ما

1

5

اجراي كامل و منطقي همه منوها و زيرمنوهاي تارنما ،بدون خطا و وقفه و صحت همه پيوندها

2

6

عدم وابستگي به مرورگر خاص و قابليت نمايش صحيح در همه پلتفرمها اعم از موبايل و دسكتاپ

1

7

تعاملي و پويا بودن تارنما و استفاده بهينه و مناسب از پايگاه داده ،كدها وابزارهاي پيشرفته

2

8
9

قابليت تجاريسازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمافزار با نيازهاي روز
جامعه ،برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني -اسالمي
ميزان خالقيت و نوآوري در ايده و اجرا ،عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي ،اصالت
طرح و محيط نرمافزار

0

1

2

4

3

5

1
2

10

سرعت باالي بارگذاري صفحات براي كاربر (سريعتر و كاراتر)

1

11

برخورداري فيلم ارسالي همراه اثر ،از مواردي نظير :توضيح بازار هدف تارنما ،مراحل
طراحي و پيادهسازي ،مزيتهاي آن بر رقبا ،نحوه اجرا و توضيح كدها توسط خود دانش-
آموز

2

12

ارائه گواهي ثبت (در مراجع ذيصالح)

1

13

پاسخ صحيح به پرسشهاي داوران

2

جمع امتیاز
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز /دانشآموزان)

تح
هش
فرايند اجراي محوراهي تمين دوره جشنواره نوجوان خوارزمي سال صیلي 1401-1400
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نمونبرگ شماره  -5 -8ارزيابی انتخاب گروه برگزيده سه زيرمحور برنامه نويسی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
انتخاب تیم برگزيده نهايی محور برنامهنويسی
كــد گــــروه:

تاريخ:ساعت:

عنوان تارنما:

آدرس اينترنتی:

معیار

رديف

 100امتیاز

ضريب

1

تكميل دقيق و ارسال فرم مشخصات به همراه اثر

1

2

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

1

3

داشتن سناريوي منطقي و خالقانه ،واسط كاربر زيبا ،چيدمان كاربردي و ساده و يكدست
عناصر (دكمهها ،متن ،تصاوير و )...و گويا بودن محيط و عناصر و اجزاي اثر و حركت و
هدايت آسان كاربر

2

4

داشتن راهنماي تمام بخش هاي اثر و نوشتن مشخصات صاحب اثر در بخش درباره ما

1

5

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

2

6

عدم وابستگي به پلتفرم خاص و قابليت نمايش صحيح در همه پلتفرم ها اعم از موبايل و دسكتاپ

1

7

تعاملي و پويا بودن اثر و استفاده بهينه و مناسب از پايگاه داده ،كدها وابزارهاي پيشرفته

2

قابليت تجاريسازي در داخل و خارج كشور و تناسب محتواي نرمافزار با نيازهاي روز
جامعه ،برنامه درسي دوره تحصيلي و فرهنگ ايراني -اسالمي
كارايي اثر در برآورده كردن نياز جامعه مشتريان ،ميزان خالقيت و نوآوري در ايده و
اجرا ،عدم وجود نمونه مشابه داخلي و خارجي ،اصالت طرح و محيط پروژه (اعم از تارنما،
بازي يا نرمافزار كاربردي)

8

9

0

1

2

4

3

5

1

3

10

حجم كد كمتر و سرعت اجراي باالتر

1

11

كيفيت فيلم ارسالي همراه اثر ،شامل سناريو ،مراحل طراحي و پيادهسازي ،توضيح بازار
هدف ،مزيتهاي آن بر رقبا ،نحوه اجرا و توضيح كدها توسط خود دانش آموز

2

12

بيان نقصهاي برنامه از زبان خود دانشآموزان و ارائه ايدههاي جديد براي توسعه برنامه

1

13

پاسخ صحيح به پرسشهاي داوران

2

جمع امتیاز
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز /دانشآموزان)

تح
هش
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 -9محور مطالعات اجتماعي (مناظره علمي)

