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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



تحصیلي     جشنواره نوجوان خوارزميهشتمين دوره   محوراهيفرايند اجراي  22
 1400-1401  سال 

 

 

 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


