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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:  
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 10حداكثر  فیلم:
 دقيقه

 12حداكثر حجم 
 مگابايت

  .jpg   
 .png 
 

.mov 

.mp4 
.avi 
.flv 

.sws 
.f4v 

3 
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 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  
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 محور رياضی و نحوه امتیازدهی آموزيها و مشخصات آثار دانشويژگی -1-7برگ شماره نمون



تحصیلي     جشنواره نوجوان خوارزميهشتمين دوره   محوراهيفرايند اجراي  28
 1400-1401  سال 

 

 

 

 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