منظره

اين محور به دنبال ايجاد فرصت براي دانشآموزان «جهت تقويت مهارتهاي تفكر منطقي و انتقادي ،بردباري ،تابآوري
برقراري ارتباط مؤثر (كالمي و غير كالمي) با ديگران از طريق به چالش كشيدن خود و ديگران در خصوص مسائل اجتماعي،
سياسي ،اقتصادي و زيست محيطي در قالب يك مناظره علمي است .در اين محور دانشآموزان در قالب گروههاي چهار نفره

مناظره

(دو نفر موافق ،دو نفر مخالف) و با انتخاب يك موضوع واحد و مورد توافق (مطابق نمون برگ شماره  )1-9سازماندهي شده و
زير نظر دبير مطالعات اجتماعي ،مطابق توضيحات زير به فعاليت ميپردازند:
مراحل مدرسهاي ،منطقهاي و استانی
گام  :1تشكيل گروههاي چهار نفره مناظره
گام  :2توافق گروههاي مناظره بر روي موضوع و ارائه آن به مدرسه
گام  :3تهيه و تنظيم نمون برگ رويدادنگاري جريان مناظره توسط هر دو گروه موافق و مخالف و تاييد سرپرست گروه
گام  :4برگزاري جلسه مناظره مطابق جدول زير و نمونبرگهاي ارزيابي
گام  :5تنظيم صورتجلسه توسط دبير راهنما پيوست نمون برگ هاي داوري
نمونبرگ شماره  -1-9نمايه برگزاري جلسات مناظره مطالعات اجتماعي (  25دقیقه)
رديف

اقدام

زمان

مالحظات

1

اظهارنظر گروه موافق

 3دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق  2و )3

2

اظهارنظر گروه مخالف

 3دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق  2و )3

3

اظهارنظر گروه موافق

 4دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق  3و )4

4

اظهارنظر گروه مخالف

 4دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق  3و )4

5

جمعبندي و نتيجهگيري گروه موافق

 4دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق 3و )4

6

جمعبندي و نتيجهگيري گروه مخالف

 4دقيقه

زنگ هشدار و پايان (در دقايق  3و )4

7

جمعبندي نهايي توسطه مدير جلسه مناظره

 3دقيقه

اعالم نتيجه و پايان مناظره

نكته:
 .1جمع كل زمان مناظره (  25دقيقه) است.
 .2ضروري است داوران ،خط مشي هاي كلي داوري را مطابق موارد زير رعايت نمايند:
 پرهيز از تعصب و جانب داري نسبت به افراد ،گروه ها و نظرات برخورداري از تخصص الزم در زمينه مطالعات اجتماعي ،داوريهاي علمي و متعهد به رعايت همه ضوابط علمي توجه ويژه به رعايت ساختار علمي و اخالقي مناظره تصميم گيري و اعالم رأي بر مبناي فرايند اجراي مناظره و نمونبرگ هاي ارزيابي .3در صورت مشاهده بعضي از موارد و اعمال غيراخالقي مطابق نمونبرگ  ،2-9دبير راهنما موظف است؛ نسبت به كسر امتياز
گروه اقدام و موضوع را با ذكر دليل صورتجلسه نموده ،به رابط جشنواره گزارش ميدهد.
تح
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نمونبرگ شماره  -2-9ثبت نام و انتخاب موضوع مناظره

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
موضوعات مناظره محور مطالعات اجتماعي
شناسه گروه در همگام.................. :
استــــــان:

موضوع موارد توافق مناظره:

منطقه /ناحیه /شهرستان:

پسرانه تلفن مدرسه:

نام مدرسه :عادي خاص دخترانه

نام و نام خانوادگی سرپرست:
نام و نام خانوادگی اعضاي گروه اول موافق:

.1

.2

نام و نام خانوادگی اعضاي گروه دوم مخالف:

.1

.2

نام و نام خانوادگی هماهنگ كننده گروه:
رديف

مرحله

موضوع مناظره

1

شيوههاي آموزشي و تربيتي خانواده و مدرسه در جامعه ,باعث تقويت جايگاه قانون و قانونگرايي در جامعه شده است.

