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قوانين كلي :
 .1برنامه ريزي و برگزاري(هماهنگي) مسابقات به عهده شواري دانشآموزي مدرسه ميباشد.
 .2عناوين و روال برگزاري مسابقات هر سال در جلسه شوراي دانشآموزي با حضور اعزاي
دانشآموزي شورا و مربي پرورشي مطرح و تصويب ميگردد.
شيوه برگزاري:
 .1مسابقه بين كالسهاي نهم تا يازدهم برگزار ميگردد.
 .2تمام افراد كالس ميتوانند در اين مسابقات شركت نمايند.
 .3مسابقات به صورت گروهي برگزار ميگردد.
 .4امتياز كسب شده هر گروه به كالس تعلق ميگيرد.
 .5پس از اتمام مسابقات ،امتيازهاي كالسها محاسبه و كالس برتر در مسابقات پرورشي معرفي
ميگردد.
 .6براي كالس برتر عالوه بر نشان پرورشي ،يك برنامه تشويقي در نظر گرفته ميشود.
 .7با توجه به متفاوت بودن تعداد دانش آموزان در کالس های مختلف ،امتیاز هر کالس به
اين صورت محاسبه مي شود :جمع کل امتیاز گروههای کالس تقسیم بر تعداد مسابقاتي
که اين کالس در آن شرکت کرده است .الزم به ذکر است اگر در کالسي تعدادی از
دانشآموزان در هیچ مسابقه ای شرکت نكنند از جمع کل امتیاز کالسي به تعداد افرادی
که شرکت نكرده اند نمره کسر ميشود( .به ازای هر نفر  3امتیاز)
 .8در هر مسابقه همراه داشتن وسايل مجاز به طور جداگانه معیّن مي گردد.
انتخاب گروهها:
 .1هر كالس براي هر مسابقه يك گروه به عنوان نماينده معرفي مينمايد.
 .2بايد تعداد اعضای هر گروه  3نفر باشد (به جز مسابقه دومینو که  4نفر است).
 .3امكان حضور در دو گروه نبوده و هر فرد صرفا ميتواند در يك مسابقه گروهي شرکت
کند ،فقط در صورتي که تعداد دانش آموزان برای شرکت در مسابقات کافي نباشد،
کالسها مي توانند از نفرات تكراری استفاده کنند.
 .4مسئوليت انتخاب و معرفي گروهها به عهده نماينده كالس در شواري دانشآموزي ميباشد.

شيوه امتيازدهي:
 .1پس از هر مسابقه گروهها طبق روالِ ارزيابي آن مسابقه رتبهبندي ميشوند.
 .2امتياز رتبهها به شرح زير ميباشد:
رتبه 1

10

رتبه 5

1

رتبه 2

6

رتبه 6

0

رتبه 3

4

رتبه 7

0

رتبه 4

2

مسئوالن مسابقات
 .1مسئوالن مسابقات به همراه زمان برگزاري به شرح زير مي باشد:
رديف

نام مسابقه

مسئول آقاي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

برنامه نويسي
مشاعره
آشپزي
ساخت برج
احكام
ارائه مطلب
كتابخواني
نجات تخم مرغ
دومينو

گلستاني
مظهري
حيدري
گلستاني
حسيني
دستجاني فراهاني
حيدري
ايزدي
ع عليزاده

مقدماتي








نهايي











 .2جهت برگزاري هر مسابقه مسئوليتهاي زير توسط شوراي دانشآموزي تعيين ميگردد:
(تعيين داور ،مستند ساز و تداركات توسط مسئول مسابقه انجام ميشود)
رديف

مسئوليت

شرح وظيفه

1
2
3
4

مسئول مسابقه
داور
مستند ساز
تداركات

هماهنگ كننده و برگزاري مسابقه ( نمايده شوراي دانشآموزي)
از مربيان و دانشآموزان
تهيه عكس ،فيلم ،گزارش و ارزيابي مسابقه
تأمين وسايل و امكانات برگزاري هر مسابقه با هماهنگي دفتر مدرسه

