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خردنامه ی الکترونیک زمستان 97:
این همان چیزی است که بچه های خردنامه خواستند و شد. 

خردنامه ی زمستان تا بوده کاغذی بوده و مختص جشنواره ی دانش آموزی. اما این بار ما سنت شکنی 
کرده ایم شــاید هم سنت گشایی و تصمیم گرفته ایم که خردنامه ی الکترونیک زمستانی هم داشته 
باشیم تا گزارش مسابقات دهه ی فجر در فصل خودش و زمانی که هنوز از شور و شوقش کم نشده 
به دست شما برسد. البته این یکی از تصمیمات بچه های خردنامه بوده است، تصمیم بعدی این بوده 
که از این به بعد خردنامه ها درابتدای هر فصل منتشر شوند. حاال با انتشار این نشریه تصمیم دومی 
هم انجام گرفته؛ یعنی خردنامه ی کاغذی می شود نشریه ی شماره ی بهار که در اول فصل منتشرشده.
خردنامه   ی زمســتان ظرف چهارده روز با تالش و همکاری گســترده ی همکاران ما آماده شده و 
در واقع گزارش مســابقات دهه ی فجر در مدارس خرد اســت. خبرنگاران، گزارشگران وعکاسان 
خردنامه ســعی کرده اند همه ی مسابقات را به شکلی پوشش بدهند و چیزی را از قلم نیندازند تا 
تالش و برنامه های متنوع همه ی گروه ها به نحوی به تصویر کشیده شود. اگر در میان عکس ها یا 

گزارش ها جای خالی ای دیدید به علت همین فشردگی و فرصت کوتاه بر ما ببخشید.
نکته ی دیگری که حال و هوای این شماره را متمایز می کند آن است که تعداد همکاران خردنامه 
بســیار زیاد شده.  خیلی از بچه ها اولین همکاری شــان را با خردنامه ضمن تهیه ی گزارش ها آغاز 
کردند و طعم توانایی های خودشان را چشیدند و همکاری  جدی شان با ما پا گرفت. نکته ی جالب 
دیگر این که این همکاری از نوشــتن فراتر رفت و به  بخش طراحی صفحات نیز رسید؛ نمونه اش 

صفحه آرایی بخش هایکوست که پیشنهاد می کنم حتماً آن را ببینید.
دیگر چه می توانم گفت از خردنامه که همه اش رفاقت وخلق و تجربه و پویایی اســت، دعوت تان 

می کنم که مهمان کالمش باشید.   
مرضیه مدنی رزاقی

ــردبیر سخن س
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خانه ی کودک و 
پیش دبستان
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به ماه بهمن که نزدیک می شــدیم با مربی ها در این فکر بودیم که برای مسابقات دهه ی فجر چه 
برنامه هایی تدارک ببینیم تا بچه ها در کنار رقابت سالم لحظاتی شاد و پرشور نیز داشته باشند. 

برنامه ریزی برای بچه های پنج ساله قطعاً پر از چالش بود. 
تصمیم گرفتیم ابتدا در مورد کشورشان و تاریخ عجیب و پرهیجانش برای شان صحبت کنیم. در 
کالس ها با هم درباره ی ایران گفتگو کردیم. شکل کشورمان، پرچم مان و اینکه در قلب همه ی 
 ما چه جای بزرگی را گرفته. با هم پرچم درست کردیم و ریسه های سبز و قرمز و سفید. برای 
اینکــه یادمان بماند چقدر این پرچم برای مان عزیز اســت و بعد همه   جا را با آن تزیین کردیم. 
دست های مان را روی قلب مان گذاشتیم و با هم سرود ملی را خواندیم . بعضی های مان با خواندن 
سرود اشک ریختیم. یادمان آمد برای این سرزمین چه فداکاری ها شده و ما چه مسؤولیت بزرگی 

برای سرافراز کردنش داریم . 
بهترین گزینه را برای مسابقات، بازی های حرکتِی گروهی دیدیم. سه شنبه شانزده بهمن، خانه ی 
کودک مملو از نشاط و هیجان بود. بچه ها می دانستند قرار است با هم رقابت کنند . سرود ملی را 
خواندیم و عزم مان را جزم کردیم که با شادی و نشاط اما جدی و دوستانه رقابت کنیم. از ابتدا 

شـــادی های کوچـــک مـــا
ــرد ــودک خـ ــه ی کـ ــر در خانـ ــه ی فجـ دهـ ــان ــوده اصغریـ سـ



قرار گذاشتیم غیر از برگزاری مسابقات ورزشی، همدلی، 
همکاری، قانونمندی و ســرعت عمــل را هم در کنار هم 
تمرین کنیم، اگر دوستان مان زمین خوردند دست شان را 

بگیریم و بلندشان کنیم، حتی اگر رقیب ما باشند.
 بازی ها با حمل توپ با قاشق شروع شد و ماست خوری با 
دستان بسته مسابقه ی بعدی بود. صورت های ماستی بچه ها 
همه را به خنده  انداخته بود. بچه ها دستمال برداشتند و به 
هم کمک کردند تا صورت های شان را تمیز کنند. یادمان 

نرفته بود که قرار است همکاری را تمرین کنیم.
 نوبــت به جابه جایی توپ در حالت نشســته رســید و 
طناب کشــی آخرین بازی ما بود. شــادی و هیجان بچه ها 

آنقدر زیاد بود که ما مربیان را هم ســر ذوق آورد. ما هم 
دو گروه شــدیم و دو سر طناب را گرفتیم و میان فریاد و 
تشــویق بچه ها طناب را کشیدیم و چقدر لذت بخش بود 

برای مان رقابت کردن وقتی بچه ها تماشاچی ما بودند. 
در آخــر همه با هم بــه زمین چمن رفتیــم. بچه ها برای 
اعالم برندگان سر از پا نمی شــناختند. برندگان کالسی 
در هر رشته معرفی شــدند. کالس های برنده در زمینه  ی 
مهارت هــای  قانونمندی، همکاری، رعایت دســتورالعمل 
و داشتن ســرعت عمل  به صورت گروهی تشویق شدند و 
روز ما با لبخند و رضایت به پایان رسید. رضایت ناشی از 

تمرین دوستی. 

8



9



10



سبز و سفید و سرخ. کاغذ و رنگ و شوق. همه چیز با پرچم ایران شروع شد، پر 
از شــور و غرور. نیکا و بهار و نورا، روشــا و باران و دینا، همه و همه پرچم های 
کاغذی را در دســت های کوچک شان گرفتند و رژه آغاز شد. طنیِن »ای ایران، ای 

مرز پر گوهر« در فضا پیچید و شادی منتشر شد؛ قدم هایی مصمم به سوی فردا.
مربی های ورزشــی ســکان دار بودنــد و شش ســاله های نازنیــن گوش به زنگ، 
گروه به گروه. رقابتی یادماندنی از دو مارپیچ امدادی تا ورزش تعادلی، از طناب زنی 
تا بازی وســطی. پشت مان به همدیگر گرم بود و دست های مان در دست هم. قصد 
مبارکی داشتیم: به هوای بزرگ داشــِت خاطره ای که برای مان آرامش آورده بود و 
امنیت، دورهم جمع شده بودیم و حاال، دل مان قرص است به همکاری و همدلی مان 

و مطمئنیم روزهای پیش رو  رنگین کمانی خواهد بود. 

ــی ــای رنگین کمانـ روزهـ
ــتان ــر پیش دبسـ ــابقات دهه ی فجـ مسـ

ســـمانه اصغریـــان
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دبستان



دوباره ماه بهمن فرارسیده، ماهی که دبستان از شور و حال دیگری برخوردار می شود. 
از زبان همه- از آموزگاران و دســت اندرکاران گرفته تا دانش آموزان، این جمله را 
می شنوی که با هیجان تکرار می کنند: »وای! باز هم مسابقات دهه ی فجر. این بار قرار 

است چه بمبی در مدرسه منفجر شود؟« 
در ایــن میان، دیدن صــورت متعجب کالس اولی ها و چهــره ی پرغرور دومی ها از 
هر چیز شــیرین تر است. اولی ها از شنیدن کلمه ی قلمبه ســلمبه ای به نام مسابقات 
دهه ی فجر هاج و واج مانده انــد و دومی ها در پی آن ها می دوند تا تجربه ی نه چندان 
زیاد سال پیش خود را به رخ شان بکشند. سومی ها و چهارمی ها در آرزوی برنده شدن 
در این مسابقه ها هستند و پنجمی ها و ششمی ها از همان اول خود را برنده می بینند. 
رقابت های پرماجرای امســال در دو روز- شــانزدهم و هفدهم بهمن - اجرا شدکه 
گزارش فشــرده ای از جریان اجرای این مســابقات را در پایه های مختلف دبستان 
در اینجــا می خوانید. امیدواریم با خواندن این گــزارش کوتاه بتوانید موج هیجان، 
دل نگرانی  و شادی های یک مسابقه ی جدی اما دوست داشتنی و خاطره برانگیز را در 

فضای دبستان احساس کنید. 

ـــادی ـــی، ش ـــان، دل نگران هیج
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مهنـــاز عســـگری



دانش آموزان پایه ی اول روز سه شنبه شانزده بهمن از ساعت هفت 
تا ده صبح در سالن همایش رقابت های خود را برگزار کردند.

در این دوره از مسابقات، گروه بندی کالس اولی ها به شکلی جالب 
و هیجان انگیــز آغاز شــد. در ابتدا معلم ها داســتانی از نخودی را 
تعریف کردند. بچه ها ضمن شــنیدن داستان و حل معما، با استفاده 
از شــکالت های میوه ای در هفــت طعم مختلــف، در هفت گروه 
هنر، علوم، زبان انگلیســی، کامپیوتر، زبان آموزی، ریاضی و قرآن 

گروه بندی شدند و مسابقات را آغاز کردند.

شـــیرین موالیـــی

مســـابقات دهـــه ی فجـــر 
ـــه ی اول ـــتان - پای دبس
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ایستگاه زبان آموزی
در این گــروه، بچه ها جمله ی به هم ریخته ی 
»جانــوران جنگل الفبا بــه یکدیگر کمک 

می کنند.« را مرتب کردند.

ایستگاه کامپیوتر
بچه های این گروه ابتــدا کلمه ی کمک را از 
شکل فارسی به انگلیسی درآوردند و بعد آن 
را به کد باینری )1و۰( تبدیل نمودند، ســپس 
طبــق کد باینــری و با اســتفاده از مهره های 

رنگی، دست بندی زیبا درست کردند.

ایستگاه زبان انگلیسی
بچه های این گروه یکــی از جانوران جنگل 
الفبــا را انتخــاب کردنــد و چنــد جمله به 
زبان انگلیســی در مورد آن حیوان نوشتند و 

سرانجام درگیر حل معمای حیوانات شدند.
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ایستگاه علوم
 دانش آموزان شــرکت کننده در این گروه  با 
اســتفاده از کاغذ رنگی، رول دستمال کاغذی، 
مقــوای رنگی، پولک، دکمه، کاموا، ســی دی، 
بطری آب معدنی، به شکلی معماگونه مشغول 

ساخت یک جانور شدند.

ایستگاه هنر
 عجب ایستگاه جذاب و پرشور و حالی! 

بچه های این ایستگاه برای جانوری که در گروه 
علوم ساخته شده بود، خانه درست کردند. 



ایستگاه قرآن
بچه های گروه قرآن ســرگرم درست کردن پازل شدند و 
پس از چیدن قطعه های پازل در کنار هم، متوجه شــدند 
که عبارت قرآنی »بسم اهلل الرحمن الرحیم« به دست شان، 

چیده شده است.

ایستگاه ریاضی
گروه ریاضی با استفاده از کدهای مربوط به مرتب کردن 
جمله های نامرتب، توانستند جواب عبارت های ریاضی را 

به دست آورند.
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دانش آموزان پایه ی دوم روز دوشــنبه پانزده بهمن مسابقات خود را 
از صبح آغاز کردند. پس از آشنایی با ایستگاه های مختلف مسابقه، 
بسته های مربوط به ایستگاه خود را تحویل گرفتند، سپس هر گروه 
در ایستگاه مشخص شده قرار گرفت. همین که زنگ مسابقه نواخته 
شــد، نود دقیقه شور و هیجان در ســالن به جریان افتاد و گروه ها در 

ایستگاه های زیر مشغول رقابتی خاطره انگیز و پرهیاهو شدند:

ایستگاه اریگامی
در این ایســتگاه بچه ها  با استفاده از کاغذهای سبز و قرمز مشغول 
ســاخت اریگامی گل الله شدند. بچه ها در گروه های خود کاغذهای 
قرمز و ســبز را بــا خط کش اندازه گیری کردند و مربعی به دســت 
آوردند . این کاغذ قدم اول برای ساخت اریگامی گل الله بود. مرحله ی 

بعدی درست کردن ساقه و برگ و گلبرگ های سرخ آن بود. 

مســـابقات دهـــه ی فجـــر 
ـــه ی دوم دبســـتان - پای ــی ــمن الیاس یاس

ــاوه ــه کــ گاللـ
صبـــا اســالمی
فتاحــی نســیم 
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ایستگاه کاردستی
بچه ها در ایســتگاه کاردستی 
راســتش  شــدند.  گروه بندی 
بچه هــا  به مناســبت جشــن 
انقالب راهرو طبقه ی خودشان 
را چراغانی کردنــد، اما ضمن 
رقابتی سنگین و پرهیاهو. آنها 
ابتدا ریســه ای بلند ســاختند، 
سپس زیر نظر مربی شان شصت 
و هشــت المپ  رنگارنگ را 
از میان ریســه ها رد کردند و 

رهسپار ایستگاه بعد شدند.

ایستگاه فارسی
همین که بچه ها وارد این ایستگاه شدند، تعداد زیادی مقوای رنگی در مقابل خود دیدند... 
داستان از چه قرار بود؟ در واقع دانش آموزان باید پازلی به هم ریخته را کامل می کردند. این 
پازل داستان قطعه قطعه شده ی روباه ناقال و خروس زرنگ بود. طفلک خروس که کلکش 

نگرفت و خوراک روباه بال شد.
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ایستگاه زبان انگلیسی
بــه نظــر شــما جــدول حل کــردن کار 

حوصله سربری است؟
خب بایــد بگویم که اشــتباه می کنید! ما 
بچه های کالس دوم با کلی انرژی و هیجان 
جدول کلمات متقاطع را حل کردیم و بعد 
از کامل شدن هر کلمه برای خودمان هورا 

کشیدیم!
مــا با یــک کار گروهــی پر از شــادی و 
هیجان، توانســتیم جواب سؤال های جدول 
را پیدا کنیم، حروف انگلیســی را در جای 
درست شان در جدول قرار بدهیم، کلمه های 
صحیح بســازیم و برای گروه مــان امتیاز 

کسب کنیم. آفرین به این همه پشتکار!

ایستگاه هنر
وای که چه قدر خوشمزه بود این ایستگاه!

 دانش آموزان پایه دوم به مناســبت جشن پیروزی انقالب کیکی تدارک دیدند. 
البته کیکی نمادین با شرایطی خاص! هر دانش آموز یک طرح سینی مقوایی از بین 
یک عالم طرح انتخاب کرد. در مرحله ی 
بعد، با توجه به هندسه ی سینی، طرحی 
که با آن ســازگار بود، انتخاب شد و 
سرانجام بخش شیرین مسابقه شروع 
شد: بچه ها پیش بند بستند و آستین باال 
 زدند و با خمیر بازی و وسایل تزیینی 
مشــغول کیک پزی شــدند. بعد از ده 
دقیقه تعــداد زیادی کیک زیبا حاصل 
تــالش دانش آموزان تــوی صف بود تا 
سرآشــپزهای خوش ذوق طعم و شکل 

دلپذیر آنها را ارزیابی کنند.
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 ایستگاه کامپیوتر
سال هاست که مخاطب اندیشه های ما، تنها آدم ها نیستند، کامپیوتر هم 
یکی از مهم ترین این مخاطب هاست، اما زبان ارتباطی انسان و کامپیوتر 
بر اســاس کلمات نیست براســاس صفر و یک است. ازآن جایی که این 
ارتباط روز به روز از اهمیت بیشــتری پیــدا می کند، تصمیم گرفتیم به 
دانش آموزان مــان این نوع ارتباط را آمــوزش بدهیم و تصمیم گرفتیم از 
ابزار قدیمی انســان ها، یعنی موسیقی و آواز، برای دل نشین تر کردن زبان 

صفر و یک استفاده کنیم.
وقتی بچه های پایه ی دوم صبح روز سه شــنبه وارد ســالن همایش شدند، 

صدایی شنیدند که تا آن لحظه به گوش شان نخورده بود:  بو بو بو با با...
بچه ها بعــداً متوجه شــدند که 
بــو معادل صفر و بــا معادل یک 
است و آنها باید با به دست آوردن 
این اعــداد و تبدیل آنها به کلمه ی 
انگلیسی مورد نظر، رمزی را که به 
زبان کامپیوتر به آنها گفته می شد، 
پیدا کننــد. آنها بــرای اولین بار 
توانســتند به زبانی که همیشه در 
همه ی زندگی شان وجود دارد اما تا 
آن موقع به آن توجه نکرده بودند، 
گوش کنند و با آن ارتباط بگیرند. 



مســـابقات دهـــه ی فجـــر 
دبســـتان - پایـــه ی ســـوم شـــیخ ها هاجـــر 

ـــور ـــه محمدپ ریحان
الیاســـی یاســـمن 
بهرامـــی تـــرگل 
ــرزازاده ــاز میـ بهنـ
فتــــاحی نســـیم 
غزالـه کریمانی پـور

دانش آموزان پایه ی ســوم روز دوشنبه پانزدهم بهمن با استفاده 
از نقشــه ی راهنمای مسیر که هشت ایســتگاه مسابقات در آن 
تصویرسازی شــده بود، رقابت را آغاز کردند. آنها در راه رسیدن 
به ایســتگاه ها گرم صحبت و مکاشــفه و جستجو می شدند و 
کنجکاوانه طی مسیر می کردند. این گفتگوهای عالمانه و دلپذیر 

واقعاً شنیدنی بود.
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ایستگاه علوم
در این ایستگاه، بچه ها باید ترکیب شیمیایی معروفی را به نام »خمیردندان فیل« درست می کردند. 
ابتــدا مقداری مخمــر در اختیار هر گروه قرار گرفت. در این فاصله، تا مخمر آماده شــود، بچه ها 
با موضوع کیمیاگری و شــیمی آشــنایی 
مختصری پیدا کردند، ســپس مقداری آب 
اکسیژنه در استوانه ی مدرج، دو بشر یکی 
حاوی مخمر عمل آمــده و دیگری حاوی 
مایع صابون در اختیار هر گروه قرار گرفت. 
در پایان، بچه ها با همکاری هم هر سه ماده 
را مخلوط کرده و خمیردندان فیل را تولید 
کردند. به راستی بچه ها خود را در جامه ی 
دانشمندان می دیدند و سر تا پا غرق غرور 

و افتخار بودند. جای تان واقعاً خالی بود.

ایستگاه فارسی
درایســتگاه سه بخشی فارســی ، هر گروه 
هر ســه بخش را به نوبت انجام داد. بچه ها 
در مرحلــه ی اول خــود را زبان دان هایــی 
می دیدند که قرار است توانایی های شان را 
در دســتور زبان فارسی، به خصوص صرف 
افعال  به نمایش بگذارند. در مرحله ی دوم 
استادان معناشناسی شدند و با مرتب کردن 
جورچیــن معنــای کلمــات، کارت های 
هم معنی را کنــار یکدیگر قراردادند و در 
مرحله ی آخر، که بیشــتر از مراحل قبل 
هیجان داشــت، دارت به دســت صفحه    ی 
یونولیتی پــر از کلمه هــای هم خانواده را 
نشانه گرفتند. محل مسابقه مملو از شور 

و خنده بود.
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ایستگاه اجتماعی
تمرین همکاری و حمایت: قرار بود بچه ها 
با کمک یکدیگر کتابی را بدون استفاده از 
دست  در طی یک مسیر هوالهوپی شانه به 
شانه هم حمل کنند و مواظب باشند کتاب 
روی زمین ســقوط نکند. همچنین در طی 
مسیر باید به یکدیگر کمک می کردند که 
همه ی اعضــای گروه داخل هوالهوپ باقی 
بمانند. این تــازه اول ماجرا بود؛ هر گروه 
می بایســت در طول مســیر یک عدد بند 
کفش و یک عدد کفــش را از روی زمین 
بردارد؛ بدون آن که کتاب ها از شانه شــان 

بیفتد. در مرحله ی آخر، دانش آموزان سرگرم بستن بند کفش 
شــدند و ســرانجام در حالی که بادی به غبغب انداخته و آواز 

پیروزی سر داده بودند، خود را به ایستگاه بعدی رساندند. 

ایستگاه هنر و موسیقی
 این مســابقه عنوان قشنگی داشت: گوش 

بده... تصویر کن...
در این ایستگاه، هفت قطعه ی کوتاه موسیقی 
برای بچه ها پخش شد و آنها  ضمن شنیدن 
صدای سازها و شناسایی آنها، حداقل چهار 
ساز و نوازنده را به دلخواه انتخاب کرده و 
نقاشی کردند. بچه ها در این ایستگاه هنری 
عالوه بر تقویت درک شنیداری و آشنایی 
بیشتر با سازها، توانســتند تصویرسازی 
آنهــا را هم تجربه کرده، به تناســب میان 

ساز و نوازنده نیز توجه کنند.
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ایستگاه زبان انگلیسی
دانش آموزان با اســتفاده از نقشه ای که در 
دســت داشتند به ایســتگاه ما رسیدند که 
 riddles , فعالیت های متفاوتــی را مانند
tongue twisters, spot the differ-

ences برای شــان در نظــر گرفته بودیم و 

بی صبرانه منتظر حضورشان در کنار خود 
بودیم. هیجان گروه ها برای درســت انجام 
دادن مراحل و کمــک به همدیگر همه را 

سر شوق آورده بود.

ایستگاه کامپیوتر
هرروز که از خواب بیدار می شوم تا موقعی که می خوابم، 
پیام های زیادی بین من و افراد مختلف رد و بدل می شــود. 
از آنجــا که هم زمان با من میلیون ها نفر دیگر هم درحال 
ارسال پیام هستند، همیشه برایم جالب بوده که بدانم پیام 
من چطورمقصد خودش را به سوی مخاطبم پیدا می کند و 

پیام طرف مقابل بعد از طی چه مسیری به من می رسد.
روز مسابقه وقتی از روی نقشه مسیرم را تا سایت کامپیوتر 

دنبال کردم تعدادی از بچه ها را دیدم که به 
شکل دایره روی زمین نشسته اند. در دست 
هرکدام دو میوه  بود و جلوشان روی زمین، 

یک کاغذ به رنگ میوه شان.
میوه ها حکم پیام و ترمینال را داشــتند که 
در شروع مسابقه به طور رندوم بین بچه ها 
پخش شــده بود. قانون بازی این طور بود که 
هرکس یک میوه در دســت داشت ولی با 
دســت خالی اش می توانست از دو نفر بغل 
دســتی خود هم میوه بگیرد. به این ترتیب 
میوه ها به گردش می افتادنــد و بازی ادامه 
پیدا می کرد تا وقتی که میوه های هرکس به 
دست خودش برسد. نکته ی جالب بازی این بود که باید با 
رقیب های خودت همفکری و همکاری می کردی تا بتوانی 
میوه های خودت را به دســت بیاوری. گاهی مجبور بودی 
میوه ی خودت را بدهی تا میوه های شخص دیگر به دستش 
برســد و بعد میوه های تو به خــودت برگردد. هدف بازی 
مدل سازی یک شبکه بود؛ یعنی پیام هرکس باید درانتها 
به دســت خودش می رســید و فقط در این صورت بود که 
برنده می شدی و همه هم در انتها به هدف شان می رسیدند. 
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ایستگاه ریاضی
هــر ده دقیقه یک بار،هشــت یا نه تــا از بچه ها بدوبدو 
و با هیجان بــه کتاب خانه می رســیدند و پچ پچ کنان به 
برگه ی راهنمای مســیر نگاه می کردند تا مطمئن شــوند 
ایســتگاه ریاضی همین جاســت. بعد از اینکه جای شــان 
را پیدا می کردند و دور میز می نشســتند، پس از شــنیدن 

دســتورالعمل، درســت کردن پازلی را  که روی میزقرار 
داشــت، آغازمی کردند. در حین مســابقه نیز ضرب هایی 
را کــه روی تکه های پازل بود با هــم چک می کردند تا 

تکه های پازل درست کنار هم قرار بگیرند.
- هفت هشت تا چهل و شش تا؟ 
- نه بابا پلنگ و شش تا! 