مدرسه

2

آموزشهاي مدرسهاي در جامعه ما ,باعث پرورش دانشآموزاني مختار و خالق ميشود.

مدرسه

3

بهكارگيري شيوههاي تربيتي خانواده ايراني ،دروني كردن ارزشها و هنجارهاي اصيل اسالمي و ايراني را بهدنبال داشته است.

مدرسه

4

برنامهها و شيوههاي آموزشي و تربيتي نظام آموزشي ما ،منجر به توانمندي دانش آموزان در برابر آسيبهاي اجتماعي شده است.

مدرسه

5

آموزش پرسشگري و مطالبهگري در بين دانشآموزان باعث تقويت آموزش كيفي درمدارس ميشود.

مدرسه

6

برنامهها و شيوههاي آموزشي و تربيتي نظام آموزشي ما ،باعث آمادگي و مصون ماندن دانشآموزان در برابر اثرات منفي دنياي
رسانه ،فضاي مجازي ،مواجهه با ارتباطات فراملي و  ...شده است.

مدرسه

7

عملكرد برنامههاي آموزشي و تربيتي مدرسهاي باعث كاهش مصرفزدگي در جامعه شده است.

مدرسه

8

تربيت فرزنداني مسئوليتپذير در خانواده ايراني باعث پرورش افرادي متعهد و مسئول شده است.

9

استمرار آموزش مجازي افت خالقيتها و ابتكارات علمي را بهدنبال دارد.

10

تشكيل و فعاليت انجمنهاي دانشآموزي در مدارس باعث افزايش توانمندي و فعاليت هاي اجتماعي دانشآموزان مي شود.

11

برنامههاي آموزشي و تربيتي مدرسه ،منجر به نقشآفريني دانشآموزان در حفظ منابع طبيعي و محيط زيست شده است.

12

تشكيل و فعاليت مجلس دانشآموزي باعث افزايش توانمندي و فعاليتهاي سياسي دانشآموزان ميشود.

13

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

منطقه

14

نظارت و كنترل بر رعايت حقوق شهروندي مراجعين از سوي كاركنان سازمانها و ادارات باعث نهادينه شدن حقوق
شهروندي نزد آنان شده است.

منطقه

15

آموزش و رعايت حقوق شهروندي در مدارس باعث پرورش شهروند مطلوب ميشود.

منطقه

16

ناهماهنگي آموزشهاي رسمي و غيررسمي باعث بحران هويت در بين دانشآموزان شده است.

منطقه

17

برنامههاي آموزشي ،تبليغي و فرهنگي صدا وسيماي جمهوي اسالمي ايران منجر به افزايش مصرفزدگي در جامعه شده است.

استان

18

شيوههاي آموزشي و تربيتي نظام آموزشي ما باعث ترجيح منافع جمعي به منافع فردي در بين دانشآموزان مي شود.

استان

19

ايجاد محدوديت براي شبكههاي اجتماعي (فضاي مجازي) باعث آرامش رواني مردم ميشود.

استان

20

ارتقاي جايگاه زنان در جامعه باعث افزايش بهرهوري از نيروي انساني ميشود.

استان

21

عدم توجه الزم به تقويت وجدان كار در آموزشهاي مدرسهاي باعث كاهش بهرهوري سرمايه انساني در جامعه مي شود.

استان

22

آموزش زبانهاي بينالمللي در نظام آموزشي ما باعث گسترش علم در جامعه ميشود.

استان

تح
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نمونبرگ شماره  -3-9رويدادنگاري محور مطالعات اجتماعی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
رويدادنگاري محور مناظره مطالعات اجتماعي
توجه :ضروري است؛ اين فرم  15دقيقه قبل از شروع مناظره به دبير راهنما تحويل داده شود.
رويدادنگاري
موضوع و عنوان دقیق مناظره

اسامی اعضاي گروه
گروه دوم مخالف

گروه اول موافق

)1

)1

)2

)2

چكیده:

منابع:

نام و امضاي سرپرست گروه

تح
هش
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نمونبرگ شماره  -4-9ارزيابی محور مناظره مطالعات اجتماعی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
معيارهاي داوري مناظره علمي مطالعات اجتماعي
گروه موافق  گروه مخالف نام و نام خانوادگي اعضاي گروه .................................................... .1
نام مدرسه :عادي
تلفن مدرسه:

استــــــان:
منطقه /ناحيه /شهرستان:
تاريخ و ساعت ارزيابي:
موضوع مناظره:

اجتماعي

 100امتیاز
.................................................... .2

خاص

محل برگزاري.....................
سياسي

اقتصادي

سياسي

پسرانه

دخترانه
زمان كل:

زيست محيطي

عنوان دقيق موضوع مناظره:

1

معیار داوري

2

3

4

5

الف) رعايت اصول و اخالق
 .1رعايت اخالق مناظره (احترام به آرا ،نظرات مخالف و گوش دادن به استداللهاي طرف مقابل)
 .2حمايت و پشتيباني اعضاي گروه از يكديگر
 .3حفظ حرمت اشخاص و رعايت ادب
 .4دوري از تعصب بيجا و القاي نظرات و عقايد
ب) توجه و رعايت فرآيندهاي علمی ،منطقی و مستدل از طرح مسئله تا نتیجه گیري
 .1رعايت انسجام و پيوستگي مطالب نظري قابل استفاده در سخنرانيها
 .2تحقيق و پژوهش در ارتباط با موضوع ،جمعآوري اطالعات ،استناد به اسناد و مدارک معتبر ،استدالل صحيح و علمي
 .3انسجام و پايايي مطالب ارائه شده (تميز بودن رئوس ،سرفصلها و جزئيات مطرح شده)
 .4استفاده از گزارههاي منطقي ،اصول و مباني تجربه شده و علمي
ج) فن بیان و مهارت ارائه
 .1رعايت دستور زبان فارسي و به كارگيري لغات سره
 .2برقراري ارتباط صحيح (ارتباط چشمي ،زبان بدن ،آغاز و پايان مناسب)
 .3پرهيز از طوالني كردن و كوتاه كردن سخن به شكل غيرمتعارف
 .4جمع بندي مطالب
د) احاطه و اشراف نسبت به موضوع مورد بحث ،مساله شناسی و ارائه راه حل
 .1شناخت مسئله و چگونگي طرح آن
 .2جامعيت ،ژرفانديشي وانعطاف در تحليل علل مسائل
 .3پاسخ گويي به سواالت گروه مقابل به صورت منطقي
 .4ارائه راه حلهاي مشخص ،دقيق و اجرايي
ه) نتیجهگیري سخنرانیها
 .1برخورداري سخنرانيها از سطح علمي مناسب و قابل استفاده براي جامعه دانشآموزي
 .2بكارگيري مفاهيم بيانيه گام دوم انقالب در مناظره
 .3ارائه راهكار نسبي حل مسئله
 .4شناخت تجربههاي موفق و جديد ،جمعبندي و رويكرد تطبيقي به موضوع با توجه به تجربههاي جديد
جمع كل امتیاز از 100

به عدد............................................ :

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

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:

(بازخورد و ثبت عملكرد دانشآموز /دانشآموزان)

تح
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نمونبرگ شماره  -5-9موارد كسر امتیاز مناظره

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
كسر امتياز مناظره در صورت بروز تخلف در محور مناظره مطالعات اجتماعي
شناسه گروه در همگام..................................... :
استــــــان:

 20امتياز

موضوع مناظره:
نام مدرسه :عادي خاص دخترانه

منطقه /ناحیه /شهرستان:

پسرانه تلفن مدرسه:

نام و نام خانوادگي سرپرست /دبير راهنما:
نام و نام خانوادگي اعضاي گروه اول موافق :

نام و نام خانوادگي اعضاي گروه دوم مخالف :

.1

.2

.1

.2

نام و نام خانوادگي هماهنگ كننده گروه:
تاريخ............................ :

ساعت............................. :

مجموع امتيازات منفي.................... :

