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 عاليت نمودههاي زيرفدر تمامي مراحل اجراي جشنواره، مطابق گام «ارسيف نگارش و»ركز بر درس با تم انآموزدر اين محور دانش
 شود:به مراحل پسين، معرفي و ارسال مي «مستندات مرتبط» اسامي برگزيدگان به همراه« ارزيابي حضوري» و پس از

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

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

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

 بنويسند.
 دفاع و هئارا ،متن خوانش: 3گام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 زبان و ادبیات افرسي محور -3
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 نام خدابه    

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

 

 معیار

ف
دي

ر
 

 زيرمعیار

ب
ري

ض
 

 تتوضیحا 5 4 3 2 1

ی
وان

رخ
وي

ص
ت

 

1 
 :انتخاب عنوان براي تصوير

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

  
 

 

2 

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

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

1   

    

3 
 :درك درست از عناصر و پیكره تصوير

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

1   

  

 

 

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

 
 

ش
ار

نگ
 

 5 موضوع
 موضوع مناسب از تصوير: : انتخاب5-1

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

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

 

  

 

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

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

 تنه

7 

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

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

1   

  

 

 

8 

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

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

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

1   

    

9 

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

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

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

 يتكرار كلمات كاربرد از زيپرهمقاله نويسي، 

2   

  

 

 

10 

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

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

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

1   

    

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

 نويسي(هاي هر بند و پيراستهفرورفتگي

1   

 

  

 

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

 نتیجه
 )برآيند(

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

1   
    

        70از جمع امتیاز 

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

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

 امتیاز  كل جمع  به عدد: به حروف:

 نام و نام خانوادگی داوران: امضا:

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

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

 واره نوجوان خوارزميجشن      

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

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

 :آموزشنام و نام خانوادگی دان :و ساعت ارزيابی تاريخ

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

 

 

 

ف
دي

ر
 

 توضیحات 6 5 4 3 2 1 معیار

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

 يي، شيواييواژگان، گويا

       

2 
 لحن مناسب كالم، رعايت آهنگ 

 )فراز و فرودهاي آوايي و رعايت مكث و درنگ(

       

3 
 هاي پيرازبانيبهره گيري از زبان غيركالمي و ظرفيت

 )زبان بدن، حاالت چهره و ...(

       

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

 و نشاط الزم در صداگرمي، جذابيت 

       

5 
رفتاري، پوشش مناسب،  هايمهارت رعايت اصول اخالقي و

 زمينة خوانش، هماهنگي موسيقي با لحن كالم و متنموسيقي پس

       

        30از جمع امتیاز 

 100امتیاز  از كل جمع  به عدد: به حروف:

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

 نام و نام خانوادگی ناظر: :امضا

 آموز()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

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

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

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

 آموز:نام و نام خانوادگی دانش ساعت:و تاريخ

 موضوع انتخابی از تصوير: دقیقه20زمان اجرا:

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

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

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 

 

 توضیحات 3 2 1 معیار رديف

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

    

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

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

    

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

 چهره و ...

    

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

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

    

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

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

    

6 

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

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

    

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

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

    

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

    

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

    

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

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

    

     30از جمع امتیاز 

 آموز()بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 

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