گروهی که کارش را زودتر تمام می کرد می توانست 
روی میز دیگر کتاب خانه ســراغ پــازل ضرب و 
تقسیمی جدید برود و آن را حل کند. وقتی کارهمه ی 
گروه ها تمام شــد بچه ها کنار هم ایســتادند و به 
پازل های ساخته شده در هر سه گروه نگاه  کردند. 

پازل هر گروه عددی را نشان می داد: 22 -  11
با کمــی همفکری و دقت، بچه هــا متوجه تاریخ 

22بهمن شدند.

ایستگاه هدیه های آسمانی
بچه ها بدو بدو وارد نمازخانه شدند. ابتدا به توپ ها 

نگاه کردند و بعد با تعجب به من.
- آخه توپ بازی و هدیه های آسمانی! مگه می شه؟

 بچه ها با یک دنیا ســؤال جلو آمدند و من  به سمت 
پاکت سؤال ها و توپ ها راهنمایی شان کردم.

- جواب ســؤال  روی هر پاکت را از روی نوشته های 
روی توپ پیدا کنید.

اول فکر می کردند کار ســاده ای اســت، ولی سؤال ها 
چالش برانگیز بود و جواب ها به هم نزدیک.... ده دقیقه 
درگیر پیدا کردن پاسخ ها شدند و در آخر پاسخ ها را 

به سمت سبد خود نشانه گیری و پرتاب  کردند.



دانش آموزان پایه ی چهارم روز سه شــنبه شانزده بهمن 
به قول خودشان رقابتی سنگین و نفس گیر را در شش 

ایستگاه به نمایش گذاشتند. 

ــر  ــه ی فجـ ــابقات دهـ مسـ
دبســـتان - پایه یچهـــارم
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بهنـــاز میـــرزازاده
فتاحـــی نســـیم 
ســـپیده برنجـــی
ــیخ ها ــر شـ  هاجـ
مریم یزدان پرسـت

ایستگاه زبان انگلیسی
قبل از شروع مسابقه بچه ها با چهره های مشتاق در تیم های سه نفره در 

کالس حضور داشتند.
 رقابت ســه مرحله داشت و هر تیم تالش می کرد تا بیشترین امتیاز را 
برای کالسش کسب کند و هر مرحله را سریع تر تمام کند تا به معمایی 

دست یابد که آنها را به مکان مرحله ی بعد راهنمایی می کرد.
در مرحلــه ی اول جدولــی را حل 
در  دوم  مرحلــه ی  در  و  کردنــد 
spelling bee شرکت  مسابقه ی 
کردنــد که  بایــد دیکته ی صحیح 

کلمات را می نوشتند. 
در مرحله ی پایانی مسابقه هم باید 
تصویری را که به آنها داده شده بود، 
برای هم تیمی خود طوری توصیف 
می کردند که بتواند آن را رسم کند. 
تالش بچه ها برای توصیف درست 

تصاویر دیدنی بود.



34

ایستگاه هدیه های کامپیوتری
ســفر ماجراجویانه ی بچه ها رأس 
ســاعت دوازده ظهر روز آغاز شد. 
بچه هــا وارد ایســتگاه کامپیوتر 
شــدند. از هر کالس دو نفر در این 
ســفر همراه ما بود. چشمان شــان 
برق می زد و گوش های شان آماده ی 

شنیدن بود.
 بعد از توضیح مربی، بچه ها سریع 

کارشان را شروع کردند.
 مســابقه با خواندن کتاب داستان 

هیجان انگیز بدون عنوانی شــروع شد که جلدش با کاغذ 
رنگی پوشانده شده بود. بعد از خواندن کتاب بچه ها باید 
عنوان مناسبی را برای آن انتخاب می کردند که پیام اصلی 
کتاب را نشان می داد. این کلمه، کلمه ی رمز بود که با آن 

وارد مرحله ی بعد می شدند.
حــاال باید رمز را تبدیل به چراغ های روشــن و خاموش 
می کردند. ایــن کار را با رنگ کردن چراغ ها در برگه ای 

که چراغ های رنگ نشده  داشت، انجام دادند.
در قســمت بعدی با استفاده از جدولی که  تبدیل حروف 

به کد باینری، یا صفر و یک بود، کد باینری رمزشــان را 
به دست می آوردند. ولی این پایان ماجرا نبود...

وسایلی در اختیار گروه ها قرار داده شد و بچه ها با سلیقه ی 
خود، دو رنگ از یک وســیله را )به منزله ی صفر و یک( 
انتخاب کردند و با اســتفاده از کد باینری به دست آمده، 
با آن وســایل یک کاردستی ســاختند. قهرمان ایستگاه 
ما گروهی بود که اعضایش بــا یکدیگر همکاری زیادی 
داشتند و با رفتار مناسب، تقسیم کار، سرعت و دقت باال، 

همه ی مراحل را کامل طی کردند.



ایستگاه عروسک های سخنگو و لباس سحرآمیز
عروسک ها واقعاً می توانند سخن بگویند. 

با تکه پارچه، تشــتک های نوشــابه، ســی دی شکســته 
و دکمه هــای رنــگ و رو رفتــه، می تــوان زیباتریــن و 
پرجزییات تریــن لباس ها را برای شــاهزاده ها،کولی ها و 
پیرزن  های درون قصه  طراحی کرد. می توان شخصیت ها را از 
دل قصه ها روی صفحه های سفید کاغذ آورد یا برای تصاویر 
بی نام و نشــان شــخصیت های عجیب و غریب، قصه های 

جذاب و شنیدنی نوشت. وقتی فعالیت های مسابقه ی فارسی 
و هنر و اجتماعی را با همکارانم طراحی و آماده می کردیم، 
فکر می کردم قرار است بچه ها را شگفت زده کنیم، اما وقتی 
در مراحل مختلف فعالیت ها همراه بچه ها بودم و نتیجه ی 
کارهای شان را دیدم، من بودم که از آن ها یاد گرفتم و آن ها 

بودند که مرا شگفت زده کردند. 
بلــه، این من بودم که فهمیدم عروســک ها واقعاً ســخن 

می گویند.

ایستگاه علوم و ریاضی
»با اعداد المپ ها را روشن کن«

 عنوان ایستگاه ما این بود. 
مســابقه ی علوم و ریاضی در چهار 
سطح مختلف سؤال داشت. هر گروه 
چهار پاکت داشــتند که در هرکدام 
ســؤاالت یک ســطح قرار داشــت. 
بچه ها اگر سؤاالت یک امتیازی را 

جــواب می دادند، در ازای آن یک قطعه ســیم می گرفتند. 
حاصل پاسخ به سؤاالت سه امتیازی یک المپ یا آرمیچر 
بود، اما برای گرفتن باتری حتماً باید سوال پنج امتیازی را 

حل می کردند. بچه ها به مرور مدار را می بســتند و برای 
تکمیــل آن تصمیم می گرفتند به کدام نوع ســؤال جواب 

بدهند تا مداری کامل داشته باشند.
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ایستگاه گفت وگو به زبان رپ
در این بخش یک گروه سه نفره از هر کالس حضور داشتند. به هر سه گروه  داستان مشابهی 
داده شــد. داســتان ماجرای گفت وگوی ناموفقی بین یک مادر و دختر بود. هر گروه بعد از 
خواندن داستان باید به سؤاالتی جواب می داد و سپس گفت وگویی را با رعایت اصول صحیح 
آن می نوشــت و بعد آن را با ریتم موسیقی رپ اجرا می کرد. بچه ها به خوبی درگیر فعالیت 

شده بودند و بخش موسیقی برای شان بسیار هیجان انگیز بود.
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مســـابقات دهـــه ی فجـــر 
ــم ــتان - پایه یپنجـ دبسـ بهرامــی تــرگل 

ــرزازاده ــاز می بهن
ــم جعفرآبادی مری
فالح فــر ســپیده 
فتاحـــی نســـیم 
دریـــاب ســـمن 
زینــب کالهــدوز
محــــبی الهــــه 

دانش آموزان پایه ی پنجم روز چهارشنبه هفده بهمن با هم به رقابت 
پرداختند. این رقابت ها در هشــت ایستگاه به نمایش گذاشته شد. 
شــور و هیجان بچه هــا دیدنی بود؛ مخصوصاً کــه خود را صاحب 
کوله باری از تجربه در مســابقات دهه ی فجر می دانستند و از همان 

شروع رقابت ها همگی خود را برنده می دیدند.

ایستگاه هنر
بچه ها با وســایلی که به همراه آورده بودند، مشغول ساختن سه ساز 
مختلف شــدند. هر گروه باید سه ساز گیتار، پن فلوت و کاستانت 
را با وســایلی مثل جعبه ی کفش، ِکش، پوست گردو، مقوای محکم، 
نِی آیس پک به شــیوه ای می ساختند که صدای درستی را تولید کند. 
رعایت زیبایی و تمیزی در ساخت ساز هم از موارد مورد ارزیابی در 
این مسابقه بود. در روند انجام این کار، بچه ها می توانستند مهارت ها 

و آموخته های گوناگونی را در خود محک  بزنند.
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ایستگاه زبان انگلیسی
بچه ها در تیم های سه نفره مسابقه را 
آغاز کردند. رقابت در ســه مرحله 
بــود و هر تیم باید تــالش می کرد 
برای کالسش  را  امتیاز  بیشــترین 
کســب کند و مراحل را ســریع تر 
به پایان برساند و به معمایی دست یابد 
که گــروه را به مکان مرحله ی بعد 
راهنمایی کند. در مرحله ی اول یک 
جدول حل کردند، در مرحله ی دوم 

با شرکت در مســابقه ی spelling bee دیکته ی صحیح 
کلمات را نوشــتند. آخرین مرحله کــه دوبله ی همزمان 
بود، هیجان انگیزترین قسمت این رقابت ها بود. سرعت و 
خالقیت در این قســمت نقش مهمی داشت. ما بی صبرانه 
منتظر بودیم تا نتیجه ی این تالش گروهی را ببینیم. بعد از 
بیست دقیقه تیم ها آماده ی ارائه بودند و ما شاهد اجراهای 
بی نظیری از دانش آموزان بودیم که کار داوری را برای ما 

بسیار سخت می کرد.

ایستگاه ریاضی
ساخت حجم های متفاوت و رسم  اشکال پیچیده تر هندسی، 
چندان جایی در کتاب درسی ما ندارد. من همیشه دوست 
داشــتم بچه ها لذت درگیر شدن با این بخش از ریاضیات 
را هم بچشند؛ به این امید که شاید قالب شان به این کنِج 
ریاضیات گیر کند و شیرینی اش به مذاق شان خوش آید. 

هر بهانه و موقعیتی که دست می داد، اولین انتخاب من برای 
طراحــی یک فعالیت این بود که بچه ها کاری در زمینه ی 

هندسه انجام دهند. 
ســاخت هرم در قالــب گروه های 
دونفره، بدون هیچ پیشــینه ی ذهنی 
نســبت به روش انجام کار )رســم 
گســترده ی شــکل فقط با پرگار و 
خط کش( و حتی بدون آشــنایی با 
حجــِم معرفی شــده، کاری بود که 
بچه های پنجم به خوبی از عهده ی آن 

برآمدند.



ایستگاه فارسی
عادت داریم تنهایی شــعر بنویســیم، ولی بچه های پنجم امسال کنار هم نشستند و در یک ساعت 
با هم شعر نوشتند. سه گروه چهار نفره با هم خلوت کردند و هر کدام شعری درباره ی مهاجرت 
نوشتند و به این فکر کردند که چقدر مهاجرت براي شان جدی است و چقدر تا به حال به آن فکر 
کرده اند و چقدر سودایش را دارند و رفتن براي شان چه معنایی دارد. سعی کردند موقع نوشتن وزن و 
قافیه را هم رعایت کنند. تق تق روی میز می زدند تا خیال شان راحت باشد موسیقی مصرع ها با هم 

یکي اســت و قافیه ها درست است، 
شعر معنا دارد و آن را در فرم درستی 

منتقل می کند. 
نتیجه ی کارشان عالی بود. بعضی ها 
مهاجرت را در عام ترین معنی نشان 
دادند و بعضــی در درونی ترین فرم. 
دیدنــد که حتی فردی ترین شــکل 
بالغــت، یعنی شــعر را هم می توان 
به شــکلی گروهی تبدیــل کرد و 
دغدغه های شخصی را به دغدغه های 

جمعی و درباره ی آن سرود.

ایستگاه کامپیوتر
در مرحله ی اول مسابقه ی رمزگشایی و رمزنگاری کامپیوتر پنجمی ها، به هریک از دو نفر عضو 
گروه چند کلمه ی انگلیسی داده شد که باید آن ها را با روشی که قبالً در کالس آموزش داده شده 
بود، به کد  های باینری تبدیل می کردند. چون این مرحله به سرعت و دقت زیادی احتیاج داشت در 
ســکوت کامل انجام شد. بعد از انجام این مرحله، یک بورد با پنج چراغ در اختیار دانش آموزان 
قرار گرفت. بچه ها باید به وسیله ی چراغ های این بورد کلمات باینری شده خود را به دوست شان 
منتقل می کردند، به این صورت که هر چراغ روشــن نمایش دهنده ی عدد یک، هر چراغ خاموش 

نمایش دهنده ی عدد صفر و پنج چراغ خاموش نمایش دهنده ی پایان هر کلمه بود.
 دانش آموزان از دیدن بوردها و نحوه ی کار با آن ها ذوق زده شــده بودند و برخالف مرحله ی قبل، 

مرحله ی انتقال کلمات به وسیله بورد حسابی پرسروصدا برگزار شد.  
بعد از آن که هرکدام از اعضا کلمات خود را به دیگری انتقال داد، عدد باینری  به دســت آمده را 
به کلمات انگلیسی تبدیل کردند. از ترکیب کلمات نفر اول و دوم یک جمله به دست می آمد که 

نشان دهنده ی پایان  مسابقه بود.
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ایستگاه اجتماعی
در این ایســتگاه بچه ها برگه ای دریافت کردند که روی 
آن اســم چند پدیده ی جغرافیایی نوشــته شده بود. آن ها 
تاکنون نام چنین پدیده هایی را نشــنیده بودند. بچه ها به 
کتاب خانه رفتند و معنی پدیده ها را جســت وجو کردند، 
نتایج را یادداشت کردند و تصاویرشان را به ذهن سپردند. 
بعد دوباره به یکی از کالس های محل برگزاری مســابقه 
بازگشتند و به کمک وسایلی که بخشی از آن ها بازیافتی 
بــود و بقیه به معنی واقعی کلمه خرت و پرت، مشــغول 
ساختن پدیده های جغرافیایی شدند. مواجهه با این وسایل 
به گفته ی خودشــان »به دردنخور« شــوری اضطراب آلود 

ایجاد کرده بود: 
-حاال چه طوری با این تکه پاره ها دلتا، کلوت، جنگل های 

استوایی و شبه جزیره درست کنیم؟
  اما دســت به کار شدند و زمانی نگذشت که وسیله های 
به دردنخور، حســابی به درد بخور شدند و همه ما از دیدن 
این همه دست ساخته حســابی ذوق زده شدیم و متعجب! 
بــا دیدن این همه جنب و جوش و تکاپو، یاد حرف خانم 
تنکابنی افتادم که می گفت شاید الزم نباشد خالقیت را به 

بچه ها یاد بدهیم، فقط کافی است آن را نُکشیم.

ایستگاه علوم
چطــور می توانیم با وســایلی که روی میــز داریم، یک 
وســیله ی بزرگ را در وان حمام قایم کنیم؟ بله، درست 
فهمیدید! مسابقه با همین پرسش شروع شد. همه می دانیم 
که بچه ها همیشــه دوســت دارند یک چیزهایی را قایم 

کنند تا کسی از کارشان سردر نیاورد. 
پس از اعالم زمان شــروع مسابقه، دانش آموزان با دقت و 
شــور و اشتیاق وســایل روی میز را بررسی کردند. باهم 
پچ پچ می کردند و هر از چندگاهی زیر چشمی نگاهی به 

معلم می انداختند.
یکی از بچه ها پرسید: 

-خانم از این محلول آبی هم باید استفاده کنیم؟
هم گروهی اش گفت: 

-هیس ســؤال نکن! امتیاز کم می شــه ازمــون، خودمون 
پیداش می کنیم.

ناگهان صدایی از آن گروه بلند شد: 
-آها بچه ها! فهمیدم، ببینین...

- نه بابا، این که نمی شه...
-  خانم ما نمی فهمیم باید چی کار کنیم...

-  ببین مگه خانم نگفته بود که...
- وای خانم بیایین این رو ببینین، چه 

باحال شد!
در یکی از بشــرها کــف آبی رنگی 
ایجاد شده بود که داشت از آن بیرون 

می ریخت. 
سرکه و جوش شــیرین با هم واکنش 
داده بودند و به کمک مایع ظرفشــویی، 
کــف زیــادی تولیــد کــرده بودند و 
سنگ ریزه  زیرشــان مخفی شده بود. 

این بود جواب سؤال.
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ایستگاه هدیه های آسمانی
خودم شاید بیشتر از بچه ها هیجان داشتم، چون هم عاشق 

مسابقه ام، هم عاشق فیلم آواز گنجشک ها.
بچه ها دو روز قبل از مسابقه، فیلم را دیده بودند.

روز مسابقه از صبح می پرسیدند:
- خانم! یعنی هیجان هم داره؟!

جای تان خالی! با هم رفتیم اتاق زبان. شش نفر بودند، شش 
نفری که هرکدام شان کلی کتاب خوانده بودند.

بخش اول مســابقه دو تا ســؤال داشــت که به 
نظرشــان ســاده و عادی می آمــد. در بخش دوم 
مسابقه بچه ها توانستند مرا به شدت تحت تأثیر 
احساسات و انگیزه های فردی شان قرار بدهند. 
در این بخــش بایــد از روی عبارت هایی که با 
قرعه های رنگی قسمت شان می شد، سکانس های 

فیلم را بازگو می کردند.
و اما بخش سوم مسابقه. فعالیتی که واقعاً دوستش داشتند: 
اجرای پانتومیم. بچه ها چقدر شــفاف و اصیل احســاس 
خود را منتقل کردند و چقدر زیبا پانتومیم اجرا کردند. 
مســابقه بود اما انگار مسابقه نبود. بچه ها از ته دل هم را 

تشویق می کردند و برای  هم کف می زدند:
 -خانــم آن قدر بهمان خوش گذشــت که اصالً نفهمیدیم 

مسابقه است.
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مســـابقات دهـــه ی فجـــر 
دبســـتان - پایه یششـــم

دانش آموزان پایه ی ششــم روز سه شــنبه شــانزده بهمن با هم به رقابت 
پرداختند. این رقابت ها در هفت ایستگاه بسیار جذاب و دیدنی به نمایش 
گذاشته شد. شــور و هیجان ششــمی ها وصف ناپذیر بود؛ مخصوصاً که  
از همان شــروع رقابت ها محکم بر طبل پیروزی می کوبیدند و خود را 

برنده ی میدان می دانستند.

 ایستگاه رادیو مدرسه
صبح روز سه شــنبه، رأس ساعت هفت صبح، سه گروه شرکت کننده در 
ایســتگاهی به نام رادیو مدرســه به هم رسیدند. همگی سرحال و قبراق 
و ســر تا پا شــور و اضطراب بودند. آغاز کار به یک شعر و یا متن ادبی 
اختصاص داشت. هر گروه فراخور سلیقه ی خودش شعری را  آماده کرده 
بود: یکی با موضوع مدرســه، یکی با موضوع زمستان و دیگری با مفهوم 
بخشش و ایثار. یکی متن را نوشته بود و یکی موسیقی زنده می نواخت و 

دیگری با لحنی درست گوش مان را مهمان واژه هایش می کرد.
در بخش دوم مســابقه، هر گروه ده دقیقه فرصت داشت تا خود را برای 
نمایشی رادیویی آماده کند و آن 
را در حضــور داوران و اعضای 
شــورا ی مدرسه و معلمان اجرا 
کند. گروه اول از تولد و مرگ 
برای مان حــرف زد. گروه دوم 
ما را به جنــوب برد، با لهجه ی 
زیبایی که نشان از تالش بچه ها 
برای شخصیت ســازی داشــت. 
آخرین گروه هم از داستان های 

کهن برای مان گفت.

محیـــا بهاریـــان
بهنـــاز میـــرزازاده
مرانـــک خســـروی
تـــرگل بهرامـــی
فتاحـــی نســـیم 
پـــگاه پورگلـــدوز
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بخش ســوم با هیجان بیشــتری دنبال شــد. هــر گروه 
بیست دقیقه وقت داشت تا اخباری درباره  ی مدرسه آماده 
کند. اخبار، چاشــنی طنز به خود گرفته بود و اجراها را 

دلنوازتر از چیزی کرد که انتظارش را داشتیم.
وقت به پایان رسیده بود و ما در اشتیاق بچه ها غرق شده 
بودیم، حاال ما بیشــتر از بچه ها هیجــان زده بودیم. ریز 
نمــرات هر بخش را نه یک بار و دوبار، که ســه بار جمع 
زدیــم و دیدیم که توانایی بچه های مــان به رقم و عدد در 
نمی آیــد، به وصف هم نمی آید. ما فقط در یک ایســتگاه 
لذت بخش، همگــی در کنار هم لحظه های شــیرین و به 

یادماندنی را جشن گرفته بودیم...

ایستگاه زبان انگلیسی
مســابقه ی زبان انگلیسی برای پایه پنجم و ششم یکسان 
طراحی شــده بود، بچه های ششم هم در سه مرحله با هم 
رقابت کردند: حل جدول، مســابقه ی  spelling bee و 
دوبلــه ی همزمان. اجراها همچنان جــذاب و دیدنی بود و 

کار داوری برای ما همچنان هیجان انگیز و مشکل.

ایستگاه طراحان خالق
دانش آمــوزان که در واقع طراحان خالق میدان مســابقه 
به حساب می آمدند، دســت خالی نیامده بودند. آن ها مداد 
رنگی و ماژیک همراه خود داشــتند. ســؤال مسابقه این 
بود: لوگویــی طراحی کنید که با وجــود برخورداری از 
تقارن، تقارن مرکزی نداشته باشد. عجب چالشی! بچه ها 
ابتدا ســخت در فکر فرو رفتند اما بعد به ســرعت دست 
به کار شدند. طرح را کشــیدند و شروع به رنگ آمیزی 
کردند. رعایت زمان اعالم شده، تمیز بودن کار، انجام کار 

گروهی و مشورت از امتیازهای این مسابقه بود.
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ایستگاه هنر
طراحي شــهري خیالي، ساختن شــهري پر از خط و فرم 
و درگیر شــدن بچه ها بــا آموخته های شــان از پنج ماه 
مدرســه و کالس هنر. آنها در گروه های دونفره شــهری 
را تصور می کردند و شــکل ســاختمان ها، رنگ ها، نور 
صبحگاهی یا شبانگاهی، درختان و آسمان را از ذهن خود 
بیرون می کشــیدند. در میان ســفیدی کاغذ، شهری زنده 
و پرجنب وجــوش را به تصویر می کشــیدند، به آن جان 
می دادند و با استفاده از قوانین رنگ های مکمل، منظره ای 
از شهر در دل زمستانی سرد یا در آغوش بهاری دلپذیر یا 

تابستانی گرم می آفریدند. 