موارد كسر امتیاز مناظره
رديف

امتیاز منفی

معیار داوري

1

سخنراني اعضا بيشتر از زمان تخصيص داده شده

1 -3

2

استفاده از لپتاپ ،تبلت و تلفن همراه در طول مناظره (افراد سخنران)

1 -2

3

صحبت با داورا ن قبل از شروع مسابقه تا قبل از اعالم نتايج

1 -4

4

در صورت غيبت غيرموجه يكي از اعضاي گروه موافق /مخالف

1 -3

5

تاخير يا عدم تحويل رويدادنگاري به دبير راهنما (يك ربع قبل از مناظره)

1 -4

6

عدم حضور گروههاي موافق يا مخالف با گذشت  15دقيقه از اعالم شروع مناظره توسط رئيس جلسه

1 -4

جمع كسر امتیاز
جمع كل امتیاز از 20

به عدد............................................ :

20
به حروف............................................................ :

نام و نام خانوادگی داوران:
.1
.2
.3

امضا:

نام و نام خانوادگی ناظر:

امضا:
صورتجلسه موارد كسر امتیاز

تح
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نمونبرگ شماره  -6-9صورتجلسه مناظره محور مطالعات اجتماعی
اجتماعی

به نام خدا
جشنواره نوجوان خوارزمي
صورتجلسه
موضوع مناظره....................................................................................................................................................................... ....... :
محل برگزاري  ...................................................تاريخ ..........................ساعت شروع .......................ساعت خاتمه..........................

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

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

نام مدرسه....................................................
اعضاي گروه موافق (محقق /سخنران)

اعضاي گروه مخالف (محقق /سخنران)

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

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

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

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

فرم اعالم رأي نهايی
رديف
1
2
3

گروه موافق

اسامی داوران

گروه مخالف

امضا داور

نام و نام خانوادگی
امتیاز داوري

نام و نام خانوادگی
نام و نام خانوادگی
امتیاز كارشناس مجري
مجموع امتیاز هر گروه

تح
هش
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چارچوب كلی نحوه برگزاري الكترونیكی
مرحله

چارچوب كلی نحوه برگزاري الكترونیكی جشنواره نوجوان خوارزمی
فرايندهاي اجرايی
 .1ثبتنام توسط دانشآموزان از طريق پورتال همگام با استفاده از نام كاربري و رمز ورود
 .2دريافت و مشاهده فيلم آموزشي مربوط به محور ذيربط (از طريق سامانههاي اطالعرساني)

1

 .3بارگذاري فايل مستندات (Wordو )PDFدر پورتال همگام
* در بخش«تصويرخوانی محور زبان و ادبیات فارسی» دانشآموزان به منظور نگارش و تدوين متن نوشتاري ،تصوير مربوطه را از طريق مدرسه يا
رابط جشنواره دريافت مینمايند.