كميته رسيدگي به اعتراضات




گروه ها فقط در روز برگزاري مسابقه فرصت براي ارائه اعتراض خود دارند.
اعتراضات بايد به صورت كتبي به مسئوالن رسيدگي ارائه شود.
رسيدگي به اعتراضات در كمترين زمان ممكن با حضور مربي پرورشي  ،دبير شوراي دانشآموزي،
مسئول دانشآموزي مسابقه ،عضو شوراي دانشآموزي كالس مربوطه ،تشكيل جلسه داده و
صحت اعتراض بررسي ميشود.

زمانبندي اجراي مسابقات
مرحله مقدماتي
رديف

روز

تاريخ

مسابقه

زمان

1
2
3
4
5

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
شنبه
يكشنبه
دوشنبه

11/26
11/27
11/28
11/29
12/1
12/3
12/4
12/5
12/6
12/7
12/10
12/11
12/12

مشاعره ()1
ارائه مطلب ()1
ارائه مطلب ()2
ارائه مطلب ()3
ارائه مطلب ()4
احكام ()1
كتابخواني
مشاعره ()2
احكام ()2
مشاعره ()3
احكام ()3

13:10
تا
13:40

6

7
8
9
10

11
12
13

محل

نمازخانه
چند رسانهاي
چند رسانهاي
چند رسانهاي
چند رسانهاي
نمازخانه
سالن امتحانات
نمازخانه
نمازخانه
نمازخانه
نمازخانه

مرحله نهايي
رديف

روز

1
2
3
4
5
6
7
8

دوشنبه

تاريخ

12/26

شروع

پايان

زمان داوري

محل

14
كتابخواني
14:50
ارائه مطلب
15:45
مشاعره
15:50
ساخت برج
16:00
دومينو
نجات تخم مرغ 16:35
14
ACM
14
آشپزي

14:40
15:35
16:15
16:30
16:50
17:20
17
17:30

همزمان با مسابقه

نمازخانه
نمازخانه
نمازخانه
كتابخانه
همكف
كتابخانه
كارگاه رايانه
ناهارخوري

مسابقه

همزمان با مسابقه
همزمان با مسابقه

 16:20تا 16:30
 16:40تا 16:50

 17تا 17:20
همزمان با مسابقه

 17:30تا 18

مسابقه برنامه نويسي ()ACM
موضوع :نوشتن يك برنامه كامپيوتري جهت حل مسأله داده شده در زمان تعيين شده
امكانات مورد نياز :رايانه به تعداد گروهها ،بادكنك در سه رنگ (هر رنگ  7عدد)
روال اجرا:









مدت مسابقه  3ساعت ميباشد.
مسابقه داراي  6سوال مي باشد.
استفاده از هر زبان برنامه نويسي آزاد مي باشد.
تنها يك دستگاه كامپيوتر در اختيار هر تيم قرار ميگيرد.
سطح سواالت در حد مباحث كالس برنامه نويسي پيشرفته است.
در حين مسابقات نمونه ورودي و خروجي همراه با سوال به گروه ها داده مي شود.
اعضاي گروه ها به هيچ وجه نبايد وسيله اضافي (مانند فلش ،كاغذ ،خوراكي و  )...همراه خود
داشته باشند( .در غير اين صورت گروه خاطي از مسابقه حذف خواهد شد).
كاغذ در صورت نياز به گروهها تحويل ميگردد.

شيوه امتياز دهي:





هر گروه پس از حل هر سوال فايل آن را به صورت آنالين براي داوران ارسال مي كنند.
درصورتي كه پاسخ صحيح باشد يك بادكنك به گروه تعلق مي گيرد.
در پايان مسابقه ،گروهي كه بادكنك بيشتري را دريافت كرده باشد برنده است و به همين ترتيب
گروه ها رتبه بندي مي شوند.
در صورتي كه تعداد بادكنك هاي گروه ها برابر باشد ،رتبه آن ها مطابق زمان اتمام مسابقه
سنجيده خواهد شد.