ایستگاه کامپیوتر
مسابقه ی رمزگشایی و رمزنگاری کامپیوتر 
با حضور دو دانش آمــوز از هر کالس انجام 
شــد. در مرحله ی اول به هــر کدام از اعضای 
گروه چند کلمه انگلیسی داده شد تا با روشی 
که قبــالً فراگرفته بودند، آنهــا را به کد  های 
باینری تبدیل کننــد. در مرحله ی بعد بچه ها 

باید به وسیله ی چراغ های این بورد، کلمات باینری شده ی 
خــود را به دوست شــان انتقال می دادند، بــه این صورت 
که هر چراغ روشــن نمایش دهنده ی عدد یک، هر چراغ 
خاموش نمایش دهنده ی عدد صفــر و پنج چراغ خاموش 
نمایش دهنــده ی پایان هر کلمه بود. بچه ها از دیدن بردها 
و نحوه ی کار با آن ها خیلی ذوق زده شده بودند و برخالف 
مرحله ی قبل، مرحله ی انتقال کلمات به وســیله بورد با 

شور و هیجان خاصی برگزار شد. 
بعد از آن که هرکدام از اعضــا کلمات خود را به دیگری 
انتقال داد، عدد باینری  به دست آمده را به کلمات انگلیسی 
تبدیل کردند. از ترکیب کلمات نفر اول و دوم یک جمله 
به دســت می آمد که کلید رفتن به مرحله ی دوم مســابقه 
 www.code.org بود. در مرحله ی دوم بچه ها به سایت
مراجعه کردند و چند مرحله  از برنامه نویسی بالک بیس 
را انجام دادند که مرتبط با کدهای باینری بود. گروهی که 
بدون خطا، با همکاری بیشتر و دقت و سرعت باال مراحل 
را پشت سر گذاشته بود، باالترین امتیاز را دریافت کرد.



ایستگاه پویش اجتماعی
ما در برابر جامعه مان مسؤول هستیم. مطالعات اجتماعی 
درسی است برای ایجاد امید به بهبود جامعه. نیاز به عمل 
دارد، نیاز به تالش. نمی توان و نباید ایســتاد و منفعل بود. 
هر اجتماعی می تواند و باید خودش خود را بسازد. بهبود 
جامعه یعنی عمل و در هر عملی امید نهفته است. امید برای 
بهبود، برای ساختن جامعه ای که جای بهتری برای زندگی 
همه ي ما باشد. در هر لحظه ای که هستی، در هر جایی که 

ایستاده ای شروع کن. 
و ما شــروع کردیم. از همین حاال که ششم دبستانیم، از 
همین کالس و طبقه و مدرسه مان. تالش کردیم برای آگاه 
کردن، که آگاهی اصل تغییر است. هر کالس یک موضوع 

را که به نظرش مسئله ی جامعه مان بود انتخاب کرد. 
یک گروه ســه نفره موضوع حمایــت از حیوانات، گروه 
دیگری موضوع تبعیض جنسیتی و کالس دیگر فخر فروشی 

با تکیه بر ظواهر مادی را به عنوان مســئله ای برای آگاهی 
جامعه ی خود انتخاب کرد. هر گروه درباره ی موضوع خود 
مطالعات زیادی انجام داد و بروشوری تهیه کرد. هر گروه 
یک نشــان داشــت و رنگ خاصی را برای خود در نظر 
گرفت تا آن را در روبان هایی که به نشــانه ی تالش برای 

تغییر به دور دست های مصممش می پیچید، منعکس کند.
روز سه شــنبه فرا رســید. از صبح همه جــا رنگ بود و 
موضوع ها دهان به دهان، دســت به دست، ذهن به ذهن و 

قلب به قلب می گشت. 
بچه ها به راه افتادند، به هرکس که رسیدند، شروع کردند 
به گفت وگو، به تبادل اطالعات و روشن کردن شمع ذهن 
تا نور ایجاد شود، نورهایی کوچک، به امید اینکه هرکس 
به ذهن های دیگری نور ببخشد و روزی به جامعه ای برسیم 

روشن و آگاه. 
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متوسطه ی یک



ــود ــا بـ ــه دانـ ــر کـ ــود هـ ــا بـ توانـ

79

صبـــا ســـلطانی
مسابقه ی مشاعره هر سال در روزی جدا از دیگر مسابقات دهه  ی  فجر برگزار می شود و 

به همین دلیل، شور و اشتیاق خاص  خودش را دارد.
ســاعت یک و نیم روز سه شــنبه نهم بهمن بود. بچه ها کماکان  وارد ســالن می شــدند. 
بیست و چهار صندلی به صورت نیم دایره روی سن  آمفی تئاتر چیده شده بود و چهار صندلی 

با یک  میز برای داوران مسابقه در گوشه ی سمت  راست  آن.
داوران روی  صحنه آمدند که با تشویق بچه ها همراه بود. خانم  خطایی، خانم  حاتمی، خانم  موالیی و خانم محمدزاده. 
کالس ها با قرعه کشی، از سمت چپ صحنه صندلی ها را پر کردند. کالس 8/4 اولین و کالس 9/4 آخرین کالس بود. 
همه ی بچه ها بلند شــدند و خود را برای شروع مسابقه آماده کردند. مرحله ی اول، ده  دور داشت که بچه ها باید در 
این مرحله شــعر  سنتی می خوانند. قاعده ی این مرحله این است که هر کالسی که نتواند دو بار شعر بخواند، اعضای 
گروهش باید بنشینند و از مرحله ی اول حذف می شوند. در پایان دور پنجم، دو کالس حذف شدند، ولی می توان گفت 

که نسبت به تجربه شان، خوب کار کردند.
بعضی از بچه ها بیت ها را با احساس می خواندند و حس شعر را کامالً به ما منتقل می کردند، انگار که خودشان شاعر 
شعر هستند؛ در مقابل، بعضی به بی روح ترین شکل ممکن شعر می خواندند. صدای یکی از بچه ها هم گرفته بود و وقتی 

مســـابقه ی مشـــاعره



شعر می خواند، سکوتی آمفی تئاتر را در بر می گرفت و فقط 
صدای او به گوش می رسید.

در پایان دور ششم بچه ها می توانستند شعر خود را با آوای 
آخرین حرف شروع کنند؛ مثالً اگر آخر بیتی حرف »ظ« 
بود، نفر بعدی می توانست بیتش را با هر سه حرف »ز، ظ، 
ض« شروع کند. در این مرحله اشعار شاعرانی مانند سعدی، 
حافظ، موالنا و فردوسی خوانده شد که چه خوب، چه بد، 
نمــره ای به آن ها تعلق گرفت. این را هم بگویم که مثل هر 
مســابقه ی مشــاعره ای، ابیات »میازار موری که دانه کش 
اســت«، »توانا بود هر که دانا بود« و »چو ایران نباشــد تن 
من مباد«، بچه ها را از حذف شدن نجات  داد. مرحله ی اول با 
خواندن بیت »دوست آن باشد که گیرد دست دوست/ در 

پریشان حالی و درماندگی« پایان یافت.
در مرحله ی دوم، به هر گروه یک پاکت داده شد که حاوی 
دو کلمه بود. زمانی که نوبت هر گروه می شــد، باید یکی از 
کلمــات را بیرون می آوردند و شــعری می گفتند که خود 
 آن کلمه، در شعر باشــد. در این مرحله، بچه ها مجاز بودند 
هم شعر سنتی و هم شــعر نو بخوانند که بیشتر بچه ها از 

اشعار نو کمک گرفتند. 
کالس  دو شــعر حفظی 
تو  »بی  یعنــی  ادبیات؛ 
مهتاب شــبی...« و »آی 
مرحله  این  در  آدم ها«، 
به دو کالس نهم کمک 

ارزنده ای کرد.
مرحله ی دوم پس از دو 
 دور تمام شد و بچه ها با 
اشعاری که خود ساخته 
 بودند، پایه ی  خود را تشویق کردند. اشعار گرانمایه ای مانند 
»توپ، تانک، فشفشه«، شــعر نوستالژی کالس نهمی ها و 

شعرهای دیگر، جو مسابقه ی  ادبی را به کلی عوض کرد.
در مرحلــه ی  ســوم و آخــر، بچه هــا باید بــا کلمات و 
کلید واژه های داده شده، شعری با مفهوم داده شده، می خواندند. 
در  این  مرحله بچه ها می توانستند بیشتر، از رباعی های خیام 

کمک  بگیرند.
ســتایش خدا، کنترل خشم  و خویشــتن داری، ارزش علم، 
آزادگی و آزاد زیستی، نیک نامی، وطن دوستی، خودشناسی، 
تفکر در جهان خلقــت، از جمله کلمات و کلید واژه هایی 
بودند که در این مرحله به بچه ها داده شده بود. در این مرحله 
هم بچه ها تمــام توان خود را بــه کار  گرفتند و با مفاهیم 
داده شده، اشعار مرتبطی خواندند که احتماالً معلمان امیدوار 

بودند بعضی از پیام های این اشعار، آویزه ی گوش ما شود)!(
صدای تشویق و شــعر های بچه های حاضر در سالن دوباره 
شنیده شد. مســابقه ی مشاعره ی ســال 1397 هم باالخره 
به پایان رســید و حاال من مانده بودم با نوشتن یک گزارش 

مفصل از یک مسابقه ی مفصل تر.

80
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ایــن کتاب هــا را حتمــاً بخوانیدمهسـا رئیس کرمی
وقتی دوســتم گفت: »تمــام!«، بالفاصله کرنومتر را متوقف کردم و گفتم: »هفت دقیقه و بیســت و شــش ثانیه«. 

دست هایش را به نشانه موفقیت مشت کرد و توی هوا کوبید: »قراره ببریم!«
کار ما برای مســابقه ادبی این بود که کتابی مناســب را انتخاب کنیم و درباره ی آن، معرفی بنویســیم و روز شنبه 
سیزدهم بهمن ماه آن را به مدرسه تحویل دهیم، ولی بخش اصلی و هیجان آور مسابقه این بود که ما باید در روز مسابقه؛ 
یعنی یکشنبه چهاردهم بهمن در  کتابخانه ی  مرکزی و در حضور داورها و بقیه ی گروه ها از متن خود دفاع می کردیم و 
حضار را جوری قانع می کردیم که قبول کنند کتاب منتخب ما ارزش خواندن دارد. انتخاب کتاب مناسب، استفاده ی 
درســت از کلمات در ارائه، آوردن دالیل منطقی برای جلب توجه خوانندگان و ارائه ی مختصر و مفید از معیارهای 

امتیازدهی بود. داورها خانم خطایی، خانم موالیی، خانم محمدزاده، خانم نصیران بودند.

ـــی ـــابقه ی ادب مس
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من متن معرفی را نوشــته  بودم و قــرار  بود بخش  عمده ی 
ارائه به عهده ی هم گروهی ام باشد، او هم دقیقاً تا وقتی که 
نوبت مان شد داشت زیر لب متن  ارائه اش را تمرین می کرد 
و مــن هم دیگر از این  همه اضطراب  او خنده ام گرفته  بود. 
ما برای ارائه، پوســتری درســت کرده  بودیم و جمله های 
 زیبــای کتاب را روی آن چســبانده  بودیم، این کار از نظر 
داورهــا خیلی خالقانه بود. بقیــه ی گروه ها نیز ارائه های 
خوبی داشــتند و صادقانــه می گویم، من به شــخصه قانع 
شدم که بیشــتر کتاب ها را بخوانم. کتاب ها از ژانرهای 
مختلف و نویسنده های مختلف بود و با این حال، هرکدام 

جذابیت های خود را داشت. نتیجه ی مسابقه را کمی بعدتر 
تــوی آمفی تئاتر اعالم کردند.  شــور و هیجان برنده ها و 
البته ناراحتی بچه هایی که به امتیاز دلخواه شــان نرسیده 

بودند، غیرقابل وصف بود.
 مســابقه ی ادبی دهــه ی  فجر هــم با تمام خوشــی ها و 
بدی هایش به پایان رسید. ناراحت کننده است که امسال 
سال آخری اســت که ما نهمی ها در این مسابقات حضور 
داریم، اما خاطرات خوشــی که از ایــن دوران داریم جای 
تمام ناراحتی ها را می گیرد. برای نهمی های سال های آینده 

هم آرزو می کنم همین احساس را داشته باشند.



فرانک ضرغامیان

ترانه های آموزشی
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وقتی موضوع مســابقه ی زیست و شیمی را فهمیدیم حسابی تعجب کردیم: ساختن موزیک ویدئو آموزشی بین سه تا 
هفت دقیقه با موضوع بازیافت و آلودگی هوا. نوشتن ترانه و ساختنش به تنهایی کاری سخت است چه برسد به این که 
بخواهد آموزشی هم باشد. همه ی گروه ها نزدیک به دوهفته برای تحویل موزیک ویدئوهای شان فرصت داشتند و در 

طول این مدت نیز کارهای زیادی برای انجام دادن.
در قدم اول درهمان اولین روزها از بین دو موضوع داده شــده یکی را برای نوشــتن انتخــاب کردیم. از معیارهای مهم 
امتیازگرفتن، یکی هدف اصلی آموزشی و دیگری استفاده از منابع معتبر بود. پس در دومین قدم تالش کردیم از کتاب ها 
و سایت های مختلف و معتبر، اطالعات جمع آوری کنیم. در قدم بعدی، با استفاده از اطالعات جمع آوری شده مان ترانه ای 
با موضوع انتخابی مان نوشــتیم. پس از آن می توانستیم به ساخت آهنگ و ریتم بپردازیم که کاری امتیازی و خالقانه 

بود و در آخر کارهای تنظیم و خواندن ترانه و ساخت موزیک ویدئو را انجام دادیم که سخت ترین قسمت کار بود.
 یکی دیگر از معیارهای مهم مسابقه تحویل به موقع؛ یعنی بین ساعت هشت تا ده صبح روز قبل از مسابقه بود. در روز 
مسابقه همه ی گروه های کالسی به همراه داوران، که از معلمان زیست و شیمی بودند، در آزمایشگاه زیست جمع شدند 

تا موزیک ویدئوهای ساخته شده را ببینند.
از مهم ترین معیارهای مسابقه ی زیست و شیمی طبق گفته داوران: انتقال مفهوم، خالقیت، منابع معتبر، اطالعات کافی، 

هماهنگی متن و موسیقی، و هماهنگی موسیقی و فیلم، کیفیت تولید و تحویل به موقع بود.
چند ساعت پس از دیده شدن همه ی موزیک ویدئوها، نتایج و سه رتبه ی برتر در آمفی تئاتر اعالم می شد.

ــی ــابقه ی ادبـ مسـ



ـــادی ـــاک صی رون

تالش هـا و توانائی هـای بچه هـا
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باالخره روز موعود رســید. روز مسابقات دهه ی فجر! روز رقابت و اضطراب و هیجان. روزی متفاوت، روز تشویق، روز 
شادی و سروصدا و مهم تر از همه: روزی که هیچ خبری از درس نبود! 

برای دیدن مسابقه ی عربی به کالس 7/1 رفتم. هنوز داور ها نیامده بودند؛ فعالً فقط تمرین های پایانی بود و اضطراب ها ی 
کم و زیاد بچه ها. بعضی  اصالً اضطراب نداشــتند و بعضی هم سعی داشتند با تکان دادن پاها یا گره زدن انگشت های شان به 
یکدیگر، از آن خالص شــوند. بعد از مدتی داور ها وارد شــدند و لبخند تلخی روی صورت بچه ها نشست. همه از کالس 
بیرون رفتند و اولین گروه برای شــروع مســابقه روی سکو رفت. مسابقه ی عربی به این شکل بود که از قبل به گروه ها، 
ضرب المثل هــا و واژه هایی عربی داده بودند و گروه های دونفره باید آن ها را به صورت پانتومیم اجرا می کردند؛ یعنی یکی 
اجرا می کرد و دیگری آن را حدس می زد. گروه ها به نوبت داخل می شدند. بعضی ها ضرب المثل ها را بهتر از واژه ها حدس 
می زدند و بعضی ها واژه ها را بهتر از ضرب المثل ها. بیشتر گروه ها با وجود اضطرابی که موقع مسابقه هست، خوب اجرا 
کردند و خوب حدس زدند، طوری که تقریباً تمام گروه ها راضی از کالس بیرون می آمدند. من هم از کالس بیرون آمدم 

در حالی که فکر می کردم بچه ها چطور توانسته بودند آن همه ضرب المثل عربی را حفظ کنند!

ـــه ـــی و اندیش ـــابقه ی عرب مس
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و اما بشــنوید از مسابقه ی اندیشه! فضای کتابخانه، یعنی 
جایی که مســابقه در آن برگزار می شــد، قبــل از ورود 
داور ها نسبت به گروه عربی خیلی ساکت تر بود. بعضی از 
گروه ها همان موقع هم در حال کامل کردن اسالیدهای شان 
بودند )البته نــه موقع ارائه!(. در این بخش از مســابقه به 
بچه ها آیاتی از قرآن داده شــده بود. هر کدام از این آیات 
به ویژگی های خاصی اشاره داشتند و بچه ها باید فردی را 
که دارای آن ویژگی ها بود، پیدا می کردند. کار سختی بود 
به خصوص این که عالوه بر این، بچه ها باید آیات مشابه با 
مفاهیم مشابه را هم پیدا می کردند و ارائه می دادند. موقعی 

که مسابقه شــروع شد، گروه ها به صورت دو یا سه نفره 
جلــو می رفتند و درباره ی آثار،  ویژگی و زندگی نامه ی آن 
شخصیت توضیح می دادند.  شخصیت ها خیلی متنوع بودند: 
آدم های معروف و قدیمی، شــخصیت های کتابی، فیلمی و 
ســریالی و حتی آدم هایی که اسم شان به گوش ما نخورده 
بود. به هر حال این بخش هم به خوبی اجرا شــد. به نظر 
من که تالش ها و توانایی های بچه ها واقعاً قابل توجه بود.

همه ی این ها فقط بخش کوچکی از مســابقات بزرگ آن 
روز بود. حاال باید منتظر می ماندیم تا بقیه ی مسابقات در 

بخش های دیگر شروع شوند.



ــتگاه ــار ایسـ چهـ
ســارا یکرنگــی
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مســـابقه ی اجتماعـــی و جغرافـــی

 مسابقه ی اجتماعی حدود ساعت هشت شروع شد . ابتدا به هر کالس یک برگه ی زرد رنگ دادند که در آن 
اسم هر کالس و چهار جهت جغرافیایی: شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی و جنوب غربی نوشته شده بود 

که هرکدام نشان دهنده ی یک ایستگاه بود  که با توجه به ترتیب آن، ترتیب ایستگاه ها نیزمشخص می شد.
ایستگاه اول برای ما ایستگاه شخصیت ها بود. از قبل به هر پایه اسم سه شخصیت را داده بودند و باید در این مدت 
برای هرکدام از آن سه شخصیت یک دفاعیه و شکواییه می نوشتیم. روی تابلویی عکس تمام آن شخصیت ها 
نصب شده بود و هر کدام با شماره ای بین یک تا سه مشخص شده بودند. با قرعه کشی شماره ی یک شخصیت 
مشخص می شد و بعد از تشخیص او از روی عکسش شروع به دفاع و شکایت از او می کردیم. گروه ها دو نفره 
بود، یکی از ما از شخصیت دفاع  و دیگری از او شکایت می کرد و سعی می کردیم تمام رویدادهای مهم زندگی 
او را بیان کنیم. تعدادی از معیارهای ارزیابی، مستند بودن گفته ها، فن بیان و استفاده از زبان بدن بود. د رآخر 
هم از ما سؤالی می پرسیدند که باید با تحلیل زندگی شخصیت مورد نظر، جواب آن را می دادیم تا با این کار 
نحوه ی برخوردمان را با سؤالی که جواب آن را از قبل نمی دانیم و باید برای پاسخش تحلیل کنیم، بسنجند. 

با صدای سوت، ایستگاه مان را عوض کردیم و به ایستگاه طراحی رفتیم. در ایستگاه طراحی بخشی از عکس های 
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بناها و آثار تاریخی کتاب اجتماعی هر پایه موجود بود که 
باید با نقاشی آن را تکمیل می کردیم.  معیارهای این بخش از 
مسابقه سنجش کیفیت طراحی، مطابقت با اصل اثر، تمیزی، 

همکاری گروهی و رعایت زمان بندی بود.
ایســتگاه بعدی جغرافی بود . هر گروه پانزده  ســؤال از 
پاکت های مخصوص هر  پایه برمی داشت که پاسخ سؤاالت 
مکانی روی یکی از چهار نقشه ی روی دیوار )نقشه ی ایران 
و جهان( بود. جواب هر کدام از سؤاالت را باید با چسب 
روی مکان مورد نظر چســبانده و اسم و شماره ی سؤال را 
روی آن می نوشتیم . برای هر پاسخ درست، امتیاز در نظر 

گرفته  می شد.
ایســتگاه آخر، ایستگاه پانتومیم بود. در این مرحله یکی 
از اعضای گروه روی گوشش هدفون می گذاشت و دیگری 
با رعایــت قوانین پانتومیم، یک کلمــه را به او می گفت. 

می توانستیم هر چه  قدر که می خواهیم کلمات مان را عوض 
کنیم، ولی به محض اینکه یک کلمه را درست می گفتیم، 
داور ایــن بخش کرنومتر را متوقــف می کرد و نوبت به 
پایه ی بعدی می رســید. کلمات هر  پایه متفاوت بود و هر 
 بار که هر ســه پایه یک کلمه را درســت  می گفتند، دور  
بعدی شروع می شــد و تا وقتی زمان به  اتمام نرسیده بود، 

این  روند ادامه  داشت.
با شنیدن صدای  سوت  برای بار آخر،  مسابقه ی اجتماعی 
دهــه ی فجر تمام شــد و داورهای ایســتگاه های مختلف 
جمع شــدند و شروع کردند به جمع زدن امتیازها. داورهای 
سه  ایستگاه جغرافی، شــخصیت ها و پانتومیم، معلم های 
 اجتماعی بودند و داور بخش طراحی یکی  از معلم های هنر 
بود. مسابقه حدود ساعت  ده و  نیم تمام  شد و ظهر نتایج را 

در آمفی تئاتر اعالم کردند. 
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یکی دیگر از مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی  یک مسابقه ی ریاضی است. از بزرگ ترین تفاوت های این  مسابقه 
با دیگر مسابقات این است که شرکت کنندگان نمی توانند از قبل برای بهتر کردن امتیاز خود تمرین به خصوصی 
انجام دهند. همه چیز به سرعت عمل و ایده های خالقانه ی آنها در زمان مسابقه بستگی دارد و همین نکته رقابت 

را مهیج تر می کند.
 امسال همه ی بچه های گروه  ریاضی همزمان باید با کمک نقشه ای که به همراه داشتند سؤاالت را پاسخ دهند. 
در نقشه یک  سؤال و تعدادی خط  تقارن مشخص شده  بود. بچه ها باید مکان سؤال اول و سپس مکان مسئله های 
متقارن را بر اساس خط های تقارن پیدا و حل  می کردند. به  همین دلیل، هم پیدا کردن مسئله ها و هم حل کردن 

درست آنها مهم بود، البته 
ســرعت عمل هــم امتیاز 
برای  مســئله ها  داشــت. 
همه ی پایه ها یکســان بود 
و بنابراین دانسته های قبلی 
به اندازه ی خالقیت به آنها 
با  کمک نمی کــرد، حتی 
وجود سختی های مسابقه، 
همــه ی بچه هــا به دلیــل 
بازی مانند بودن مســابقه، 

خیلی از آن لذت بردند.

