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وري آتاببردباري، ، و انتقادي منطقي تفكر هايجهت تقويت مهارت» آموزاناين محور به دنبال ايجاد فرصت براي دانش

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

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

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

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

 اي و استانیاي، منطقهمراحل مدرسه 

 مناظرههاي چهار نفره تشكيل گروه :1گام 

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

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

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

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

 
 نكته: 

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

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

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

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

 توجه ويژه به رعايت ساختار علمي و اخالقي مناظره -

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

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

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

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

 مالحظات زمان اقدام رديف

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

 )مناظره علمي(   مطالعات اجتماعي محور -9

 منظره
 

 مناظره
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 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 مطالعات اجتماعي  محورمناظره  موضوعات     

 
 مرحله موضوع مناظره رديف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 منطقه

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

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

 منطقه

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

 منطقه

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

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

 منطقه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 نام و نام خانوادگی سرپرست: 

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

 :هماهنگ كننده گروه نام و نام خانوادگی 

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



تحصیلي     جشنواره نوجوان خوارزميهشتمين دوره   محوراهيفرايند اجراي  39
 1400-1401  سال 

 

 به نام خدا

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 مطالعات اجتماعيه مناظرمحور  رويدادنگاري

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

  موضوع و عنوان دقیق مناظره

 

 اسامی اعضاي گروه

 گروه دوم مخالف گروه اول موافق

1) 

2) 

1) 

2) 

 

 چكیده:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:

 

 

 

 

 

 

  نام و امضاي سرپرست گروه

 

 

 

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

 ره نوجوان خوارزميجشنوا       

 امتیاز 010          مطالعات اجتماعيمناظره علمي معيارهاي داوري                                                 

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

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

 يكديگر از گروه ياعضا پشتيباني و . حمايت2     

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

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

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

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

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

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

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

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

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 آموزان(آموز/ دانش)بازخورد و ثبت عملكرد دانش

 
 
 

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

 سرانهپ                دخترانه               خاص            نام مدرسه:  عادي
 تلفن مدرسه:

 استــــــان:
 منطقه/ ناحيه/ شهرستان:

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

     يمحيط زيست             سياسي              اقتصادي                سياسي               اجتماعيموضوع مناظره:         

 :عنوان دقيق موضوع مناظره

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

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

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

                                                     

 

 موارد  كسر امتیاز مناظره

 امتیاز منفی معیار داوري رديف

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

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

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

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

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

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

 20 جمع كسر امتیاز

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

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

 نام و نام خانوادگی ناظر: امضا:

 موارد كسر امتیاز صورتجلسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 :دبير راهنما /ام خانوادگي سرپرستنام و ن 

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

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

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

 جشنواره نوجوان خوارزمي       

 صورتجلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم اعالم رأي نهايی

 گروه موافق گروه مخالف امضا داور

 امتیاز داوري

 رديف سامی داورانا

 1 نام و نام خانوادگی    

 

    
 2 نام و نام خانوادگی

 

    
 3 نام و نام خانوادگی

 

 امتیاز كارشناس مجري   

 مجموع امتیاز هر گروه   

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

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

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

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

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

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

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

 اجتماعی مطالعات محورمناظره صورتجلسه  -6-9برگ شماره نمون
  اجتماعی

 