مسابقه مشاعره
موضوع :توانايي يادآوري اشعار و شعرخواني و شعرسرائي
امكانات مورد نياز :صندلي (هر گروه 3عدد) ،ويدئو پروژكتور و لپ تاب (در مرحله نهايي)
روال اجرا:


مدت زمان مسابقه در مرحله مقدماتي براي مسابقات  2گروهي  15دقيقه و براي مسابقه 3
گروهي  20دقيقه مي باشد كه به دو قسمت و به شرح زير تقسيم ميشود.



در قسمت اول مسابقه اوّلين شعر توسط داور قرائت خواهد شد و پس از آن تيمي كه توسط قرعه
انتخاب مي شود بايد شعري را قرائت كند كه حرف آغازين آن آخرين حرف شعر قرائت شده باشد.
به همين ترتيب تا پايان مسابقه فرصت پاسخ گويي براي هر تيم حداكثر  40ثانيه خواهد بود كه
توسط داور مربوطه محاسبه خواهد شد كه در صورت عدم پاسخگويي يك امتياز منفي براي آن
گروه منظور خواهد شد .گروهي كه بيشترين پاسخ صحيح را داده باشد  20امتياز كسب وگروه دوم
 15امتياز كسب خواهد كرد.



در قسمت بعدي داور يك كلمه براي هر گروه انتخاب كرده و گروه موظف است شعري درباره
آن كلمه را قرائت كند .هر گروه  3كلمه و پاسخ صحيح به هر كلمه  5امتياز به همراه دارد.
 oانتخاب كلمه با قرعه كشي انجام مي شود.



دو مسابقه به صورت دو گروهي و يك مسابقه به صورت سه گروهي انجام خواهد شد.



امتياز منفي در صورتي داده خواهد شد كه تيم مقابل بتواند شعري با همان حرف قرائت كند و در
غير اين صورت هيچ امتيازي به هيچ تيمي تعلق نخواهد گرفت و حرف بعدي توسط شعري كه
داور قرائت خواهد كرد مشخص خواهد شد.



در مراحل پاياني مسابقه تصويري ارائه شده و گروهها شعري درباره آن ميسرايند( .تصوير در
حين مسابقه به گروه نشان داده خواهد شد و زمان سراييدن شعر  5دقيقه مي باشد).



تيم ها مجاز به استفاده از اشعار در قالب هاي نو  ،آزاد نيمايي ،سپيد و موج نو نيستند .براي اطالع
از تعاريف اين اشعار مي توانيد به كتاب ادبيات دوم ،فصل هفتم ،درآمدي بر ادبيات جديد
شعرمراجعه كنيد.



در اين مسابقه افراد مجاز به آوردن وسايل نیستند و در صورت نیاز کاغذ و  ...به گروه ها تهیه
مي شود.

مسابقه آشپزي
موضوع :تهيه غذاي لوبيا پلو در زمان تعيين شده
امكانات مورد نياز :گاز (براي هر گروه  2شعله) ،شير آب ،ميز جهت سرو غذا ،ظرف و قاشق يكبار مصرف
روال اجرا:


مدت زمان تهيه غذا  3ساعت ميباشد( .اين زمان شامل تداركات اوليه براي تهيه غذا نيز ميشود).



هر گروه بايد عالوه بر غذاي اصلي يک ساالد به عنوان پيش غذا و يک دسر تهيه كند.





تهيه وسايل و مواد اوليه به عهده گروهها ميباشد.
گروه ها بايد صبح روز مسابقه وسايل خود را به مسئول آبدارخانه تحويل دهند.
تمام مراحل مسابقه در مدرسه برگزار وگروه ها اجازه ندارند از مواد خوراکي پخته شده،
آماده شده يا نیمه آماده (مانند سوسیس ،کالباس ،ناگت و  ،)...استفاده کنند ولي استفاده
از ساير ابزار و وسايل متعارف آشپزی (مانند همزن و  )...مانعي ندارد.