خالقیـــت و دیگـــر هیـــچ!
ســوگل صانعــی

ــی ــابقه ی ریاضـ مسـ
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درقالـــب شکســـپیر

ملــک مهرســا 

ـــی ـــان  انگلیس ـــابقه ی زب مس
برای مســابقه ی زبان دهه ی  فجر به هر گروه چند کلمه ی هم قافیه داده شــده بود که باید با آ نها یک شــعر در  

قالب های  شعری خواسته شده می نوشتیم. قالب ها اینها بودند:
Italian ,Shakespearian Sonnet ,Spensenan  Sonnet

 باید شعرها را به طور خاصی ارائه می دادیم؛ مثالً یک گروه، فیلم درست کرده بود و یک گروه به صورت زنده 
موسیقی داشت. موضوع هایی که بچه ها دربار ی آنها شعر نوشته  بودند، باوجود یکسانی کلمه ها، بسیار متفاوت 
بود؛ مثالً یک گروه درباره ی روزهای تابســتان و یک کالس راجع  به دروغ و دماغ پینوکیو شــعر نوشته بود. 

گروه ها در این مسابقه، دو نفره بود و داورها معلم های زبان مان بودند.



ــی ــن های فیزیکـ استاپ موشـ
صبـــا ســـلطانی
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مســـابقه ی فیزیـــک

ســاعت هفت و نیم صبح بــا چهره ای خواب آلــود، وارد 
آزمایشگاه فیزیک شدیم. قرار نبود کار خاصی انجام دهیم، 
فقط بایــد نقش بیننــده را ایفا می کردیــم. البته باید به 
باقی گروه هــا هم نمره می دادیــم و این کار باید با رعایت 
انصاف انجام می شد، چون این نمره ها نیز در نمره ی نهایی 

لحاظ می شد.
داســتان فیزیک از این قرار بود که هر گروه باید با یکی 
از موضوعــات گرانش، نور، قوانین نیوتن، الکتریســیته، 
مغناطیس و گرما یک استاپ موشــن نود تا صد و بیســت 

ثانیه ای تهیه می کرد. استاپ موشــن یکی از ســبک های 
انیمیشــن اســت؛ اگر فرض کنید که روند یک انیمیشن 
کندتر شــده، تقریباً به یک استاپ موشن دست یافته اید، 
یا مثالً اگــر در فیلمی، تصاویر به صــورت ُمقطع نمایش 
داده شــود، این فیلم یک استاپ موشن است؛ به هر حال ما 
بایــد همچینن چیزی می ســاختیم. آزمایش های مختلف، 
خالقیت در ســاخت، نور، کیفیت و گرافیک، هرکدام 

معیاری برای سنجش کار گروه ها بود.
برگردیم به آزمایشگاه: نور؛ اولین فیلم درباره ی نور بود. 
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فیلم ها پشت ســر هم می آمدند و می رفتند. هر گروه باید 
دو سؤال می نوشت که انتظار داشت بچه ها بتوانند بعد از 
دیدن فیلم به آن ها جواب بدهند و ما باید بر  این  اســاس 
به گروه ها در بخش انتقال درســت مفهوم فیزیکی، نمره 

می دادیم.
خانم پروین، خانم محمدزاده، خانم کفایتی، خانم مهدیان 
و دیگر معلم های فیزیک ردیف  جلو نشســته بودند و با 

تغییر صحنه ی  فیلم، چهره ی آن ها نیز به طور  مرموزی تغییر 
می کرد که همین موضوع باعث می شد میزان استرس ما هم 

تغییر کند )!(
-مرسی بچه ها، لطفاً برگه های نمره دهی را به من بدهید.

با این جمله مسابقه به پایان رسید. اما استرس ها، بر خالف 
انتظار، هنوز با ما همراه بودند تا فردا ســاعت هفت و نیم 

زمان اعالم نتیجه ها.



لــذت یادگیری
ـــر  ـــابقه ی کامپیوت مس
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مهتــاب زه تــاب

وقتی حرف مسابقه ی کامپیوتر به میان می آید، اغلب فکر می کنند که باید پشت کامپیوتر بنشینند و با زبان های 
مشهور کامپیوتری کد بنویسند، اما در مسابقه ی امسال هیچ خبری از کدنویسی نبود. قبل از مسابقه باید درباره ی  
الگوریتم های مرتب سازی و شمارش دودویی مطالعه می کردیم و آنها را یاد می گرفتیم. منبع خاصی را به ما معرفی 
نکرده بودند با این حال در پیدا کردن منابع با مانعی مواجه نشــدیم و به راحتی توانســتیم شمارش  دودویی را یاد 
بگیریم. درباره ی الگوریتم های مرتب سازی مطالب زیادی در اینترنت بود و هرکدام روش خاصی برای اجرا شدن 
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داشت، بعضی های شان شباهت زیادی به هم داشتند و برخی 
اصــالً از قوانین دیگری پیروی نمی کردنــد و این موضوع 

خیلی گیج کننده بود.
مســابقه در سه  مرحله انجام شد. در  مرحله ی  اول باید ده 
 لیوان با وزن های مختلف را از کم وزن  ترین تا سنگین ترین 
می چیدیم. برای این کار باید از الگوریتم های مرتب سازی و 
وسایلی که در اختیار داشتیم: دو لیوان خالی، کاموا، پانچ، 
خط کش فلزی، قیچی و چسب استفاده  می کردیم. همچنین 
باید طرز اســتفاده از الگوریتم انتخابی مان را در برگه ای 
شــرح  می دادیم. ســه بار فرصت  داشــتیم که از مسئوالن 
بخواهیم تا چیدمان مان را ببینند و بگویند درســت است 
یا نه، بعد از این ســه بار، مجبور  بودیم از راهنما یی معلم ها 
استفاده کنیم و در ازای جواب درستی که به دست آورده ایم،  

سی امتیاز بگیریم و به  مرحله ی  دوم برویم.
در مرحله ی  دوم با توجه به چیدمان مرتب شــده، لیوان ها 
را برعکس کردیم و اعداد باینری  ای که زیر آن ها نوشــته 

شده بود را به اعداد ده دهی تبدیل کردیم و به ترتیب پشت 
 سرهم نوشتیم. عدد به دست آمده خیلی طوالنی و عجیب 

بود. این عدد در مرحله ی سوم به عنوان رمز استفاده شد.
در مرحله ی آخر، تبلتی را با رمز به دست  آمده باز کردیم 
و با اســتفاده از آن، از مرحلــه ی اول کارمان فیلم برداری 
کردیم. در آخر، زمان پایان کارمان را یادداشت کردیم و 

برگه و تبلت را تحویل دادیم.
در تمام مراحل چه قبل و چه حین انجام مسابقه، همکاری 
و همفکری باعث سرعت گرفتن کار ها می شد. در مرحله ی 
اول باید کمی خالقیــت به خرج می دادیم تا بتوانیم ترازو 
بســازیم و نباید می ترســیدیم که از معلم هــا راهنمایی 
بگیریم چرا که اگر راهنمایی نمی گرفتیم، نمی توانستیم به 

مراحل بعدی برویم و زمان مان را از دست می دادیم. 
مهم نبود که کدنویسی بلد باشــیم یا نه، با کمی مطالعه، 
تالش، همــکاری و مســئولیت پذیری،  هــم از یادگیری 

لذت بردیم و هم در پایان از کارمان راضی بودیم.



ـــان  ـــک ضرغامی فران

آوازی که یــک کالس می خواند
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چند هفته ای بود که همه ی بچه ها سرودهای شــان را تمرین کرده  بودند و حاال برای اجرا هیجان زیادی داشــتند. 
موضوعات مسابقه ی سرود امسال فردا و محیط زیست بود و همه دوست داشتند ببینند کالس های دیگر چگونه 

با این موضوعات کنارآمده اند.
کالس ها به نوبت روی صحنه می آمدند و ترانه ی نوشته شده شان را می خواندند. شنیدن این ترانه ها برای همه واقعاً 
جالب بود چون هر کالس ایده و فکری متفاوت درباره ی این دو موضوع واحد داشت؛ مثالً کالسی درباره ی فردای 
ایران و کالسی دیگر درباره ی عشق نوشته بود. کالسی دیگر درباره ی زندگی و کالسی دیگر ترکیبی از هر دو را 
نوشته بود. هر کالس عالوه بر متن خاص خودش، حرکات بدنی مخصوص به خودش را هم داشت. کالسی بشکن 

می زدند و کالسی دیگر با جابه جا شدن روی صحنه، شکل های مختلفی را به وجود می آوردند.
مســابقه ی سرود با بقیه ی مسابقه ها خیلی فرق دارد چون در این مسابقه همه ی بچه های کالس بی توجه به گروه 
مسابقه ای خودشان، یک گروه می شوند و در کنار هم تالش می کنند. در این مسابقه همکاری و همفکری حرف 

اول را می زند و باعث برد یا باخت کالسی می شود.

مســـابقه ی ســـرود 



مانلــــی کالهــــی

ــاد هماهنگـــی و اتحـ
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حرکات  ورزشــی دهه ی فجر امسال، سخت تر از سال های پیش بود. امسال خودمان باید آهنگ انتخاب 
می کردیم، البته که سال های قبل هم باید خودمان آن را انتخاب می کردیم ولی حداقل گزینه هایی داشتیم. 
این موضوع، هم باعث خوشحالی ما بود و هم ناراحتی. برای ما آهنگ پیدا کردن مشکل نبود ولی بی کالم 

کردنش زمان زیادی الزم داشت چون خودمان با برنامه های مختلف دست به کار شده بودیم.
بعــد از انتخاب آهنگ، حرکاتی که قرار بود روی آن بگذاریم، مهم بود. ما این حرکات را باید بی عیب 
و نقص برای داورها اجرا می کردیم. از ســال اول متوســطه ی  یک به ما می گفتند که باید دراجرای مان 
حرکات ورزشی باشد، برای همین باید همزمان با آهنگ، حرکاتی ورزشی را اضافه می کردیم که حداقل 

یکی از اعضای گروه آن را بلد باشد.
 دلیل دیگری که امســال کار بچه های حرکات  ورزشــی را ســخت کرده بود، کمتر بودن وقت تمرین 

مســـابقه ی حـــرکات ورزشـــی
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و هماهنگــی بود. بعد از یک عالــم فکر به حرکاتی که 
قــرار بود انتخــاب کنیم و بعد توافق بــا بقیه، حاال باید 
آنها را هماهنگ می کردیم. هماهنگی ســخت ترین کار 
است به خصوص وقتی حرکات، پیچیده و مشکل باشند. 
با این حال، بــا انگیزه ی گروه و کالس و پایه، به کارمان 

ادامه دادیم و تمرین کردیم.
 یکی از روزهای اول ایده دادن، یکی از بچه های گروه مان 
پیشنهاد داد که همه ی کالس های نهم با هم یک کار ارائه 
بدهنــد. خیلی از این ایده اســتقبال کردیم، پس رفتیم با 

بقیه ی کالس ها حرف زدیم و بعد از متقاعد کردن همه ی 
 بچه های نهم تصمیم گرفتیم که بعد از اجرای مســابقه ی 
آخریــن کالس، گروه حرکا ت  ورزشــی همــه ی نهم ها 
با هــم کاری را  اجرا کنیم. حرکات ورزشــی آخرین و 
هیجان انگیزترین مسابقه بود و برای این فکر عالی آهنگ 
ســال هفتم و حرکات معروف سال های پیش مان را کنار 
هم گذاشتیم و برنامه ی »پالن ب« را آماده کردیم. پالن ب 
اختتامیه ی غافلگیر کننده ای شد که اتحاد نهم های امسال 

را نشان می داد و پس از آن همه راضی بودیم.



فاضـــل تـــوکا 
احـــزن النـــاز 

ـــم ـــرای آنکـــه زندگـــی کنی چیـــزی ب
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»شــعر جهان« نام مجموعه ای ســی و پنج جلدی اســت 
که انتشــارات مروارید آن را  به چاپ رســانده و عناوین 
دیگــری از آن، همچنان در نوبت چاپ این ناشــر اســت. 
بیشــتر کتاب های این مجموعــه چندین بــار تجدید چاپ 
شــده اند. این مجموعه که روی جلدی یک سان دارد، اولین 
بار در ســال 1381با انتشــار گزیده ی اشعار والت ویتمن 

رتبـــه ی  اول مســـابقه ی ادبـــی*

شــاعر آمریکایــی آغاز شــد و تاکنون نیز ادامــه دارد. 
آشنایی با اشعار کارل سندبرگ، اکتاویو پاز، ازرا پاوند، 
لرمانتف، سیلویا پالت، ژاک پرور، رابرت فراست، امیلی 
دیکنسون، هنری النگ فلو و بسیاری دیگر از بزرگترین 

شعرای جهان، با خواندن این مجموعه میسر می شود. 
انتشــارات مروارید برای عالقه مندان به شعر، نامی آشنا 



و معتبر اســت چرا که از ســال 134۰ تا کنون با فعالیت 
مــداوم و پرثمر در این زمینه فعال بوده اســت. این ناشــر 
اولین بار با چاپ اشعار و سروده های شاعران شعر نو ایران؛ 
ماننــد فروغ فرخزاد، مهدی اخوان ثالث، احمد شــاملو به 
کتاب خانه های فرهیختــگان ایرانی راه  پیدا کرد و هنوز 
نیز پس از گذشت پنجاه و هفت سال کار خود را با  دقت 

و وسواس دنبال می کند.
 مهمترین ویژگی مجموعه ی شــعر جهان، چاپ دو زبانه ی 
اشعار است؛ بدین معنی که اصل شعر به هر زبانی که سروده 
شــده، در یک صفحه و ترجمه ی آن در صفحه ی مقابلش 
به چاپ رسیده است. به این ترتیب خواننده می تواند عالوه  
بر خواندن ترجمه ی  شــعر، اصل آن را نیــز خوانده و از 
مقایســه ی این دو با هم به جوهره ی اصلــی و حقیقی متن 
نزدیک تر شــود. آنچــه از دیگر ویژگی هــای ممتاز این 
 مجموعه به حســاب می آید وجود مترجمان توانایی است 
که ترجمه ی این اشعار را به عهده گرفته اند. شاعران، اساتید 
دانشــگاه و پژوهشــگران معتبر حوزه ی ادبیات از جمله 

افرادی اند که با ناشر همکاری کرده اند. 
مطالعه ی آثار ادبی بزرگان جهان اعم از شعر، داستان، مقاله 
سبب وسعت نگاه و آشنایی با فرهنگ و باورهای دیگر 
نقاط دنیا می شود و کمک می کند تا در کنار بهره مندی از 
فرهنگ و ادب ایران، با نگاه های جهانی نیز آشــنا شویم 
و ویژگی های مشترک با آنها را درک کنیم، چرا که هنر، 
زبان مشــترک تمامی مردم جهان است و شعر چکیده ی 

این کالم مشترک است. کالمی که می تواند به زیباترین و 
موثرترین شکل دنیای ما را به هم نزدیک کند.

 در آخــر به بخش هایی از ســخنان اســتفان برت منتقد 
ادبی، شاعر و اســتاد دانشگاه هاروارد استناد می کنیم که 
در ســخنرانی خود تحت عنوان »چرا انسانها به شعر نیاز 

دارند؟« چنین می گوید: 
»همه ی ما روزی می میریم. شــعر بــه ما کمک می کند تا 
زندگی کنیم. وقتی شعر می خوانید تصور می کنید که یک 
نفر با شما یا برای شــما حرف می زند. ممکن است او از 
شما دور باشد یا حتی فوت کرده باشد اما ما می توانیم به 
اشعارش پناه ببریم. هرگاه بخواهیم یاد کسی یا چیزی را 
زنده کنیم یا با کســی خداحافظی کنیم و یا حتی چیزی 
فراتر از مرگ را تجربه کنیم، شعر در زندگی ما هست و 
چیزی اســت که به سادگی ازکلمه ساخته شده است. این 
یکی از دالیلی است که اشعار، مهم به نظر می رسند؛ حتی 
برای کســانی که در دنیای کلمات زندگی نمی کنند. شعر 
به من کمک می کند که بخواهم زنده بمانم. مهم نیســت 
که شــما کجا زندگی می کنید، شعر می تواند کمک کند 
تا احساسات تان را بگویید و آنها را نشان دهید. در نهایت 

همه ی راه ها به سوی نیاز اولیه ی انسان منتهی می شود.«
* در اینجا متن معرفی کتاب کالس 9/4 را که در مسابقه ی ادبی به 
همراه کالس7/3 رتبه ی اول را کسب کردند می خوانید. در صورتی که 
متن گروه های برنده ی دیگر نیز به دســت مان برســد آنها را نیز در 

شماره های بعدی در خردنامه منتشر خواهیم کرد.  
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معیارهـــای  و  موضوعـــات 
فجـــر دهـــه ی  مســـابقات 
97-98 تحصیلـــی  ســـال 

موضوعات: 
1( محیط زیست

2( فردا
3( حواس )دیدن، شنیدن،  چشیدن، بوییدن، لمس کردن(

به هر پایه سه موسیقی داده خواهد شد.
معیارها:

الف( کیفیت آواز جمعی )خواندن صحیح و کوک درست(
ب( خلق شعر بر اساس یکی از موضوع های داده شده.

پ( تلفیق شعر و موسیقی
ت( هماهنگی و نظم در اجرا

ث( خالفیت و نوآوری در اجرا )چیدمان گروه/ استفاده از حرکت، بدن کوبه و ...(

عنوان: تولید موزیک ویدئویی آموزشی

شــرکت کنندگان یکی از دو موضوع داده شــده را انتخاب کرده و پس از جمع آوری اطالعات ، درباره آن یک ترانه 
آموزشی بنویسند. سپس برای ترانه خود یک موزیک ویدئو طراحی و تولید کنند.

ـــی ـــابقه ی آواز گروه مس

مســـابقه زیســـت و شیمی



موضوعات:
1- بازیافت 

2- آلودگی هوا
• زمان موزیک ویدیو بین 3 تا 7 دقیقه باشد.

•  موزیک ویدیو می تواند  انیمیشن، رئال، ترکیبی و یا موشن گرافی باشد.
•  موســیقی کار می تواند از ســاخته های خود دانش آموزان و یا هر منبع دیگری باشــد.) الزم به ذکر است ساخت 

موسیقی توسط دانش آموزان، امتیاز ویژه دارد.(
• متن ترانه به زبان فارسی  و شامل موارد زیر باشد:

ارائه تعریف صحیح و کاملی از مفهوم/ویژگی / کاربرد/ اثرات/ روش ها۰۰۰

*** متن ترانه به صورت تایپ شده به همراه فایل موزیک ویدیو )فرمت mp4( روز شنبه 13 بهمن، 8 تا 1۰ صبح 
به آزمایشگاه زیست تحویل داده شود

معیارها:
- صحت علمی

- رعایت زمان موزیک ویدئو
- هماهنگی متن با موسیقی

-کیفیت تولید )صداگذاری ، تصویر پردازی(
- هماهنگی متن و تصویر با موضوع

- آموزش صحیح و روان موضوع
- نو آوری و خالقیت

- منابع
- تحویل به موقع کار

• تعداد افراد شرکت کننده در هر گروه 3 نفر است.
•  رابط های مسابقه خانم ها ندا مستوفی و نازنین کالهی هستند.

• مکان مسابقه، آزمایشگاه زیست می باشد.
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موضوع: معرفی و نقد کتاب شفاهی

دانش آموزان در گروه های ســه نفره یک کتاب یا نشــریه را برای معرفی انتخاب می کنند. کتاب یا نشریه عالوه بر 
موضوع ادبیات و قالب داستان، می تواند به حوزه ها ی دیگر علوم انسانی نیز مربوط شود.

کتاب یا نشریه با این اطالعات معرفی شود:
1- اطالعات شناسنامه ای

2- خالصه ی مطالب )اطالعات محتوایی(
3- اشاره به ارزش، اهمیت و سایر ویژگی هایی که موجب انتخاب این کتاب شده.

4- با دو دلیل مخاطبان را قانع کنند که این کتاب یا نشریه را باید بخوانند.

نحوه ی ارائه:
1- متن این معرفی با رعایت اصول صحیح نگارشــی و ویرایشــی )با رعایت قوانین دســتوری، بند، فرو رفتگی بند، 
حاشیه ی دو سمت کاغذ و عالیم نگارشی مناسب( نوشته شود و یک روز قبل یعنی صبح روز شنبه 13 بهمن ماه به 

گروه انشا تحویل داده شود.( )اندازه ی متن از یک تا یک و نیم صفحه آ4 باشد.(. )متن 4۰ امتیاز دارد.(
2- پوســتری برای معرفی کتاب تهیه شــود که اطالعات موجود در آن ضمن معرفی شــفاهی به کار آید. )اختیاری/ 

حداکثر 1۰ امتیاز(
3- یکی از اعضا یا حداکثر دو نفر از آنها معرفی را با توجه به متن نوشته شده شان با حرکات مناسب دست و بدن و 

با صدای رسا و گفتار منسجم ارائه دهند.
4- هرگروه برای ارائه ی خود بین 6 تا 8 دقیقه زمان در اختیار دارد، رعایت دقیق زمان اعالم شده ضروری است. )ارائه 

6۰ امتیاز دارد.(
5- در پایان هر ارائه، اعضای گروه برای پاسخ به سؤاالت احتمالی داوران و مخاطبان، تسلط الزم را داشته باشند.

موضوع: طراحی حرکات ورزشی برای موسیقی ای که به شما داده می شود.
ب( انجام صحیح حرکات ورزشی الف( شروع و پایان خوب و مناسب   

ت( هماهنگی گروه پ( تنوع در حرکات ورزشی   
ث( هماهنگی حرکات با موسیقی

* افراد شرکت کننده حرکات ورزشی را با لباس ورزشی مدرسه انجام خواهند داد.
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موضوع نمایشنامه:
انتخاب یک شــی از بین اشــیای پیشنهادی به عنوان موضوع و شــخصیت اصلی نمایش  )در نظر گرفتن شی به عنوان 

شخصیت اصلی نمایش(

این مسابقه با شرایط زیر برگزار می شود:
- نمایش نامه توسط شرکت کنندگان نوشته می شود و سپس روی صحنه اجرا می گردد.

- مهلت تحویل نمایش نامه اول بهمن ماه است.
- بعد از تایید نمایش نامه بازبینی صورت گرفته و تمرین ها شروع می شود.

- نمایشنامه باید شروع، میانه و پایان مشخص داشته باشد
- موقعیت زمانی و مکانی نمایش مشخص باشد

- زمان اجرا 5 -7 دقیقه می باشد.
- تعداد اعضا گروه 3 نفر است که حداقل یک و حداکثر سه نفر بر روی صحنه می روند.