مدرسهاي/
منطقهاي

 .4فيلمبرداري از ارايه اثر و بارگذاري آن در پورتال همگام متناسب با ويژگيهاي اختصاصي هر محور به شرح زير:
 پژوهش :تبيين فرايند مسألهيابي ،انتخاب موضوع ،انجام پژوهش و يافتههاي پژوهشي( 10دقیقه) دستسازه :تبيين فرايند ايدهيابي ،پژوهش ،ساخت /توليد اثر(10دقیقه) زبان و ادبیات فارسی :اجراي خوانش مطابق متن نوشتاري ( 8دقیقه) فعالیتهاي آزمايشگاهی :برگزاري ازمون عملكردي كتبي -اجراي عملي آزمايش در مدرسه محل تحصيل -طرح پرسش كاوشگرانه توسط داور زبان خارجی :فقط اجراي ايفاي نقش( 7دقیقه) گام هاي« تکگويی» و «مصاحبه (به صورت  3سوال از هر دانشآموز ،جمعا  6سوال)» فقط درمرحله استانی انجام میشود. بازارچه كسبوكار دانشآموزي :تبيين فرايند ايدهيابي ،طراحي مدل كسب وكار ،توليد نمونه اوليه و فروش محصول /ارائه خدمت (معرفي وارايه لينك سامانه يا سامانههاي الكترونيكي ميزبان كسب وكار و 10( ) ...دقیقه)
 رياضی :تبيي ن و ارائه گام هاي طراحي ،ساخت و فرايند توليد و تهيه مستندات علمي و پژوهشي در هر يك از گزاره ها از طريق استداللبرنامه نويسی :تبيين هدف توليد محصول ،جامعه مشتريان ،فرآيند نيازسنجي و مهندسي پروژه ،زبان و پلتفرم مورد استفاده ،امكانات و
مزيتهاي برنامه نسبت به نمونههاي مشابه ،معرفي لينك سامانه يا سامانههاي الكترونيكي ميزبان نرمافزار (10دقیقه)
 مطالعات اجتماعی :تبيين نحوه انتخاب موضوع ،انجام پژوهش و تعيين موضع نسبت به موضوعات مناظره از طريق استدالل علمي و منطقي ( 10دقیقه) .1دريافت ،كنترل و ذخيره مستندات (شناسنامه اثر ،فايل الكترونيكي اثر با فرمت (Wordو )PDFو فيلم 20دقيقهاي ارايه اثر) مربوط به آثار دانشآموزان منتخب
 .2سازماندهي فرايند داوري آثار توسط دبيرخانه استان ،داوري و ثبت امتيازات در نمونبرگ الكترونيكي و انتخاب آثار برتر
 .3زمانبندي و اطالعرساني به دانشآموزان جهت دفاع برخط()Online

استانی

 .4برقراري ارتباط برخط( )Onlineبا دانشآموزان منتخب جهت دفاع آنان از اثر
 .5داوري و ثبت امتيازات نهايي در پورتال همگام
 .6نظارت ،بررسي و كنترل امتيازات توسط ناظران و انتخاب برگزيدگان نهايي
 .7ارسال اثر منتخب استاني به همراه كليه مستندات مربوطه به دبيرخانه اجرايي جشنواره
* مدير مدرسه موظف است؛ تا پايان «مرحله كشوري» پشتیبانیهاي الزم را از دانشآموزان جهت ارايه اثر ،انجام آزمايش ،دفاع برخط (آنالين) و  ...بهعمل آورد.

 .1دريافت ،كنترل و ذخيره مستندات مربوط به آثار دانشآموزان منتخب استاني
 .2سازماندهي فرايند داوري آثار توسط دبيرخانه ،داوري و ثبت امتيازات در نمونبرگ الكترونيكي و انتخاب آثار برتر
 .3زمانبندي ،اطالعرساني و قرعه كشي دانشآموزان جهت ارائه و دفاع برخط ()Online
كشوري

 .4برقراري ارتباط برخط ( )Onlineبا دانشآموزان منتخب ،جهت دفاع آنان از اثر
* انجام فعاليت آزمايشگاهي در دو مرحله زير به صورت حضوري (در شرايط خاص به صورت برخط ،همراه با ارتباط تصويري) انجام ميشود:
 .1طراحي و انجام آزمايش با رويكرد كاوشگري  .2برگزاري كارسوق آزمايشگاهي  .3بررسي چالشهاي علوم تجربي در زندگي روزمره
 .5برگزاري الكترونيكي رويداد علمي فناوري برگزيدگان مرحله كشوري جشنواره به صورت وبينار
 .6توليد دفترچه الكترونيكي آثار منتخبان جهت اشتراکگذاري دستاوردها
 .7معرفی منتخبان فعال ،مشاركتپذير ،توانمند و عالقمند با نظر اساتید و داوران براي حضور در شبكه يادگیري حمايتی و هدايتی
دانش آموزان راهيافته به مرحله كشوري

 .1الف) پورتال دفتر آموزش دوره اول متوسطه()https://www.lse.medu.ir/fa
ب) سامانه اطالع رساني جشنواره نوجوان خوارزمي()http://festival.src.medu.ir/portal/home.php
ج) دسترسي از طريق شبكه آموزشي دانشآموزي (شاد)
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نمايه زمانبندي فرايند اجرا
نمايه زمانبندي فرآيند اجراي هشتمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی
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