ارزيابي محور زبان و ادبيات فارسي

طراحي مسابقه ادبي
جشنواره نوجوان خوارزمي
5961-69
نام و نام خانوادگي........................... ............ :

پايه تحصيلي...................... :

استان ...................................... :منطقه ................................. :نام مدرسه ........................................ :عادي خاص دخترانه پسرانه
تلفن مدرسه........................................ :

شناسه برگه.............................. :

مکان تصوير

عنوان تصوير

.......................................................

جزئيات تصوير
تصوير

(به صورت جمالت

خواني

توصيفي
بين  1تا 51سطر)

پيام تصوير
(بین2تا  5سطر)

موضوع
(انتخاب
موضوع از تصوير)

مقدمه

نگارش
( 51تا  51سطر)

تنه

نتيجه
(برآيند)

...............................................................................

ارزيابي محور زبان و ادبيات فارسي
(نوشتاري)
جشنواره نوجوان خوارزمي
5961-69

زمان 5 :ساعت

امتياز91 :

شناسه برگه................................ :
موضوع نوشته............................................................................................................. ........... :
رديف

موضوع ارزيابي

5

مالكهاي ارزيابي

1

5

5

9

4

1

توضيحات

انتخاب عنوان براي تصوير

(جذاب ،كوتاه ،مرتبط ،نگاه نو و متفاوت ،ادبي)
توجّه به جزئيات تصوير

تصويرخواني

5

(رنگ ،خطوط ،عناصر ،استفاده از حواس پنج گانه ،تخیل
وكشف ارتباط عناصر تصویر با یکدیگر از برونه و درونۀ تصویر)
درك درست از عناصر و پيکرۀ تصوير

9

4

(پیام تصویر ،درک مناسب وكشف یک یا چند برداشت
عمیق و گسترده از تصویر)
خالقيت و نوآوري در تصويرخواني

(عنوان ،جزئیات و پیام تصویر)
انتخاب موضوع مناسب از تصوير

موضوع

1

مقدمه

9
7

(گویا ،رسا ،مرتبط با تصویرومسایل فرهنگي -اجتماعي و
زندگي روزانه)
خوش آغازي

(جذابیتشروع ،نشان دادن نمایي كلي ازمحتوا وفضاي نوشته)
بيان مناسب انديشه و برداشت نويسنده از موضوع

(مربوط به بخش مقدمه یا خوشآغازي وجمله هاي موضوع هر بند)
بيان مناسب و پشتيباني از طرز نگرش خود در بخش بدنه

8

(شرح و توضیح ،توصیف ،تفسیر ،استدالل و اثبات براي
جمالت تکمیلي و تقویت كننده هر بند با استفاده از شیوه هاي
فعال سازي ذهن و تفکرخالق همچون مقایسه ،جانشین سازي،
دگرگونه دیدن ،اسکمپرو)...

نگارش

انسجام متن و رعايت نظم ذهني نوشته

تنه

6

(رعایت ساختار نوشته نظیر:مقدمه ،تنهو نتیجه ،ارتباط منطقي
بین بندها ،داشتنوحدتفکروموضوع ،تأثیرگذاري واحد بر
ذهن مخاطب)
خالقيت و نوآوري

51

(بهره گیري از زبان ادبي و تركیب هاي زیبا و خوش ساخت،
داشتن رنگ و بوي ادبي ،داشتن نگاه متفاوت به موضوع ،نگاه
تازه در پرداخت و پردازش موضوع)
درستنويسي

نتيجه
(برآيند)

55

(رعایت نشانههاي نگارشي،اماليصحیح واژگان ،دستورزبان
و خطخوش ،رعایتفرورفتگيهاي هربند و پیراسته نویسي)

55

ارتباط متن با موضوع برگرفته از تصوير
خوش فرجامي

59

(فرود مناسب ،جمع بندي تأثیرگذار و تفکّر برانگیز)
جمع امتياز

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ................................................امضاء........................................ :

تاریخ ارزیابي931 /...... / ...... :

ارزيابي محور زبان و ادبيات فارسي
(خوانش متن)
جشنواره نوجوان خوارزمي
5961 - 69

زمان 51 :دقيقه

نام و نام خانوادگي دانش آموز............................................ :

امتياز51:

شناسه برگه................................ :

موضوع نوشته............................................................................................................. ........... :
رديف
5
5

9

1

مالكهاي ارزيابي

5

5

9

4

1

توضيحات

صداي بلند و رسا
لحن مناسب كالم و رعایت آهنگ (فراز و فرودهاي
آوایي و رعایت مکث و درنگ)
قدرت بیان و خوانش صحیح (تلفظ درست ،رسایي،
گویایي ،شیوایي و خوانش روان)
بهره گیري از زبان غیركالمي و ظرفیت هاي پیرا زباني

4

(زبان بدن ،حاالت چهره ،نوع پوشش ،هماهنگي صدا،
گرمي ،جذابیت و نشاط الزم در صدا ،موسیقي پس
زمینۀ خوانش و )...

1

تسلط در اجرا
جمع امتياز

نام و نام خانوادگي داور /داوران ................................................امضاء ........................................ :تاريخ ارزيابي931 /...... / ...... :

امتياز نهايي
جمع كل امتياز از 61

عدد ............................................:به حروف...................................................................................:

نام و نام خانوادگي داور /داوران  ............................................امضاء..................................... :
نام و نام خانوادگي داور /داوران ............................................امضاء ...................................... :تاريخ ارزيابي319 /...... / ...... :

نام و نام خانوادگي ناظر فني دبيرخانه ................................................ :امضاء........................................ :
نام و نام خانوادگي ناظر فني ستاد ..................................................... :امضاء........................................ :