 با توجه به زمان کوتاه اجرا پیشنهاد می شود که یک یا دو نفر روی صحنه بیایند

امســال در مسابقات دهه ی فجر می خواهیم در مدرسه جستجو کنیم، در گوشه و کنار مدرسه بگردیم و مساله هایی 
که در نقاط مختلف پنهان شده است را پیدا کنیم. هر مساله کلید پیدا کردن مساله ی جدیدی را می دهد و به کمک 
آن می توان در مسیر پیچ در پیچ مسابقه گامی به جلو رفت. مسائل مسابقه بیشتر از این که درباره ی موضوعات کتاب 
درسی باشد توانایی حل مساله ی شما را ارزیابی می کند. برای آمادگی در مسابقه، توصیه می کنیم که مسائلی در زمینه ی 

تفکر رایانشی حل کنید.

تعداد اعضای گروه: 3 نفر 

معیارها:
• پیدا کردن ایستگاه بعدی

• صحیح حل کردن سوال هر مرحله
• سرعت عمل

• کشف الگوی کلی مسیر

ـــش ـــابقه ی نمای مس

ــی ــابقه ی ریاضـ مسـ



شرح مسابقه:
مسابقه شما دارای سه مرحله است. )مراحل در روز مسابقه شرح داده می شود.(

برای انجام این مراحل، پیش مطالعه موارد زیر مورد نیاز است:
1-  در باره ی الگوریتم های مرتب سازی جستجو کنید و به روش کار الگوریتم ها مسلط باشید.

2-  به تبدیل اعداد از مبنای 1۰ به مبنای 2 و بالعکس مسلط باشید.

معیارهای امتیازدهی:
- مطابقت الگوریتم ارائه شده با مراحل انجام شده توسط گروه ها

- بهینه بودن الگوریتم
- رمزگشایی

- اتمام هر سه مرحله
- سرعت عمل

تعداد اعضای هر گروه: 2 نفر

مکان مسابقه:  سایت متوسطه 2

موضوع:
مسابقه ای در چهار ایستگاه

12 تیم دونفره خواهیم داشت که در چهار ایستگاه با هم رقابت می کنند. امتیاز های ایستگاه ها با هم متفاوت است.جمع 
امتیازهای گروه ها و کسب باالترین امتیاز برنده را مشخص می کند.

4 ایستگاه مسابقه عبارتند از :
- ایستگاه پانتومیم- ایستگاه اطالعات جغرافی- ایستگاه مدل سازی دادگاه شخصیت ها- طراحی آثار تاریخی

مهات های مورد نیاز: خواندن نقشه و تشخیص جهت های جغرافیایی
- بیان دقیق و رسا برای معرفی )دفاعیه و شکواییه( درمورد شخصیت های تاریخی

- تکمیل طراحی یک اثر تاریخی که از کتاب درسی هر پایه انتخاب می شود.
- انتقال مفاهیم از طریق پانتومیم

مســـابقه ی کامپیوتـــر

اجتماعـــی مســـابقه ی 
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منابع مورد نیازایستگاه جغرافیا:
پایه ی نهم: بخش جغرافیایی کتاب مطالعات اجتماعی نهم و هشتم.

پایه های هفتم و هشتم: بخش جغرافیایی کتاب هفتم.
)اطالعات عمومی جغرافیا( برای همه ی پایه ها

منابع مورد نیاز ایستگاه طراحی:
تصویری از یک اثر تاریخی) بنا یا شیئ( به صورت ناقص به هر گروه داده می شود و گروه باید آن را کامل کنند. تصویر 
از بخــش تاریخ کتاب هر پایه انتخاب می شــود. معیار داوری این بخش مطابقت طرح بــا اثر واقعی، تمیز بودن کار و 

کیفیت طراحی است.

:)mood court( منابع مورد نیاز ایستگاه مدل سازی دادگاه شخصیت ها
ســه شخصیت تاریخی برای هر پایه انتخاب می شــود که باید درباره ی اقدام ها و عمل کرد آن ها یک شکواییه و یک 
دفاعیه آماده کنند. هر گروه برای هر ســه شــخصیت آمادگی دارند ولی روز مسابقه یکی را با قرعه انتخاب می کنند.
)تشخیص تصویر شخصیت تاریخی انتخاب شده نیز بخشی از امتیاز بازی است( معیار داوری این بخش استدالل قوی ، 

استفاده از اسناد و مدارک و شواهد و قدرت بیان ایده ها و نظرات است.

عنوان مسابقه:
ساخت stop motion ای برای آموزش یک مفهوم فیزیکی

شرح مسابقه:
در این مسابقه دانش آموزان در یکی از حوزه های فیزیکی زیر:

1- گرانش
2- نور

3- قوانین نیوتن
4- الکتریسیته

5- مغناطیس
6- گرما

مفهومی را انتخاب کرده و stop motion ای برای انتقال آن می ســازند و تا تاریخ شــنبه 13 بهمن ماه تحویل خانم 
کفایتی و خانم مهدیان می دهند. در روز مســابقه در محل آزمایشــگاه فیزیک کلیپ تحویل داده شده برای داوران و 

ــابقه ی فیزیـــک مسـ
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دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه فیزیک نمایش داده می شود و توسط هر دو گروه بر طبق معیارهایی که در ادامه 
توضیح داده می شود، امتیازدهی می شود.

تعداد دانش آموزان هر گروه: 3 نفر

قوانین مسابقه:
1- زمان تحویل روز شنبه 13ام بهمن ماه حداکثر تا ساعت 14:۰۰

2- رعایت مدت زمان فیلم )حداقل 9۰  و حداکثر 12۰ ثانیه(
3- کلیپ تحویل داده شده شامل عنوان، نام اعضای گروه و پایه تحصیلی باشد.

4- رعایت فرمت )فقط mp4  مورد قبول است.(
5- حداکثر حجم مورد قبول 3۰ مگابایت

معیارها:
1- شرایط تحویل )15 امتیاز(

- زمان تحویل کلیپ به همراه فرم ثبت اطالعات، روز شنبه 13 بهمن ماه حداکثر ساعت 14:۰۰ )5 امتیاز(
- رعایت مدت زمان فیلم، حداقل 9۰ و حداکثر 12۰ ثانیه )5 امتیاز(

   )مدت زمان اسالیدهای شامل عنوان و نام اعضای گروه حداکثر 1۰ ثانیه باشند.(
- رعایت فرمت )mp4( و حداکثر حجم فایل 3۰ مگابایت )5 امتیاز(

2- انتقال درست موضوع فیزیکی )4۰ امتیاز(  
- صحت علمی موضوع )1۰ امتیاز(

- پیوستگی در ارائة مطالب )1۰ امتیاز(
- هماهنگی تصویر با توضیح علمی همراه آن )1۰ امتیاز(

- آموزش درست و روان موضوع )1۰ امتیاز(

3- خالقیت در ارائه ی مطالب )15 امتیاز(
- سناریو )1۰ امتیاز(
- نوآوری )5 امتیاز(

4- خالقیت و کیفیت ساخت )15 امتیاز(
- نور مناسب،

-گرافیک،
- موسیقی متن
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5- امتیاز دانش آموزی )15 امتیاز(
- موفقیت در ارایه )5 امتیاز(

- خالقیت در ساخت )5 امتیاز(
- تحویل فرم داوری در روز مسابقه )5 امتیاز(

نحوه ی اجرای مسابقه:
شــرکت کنندگان از قبل کلیپ های خود را می ســازند اطالعات مربوط به کلیپ خود را در فرمی که در آزمایشگاه 
 stop فیزیک موجود است وارد می کنند و تا تاریخ 13 بهمن ماه تحویل خانم کفایتی و مهدیان می دهند. برای ساخت
motion الزم است اپلیکیشن مناسبی روی تلفن همراه خود نصب کنند که برای این منظور می توانند به مسؤل سایت 

کامپیوتر واحد خود مراجعه کنند. در روز شــنبه 13 بهمن ماه ساعت 13:3۰ قرعه کشی برای ترتیب نمایش کلیپ ها 
انجام می شود. سپس کلیپ ها به ترتیب، نمایش داده می شوند و توسط هر دو گروه داوران بر طبق معیارهایی که توضیح 

داده شد، امتیازدهی می شود.

زمان و مکان مسابقه:
مسابقه روز یک شنبه 14 بهمن ماه  در محل آزمایشگاه فیزیک شروع خواهد شد.

 برای پاســخگویی به سؤاالت دانش آموزان شرکت کننده در این مســابقه، دفتری در آزمایشگاه قرار داده می شود که 
می توانید سؤاالت خود را به طور کتبی در آن بنویسید و پاسخ خود را دریافت کنید.

شکل مسابقه:
یک لیست از کلمات هم قافیه به بچه ها داده می شود تا با استفاده از فرم شعری که به غزل های شکسپیری معروف است 

و استفاده از کلمات هم قافیه شعر بنویسند.

معیارها:
* ساختار صحیح و متنوع )دستوری- انتخاب کلمات(

** تلفظ و لحن مناسب با متن
*** خالقیت در نوشته و اجرا

**** هماهنگی متن با موضوع داده شده
اســتفاده از موســیقی و ساز بالمانع است .در صورت استفاده به جا و مناســب امتیاز دارد ولی نداشتن آن امتیازی کم 

نمی کند.

ـــان ـــابقه ی زب مس
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مکان: آمفی تئاتر

داوران: خانم ها موالیی،خطایی،محمدزاده و حاتمی

تاریخ: 9 بهمن ماه 1397

مرحلةاول: مشاعرة سنتی برگزار می شود.در این مرحله شرکت کنندگان 1۰ دور باهم رقابت می کنند.
مرحلة دوم: در این مرحله شــرکت کنندگان با کلیدواژه هایی که انتخاب کرده اند یک بند شــعر نو می خوانند، این 

مرحله دو دور انجام می گیرد. هر دور 1۰ امتیاز
مرحلة سوم: در این مرحله شرکت کنندگان با مفاهیمی که انتخاب کرده اند یک بیت شعر می خوانند. بیت شعر باید 

دربرگیرندة آن مفهوم باشد. این مرحله نیز دو دور انجام می گیرد. هر دور 1۰ امتیاز.
کلید واژه ها و مفاهیم قبالً با شروع ترم در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

موضوع اول: انتخاب واژه و اجرای پانتومیم
معیارها:

 اجرای خوب پانتومیم
 سرعت و زمان

 تعداد واژه های بیشتر

موضوع دوم: انتخاب واژه و جمله سازی
 معیارها: 

 تعداد واژه های بیشتر
سرعت

جمالت بیشتر
جمله ی صحیح از نظر مفهوم و قواعد

مســـابقه ی مشـــاعره

107

مســـابقه ی عربـــی



موضوع سوم: ضرب المثل
معیارها:

نحوه ی صحیح پانتومیم
سرعت و درزمان مشخص شده تعداد وازه های بیشتر

 تلفظ صحیح عربی

مسابقه در سه مرحله ی کلمه، جمله و ضرب المثل اجرا می شود.
معیارهای کلی:

 سرعت عمل
درستی جمله ها از نظر نگارشی

سختی جمله ها
رعایت قوانین پانتومیم

 لهجه

عنوان: »در جستجوی ُخلق خالق«

شیوه ی اجرای مسابقه:
در ابتدا دانش آموزان آیات )منابع( را مطالعه کرده و ویژگی های اخالقی را از آن استخراج می کنند. سپس یک شخصیت 

با این ویژگی ها معرفی می کنند. )حداقل 7 ویژگی(. مصادیق این ویژگی ها را در شخصیت این فرد نام می برند.
***این شخصیت می تواند حقیقی و در زندگی خود افراد باشد و یا بر گرفته از یک داستان، فیلم یا انیمیشن باشد.

*** در صورت معرفی شخصت مزبور از کتاب، فیلم یا انیمیشن، گروه ها باید مستندات خود را در تاریخ یکشنبه 7 
بهمن 97 به مسئول فوق برنامه تحویل دهد تا ایشان به دست داوران برساند.

این ارائه شفاهی در دو بخش انجام می شود:
1- به صورت شفاهی و سخنرانی

2- ارائه ی مستندات

گروه ها در روز مسابقه مستندات مکتوب و منابع مورد استفاده خود را به صورت یک پاورپوینت ارائه می دهند.
*** دانش آموز می تواند آیات اخالقی دیگری را مورد استفاده قرار دهد.
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** زمان ارائه ی مسابقه برای هرگروه 5 تا 7 دقیقه است.

معیارهای مسابقه :
1- حضور به موقع

2- رعایت زمان بندی
3- همکاری اعضای گروه

4- تسلط بر ارائه
5- توضیح نکات استخراج شده از آیات

6- معرفی شخصیت : 
الف( بیان ویژگی های اخالقی )حداقل 7 ویژگی(

ب( بیان مصادق مناسب )بررسی این ویژگی ها در شخصیت معرفی شده(
*** )حد اقل 1 مصداق برای هر ویژگی، مجموعا 7 مصداق(

7- پاسخگویی به سواالت داوران
8- ارائه مستندات

9- منابع
1۰-  خالقیت و نوآوری

منابع:
1- سوره فرقان/ آیه 63

ْحمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن َعَلی الْْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطَبُهُم الَْجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلما َوِعَباُد الَرّ
2- سوره اسراء/ 28

َوإِمَّا ُتْعِرَضنَّ َعْنُهُم ابْتَِغاَء َرْحَمٍة مِْن َربَِّک َتْرُجوَها َفُقْل لَُهْم َقْواًل َمْیُسورًا
3- سوره اعراف/199

ُخِذ الَْعْفَو َوأُْمْر بِالُْعْرِف َوَأْعِرْض َعِن الَْجاِهلِیَن
4- سوره آل عمران / 159

وا مِْن َحْولَِک * َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغفِْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي الْْمِر  ا َغلِیَظ الَْقْلِب اَلنَْفُضّ َفبَِما َرْحَمٍة مَِن اهلَلِّ لِْنَت لَُهْم * َولَْو ُکْنَت َفًظّ
لِیَن ْل َعَلی اهلَلِّ إَِنّ اهلَلَّ ُیِحُبّ الُْمَتَوِکّ *  َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوَکّ

5- سوره توبه / 119
ادِقِیَن َیا َأُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا اَتُّقوا اهلَلَّ َوُکوُنوا َمَع الَصّ

6- سوره لقمان / 5
َکاَة َوُهْم بِاْلِخَرةِ ُهْم ُیوقُِنوَن اَلَة َوُیْؤُتوَن الَزّ الَِّذیَن ُیقِیُموَن الَصّ
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7- سوره لقمان / 14
ُه َوْهنًا َعَلی *  َوْهٍن َوفَِصاُلُه فِي َعاَمْیِن َأِن اْشُکْر لِي َولَِوالَِدْیَک إِلََيّ الَْمِصیُر ْیَنا اْلِنَْساَن بَِوالَِدْیِه َحَمَلْتُه ُأُمّ َوَوَصّ

8- سوره حجرات / 9
ْخَری *  َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي َحَتّی *  َتفِيَء إِلَی  َوإِْن َطائَِفَتاِن مَِن الُْمْؤمِنِیَن اْقَتَتُلوا َفَأْصلُِحوا َبْیَنُهَما *  َفإِْن َبَغْت إِْحَداُهَما َعَلی اْلُ

َأْمِر اهلَلِّ *  َفإِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْیَنُهَما بِالَْعْدِل َوَأْقِسُطوا  * إَِنّ اهلَلَّ ُیِحُبّ الُْمْقِسِطیَن
9- سوره حجرات / 12

ُسوا َواَل َیْغَتْب َبْعُضُکْم َبْعًضا *  َأُیِحُبّ َأَحُدُکْم َأْن  ِنّ إِثٌْم  * َواَل َتَجَسّ ِنّ إَِنّ َبْعَض الَظّ َیا َأُیَّها الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َکثِیًرا مَِن الَظّ
اٌب َرِحیٌم َیْأُکَل لَْحَم َأِخیِه َمْیتًا َفَکِرْهُتُموُه * َواَتُّقوا اهلَلَّ * إَِنّ اهلَلَّ َتَوّ

1۰- سوره انفال / 46
ابِِریَن َواْصبُِروا * إَِنّ اهلَلَّ َمَع الَصّ

11- سوره نساء / 58
 َ ا َیِعُظُکم بِِه * إِنَّ اهللَّ َ نِِعمَّ دُّوا الَْماَناِت إِلَی َأْهلَِها َوإَِذا َحَکْمُتم َبْیَن النَّاِس َأن َتْحُکُموا بِالَْعْدِل * إِنَّ اهللَّ َ َیْأُمُرُکــمْ َأن ُتــؤَ إِنَّ اهللَّ

َکاَن َسِمیعًا َبِصیًرا
12- سوره بقره / 245

َمْن َذا الَِّذي ُیْقِرُض اهلَلَّ َقْرًضا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُه لَُه َأْضَعافًا َکثِیَرةً * َواهلَلُّ َیْقبُِض َوَیْبُسُط َوإِلَْیِه ُتْرَجُعوَن
13- سوره زمر / 18

الَِّذیَن َیْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّبُِعوَن َأْحَسَنُه
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متوسطه ی دو



زینـــب ســـهراب پور
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در هر پنج کالس یازدهم بسته است و از هر کدام صدای 
یک جور موسیقی می آید. گوشه های راهرو دانش آموزان 
در گروه های چند نفری نشســته اند، یا بر ســر هم فریاد 
می زنند یا به یک ایده ی فوق العــاده می خندند. هیجانات 
برانگیخته شــده . رقابت شــدید اســت. گاهی یکی زیر 
گریــه می زند، گاهی حرف هایی زده  می شــود که موجب 
پشــیمانی اند. بعضی بدخلــق از این اند که در مســابقه ی 
مورد عالقه شــان شــرکت  نکرده اند، بعضــی عصبانی از 
اینکه تعداد زیادی مســؤولیت به طرف شان پرتاب شده و 
در مقابل، گروهی نــاالن از اینکه کاری برای انجام  دادن 
ندارند، اما هدف مشترک باعث می شود که سخنان تند و 

تیز به دل گرفته نشود و گریه ها آرام شود.
رقابت دِر کالس ها را بسته نگه می دارد. جریان همیشگی 
رفت و آمد میان کالس ها و رشــته های درســی مختلف 
قطع شده است. اگر رقیبی برای یافتن رفیقش وارد کالسی 
شــود، گروه ها دســت از تمرین بر می دارنــد و نگاه های 

پشـــت درهـــای رقابـــت 
روزهـــای تمریـــن مســـابقات فجـــر

سنگین تا هنگام خروج فرد خاطی از کالس، بر صورتش 
خیره می مانند. به نظر می رســد که این یک قرار نانوشته 
و ناگفته اســت. تنها زمانی در طول ســال تحصیلی که... 
)چه طور می شــود گفت؟( کالس پذیرای غریبه ها نیست. 
با این وجود پیش می آید که صحنه هایی غریب و نامنتظره 
دیده شود: دانش آموزان چند کالس که از یکدیگر کمک 
می خواهند. قطعاً پیش می آید که کالســی فیلمش را پیش 
از موعد به کســی نشــان  دهند و از او نظــر بخواهند. یا 
دانش آموزی شیوه ی رمزگذاری یک جمله را از رقیبش در  
کالسی دیگر بپرسد. خیلی اوقات کالس ها سرودشان را 
برای هم اجرا می کنند و از نظرهای هم درباره ی چینش و 

نحوه ی ورود خود استفاده کنند. 
بایــد اعتــراف کرد کــه مســابقات دهه ی فجــر وقایع 
هیجان انگیزی اند که فرصتی برای شــناختن بهتر دیگران 
و شناســاندن خود به دیگران و البته شناساندن خودت به 

خودت، ایجاد می کند.  

ـــرای ـــتی ب یادداش



ــی ــابقه ی ادب مس

ــدگان ــن فروزن روژی
ــدم ــارا صالحی مق س

فـــن ســـخنوری
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مســابقه ی ادبی )خطابه(  آغاز کننده ی مســابقات دهه فجر متوسطه دو در ســال تحصیلی 98-97 بود. در این 
چالش با توجه به موضوع های از پیش تعیین شــده، گروهی دو نفره از هر کالس می بایســت متنی خطابه ای 
را  با 15۰۰-1۰۰۰ کلمه آماده کنند ســپس آن را به مدت پنج تا هشت دقیقه به طور شفاهی در مقابل داوران 
و جمعی از دانش آموزان ارائه دهند. ارائه دهندگان فرصت داشتند تا در یک دو دقیقه پس از ارائه به سواالت 

مطرح شده ی احتمالی پاسخ دهند.
موضوع  خطابه ها به شرح زیر بود:

1-  از بین رفتن زبان یک ملت مســاوی اســت با  از بین رفتن آن ملت. در طول تاریخ زبان فارسی بزنگاه های 
مهمی بوده است که گویش وران این زبان، زبان فارسی را در خطر دیده اند و برای حفظ آن به  تالش هایی متمرکز 
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دست یازیده اند. صاحبنظران معتقدند اکنون نیز در یکی از 
بزنگاه های تاریخی هســتیم. شما برای حفظ این زبان چه 

می کنید؟
2- بســیاری از کتاب خوان های حرفــه ای معتقدند اغلب 
اقتباس های سینمایی رمان ها به قوت متن کتاب نیستند و 
خواندن کتاب را به تماشای فیلم اقتباسی ترجیح می دهند. 

شما کدام را انتخاب می کنید: فیلم یا کتاب؟
3- بعضی از داســتان ها در میان اقوام تثبیت می شــوند یا 
مورد پسند و قبول آن ها قرار می گیرند و سپس سینه به سینه 
نقل می شــوند. این روند را نوعی از اسطوره ســازی قومی 
نامیده اند. چگونه می توان اسطوره ها/ افسانه های )ملی( را 

در زندگی امروز بازخوانی کرد؟
از میان دوازده گروه شرکت کننده، چهار گروه به موضوع 
اول، چهــار گروه به موضوع دوم و ســه گروه به موضوع 
سوم پرداخته و با استفاده از استدالل و بیان قوی در پی رد 

یا اثبات موضوع های داده شد بودند.
 نحوه ی ارائه در این مسابقه در نوع خود کم نظیر بود؛ مثالً  

به نظر می رسید بعضی از شرکت کنندگان ضمن ارائه تحت 
فشار بودند، گاه نیاز به لحظاتی مکث، تنفس و لیوانی آب 
داشتند. بعضی خیلی سریع ارائه می دادند و برخی نزدیک 
 به دو برابر زمان اعالم شده را به ارائه اختصاص می دادند.

همان طور که پیش تر گفته شــد هر گــروه پس از ارائه ی 
خطابه ی خــود باید به ســؤاالتی که از ســوی داوران یا 
تماشــاچیان مطرح می شد پاســخ می دادند. چند خطابه ی 
اول با ســکوت و بدون سؤال گذشــت ولی پس از مدتی 
دانش آموزان ســؤاالتی را مطرح کردند که نشان از توجه 
آنها به خطابه ها و هم بحث انگیز بودن موضوعات داشت 
و  بعضی از ســؤال ها به بحث، بازخــورد دادن و ارزیابی 
منجر شــد. ســرانجام ســه  خطابه با کســب نود امتیاز 
به عنوان برنده ی مسابقه اعالم شدند و متن خطابه ی کالس 
11/2 تجربی از طرف داوران به عنوان بهترین متن از نظر 
تحلیل گام به گام موضوع انتخاب شد. متن سه خطابه از 

خطابه های برگزیده را در صفحات آتی خواهید خواند:
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برای مســابقه ی زیست و شــیمی از دو هفته ی قبل، دو موضوع آنزیم ها، کاتالیزگرهای صنعتی و  نانو ذرات و 
کاربرد آن ها در صنایع  اعالم شــده  بود. هر گروه دو نفره از هر کالس می توانســت یکی از این موضوعات را 
انتخاب کند و با آن یک موزیک ویدئو آموزشی سه تا هفت دقیقه ای بسازد. واضح است که موزیک ویدئو 
باید همراه با تصویر باشد که البته تصاویر می توانست یا ساخته ی خود دانش آموزان باشد و یا از منابع تصویری 
دیگری مثل اینترنت گرفته شده باشــد. الزم بود برای موزیک ویدئو ترانه ای هم بنویسیم و ساختن موسیقی 
موزیک  ویدئو توســط خود دانش آموزان امتیاز ویژه داشــت. در طول هفته هایی که به تهیه ی موزیک ویدئو 
مشــغول بودیم عالوه بر جلســات توجیهی دو نفر از دبیران زیست و شــیمی پاسخگوی سؤاالت ما درباره ی 
مسابقات بودند. در طول هفته ها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته یا ابتدایی، با کمک خواننده های بامهارت یا 

مبتدی و با استفاده از منابع علمی گردن کلفت و یا ساده موزیک  ویدئوهای آموزشی ساخته شدند.