مقدار غذاي تهيه شده توسط هر گروه بايد براي  5نفر باشد.

 مربي پرورشي ابتدا به نظافت امتياز خواهد داد و نظافت ميز و وسايل اهميت زيادي دارد.
شيوه امتياز دهي:
 ارزيابي مسابقات به وسيله شش داور صورت مي گيرد و هر داور به صورت مجزا نمرهدهي كرده
و در آخر  ،جمع نمرات مالک انتخاب گروه هاي برتر است.
 داوران حداكثر  6نفر هستند؛  3نفر دانشآموز پايه چهارم (در صورت امكان) و  3نفر مربي
 غذاي هر گروه با شمارهاي بصورت قرعه كشي تعيين شده و داوران از نام گروهها و شمارهها
اطالعي ندارند.
معيار هاي امتياز دهي:
عنوان

حداكثر امتياز

توضيحات

پيش غذا
دسر
طعم و مزه غذا
ظاهر غذا
نحوه سرو غذا
نظافت

5
5
15
5
5
10

پيش غذا به صورت كلي مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
فقط يك دسر مورد ارزيابي قرار مي گيرد
شامل جا افتادن غذا و همچنين مزه ي غذا
زيبايي طاهري و نحوه قرار گرفتن در ظرف
تركيب مناسب رنگها /نوآوري و سليقه در نحوه چيدمان
جمعآوري وسايل ،سفره و شستن ظروف

مسابقه ساخت برج
موضوع :ساخت بلندترين برج با وسايل تحويل داده شده در زمان معين
امكانات مورد نياز :ميز ( 7عدد) ،چوب كبريت( 21بسته) ،نخ( 7قرقره) ،چسب نواري كاغذي( 7حلقه)،
كاغذ  7( A4ورق)
روال اجرا:





مدت زمان ساخت برج  30دقيقه ميباشد.
وسايل ساخت برج :سه بسته چوب كبريت ،يك قرقره نخ ،يك حلقه چسب نواري كاغذي ،يك
ورق كاغذ يا مقوا A4
اين وسايل توسط مدرسه تهيه ميگردد( .قيچي بايد توسط گروه ها آورده شود).
جهت ساخت برج
 oصرفاً با وسايل فوق امكان پذير ميباشد.
 oفقط از سطح ميز استفاده شده و امكان آويزان كردن از ديوار يا سقف نيست.

شيوه امتياز دهي:



به بلندترين برج از سطح ميز 1 ،دقيقه بعد از اتمام زمان ،بيشترين امتياز تعلق مي گيرد.
و باقي گروه ها نسبت به گروه برتر سنجيده مي شوند.

مسابقه احكام
موضوع :ميزان معلومات احكام به صورت نظري و عملي درباره موضوع (تقليد ،وضو و نماز)
امكانات مورد نياز :صندلي (هر گروه 3عدد) ،رساله احكام  9مرجع ،زمانسنج
روال اجرا:






منبع از رساله احكام مرجع تقليد انتخابي هر گروه ميباشد.
موضوعات شامل تقليد ،وضو و نماز ميباشد.
مسابقه شامل دو قسمت نظري و عملي است.
ابتدا هر گروه بايد به صورت شفاهي به سواالت پاسخ دهند.
مرحله دوم به صورت عملي برگزار مي شود .شركت كنندگان در اين قسمت موظف هستند تا
بخشي از اعمال شرعي را اجرا نمايند.