مســـابقه ی زیســـت و شـــیمی



 

یک روز قبل از شــروع مســابقات؛ یعنی شنبه سیزدهم 
بهمن بین ساعت هشــت تا ده صبح مسؤولین این مسابقه، 
فایل فیلم هــا را به همراه متن ترانه هــا دریافت کردند و 
باالخره ساعت ده و نیم صبح داوران و گروههای زیست و 
شــیمی از هرکالس در آزمایشگاه حاضر شدند و  پس از 
استقرار همه روبه روی صفحه ی نمایش، پخش فیلم ها آغاز 

شــد. ترتیب نمایش فیلم ها بر اساس قرعه کشی مشخص 
شــده بود. داوران پس از تمام شــدن هر فیلــم از بچه ها 
درباره ی منابع صوتی و تصویری شان سؤاالتی می پرسیدند. 
بعضی از معیارهای ارزیابی فیلم ها این ها بودند: بار علمی 
موزیک ویدئو، خالقیت در ســاخت، زمان بندی مناسب، 

هماهنگی تصویر و صدا، کیفیت سمعی و بصری.
فیلم های متنوعی در این مســابقه نمایش داده شــد که هر 

کدام نقاط قوت و ضعف خود را داشــتند؛ بعضی بار علمی 
قوی اما خالقیت اندک داشــتند یا صدا و تصویرشــان از 
کیفیت باالیی برخوردار نبود و بعضی برعکس، خالقیت 
غیرقابل انــکاری در آنها به کار رفته بــود، اما از صحت 
علمی برخوردار نبودند. می شود گفت که گروه ها  وقت و 
تالش متفاوتی را برای ساخت موزیک ویدئو خود صرف 

کرده بودند. پس از پایان نمایش فیلم ها داوران به ارزیابی 
و امتیازدهی مشغول شدند.

با اینکه مسابقه زیست و شیمی به خاطر کار در زمینه های 
مختلف برای شرکت کنندگان زحمتی مضاعف را به همراه 
داشت اما چه در طول ساخت و چه درطول مسابقه؛ یعنی 

در زمان تماشای فیلم ها خالی از لذت نبود. 
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مســـابقه ی عربی

باالخــره بعــد از هفته ها تمریــن و آمادگی ، مســابقات 
دهه ی فجر شــروع شــد. در روز یکشــنبه چهارده بهمن، 
متوســطه دو درس را کنار گذاشــت و از 7:3۰ صبح تا 5 

عصر مسابقات را برگزار کرد.
بعــد از اتمام مســابقه ی فیلم ســازی و ســرود نوبت به 

مسابقه های همزمان رسید، از جمله عربی.
امسال موضوع مسابقه ی عربی، نوشتن یک کمیک استریپ 
با توجه به تصاویر داده شــده بود. البته به همین آسانی هم 
نبود، بلکه باید متن را در پانزده  دقیقه می نوشتیم و با لحن 

مناسب برای داورها می خواندیم.
قبل از شــروع مســابقه همه ی گروه ها اســترس زیادی  
داشــتند و هر  یازده گروه داشتند تمرین های نهایی خود 

را انجام می دادند. 
باالخره مســابقه شروع شــد و تک تک گروه ها تصویر 
مورد نظر خود را انتخاب کردند. حدود بیســت دقیقه  بعد 
داوران برگه ها را تحویل گرفتند تا آنها را ارزیابی کنند و 

به  نحوه ی نوشتن و دستور زبان برگه ها امتیاز دهند. سپس 
گروه هــا یکی یکی متن خود را اجــرا کردند و پس از آن 
داورهای مســابقه، امتیازها را جمع بنــدی کرده و نفرات 
برتر را اعالم کردند: کالس 1۰/2 تجربی، 1۰/1 ریاضی و 

1۰/1 تجربی به ترتیب اول تا سوم شدند.
بعد از اتمام مسابقه با داور ها گفتگوی کوتاهی داشتم:

به نظر شما مسابقه نسبت به سال های پیش چطور بود؟
خانم محمدی: خیلی خوب بود. خالقیت بچه ها بسیار زیاد 
بود و یکی از موارد ارزیابی که فضا ســازی بود را به خوبی 

نشان داده  بودند.
- به نظر شما کار گروه ها چطور بود؟

- خانــم مقــرب: در کل همه عالی بودنــد، اما گروه های 
پایه ی دهم اجرای بهتری داشــتند. عالوه بر اجرا، متن هم 
اهمیت دارد. خیلی مهم اســت که بچه ها بتوانند متنی با 
کمترین غلط بنویسند و در کل نسبت به یک دانش آموز 

دبیرستانی بچه ها عالی نوشته بودند.
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روی در کتاب خانه نوشته بود: لطفاً وارد نشوید. ما در را 
باز کردیم و وارد شدیم. مثل دیگر حرف نشنوی های مان. 
کتاب خانــه خالی بود، اما نه از دانش آمــوزان، از داوران 
و معلم هــا. سمت راســت را که نگاه می کــردی، میز و 
صندلی ها به حالت عادی و همیشــگی چیده شده  بودند، 
اما آن آرامش و ســکوت عادی و همیشگی در آنجا نبود. 
صدای تمرین کردن دو نفره ی بچه ها برای ارائه دادن، جو را 
تا حدودی مضطرب می کرد. در انتهای ســالن و رو به روی 
کتاب های مرجع و زیســت شناسی، پرده ی پروژکتور و 
رو به روی آن با فاصله ای حدود سه متر،خود  دستگاه قرار 
گرفته بود. روی آن میز می بایســت داور ها می نشســتند. 
بچه ها میزشان را انتخاب کردند، نشستند و شروع کردند 
به تمرین. گروه اول - طبق معمول- تالش مضاعفی برای 
عوض کردن ترتیب ارائه اش داشت: »تو روخدا شما بیاین 
جاتونو با مــا عوض کنین. زود کارتونــو تموم می کنین 
می رین خوش گذرونی.« و همه با تأکید خاصی می گفتند: 

»امکان نداره.«

اندیشــه مســابقه ی 
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داورها وارد شدند. میز روبه روی پرده پر  شد و ضربان قلب 
بچه ها چند برابر. گروه اول داشتند واپسین تالش های شان 
را برای تعویض نوبت شان انجام می دادند اما می دانستند که 
دیگر دیر شده است، پس رو به روی پرده ایستادند. داورها 
همان طــور که چای می خوردند، وسایل شــان را روی میز 
مرتب می کردنــد. یکی از بچه ها لپ تاپ را تنظیم می کرد 
و دیگری روبه روی او با برگه ای در دستش آماده می شد تا 
شروع کند. آنها هم مثل گروه های دیگر شخصیتی مشهور را 
در نظر گرفته  بودند که واجد بیشترین ویژگی های اخالقی 
مطرح شده در آیات  سؤال مســابقه  باشد. از این رو بود که 
این سؤال بیشتر از همه شنیده  می شد: »شما شخصیت تون 

کیه؟« و به این شکل خود را با رقیبان شان می سنجیدند.

 ارائــه ی گروه اول که تمام شــد، داورها سؤال های شــان 
شروع شد. قســمت نا امن مسابقه که در آن، چشم همه ی 
افراد حاضر به واکنش هــای ظاهری و بیرونی داوران بود 
تا خودشــان را برای آن آماده کنند. برخــی از داوران در 
سکوت کامل به ســر می بردند اما بعضی هم با سؤال های 

پشت هم دائم سکوت را می شکستند.
گــروه اول، گروه دوم و ســوم و... باالخره گروه آخر هم 
بــا  همین روال پیش  رفتند. کتاب خانــه با هر ارائه خالی 
و خالی تر می شــد و هرکس که ارائه اش تمام می شد فکر 
می کرد آب از  ســرش گذشــته و دیگر راحت اســت و 
می تواند به آزادی اش بازگردد. اما این تازه شــروع ماجرا 

بود... ماجرای اعالم نتایج هنوز در راه بود.
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ســـونیا مهـــدوی

-کالس 1۰/2 ریاضی اولین صد ... از االن بیست دقیقه تا اتمام بازی باقی مانده است.
در مســابقه ی ریاضی دهه ی فجر کالس های یازدهم ریاضی و تجربــی و همچنین کالس 1۰/2 ریاضی صد 
گرفتند. این مســابقه همانند بازی مار و پله یا منج بود که شامل یک صفحه ی شطرنجی و یک تاس بود و 
بازیکنان باید از چهار مرحله یعنی مرحله ی A,B,C,D عبور می کردند تا امتیاز کامل را از آن خود کنند. 
در ابتدا به هر گروه بیست سؤال داده شد و بازیکنان با دادن پاسخ صحیح به این سؤاالت 4 گزینه ای و تحویل 
دادن سؤاالت خود به داور تعیین شده برای آن گروه، به جلو حرکت می کردند تا به مرز برسند. برای عبور 
از مرز شــرایطی وجود داشت: هر گروه می  توانســت به مدت ده دقیقه استراحت کند و در نهایت پانزده 
امتیاز بگیرد و یا تاس بیندازد و به ازای عددی که می آمد ، یک سؤال با همان امتیاز حل کند. در این صورت 
اگر سؤال را درست حل می کرد، می توانست از مرز عبور کند اما در صورتی که اشتباه کرده بود به اندازه ی 
امتیاز عقب می رفت؛ به این ترتیب مرزهایی که بین مراحل وجود داشت، به نوعی نقش مار را در بازی مار 

و پله بازی می کرد.
در نهایت بازی به همین روال ادامه پیدا کرد و تنها تفاوتی که در مراحل مختلف وجود داشت امتیاز سؤال ها 
 C سؤاالت پانزده امتیازی، مرحله ی B سؤاالت پنج امتیازی، مرحله ی A بود، به این شــکل که در مرحله ی
سواالت بیست امتیازی و آخرین مرحله؛ یعنی مرحله ی D  سؤاالت سی امتیازی هستند. البته این نکته نیز 
باید گفته شود که مثالً اگردر مرحله ی A تعداد زیادی سؤال پنج امتیازی نادرست حل شود به گونه ای که 

سؤال های پنج امتیازی تمام شود، از سؤاالت ده امتیازی به گروه داده می شد. 
در این مسابقه هیجان بازی خصوصاً در آخرهای رقابت حسابی باال گرفت و اعالم اسم برنده ها نقطه ی اوج 

و گره گشایی این قصه ی پرهیجان شد. 

ــی ــابقه ی ریاض مس
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یکی از مسابقات دهه ی فجر مثل هر ســال فیلم سازی بود. هر کالس در گروه های 
ســه نفره باید فیلمی مســتند می ســاختند که همه ی بخش های آن را خودشــان 
تهیه کرده باشند و نمی  توانستند از فیلم های آرشیوی استفاده کنند. موضوعات داده 
شــده برای فیلم ها مهاجرت، مکان های تاریخی، شهر و محیط زیست بود. داوران 
پنجاه  نمره را به فیلم و خالقیت های هنری و پنجاه  نمره را به زمینه های اجتماعی 

آن اختصاص داده بودند  که کالً جمع آن صد امتیاز داشت.
بچه ها تا روز  یکشنبه وقت داشتند که فیلم شان را بسازند و روز  یکشنبه مسابقات 
دهه ی فجر مدرســه  با پخش فیلم ها آغازشد. سرانجام پس از دو ساعت که همه ی 

فیلم ها نمایش داده  شد، داوران نتایج را اعالم کردند و کالس ده  هنر اول شدند.

ــازی ــابقه ی فیلم س مس
مســـتند اجتماعـــی
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فیزیـــک و هنر فیلمســـازی
فیزیــک مســابقه ی 

با یکی از شرکت کنندگان در مسابقه ی فیزیک مصاحبه ای 
انجام شده که خالصه ای از آن را می خوانید:

- لطفــاً دربــاره ی مســابقه و این که باید چــه کارهایی 
می کردید و چه چیزی را تحویل می دادید توضیح بده.

ما باید یــک فیلم یا در واقع یک استاپ موشــن از یک 
آزمایش فیزیکی می ســاختیم. باید یک مبحث فیزیک 
را در قالب آزمایش یا چیزهــای دیگر درس می دادیم. به 
مــا از هفته های قبل پنج موضــوع داده بودند: گرما، نور، 
الکتریسیته، قوانین نیوتن. و ما تا دو بعد از ظهر روز قبل 

از مسابقه وقت داشتیم تا پروژه مان را تحویل دهیم. 
- معیارهای مســابقه ی فیزیک چه بود و به نظرت داورها 

بیشتر برچه اساسی نمره می دادند؟
از معیارهای مســابقه این بود که فیلــم حداقل دو دقیقه 
باشــد. فیلم باید موضوع را دربرمی گرفــت. قالبش باید 
استاپ موشن و حجمش کمتر از سی مگا بایت باشد. به ما 
گفته شده بود که اگر سؤالی داریم باید بپرسیم و با توجه 
به چیزهایی که ما پرسیدیدم  و جواب هایی که گرفتیم به 
نظرم معیارها چندان علمی نبود. باتوجه به این که ســطح 
علمی شــرکت کننده ها در مباحثی مثل فیزیک یکسان 

نبود به نظرم معیار نمره دهی بیشــتر براساس فیلمسازی 
بود و این که بتوانیم بهتر یک مفهوم را آموزش دهیم.

- روند اجرای مسابقه به چه شکل بود؟
بعد از مســابقه ی فیلمسازی و سرود ما از ساعت ده و نیم 
تا دوازده و نیم در آزمایشــگاه سر میزها نشستیم. به ما 
برگه هایی دادند که باید به گروه های دیگر نمره می دادیم. 
ما درواقع بخشــی از داوری محســوب می شدیم. همراه با 
داورهــا که حدود ده، یازده نفر بودند، فیلم ها را می دیدیم 

همان موقع نمره می دادیم.
- به نظرت نقطه ی تمایز مسابقه فیزیک از سایر مسابقه ها 

چه بود؟
اینکه درواقع هنر را وارد این مسابقه کرده بودند.

- اگر می توانستی دراین مسابقه چیزی را تغییر بدهی در 
چه چیزهایی تغییر ایجاد می کردی؟

به نظــرم بهتر بود که یک موضوع مشــخص بین همه ی 
گروه ها وجود داشت. ضمناً فیلم ها خیلی باهم متفاوت بود 
و قطعاً پیشینه ی سواد هنری بچه های هنرستان در بخش 
فیلمسازی قوی تر از بقیه بود. شاید زیادبودن تعداد داورها 
هم باعث تفاوت نظر زیاد در انتخاب کارها می شــد. من 
مســابقه ی پارسال را که مثالً ساختن فالسک و منجنیق 
و قایق بود بیشتر دوست داشتم، چون فعالیت مان در روز 

مسابقه بیشتر بود.
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ـــل در جســـتجوی قات
ســهراب پور مســـابقه ی کامپیوتـــرزینــب 

اگر کســی در ســایت را باز کند با تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی متوسطه ی دو 
مواجه می شود که با هیجان از جلوی کامپیوترها به سمت کشوها، روبان ها و تکه  های 
کاغذ می دوند. می پرسید چه شــده؟ قتلی رخ  داده که فقط دانش آموزان خرد می توانند 
با اســتفاده از انواع کدها و رمز ها ســرنخ هایی را بیابند و قاتل را پیدا کرده و معما 
را حل کنند. شــرکت کنندگان با موســیقی پوآرو در گوش شان با هم رقابت می کنند 
تــا قاتل یک معلــم کامپیوتر مبتال به آلزایمر را بیابند کــه در لحظات آخر زندگی، 
نــام قاتل را جایی در محل کارش پنهان کرده. بــرای این کار یازده کالس، یازده نوع 

رمزنگاری و شیوه ی  برگردان 
تمریــن  و  فراگرفتــه   را  آن 
کرده اند. )بــه عالقه مندان به 
موضوع رمزگذاری و کد های 
کامپیوتری پیشــنهاد می شود 
کتــاب »قلعــه ی دیجیتــال« 
نوشــته ی دن براون را مطالعه 

کنند.(



یـــک مســـابقه ی کالســـی
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ترابـــی النـــور 

در بین مسابقات دهه ی فجر، مسابقه سرود تنها مسابقه ای است که تقریباً همه ی بچه های کالس در آن، مشارکت 
دارند. بنابراین شاید بتوان گفت نتایج مسابقه ی سرود به نوعی از نتایج بقیه ی مسابقات مهمتر است.  این  مسابقه 

هم مانند مسابقات تئاتر و فیلم سازی در آمفی تئاتر برگزار می شود و معموالً تماشای آن بسیار جذاب است.
 امســال دانش آموزان باید شــعر و ملودی اثر را خودشــان تنظیم می کردند. هرکالس باید از میان سه  موضوع 
فضاهای دوست داشــتنی شهر، محیط زیســت و مهاجرت یکی را انتخاب می کرد و حول آن شعری می سرود یا 
شعری را انتخاب می کرد و بخش هایی از آن را تغییر می داد. همانند سال های گذشته، گروه ها در اجرای شان از 
ساز استفاده کردند و بعضی از گروه ها از حرکت و بدن کوبه، امتیاز ها براساس کیفیت آواز جمعی، تلفیق شعر 

و موسیقی، ملودی و هماهنگی و نظم و خالقیت در اجرا محاسبه می شد.
مسابقه سرود ساعت 9:3۰ تا 1۰:3۰ بعد از مسابقه ی فیلمسازی برگزار شد. چهار گروه اول بدون هیچ مشکلی 
اجرا کردند. هنگامی که گروه پنجم )کالس های ده و یازده انسانی( روی صحنه آمدند ساز یکی از نوازندگان با 
مشکل فنی مواجه شد. یکی از زیباترین اتفاقات این بود که حضار داخل سالن به منظور تشویق گروه دست زدند، 
گروه ده و یازده انسانی بدون اینکه اجرا کنند از سن پایین آمدند و بعد از مدتی دوباره به روی سن رفتند و بدون 

هیچ مشکلی اجرا کردند. بعد از اتمام مسابقه، دانش آموزان به سمت محل برگزاری مسابقات همزمان رفتند.
  حوالی ساعت 11:3۰ بود که نتایج مسابقه ی سرود اعالم شد. امسال دو کالس با امتیاز 93 برنده ی این مسابقه 
شدند: کالس های 11/1 و 11/2 ریاضی که موضوعات شان به ترتیب، فضاهای دیدنی شهر و محیط زیست بود. 
البته اختالف امتیاز رتبه ی  اول، دوم و ســوم زیاد نبــود، چنان که کالس ده  هنر با اختالف 2 امتیاز و با امتیاز 
91 رتبه ی  دوم و کالس های 11/2 تجربی و 11 هنر با اختالف یک  امتیاز از رتبه ی دوم و با کسب 9۰ امتیاز، 

رتبه ی سوم را کسب کردند.

مســابقه ی ســرود
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جمـــع همـــه ی احساســـات
کاظمـی ملیـکا 

ـــی  ـــرکات نمایش ـــابقه ی ح مس

در دهــه ی  فجر یکــی از پر هیجان تریــن و محبوب ترین 
مسابقات، مسابقه ی حرکات  ورزشی است که همه ی بچه ها 
چه به  عنوان شرکت کننده و چه به عنوان تماشاچی در آن 
شرکت می کنند. مســابقه ای که بعد از سرود، بزرگ ترین 

مسابقه ی دهه ی  فجر است.
در این مسابقه از هر کالس سه تا پنج نفر انتخاب می شوند و 
به مدت دو  هفته بر اساس موضوعات داده  شده کار می کنند. 
موضوعات حرکت امسال تضاد، آزادی، امید و تولد بود که 
هر کــدام از گروه ها باید این مفاهیم را در  قالب حرکت به 
تماشاچیان و داوران ارائه می دادند. نوع حرکات، هماهنگی 
بچه ها با  هم، انتخاب موسیقی درست، اعتماد به نفس در اجرا 
و نشان دادن احساسات به افراد حاضر در سالن، از مهم ترین 
ارکان اجرای حرکت است. این مسابقه با احساسات افراد 
رابطه ی  مســتقیم دارد. در این مسابقه شرکت کنندگان نه 
حرف می زنند، نه اشاره ای می کنند و نه چیزی را می نویسند. 
آنها تنها با حرکات شان موضوعات مسابقه را به تماشاچیان 

نشان مي دهند و آنها را با خود همراه می کنند.
یکی از دالیل محبوبیت این مســابقه در بین بچه ها حال و 
هوای خاص این مسابقه اســت. در سالن ورزشگاه هنگام 
برگزاری مســابقه همه ی بچه های مدرسه دور تا  دور سالن 
می نشینند و با تمام توان گروه های مختلف را تشویق می کنند 

ولی برای بچه های شرکت کننده وضع متفاوت است. به طور 
معمول آنها تا قبل از اجرا کلی استرس می کشند و خودشان 
را برای شرکت در همچنین مسابقه ای سرزنش می کنند تا 
وقتی که نوبت به اجرای شان برسد. البته این موضوع درباره ی 
همه ی گروه ها صادق نیست ولی اکثراً تا رسیدن نوبت شان 

در همین شرایط اسفناک به سر می برند. 
مسابقه ی حرکت یکی از متفاوت ترین مسابقات است که 
در آن هر نوع احساســی دیده می شود: خوشحالی، هیجان، 
ترس، ناراحتی، اســترس، امید و ... ولی این مسابقه با همه 
این احساسات ضد و نقیضش از خاطره سازترین مسابقات 

برای بچه هاست.
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مسابقه ی عکاســی با موضوعات دوستی، کوچه، امید، مصرف کردن، استفاده 
کردن و پسماند برگزار  شد. گروه ها عکس های شان را که می توانست سیاه و 
سفید یا رنگی باشد و با موبایل یا دوربین عکاسی گرفته شده باشد، یک  روز 
قبل از مســابقه تحویل داده  بودند. عکاســان در صورت ادیت عکس شان باید 
فایل اصلی آن را نیز تحویل می دادند. کار  گروه ها اگر تک عکس بود حداکثر 
پنج فریم و اگر مجموعه بود حداکثر هفت فریم داشت. برای عکس ها ارائه ی 
یک  توضیح کلی )استیتمینت( درباره ی اینکه با چه تکنیکی کار شده و هدف 
از این عکس ها چه  بوده اســت، الزم بود. در اینجا نوشــته و عکس های گروه 

منتخب را با موضوع امید خواهید دید: 

میــد ا

روژین فروزندگان

بقه ی عکاســـی مسا



سپیده اکبری جوکار
نیکی شاکری
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گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی می نگرم
من به نومیدی خود معتادم

فروغ فرخزاد

امید، چیزی کــه به هنــگام آتش گرفتن آرزوها 
دامن گیرش می شــویم و یا شعله ای که در نومیدی 
در جست و جوی آنیم تا خود را از آن باال بکشیم.
امید نقطه ای است سفید بین سیاهی ها و یا نا امیدی  
لکه   ای اســت که در اوج یک دســتِی دیوار ظاهر 

می شود و در تمام وجودش پخش می شود.
هر شب بدون شب به خیر گفتن به خواب می رویم. 
خســته به خواب می رویم، به پهلوی راست خود 
می پیچیم و خــواب می بینیم بی آنکه رویا ببینیم. 
دوســتی، ما از دوستی با خود دست کشیده ایم. آیا 
می توان پنجره را گشــود و امید را به دام انداخت؟ 

به راستی امید کجا یافت می شود؟



عکس های این مجموعه را می توان به دو بخش آ و ب )به اضافه ی یک تک عکس( تقســیم نمود 
که دو به دو کنار هم قرار گرفته اند و در نهایت همگی با درونمایه ای مشــترک ارائه می شــوند. 
عکس هایی که کنــار یکدیگر قرار می گیرند، از لحاظ فرمیک و بصری با یکدیگر همخوانی 
دارند. عکس های اول و پنجم با دوربین آنالوگ عکاسی شده اند و رنگ و نور تمام عکس ها نیز 
ســعی بر افزایش بیانگری محتوا دارند. می توان اضافه کرد که عکس های گروه آ از فیگورهای 

واقع گرایانه تر تشکیل شده و گروه ب شامل اشکال انتزاعی و تجریدی تر است.
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اشــیا ماجــرای 
یـــاس یعقوبـــی
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هرگروه شــرکت کننده در مسابقات نمایش دهه ی فجر از سه نفر تشکیل می شد. از این 
ســه نفر حداقل یک  نفر و حداکثر دو نفر باید روی صحنه می رفتند. مثل سال های قبل 
نوشــتن متن نمایش نیز برعهده ی شرکت کنندگان بود. نقطه ی  تمایز مسابقه ی امسال را 
از مسابقات ســال های گذشته می توان حضور اشیا دانســت. گروه ها باید یک شیء را 
مانند عینک، کفش، کاله و مالفه به عنــوان موضوع اصلی خود انتخاب می کردند. متن 
نمایشنامه از قبل تحویل داده و تایید می شد. در آخرین ساعات روز مسابقات، گروه های 
نمایش به ترتیب فهرســتی که از قرعه کشی به دســت آمده بود، اجرای خود را همراه با 
طراحی صحنه و لباس- که کارخودشــان بود، به روی صحنه بردند و به این ترتیب روز 

پرهیاهوی مسابقات در آرامش اجرای نمایش ها رو به پایان گذاشت.

مســـابقه ی نمایـــش
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در ادامه ی گزارش فن ســخنوری )در همین شــماره( که مفصالً به 
مسابقه ادبی متوسطه ی دو  یا همان خطابه پرداخته است، در اینجا 
متن چند خطابه را که از نظر اصول نگارشی قوت بیشتری داشته اند، 
می خوانیــد. متــن اول و دوم در مســابقه، رتبــه ی اول را )از نظر 
برجستگی متن و اجرا( کسب کرده اند و متن سوم به لحاظ تحلیل 

گام به گام موضوع، از طرف داوران برگزیده و معرفی شده است.
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برای بررسی موضوع این خطابه ابتدا الزم است به شناخت کاملی از اهمیت اسطوره و نیاز آن در جامعه ی بشری 
دست یابیم. 

اســطوره حاصل تفکر و اعتقادات و ناشی از اندیشه ی بشر است. یکی از عناصر اصلی سازنده ی فرهنگ قومی 
جوامع نخســتین بوده و به عنوان بخشــی از هویت اقوام و برآورنده ی نیازهای معنوی و مادی انســان به شمار 
می رفته اســت، پس می تواند مشخص کننده ی ساختار حیات اجتماعی یک قوم و ملت باشد. اساطیر در نمادها 
متجلی می شوند. وقتی این نمادها به اساطیر کهن یک سرزمین مربوط می شوند، ناخودآگاه بر جان و روان هر 

فرد تأثیر می گذارند.
به گفته ی ابوالقاســم اسماعیل پور »یکی از ســودمندی های شناخت اساطیر، آن است که ما با مطالعه ی اساطیر 
یک ملت، تاریخ، تمدن، فرهنگ و اندیشه و سیر پیشرفت آن ملت را می شناسیم. باورها و سنت های باستانی 
را می توان از درون اســطور ه ها بیرون کشید. چه بسا مطالعه ی اســاطیر، ما را با گوشه هایی از آداب و الگوهای 
کهن که هنوز در  ما زنده  است و کارکرد دارد، آشنا سازد، بنابراین با بهره گیری از اساطیر، می توان رفتارهای 

اجتماعی، فرهنگی و روانی ملت ها را تجزیه و تحلیل کرد.« 

آرمیتا مهرشاهی
یلدا نامی

)11/2 ریاضی(

شناخت اسطوره ها و اهمیت آن ها 
ــی ــابقه ی ادبـ مسـ



اســطوره رسالتی اجتماعی- مذهبی دارد و اصول  اجتماعی 
را به بشر یاد  می دهد. اسطوره، به عنوان یک راهبر، الگوی 
رفتاری، اخالقی و اجتماعی را به ما می آموزد. از مضامین 
اســاطیری می توان به جشن های باســتانی ایرانیان اشاره 
کرد. در نوعی گاه شــماری باستانی هر روز در ماه، به اسم 
ایزد یا امشاسپندی نامیده می شد و همچنین هر ماه افزون 
بر این جشــن ها ایرانیان در طول سال شش جشن بزرگ 
که »گهنبار« نام داشــت، برپا می کردند. بر طبق اساطیر 
زردتشی آفرینش در این شش هنگام ترتیب یافته بود. این 
جشــن ها نمادی از فرهنگ غنی ایران و آینه ی تمام نمای 
عقاید و آداب و رســوم ایرانیان است که ریشه در دین و 

خداپرستی آنان دارد. 

نیاز به اسطوره سازی
اسطوره در دوره ی مدرنیته و تغییر معنای اسطوره در حال 
به گفته ی شهید مطهری: »تمایل بشر است به اسطوره سازی 
و افسانه سازی. این هم باز در تمام تواریخ دنیا وجود دارد. 
در بشر یک حس قهرمان پرستی هست، یک حسی هست 
که درباره ی قهرمان های ملی و قهرمان های دینی، افســانه 
می ســازد.«. پس به علت وجود این حس اسطوره جویی در 
بشــر، جوامعی که تاریخ اسطوره ای و افســانه ای در آنها 
کمرنگ تر اســت با توجه به اهمیت وجود اســطوره در 
جامعه، شروع به اسطوره ســازی کرده و اسطوره ی مدرن 

را ایجاد می کنند. 
روالن بارت معتقد اســت اسطوره صرفاً به چند هزار سال 
پیش محدود نبوده و در فرایندی تاریخی در اشکال امروزی 
بازتولید شــده و در جامعه حضور دارد. به هر حال، مردم 

نیــز باورهایی دارند  امروز 
که در قالب همین اسطوره ها 
بازنمایــی می شــوند، با این 
تفــاوت که به نظــر برخی 
از متفکریــن مانند میرچیا 
الیاده، این اســطوره ها شکلی 

مدرن به خود می گیرند. 
در زمینــه ی اسطوره ســازی 
رســانه ها نقش مهمــی ایفا 
به ویژه  می کنند. رســانه ها 
سینما، اقدام به اسطوره سازی 
کرده و مخاطب با ســمپاتی 
نســبت بــه آن، بــه طــور 
از  ناخــودآگاه،  یا  خودآگاه 
آن الگوپذیری می کند. انسان 

پس از مدرنیته از اسطوره هایی پراکنده، الگوهای بسیاری 
بــرای تقلید در اختیار دارد. هر چنــد دگرگونی هایی، در 
معنای اسطوره پدید آمده است، اما آرمان سازی و الگودهی 
به یــاری قهرمانان تخیلی، شــخصیت های داســتان های 
پرماجرا، ســتارگان ســینما، در شــکل گیری شخصیت 

نوجوانان اروپایی و آمریکایی تأثیر به سزایی دارد.
می شـود.  شـناخته  اسـطوره هایش  بـا  هالیـوود  امـروزه 
کارکردهـای  سـریال ها،  و  فیلم هـا  در  قهرمانـان  انـواع 
اسـطوره را ارائـه می کننـد. هالیـوود در فراینـد تاریخـی 
بـر اسـاس  فیلم نامه نویسـی خـود را  خـود، فرمول هـای 
اسـطوره پردازی تعیین کـرده و به طـور حرفـه ای در ایـن 

بـه عرصه سـازی می کنـد.  اقـدام  حـوزه 

149



اشاره ی کوچکی به اسطوره های ایرانی 
اســطوره ها نشــانگر نماد های بسیاری هســتند. از میان 
اســطوره های ایرانــی می توان به رســتم اشــاره کرد که 
نام آورترین چهره ی اســطوره ای در شــاهنامه و به تبع آن 
مهم ترین چهره ی اســطوره ای ادبیات  فارســی اســت و از 

ویژگی های این پهلوان، دالوری و قدرت است . 
همچنیــن کاوه ی آهنگر نماد انســان های زحمت کش و 
ستم دیده است که از قشــرهای متوسط و پایین جامعه، 
به نشانه ی حق طلبی از جامعه ی کارگر، سر برآورده اند و 

زندگی شان پای مال ستم دستگاه حاکمان شده است. 

راهکارها
چنانچه گفته شد در بســیاری از کشورهای غربی به دلیل 
نداشتن پیشــینه ی تاریخی و همچنین اساطیر هزار ساله 
بسیاری از نویســندگان به نام و مشهور به اسطوره سازی 
پرداختند؛ بــه طور مثال جــی. آر. آر. تالکین با نوشــتن 
رمان ارباب حلقه ها، اســاطیری در بستر تاریخی خیالی 
خلق  می کند. این کتاب هم اکنــون با رکورد صد و پنجاه 

میلیــون نســخه به عنــوان 
پرفروش تریــن  از  یکــی 
شــناخته  تاریخ  کتاب های 
 می شــود و فیلم هــا و آثار 
از آن  اقتباس شــده  هنــری 
هــر بار بــازار جهانی را به 

 تسخیر خود در می آورند. 
حال سؤالی که مطرح می شود 
این است که چرا ایرانیان با 
داشــتن تاریخ تمدنی 35۰۰ 
ساله و اســاطیری که از دل 

ایــن تاریخ برخواســته اند، نباید در اندیشــه ی بازخوانی 
اســطوره هایش باشــد؟ چرا نســل جدید این ســرزمین 
اســطوره های نوظهور غربی همچون بتمن و ســوپرمن را 

می شناسد اما با رستم و اسفندیار بیگانه است؟ 
پاسخ این سؤال ها بسیار ســاده است. در عصر امروز و با 
توجه به پیشرفت های رخ داده در صنعت سینما و همچنین 
ســرعت رشــد تکنولوژی و فضای مجازی، نسل جدید و 
نوجوانــان پیش از آنکه به خوانــدن متون کهن و ادبیات 
اســاطیری خود روی آورند، جذب فیلم های هالیوودی با 
جلوه های ویژه ی به کار  رفته در آنها، و همچنین رمان هایی 
با ژانرهای علمی- تخیلی، وحشت و ... می شوند و از آنها 

تأثیر می پذیرند. 
نکته ی قابل تأمل در رمان های پرفروش غربی مثل هری پاتر 
و ارباب حلقه ها این اســت که برای جاودانگی و پایداری 
شــخصیت های داستان، جامعه ی هدف شــان را نوجوانان 
قرار می دهند و قلم شــان را متناسب با سلیقه ی نوجوانان 
امروزی انتخاب می کنند و به گونه ای رمان شان را پرورش 
می دهند که برای خواننده جذابیت و کشــش داشته باشد.
حال این سؤال مطرح می شود 
ایرانی  نویســندگان  آیا  که 
به دنبال بازنویسی داستان های 
اساطیری ما به شکلی که برای 
نوجوانــان امروزی جذابیت 

داشته باشد، هستند یا خیر؟
پارسیان و من نخستین رمان 
سه گانه ی فانتزی ایرانی  است 
که بر اســاس اســطوره ها، 
ایران  حماســه ها و تاریــخ 
نگاشته شده است و مخاطبان 
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بســیاری را نیز با خود همراه کرده  است؛ به طوری که به 
گــزارش روزنامه ی شــرق، عنــوان پرفروش ترین رمان 
نوزدهمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران را به دســت 
آورده اســت، اما انتقــادات و نقدهای بســیاری از لحاظ 

شخصیت پردازی به همین کتاب وارد شده است. 
کمبــود کتاب هایــی همچون پارســیان و مــن در میان 
کتاب های ما نشــان دهنده ی آن اســت که اگر می خواهیم 
تا نســل جدید بتواند با داستان های اساطیری سرزمینش 
ارتبــاط بگیرد، نویســندگان مان باید بیــش از پیش به 
بازنویســی این  اســاطیر در قالب رمان هایی متناســب با 

سلیقه ی نوجوانان بپردازند. 
نکته ی دیگر این است که بیشترین تأثیر را در یادگیری و 
به ذهن نشستن داستان ها و اسطوره ها در کودکان، انیمیشن 
داراست. انیمیشن ایرانی رســتم و سهراب به کارگردانی 
کیانــوش دالوند که در ســال 1393 اکران شــد، یکی از 
بهترین انیمیشــن های سه بعدی اســت که تاکنون ساخته 
شــده و در جشنواره ی فیلم کن نیز شــرکت کرده  است، 
اما متأســفانه این فیلم برخالف انتظارات، نتوانست قشر 
نوجوان را با خود همراه کنــد زیرا از لحاظ گرافیکی با 
انیمیشن های کمپانی های معتبر جهانی قابل مقایسه نبود. 
اگر ابزار آموزشی مناسب همچون انیمیشن و کتاب های 
مصــور در اختیار والدین و آموزگاران نباشــد، یادگیری 
کودکان کیفیت الزم را نخواهد داشــت. قطعاً تأثیر دیدن 
یک انیمیشــن خوب بسیار بیشــتر از قصه خوانی  است. 
اکنون که می دانیم صنعت انیمیشن ســازی ما با شــرکتی 
مثل دیزنی قابل مقایســه نیســت، چرا نباید از بودجه ی 
کشور برای حفظ اسطوره های مان، سرمایه گذاری کنیم؟ 
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به طور مثال چین برای جاودانه  شــدن یکی از اساطیرش با 
اختصاص بودجه ای معادل نود میلیون دالر آمریکا، اقدام به 
ساخت انیمیشن موالن توســط شرکت والت دیزنی کرد. 
این انیمیشــن داستان زنی  اســت که بر خالف سنت های 
حاکم بــر جامعه، به شــکل مردی به جنگ بــا مغول ها 
می رود. این اســطوره نه تنهــا در ذهن همــه ی مردم چین 
نقش بسته اســت، بلکه پس از نمایش این انیمیشن، تمامی 

کودکان جهان از موالن الگو می گیرند. 
به گفتــه ی جالل ســتاری: »پرداختن به اســطوره وقتی 
مؤثر است که آن را تفســیر کنند، امروزه اسطوره ها را 
به عنوان قصه یا داستان سرگرم کننده می بینند، اما اسطوره 
به عنوان قصه مؤثر نیست، اگر اسطوره ها را تفسیر کنیم 
و بدانیم که در ورای آن افســانه، چــه می خواهد بگوید، 
علم اسطوره شناســی پدیــد  می آید؛ ما آن علــم را کمتر 
داریم.« به گفته ی او اســطوره اگر بد تعبیر و تفسیر شود 
ما را گمراه می کند. اسطوره خود دلکش است، ولی تعبیر 
می خواهد، باید تعبیر درســتی از آن کــرد، بنابراین باید 
مکتب اسطوره شناســی در ایران پدید بیاید. باید مرکزی 
باشد تا عده ای بتوانند این  اختالفات را در تحلیل اسطوره، 

حل وفصل کرده و آن را از حرف های عوامانه جدا کند. 
در انتها باید گفت که بســیار تأســف برانگیز است اگر 
اســطوره های ایرانــی در گذر زمان به دســت فراموشــی 
سپرده شوند  برای جاودانگی این اساطیر نباید از هیچ گونه 
تالش و هزینه ای فروگذار کرد. تمامی اقشــار جامعه، از 
آموزگاران والدین، نویســندگان و فیلم ســازان گرفته تا 
دولت مردان باید ارزش های اساطیر این مرز و بوم را درک 

کرده و در بازخوانی آن ها تالش کنند.



پرنیا شمس
روژین فروزندگان 

)11/1 تجربی(

پرتقـــال یـــا ســـیب؟
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فیلم یا کتاب؟ بســیاری از کتاب خوان های حرفه ای معتقدند که اغلب اقتباس ها ی سینمایی رمان ها به قوت متن کتاب  
آن نیستند و خواندن کتاب را به دیدن فیلم اقتباسی ترجیح می دهند. اما این حرف از کجا نشأت می گیرد؟ کتاب خوان 

حرفه ای کیست؟ اقتباس سینمایی از کتاب به چه معناست؟
 به تعریف سایت Netgalley کتاب خوان حرفه ای کسی است که کتاب می خواند و آن را نقد می کند و می تواند در 

محیط های گوناگون اعم از کتاب فروشی و کتاب خانه و کالس درس به دیگران کتاب پیشنهاد دهد. 
 اقتباس سینمایی به تبدیل یک کتاب یا بخشی از آن به یک فیلم می گویند. یکی از روش های متداول اقتباس سینمایی 
استفاده از رمان به عنوان اساس فیلم است؛ به عنوان مثال فیلم ها ی کتاب بینوایان ، کلبه ی عموتام، بر باد رفته، یا حتی 

مجموعه ی هری پاتر ساخته شده است. این امر بیشتر در مورد کتاب های پر فروش، پر خواننده یا جذاب متداول است.
 به نقل از ایبنا، در یک نظر ســنجی مشخص شده است که 63 درصد از اروپایی ها و 82 درصد از آمریکایی ها خواندن 
کتاب را به دیدن فیلم آن ترجیح می دهند در حالی که 85 درصد از آســیایی ها و آفریقایی ها دیدن فیلم اقتباســی را به 
خواندن کتاب ترجیح می دهند. می توان گفت که میزان کتاب و کتاب خوانی با توســعه و پیش رفت کشور ها رابطه ی 
مستقیم دارد. در کشور های در حال توسعه از آن جایی که به مطالعه به صورت ملزومات زندگی نگاه نمی شود و آن را به 
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شکل سرگرمی می بینند، بر خالف کشور های توسعه یافته 
فیلم را به کتــاب ترجیح می دهند. این درحالی اســت که 
به نظرکارشناســان هیچ جا نمی توان فیلمی را پیدا کرد که 
بتواند داســتانی را بهتر از قلم نویسنده خلق کند. گزارش 

سایت واشنگتن پست هم مدرکی برای این ادعاست:
طبق گزارشی که واشنگتون پست آن را تهیه کرده با توجه 
 IMDB و  good reads به نظرات ثبت شده در دو سایت

در مورد هشتصد کتاب و فیلم های اقتباس شده از آن ها، در 
74 درصــد موارد، مردم کتاب را بــه فیلم ترجیح می دادند 
و در 22 درصد مواقع اعتقاد داشــتند این دو در یک ســطح 
قرار دارند و تنها در 4 درصد موارد فیلم را به کتاب ترجیح 
می دادنــد. چه چیزی باعث این اختالف فاحش میان این دو 
شــده است؟ چطور ممکن است کتابی بدون وجود تصویر، 

صدا یا جلوه های ویژه  مورد توجه مخاطبان واقع شود؟
 اولین موردی که ممکن است به ذهن فردی که با این سؤال 
مواجه می شود خطور کند، امکان خیال پردازی آزادانه تر در 
کتاب ها نسبت به فیلم ها است؛ برای مثال وقتی شخصیت 

هگرید در کتاب هری پاتر توصیف می شود، خواننده می تواند 
در یک چار چوب تعیین شده، آزادانه فکر کند و هگرید را 
خودش در ذهنش بسازد. ولی فیلم این امکان را از مخاطب 
سلب می کند، هر چند سلب این امکان گاهی موجب آگاهی 
بیش تر می شود مثالً در کتاب بینوایان تصویری که هر فرد 
از خیابان هــای فرانســه ، ژان وال ژان  و چیزهای دیگر در  
ذهنش می سازد، تحت تأثیر اطالعات پیش زمینه ای، شرایط 
و سن و ســال و محیطی اســت که در آن زندگی می کند و 
ممکن اســت با اصل مکان و زمان داستان مغایرت داشته 
باشد. گاهی فیلم هایی که با تحقیق ساخته شده است به افراد 
کمک می کند تصور دقیق تر و نزدیک  تری به تصویر واقعی 

جامعه ی داستانی داشته باشند.
مورد دیگری که توجه مخاطبان را به کتاب جلب می کند 
جزئیاتی اســت کــه فیلم هــا از پرداختن بــه آن به دلیل 
محدودیت هایی نظیر محدودیــت زمانی پرهیز می کنند؛ 
برای مثــال کتاب بینوایان حــدود 453۰۰۰ کلمه دارد در 
حالی که فیلمی از آن که در ســال 1998 ساخته شده است 
تنها 945۰ ثانیه است؛ یعنی باید حدود 4۰ کلمه در هر ثانیه 
در تصویر یا صدا یا جلوه های ویژه گنجانده شــود تا بتوان 
فیلمی تقریباً مطابق با کتاب داشــت. مثال عدم غلبه بر این 
محدودیت ها فیلم های هری پاتر اســت که در آن به ناچار 
برخی قسمت های کتاب حذف شده یا دچار تغییرات عمده 

شده است. 
در کتاب به جزئیات بیش تری پرداخته می شود و برخالف 
فیلم که در هر ثانیه ممکن اســت چند توصیف به کمک 
تصویر و صدا نمایش داده شود، هر توصیف ممکن است چند 
ســطر طول بکشــد از همین رو زمان بیش تری نیاز دارد تا 
حقیقت خود را به مخاطب نشان دهد؛ مثالً کتاب بینوایان 
اگر با سرعت 25۰ کلمه بر دقیقه هم خوانده شود حدود سی 



ساعت از خواننده وقت می گیرد، در حالی که فیلم آن تنها دو 
ساعت و پانزده دقیقه زمان می برد؛ یعنی در مدت زمانی که 
فرد می خواهد کتاب را تمام کند می توانید حداقل ده بار این 

فیلم را از آغاز تا پایان ببینید، البته با جزئیات کمتر.
از آن جایی که تمام کردن کتاب زمان بیش تری نســبت به 
فیلم می برد و فرد ممکن است هفته ها درگیر خواندن یک 
رمان باشد و از آن لذت ببرد در نتیجه ماندگاری بیش تری 
در ذهن مخاطب نسبت به یک فیلم که دو ساعت بیش تر 

طول نمی کشد خواهد داشت. 
یک نکته ی شایان ذکر دیگر گفت و گوی درونی شخص با 
خودش هنگام خواندن یک کتاب است که سبب می شود 
تا درک اقدامات و انگیزه های شــخصیت های اصلی برایش 
مشکل نباشد، درحالی که بخشی از این گفت و گو را ممکن 
است هنگام تماشــای یک فیلم از دست بدهد. بسیاری با 
دیدن بازیگران زیبا و جلوه های ویژه ی فوق العاده ی فیلم ها 
حواس شان پرت می شود و طرح و پیشرفت شخصیت که در 

قلب داستان نهفته است را از دست می دهند، ولی در کتاب ها 
چنیــن حواس پرتی ای وجود ندارد و بــه خوانندگان اجازه 
می دهد تا احساس کنند که شــخصیت ها را به طور فردی 

می شناسند.
فیلم اقتباسی ارتباطش با کتاب چیست؟ شاید بتوان گفت 
فیلم همان خالصه ی متن کتاب است که با صوت و تصویر 
و جلوه های ویژه همراه شــده است، شاید هم بتوان گفت 
فیلم الهامی از یک کتاب اســت که فقط هسته ی مرکزی 
آن با کتاب یکی اســت و انگار کــه کارگردان با همان 
شــخصیت ها و همان موضوع و همــان درون مایه خودش 
دوباره داســتانی را خلق کرده اســت ولی  این فیلم، همان 
کتاب نیســت چون همه ی جزئیــات آن را ندارد. حال به 
پرســش اول باز می گردیم: فیلم یا کتاب؟ به قول اســتفن 
کینگ: »کتاب و فیلم مثل سیب و پرتقال می مانند، هر دو 

میوه اند، ولی طعم شان کامالً متفاوت است.«
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اگـــر زبـــان ملتـــی از بین بـــرود...