شيوه امتياز دهي:





قسمت نظري
 oسواالت عمومي :شامل  3سوال مي باشد كه هر گروهي بيشترين سوال را پاسخ گفت
 20و گروه دوم  15امتياز دريافت مي كند .پاسخ اشتياه به هر سوال عمومي  2امتياز
منفي دارد.
 oسواالت اختصاصي :هر گروه  2سوال و به ازاي جواب صحيح به هر سوال  3امتياز
تعلق ميگيرد( .فرصت جواب  20ثانيه)
 oانتخاب سوال به صورت قرعه كشي انجام مي گيرد.
قسمت عملي
سوالي از گروه ها (تمام اعضا) پرسيده مي شود كه بايد به صورت عملي حكم شرعي مورد سوال
نمايش داده شود.
 oبه هر گروه  10امتياز تعلق ميگيرد و به ازاي هر اشتباه  2امتياز كسر ميگردد.

مسابقه ارائه مطلب
موضوع :ارائه درباره يك موضوع واحد در زمان تعيين شده
امكانات مورد نياز :رايانه همراه و ويدئو پروژكتور
موضوع ارائه :آزاد ،موضوعات پيشنهادي (صنعت تبليغات ،محيط زيست ،هوش مصنوعي)

روال اجرا:









مدت زمان ارائه  15دقيقه ميباشد.
گروهها در طي اين مدت زمان بايد درباره موضوع مطالبي را ارائه دهند.
مدت زمان شامل ارائه و پرسش و پاسخ بوده و مديريت آن به عهده گروهها ميباشد.
در صورت افزايش زمان به ازاي هر دقيقه  3امتياز از گروه كسر خواهد شد و پس از گذشت 20
دقيقه ارائه متوقف ميگردد.
ارائه بصورت گروهي بوده و هر سه نفر بايد در ارائه مطلب نقش داشته باشند.
فايلهاي ارائه تمام گروهها قبل از اولين ارائه تحويل مسئول مسابقات داده شود و پس از آن
امكان تغيير وجود ندارد.
در صورتي كه موضوع ارائه يكسان باشد  .هنگام ارائه يك گروه ،ساير گروهها نميتوانند در محل
ارائه حضور داشته باشند.
گروهها ميتواند يك پوستر به عنوان معرفي ارائه نيز تهيه كنند.

شيوه امتياز دهي:
 ارزيابي با مالکهاي زير صورت ميپذيرد:
فنون سخنوري (فصاحت ،بالغت ،تن صدا ،سرعت)
ورود به موضوع
مشاركت مخاطبين در ارائه
ميزان آموزشي بودن مطالب
خالقيت هاي گروهي
زبان بدن
مديريت زمان
استفاده از چندرسانهاي
كنترل شرايط محيطي
انتقال بحث
جمعبندي انتهايي
نظر كلي
ارائه پوستر (اختياري)
تقسيم درست وظايف




براي هر ارائه  3داور در نظر گرفته ميشود.
امتياز هر قسمت از  5بوده و پس از جمع امتيازها ،گروهها به ترتيب ردهبندي ميگردند.
 2گروه به مرحله نهايي راه مييابند.

مسابقه كتابخواني
موضوع :مطالعه كتاب مشخص و پرسش و ارائه گروهي
امكانات مورد نياز :براي هر گروه  3عدد صندلي
عنوان كتاب :جنگي كه نجاتم داد
روال اجرا:










مسابقات در دو مرحله برگزار خواهد شد.
در مرحله مقدماتي آزمون كتبي از كتاب تعيين شده برگزار خواهد شد.
چنانچه گروه ها متقاضي تهيه كتاب باشند بخشي از هزينه آن توسط مدرسه تأمين مي شود.
 2گروه برتر به مرحله نهايي راه خواهند يافت .در اين مرحله مسابقه به صورت ارائه و پرسش و
پاسخ از كتاب خواهد بود.
شيوه امتياز دهي:
در قسمت كتبي امتياز كسب شده توسط گروه جمع شده و  2گروه برتر به مرحله پاياني راه پيدا
مي كنند.
در مرحله نهايي گروه ها بر اساس مالک هاي :تسلط به كتاب ،مشاركت همه اعضا در معرفي،
شيوه معرفي ،رعايت زمان و پاسخ به سواالت داوران و نظر مخاطبان امتياز كسب مي كنند.
امتياز نهايي شامل  70درصد نظر داوران و  30درصد نظر مخاطبان است .امتياز مخاطبان بر اساس
مجموع امتيازات داده شده محاسبه مي شود.
مخاطبان بايد در برگه نظرسنجي بايد به هر دو گروه مسابقه دهنده امتياز دهند .در غير اين
صورت ،امتياز داده شده منظور نخواهد شد.
برگه نظر سنجي مخاطبان در  5دقيقه اول مسابقه توزيع و در پايان مسابقه توسط مسئول مسابقه
جمع آوري ميشود ،فقط به آن برگه هاي نظر سنجي ترتيب اثر داده مي شود كه نام مخاطب در
آن نوشته شده باشد.

مسابقه نجات تخم مرغ
موضوع :ساخت يك سازه جهت پايين آوردن سالم تخم مرغ از ارتفاع
وسايل مورد نياز-1 :تخم مرغ ( 14عدد)  -2ترازو
روال اجرا:
 هر گروه  30دقيقه فرصت دارد تا سازه خود را آماده سازد.
 همه اعضاي گروه مي بايست با هم همكاري داشته باشند.
 تخم مرغ نبايد توسط چسب به سازه متصل شود و بايد به راحتي از سازه خارج شود.
 بعد از سقوط ،فقط داوران اجازه برداشتن سازه را از زمين دارند.
 يكي از اعضای گروه تخم مرغ را از سازه جدا مي کند تا سالمت آن توسط داوران بررسي شود.
 طول و عرض و ارتفاع نبايد بیشتر از  50سانتي متر باشد.
 گروهها موظف هستند وسايل مورد استفاده را حداقل  3روز قبل از مسابقه به تايید داور مسابقه
برسانند.
 استفاده از مواد زير در مسابقه مجاز نميباشد:
o

ضربه گير و يا دمپر ضربه مانند :فنر ،مايعات ،ابر ،پالستيك حباب دار و يا موارد مشابه

o

هر نوع موتور و كنترل از راه دور

o

مواد شكستني و شيشهاي

 در هر گروه يك نفر به عنوان سرگروه انتخاب شده و به مسئولين برگزاري معرفي مي شود و فقط سرگروه
حق اعتراض را دارد.
 محل رهاسازي سازهها پنجره كتابخانه ميباشد.
 هر گروه مجاز به يك پرتاب آزمايشي و يك پرتاب نهايي مي باشد.
مالک هاي ارزيابي:
بخش

امتیاز

مشارکت تمام اعضای گروه

30

حجم و وزن کمتر

20

خالقیت و نوآوری طرح

20

فرود در محدوده مشخص شده همراه با دقت پرتاب

30

تخريب نشدن دستگاه حامل تخم مرغ بعد از سقوط

10

زمان(کمترين)

20

سالم رسیدن تخم مرغ

40

خارج شدن تخم مرغ از سازه پس از برخورد با زمین و سالم ماندن

20

مسابقه دومينو
موضوع :ساختن اشكال مختلف توسط قطعات دومينو
امكانات مورد نياز  :دومينو چوبي ،مكانيزم ،نقشه
روال اجرا :


پيلوت به هفت قسمت مساوي تقسيم ميشود.



در مدت زمان  40دقيقه گروه ها بر اساس نقشه طراحي شده چينش دومينو هاي خود را انجام
خواهند داد.



تهيه تمام وسايل مورد نياز (دومينو و ساير وسايل) به عهده خود دانشآموزان است.



سقف استفاده از دومينو حداكثر  400قطعه ميباشد.



شروع حركت دومينو ها با ضربه زدن يك عضو از گروه آغاز مي شود.

امتياز هر بخش :

بخش
استفاده از هر قطعه دومينو (تا سقف  400عدد)
دومينو اضافي (بيش از  400عدد  ،هر عدد)
مكانيزم (هر عدد)
ارائه نقشه
ضربه اضافي (هر بار)
اجراي صحيح و كامل

امتياز
1
-5
30
50
-5
70