155

برای پاسخ به این سؤال باید تعریف چند عبارت مشخص شود. اول از همه »زبان«، زبان وسیله ای 
برای برقراری ارتباط میان انسان هاست. زبان انواع گوناگونی دارد؛ مانند زبان گفتاری که بیشترین 
کاربرد را در زندگی روزمره دارد و یا زبان  بدن که برای انتقال بهتر احساسات به کار می رود. همین 
حاال من از زبان بدنم اســتفاده می کنم تا راحت تر بتوانم با شما ارتباط برقرار کنم. بعد از زبان به 
سراغ »ملت« می رویم، ملت مجموعه ی انسان هایی هستند که زندگی گروهی دارند و به  یکدیگر و 
به خاک شان تعلق خاطر دارند. آنها با هم اشتراکات زیادی دارند و یک  واحد یک پارچه هستند. 
بعد از این  دو، عبارت »از  بین رفتن« را بررســی می کنیم: از بین رفتن شــاید لزوماً به  معنای نابودی 

نباشد و معنای تغییر نیز بدهد. 
حال که عبارات را تعریف کردیم، یک به یک آنها را کنار هم می گذاریم. زبان، ملت، از بین  رفتن. 
با بیان این عبارات،کلمه ی زبان بیشــتر به چشم می آید. زبان، زبان  فارسی، بهتر است بگوییم زبان 
 مظلوم  فارسی. حتماً می پرســید چرا مظلوم؟ من به شما می گویم، چون همه ی اتفاقاتی که می تواند 

برای همه ی آدم های کره ی  زمین بیفتد، جمع شده  و بر سر زبان  فارسی آمده  است . 



در طــول تاریخ از هجوم مغول تا حمله ی اعراب به ایران، 
بارها فرهنگ پارســی و به دنبال آن زبان فارســی مورد 
 تهدیــد قرار گرفته  و کلمات بســیاری جایگزین کلمات 
قبلــی این زبان شــده  اســت. امــا در دوران کنونی هم با 
مهاجمانی روبه رو شــده ایم. نترســید این بار مهاجمان ما 
بیگانگان نیســتند بلکه خودمان هســتیم و مخوف ترین 
سالح مان »فضای مجازی« اســت. وقتی در فضای مجازی 
صحبت می کنیم، فارسی را انگلیسی می نویسیم و با افتخار 
برای آن اســم می گذاریم و به آن می گوییم: »فینگلیش«. 
به تازگی یک فصل جدید هم در دستور زبان  فارسی ایجاد 
شده اســت:  ساختن فعل های جدید؛ برای مثال می گوییم: 
»جواب می دهی یا بزنگم بهت؟« به این هم راضی نشده ایم 
و عبارات را تا بتوانی مخفف می کنیم؛ مثالً می گوییم: »ج 

بده یا ز بزنم بت.« 
چرا این طور صحبت می کنیم؟ محبوبیت مان بیشتر شود؟ 
خاص به نظر بیاییم؟ می خواهیم از قافله عقب نمانیم ؟ شاید 
هم اصالً زبان معیار را فراموش کرده ایم. هر دلیلی که برای 
آن داشته باشیم این نوع صحبت کردن مشکالت یکسانی را 
ایجاد می کند؛ مثالً این که نمی توانیم با بزرگ ترها ارتباط 
برقرار کنیم و یا این که متون  قدیمی ادبی را درک نمی کنیم، 
در نتیجه هر روز از میراث گذشتگان مان و شاهکارهای 
قدیمی ا دب فارسی دورتر می شویم تا جایی که ممکن است 
به فراموشی سپرده  شوند و نسل های بعدی شاید از وجود 

چنین آثاری حتی مطلع هم نشوند . 
این مثــال را بچه های پایــه ی یازدهــم خیلی خوب درک 

می کنند: ما امســال داستان »حســنک وزیر« را از تاریخ 
 بیهقی خواندیم که روخوانی از متن آن برای مان دشوار بود. 
فهماندن متنی به زبان کهن فارسی به نسلی که قربانی فضای 
مجازی است و حتی با زبان معیار کنونی هم به خوبی آشنا 
نیست، کار مشقت باری برای معلم ما، خانم نژاد حقیقی بود. 
حال چکار کنیم ؟ اولین گام این است که خودمان را اصالح 
کنیــم تا در گام بعــد بتوانیم بقیه را هــم اصالح کنیم . 
همه چیز از خودمان شروع می شود. تمرین خوبی است که 
سعی کنیم روزانه چند خط به زبان  فارسی معیار بنویسیم. 
ممکن اســت ارتباط با متون قدیمی و حتی جدید در ابتدا 
کمی سخت باشد ولی باید به خودمان فرصت بدهیم، صبر 
کنیم و پیش برویم. پس از مدتی زبان فارسی به کسی که 
به دنبالش باشــد جواب می دهد و ارتبــاط ما با آن برقرار 

می شود. 
باید با جدیت به دیگران تذکر دهیم و از گسترش این نوع 
زبان ســاختگی جلوگیری کنیم. بزرگترها باید از همان 
ابتدا به کودکان درســت آموزش بدهند و با جدیت با این 

موضوع برخورد کنند . 
همگی باید دست به دست هم بدهیم تا فرهنگ  غنی  پارسی 
را که زبان  فارســی بخش مهمی از آن است و به وسیله ی 
این زبــان انتقال می یابد، حفظ کنیم. بایــد بدانیم که این 
موضوع شــوخی نیســت و همین حاال باید دست به کار 
شــویم. باشــد که این زبان زیبا و غنی را برای خودمان و 

آیندگان حفظ کنیم .
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منابع:
َِّذیَن َیْمُشوَن َعلَی الْْرِض َهْونًا َو إَِذا َخاَطَبُهُم الَْجهُِلوَن َقاُلواْ َساَلمًا ْحَماِن ال  َو ِعَباُد الرَّ

بندگان خدای رحمان کسانی  اند که روی زمین به نرمی گام بر می دارند . چون نادانان ایشان را مخاطب قرار دهند، به 
آن ها سالم می گویند«

 َو ال َتْمِش فِي الْْرِض َمَرحاً إِنََّک لَْن َتْخِرَق الْْرَض َو لَْن َتْبُلَغ الِْجباَل ُطوال
روی زمین، با تکبر راه مرو . نمی توانی زمین را بشکافی، و طول قامتت هرگز به کوه ها نمی رسد«.

  َو إَِذا َسِمُعواْ اللَّْغَو َأْعَرُضواْ َعْنُه َو َقاُلواْ لََنا َأْعَمُلَنا َو لَُکْم َأْعَمُلکمُ ْ َساَلٌم َعَلْیُکْم اَل َنْبَتِغی الَْجاِهلِین 
هر گاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می گردانند و می گویند: »اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان 

. سالم بر شما .ما خواهان جاهالن نیستیم «.
ُ َوُأولَئَِک ُهْم ُأوُلو الْلَْباِب َِّذیَن َهَداُهُم اهللَّ َِّذیَن َیْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَّبُِعوَن َأْحَسَنُه ُأولَئَِک ال ْر ِعَبادِال َفَبشِّ

پس بشارت ده به آن بندگان من که به سخن گوش فرامی  دهند و بهترین آن را پیروی می کنند اینانند که خدایشان راه 
نموده و اینانند همان خردمندان

یا َأیَُّتَها النَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة اْرِجعی  إِلی  َربِِّک راِضَیةً َمْرِضیًَّة
ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد درحالی که تو از او راضی هستی و او از تو راضی است

ان فی خلق السمـوت واالرض واختلـف الیل والنهار الیـت الولی االلبـب
مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های )روشنی( برای خردمندان است.

مثل الذین اتخذوا من دون اهلل اءولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اءوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون
کـسـانـی کـه غـیـر از خـدا را اولیـاء خود برگزیدند، همچون عنکبوتند که خانه ای برای خود انتخاب کرده و سست 

ترین خانه ها خانه عنکبوت است اگر می دانستند
َو إِْذ قاَل ُموسي  لَِقْومِِه یا َقْومِ إِنَُّکْم َظَلْمُتْم َأنُْفَسُکْم بِاتِّخاذُِکُم الِْعْجَل َفُتوُبوا إِلي  باِرئُِکْم َفاْقُتُلوا َأنُْفَسُکْم ذلُِکْم َخْیٌر لَُکْم ِعْنَد 

حیُم اُب الرَّ َُّه ُهَو التَّوَّ باِرئُِکْم َفتاَب َعَلْیُکْم إِن
و ) به یاد آرید ( هنگامی که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من ، حّقا که شما به خاطر پرستش گوساله به خودتان 

معیارهـــای  و  موضوعـــات 
مســـابقات ده گانـــه ی  دهـــه ی فجر
97-98 تحصیلـــی  ســـال 

مســـابقه ی اندیشـــه
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ستم کردید پس به سوی آفریدگار خود توبه کنید و خویشتن را بکشید که این عمل در نزد خالقتان برای شما بهتر 
است. پس )چون چنین کردید ( خدا به شما عطف توجه نمود و توبه شما را پذیرفت، که او بسیار عطوف و توبه پذیر 

و مهربان است.
فرازهایی از خطبه متقین از حضرت علی:

َخاءِ. لَْت فِی الَرّ لَْت َأنُْفُسُهْم مِْنُهْم فِی الَْباَلءِ َکالَّتِی ُنِزّ  ُنِزّ
حال آنان در بال همچون حالشان در آسایش و رفاه است.

َوَقَفوا َأْسَماَعُهْم َعَلی الِْعْلِم الَنّافِِع لَُهْم
گوشهای خود را وقف شنیدن علم و دانشی کرده اند که برای آنان سودمند است

و الَنَّهاَر َفُحَلَماُء ُعَلَماُء، َأبَْراٌر َأتْقَِیاُء
پرهیزگاران به هنگام روز، دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی با تقوا هستند،

ا ُیَقاُل لَُه، َفَیُقوُل: َأَنا َأْعَلُم بَِنْفِسی مِْن َغْیِری، َو َربِّی َأْعَلُم بِی مِنِّی بَِنْفِسی! َی َأَحٌد مِْنُهْم َخاَف مَِمّ إَِذا ُزِکّ
هر گاه یکی از آنها را مدح و ستایش کنند. از آنچه درباره او گفته شده به هراس می افتد و می گوید : من از دیگران 

نسبت به خود آگاه ترم و پروردگارم به اعمال من از من آگاه تر است

  مراحل مسابقه:
- استخراج صحیح مفاهیم اخالقی از منابع و تهیه یک لیست از آن ها

- پیدا کردن یک شخصیت که واجد  بیشترین خصوصیات آن لیست باشد
- شخصیت می تواند حقیقی یا قهرمان یک داستاُن- فیلم- انیمیشن و .... باشد

- تحویل فیلم و لیست و اسم شخصیت مورد نظر دو روز قبل از مسابقه
- دفاع منطقی از ویژگیهای شخصیت در روز مسابقه و پاسخ به سواالت داوران

- اگر شخصیت مورد نظر حقیقی است منابع موثقی از زندگی فرد ارائه دهد

معیارها:
- استفاده از منابع) 1۰ امتیاز(

-استدالل صحیح برای تطبیق شخصیت با مفاهیماخالقی مورد ادعا)3۰ امتیاز(
- پاسخ به سواالت داوران )2۰ امتیاز(
- تحویل به موقع مدارک )2۰ امتیاز(

- انتخاب گزیده هایی از فیلم یا انیمیشن و آماده سازی پیش از شروع مسابقه)1۰ امتیاز(
- نظم و کار گروهی)1۰ امتیاز(

موضوع مسابقه: شکل:در قالب یک فعالیت بازی و ریاضی اجرا می شود.



معیارها:
1(  درک عمومی ریاضی)الگویابی و منطق و خالقیت و تجسم فضایی(

2( سرعت عمل
3( تعامل گروهی

4( بدست آوردن امتیاز

موضوع مسابقه: شام آخر
 مســابقه به صورت حل یک معمای جنایی اســت که برای حل آن نیاز به دانســتن تعــدادی از روش های رمز نگاری 
خواهید داشــت. درباره ی رمزنگاری اطالعات کســب کنید، همچنین در مورد روش هایی که در زیر آمده است تحقیق 

کنید، به صورتی که در روز مسابقه، به نحوه ی رمز گذاری و رمز گشایی آن ها تسلط داشته باشید.
1- Playfair  2-Scytale  3-Vigenere  4-Caesar

5-Morse code 6-Subliminal channel   7-Rail fence

8-Columnar Transposition Cipher  8-Homophonic Substitution Cipher

9- Pigpen cipher 10- Rosicrucian cipher  11- Jefferson Wheel Cipher

 معیارها:
اتمام هر مرحله و سرعت عمل

موضوع مسابقه: انتخاب یکی از مفاهیم
1- گران

2- نور
3- قوانین نیوتن
4- الکتریسیته

5- مغناطیس
6- گرما و ساخت استاپ موشن

159

ــی ــابقه ی ریاضـ مسـ

مســـابقه ی کامپیوتـــر

مســـابقه ی فیزیـــک



معیارها: 
- شرایط تحویل )15 امتیاز(

- انتقال درست موضوع فیزیکی )4۰ امتیاز(
-خالقیت در ارایه مطالب )15 امتیاز(

- خالقیت و کیفیت ساخت )15 امتیاز(
- امتیاز دانش آموزی )15 امتیاز(

عنوان: تولید موزیک ویدیوی آموزشی
- کاتالیزگرها و آنزیم ها در صنایع

-  نانو ذرات و کاربرد آن ها در صنایع وابسته به زیست و شیمی

معیارها:
- صحت علمی)15 امتیاز(

- رعایت زمان موزیک ویدیو )5 امتیاز(
 - هماهنگی متن با موسیقی )1۰ امتیاز(

-کیفیت تولید )صداگذاری ، تصویر پردازی( )15 امتیاز(
- هماهنگی متن و تصویر با موضوع )1۰ امتیاز(

- آموزش صحیح و روان موضوع )15 امتیاز(
- نوآوری و خالقیت )15 امتیاز(

- منابع )5 امتیاز(
- تحویل به موقع کار )15 امتیاز(

موضوع:  انتخاب یک شی از بین سه شی پیشنهادی به عنوان موضوع

ــی ــابقه ی ریاضـ مسـ

مســـابقه ی شـــیمی و زیســـت

ـــش ـــابقه ی نمای مس
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معیارها:
- نوشتن متن نمایشنامه و اجرا

- آخرین مهلت تحویل متن نمایش  اول بهمن ماه
- شروع تمرین و بازیبینی نمایش بعد از تایید متن نمایشنامه

- اشیا پیشنهادی کاله-صندلی-چمدان-توپ-یک چادر یا شال یا مالفه-عینک-کفش
- نمایشنامه باید شروع و پایان مشخص داشته باشد.

- تعداد اعضا گروه 3 نفر است که حداقل یک و حداکثر سه نفر بر روی صحنه می روند.

موضوع:
1- از بین رفتن زبان یک ملت مساوی است با از بین رفتن آن ملت. در طول تاریِخ زبان فارسی بزنگاه های مهمی بوده 
است که گویشوران زبان فارسی را در خطر دیده اند و برای حفظ آن به تالش هایی متمرکز دست یازیده اند. صاحبنظران 

معتقدند اکنون نیز در یکی از آن بزنگاه های تاریخی هستیم. شما برای حفظ این زبان چه می کنید؟

2- بسیاری از کتابخوان های حرفه ای معتقدند اغلب اقتباس های سینمایی رمان ها به قوت متن کتاب نیستند و خواندن 
کتاب را به تماشای فیلم اقتباسی از آن ترجیح می دهند. شما کدام را انتخاب می کنید: فیلم یا کتاب؟

3- بعضی از داســتان ها در میان اقوام تثبیت می شــوند یا مورد پسند یا قبول قرار می گیرند و سپس سینه به سینه نقل 
می شوند. این را نوعی از اسطوره سازی قومی نامیده اند. چگونه می توان اسطوره ها / افسانه های ) ملی( را در زندگی امروز 

بازخوانی کرد؟

معیارهای ارزیابی:  
مسابقه ی خطابه در گروه های دو نفره انجام می شود.

- متن خطابه را یک روز قبل تحویل دهید. تایپ شــده و با رعایت تمام اصول نگارشی. )مثل رعایت فاصله ی حاشیه، 
رعایت پاراگراف بندی، عالئم نگارشی و ...( بدیهی است تأخیر در ارائه ی متن خطابه کسر امتیاز خواهد داشت.

-  حجم متن مکتوب بین 1۰۰۰ تا 15۰۰کلمه است. )حداکثر امتیاز متن خطابه 4۰ و اجرای آن 6۰ امتیاز است.(
- زمان اجرای خطابه 5 دقیقه و فرصت برای پاسخگویی به یک یا دو سؤال طرح شده 3 دقیقه خواهد بود.

- اجرای شــما لزوماً حفظ کردن متن خطابه نیست. اجرای شــما می تواند در همان زمان مذکور، چیزی اضافه بر متن 
مکتوب شما داشته باشد.

مســـابقه ی ادبـــی
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- در اجرای خطابه به نوع ایستادن، حرکات بدن و دست و حالت چهره دقت کنید و برای انتقال مفهوم یا تأثیرگذاری  
بیشتر، از زبان بدن استفاده کنید.

- دقت کنید که مخاطب شما در اجرای خظابه همه ی حاضران هستند و نه فقط هیئت داوری.
- شــروع مناســب و تأثیرگذار ، اســتدالل های قوی برای موضع گیری خاص خودتان و آوردن شواهد و مثال، و پایان 

تأثیرگذار از جمله قسمت هایی است که در خطابه امتیاز مشخصی دارند.
- در قســمت پاسخگویی شیوه ی اســتدالل شما و اقناع کننده بودن پاسخ شما بخشی از امتیاز اجرای خطابه را خواهد 

داشت.
- اســتفاده از ابزارهای ممکن برای ارائه )مثل اســتفاده ی خاص از یک تصویر یا عکــس دربردارنده ی اطالعات( که 
مرتبط با موضوع خطابه ی شــما و موضع گیری شما در خطابه باشد و البته تأثیرگذار هم باشد، امتیار اضافی )بین 5 تا 
1۰ امتیاز( خواهد داشــت. )تذکر: این مطلب شامل عکسی برای دکور پشت خطابه گو یا تصویری زیبا مثال در انتهای 

خطابه نمی شود!(
- بــرای دیدن الگویی از خطابه های تأثیرگذار می توانید به تدتــاک مراجعه کنید و نمونه هایی با موضوعات مختلف 

ببینید.

موضوع مســابقه: یک لیســت از کلمات هم قافیه به بچه ها داده می شود تا با اســتفاده از فرم شعری که به غزل های 
شکسپیری معروف است و استفاده از کلمات هم قافیه شعر بنویسند.

معیارها:
1( ساختار صحیح و متنوع )دستوری-انتخاب کلمات(

2( تلفظ و لحن مناسب با متن
3( خالقیت در نوشته و اجرا

4( هماهنگی متن با موضوع داده شده
استفاده از موسیقی و ساز بالمانع است .در صورت استفاده به جا و مناسب امتیاز دارد ولی نداشتن آن امتیازی کم نمی کند.

 موضوع: نوشتن داستان با استفاده از کمیک استریپ

مســـابقه ی زبـــان

ــی ــابقه ی عربـ مسـ
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معیارها:
- نثر روان و صحیح

- انسجام)ترتیب و توالی/نطم منطقی(
- کشف ویژگی در شخصیت و پردازش آن

- کشف یک محتوای داستانی در تصویر و پرورش آن
- دید تازه و نو به تصویر

- فضاسازی مناسب برای نوشته

موضوع:
1( فضاهای دوست داشتنی شهر

2( محیط زیست
3( مهاجرت

* خلق موسیقی و شعر به عهده ی دانش آموزان است.
بخش سرود

- کیفیت آواز جمعی )خواندن صحیح و کوک درست(
- تلفیق شعر و موسیقی

- خلق  ملودی  
- هماهنگی گروه موسیقی ) اجرای تمیز و کوک بودن سازها(

- هماهنگی و نظم در اجرا )هر دو گروه سازی و آوازی( 
- خالقیت در اجرا )چیدمان گروه/ استفاده از حرکت، بدن کوبه و ...(

موضوع: دوستی - کوچه - امید - مصرف کردن/ استفاده کردن / پسماند

اگر روی عکس ادیت انجام می دهند حتما فایل اصلی را هم ارایه دهند.
عکس ها می تواند ســیاه و ســفید و رنگی باشد. اگر تک عکس کار شــود حداکثر 5 فریم و اگر مجموعه تا 7 فریم. 
عکس ها همراه با اســتیتمنت باشــد )یک توضیح کلی در مورد اینکه با چه تکنیکی کار کرده اند و هدفشــون از این 

عکس ها چه هست.

ــی ــابقه ی عکاسـ مسـ
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عکاسی با موبایل بالمانع است.

تحویل مدارک روز 13 بهمن ماه

معیارهای داوری
- ترکیب بندی و انتخاب کادر مناسب

- زاویه ی دید خالقانه
- هماهنگی عکس با موضوع

)sharpness /کیفیت عکس )تکنیک/ نور -

موضوع مسابقه:
سه سرفصل اصلی اعالم شده عبارت است از:

1- مکان های تاریخی باتوجه به حوادث وشخصیت های تاریخی مرتبط باآن ها
2-مسائل محیط زیستی

3-پدیده مهاجرت )داخل وخارج(  
دانش آموزان می توانند یکی از محورهارا انتخاب کنند.

معیارها:
گروه علوم اجتماعی:

1- طرح مسئله
2- دانش مرتبط باموضوع

3- سطح تحلیل
 4- مستند بودن

 5- کار گروهی   

گروه فیلم سازی:
- تصاویر نباید آرشیوی استفاده کنند و تصاویر باید توسط اعضای گروه تولید شده باشد.

- کامل بودن طرح فیلم ) طرح فیلم به صورت نوشته شده، باید قبل از ساخت فیلم به خانه هنر تحویل داده شود. (
- کارگرداني: انتخاب تصاویر ) فیلم یا عکس (با توجه به:
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- اصول زیبایي شناسي
- ارتباط تصاویر با هم و در ارتباط با موضوع

- تدوین )ارتباط نماهای پی در پی از لحاظ زیباشناسی و اطالع رسانی و ریتم کلی فیلم(
- استفاده از صدا و موسیقی )استفاده ی صحیح و با قصد زیبایی شناسانه ی خاص از صدا و موسیقی یا عدم استفاده از آن 
با همین قصد، در هر دو صورت می تواند باعث کسب امتیاز شود. تعداد افراد گروه )می توانند بازیگران از عوامل باشند 

یا از بچه های کالس- افراد پشت دوربین. حداکثر 4 نفر
- زمان فیلم: حداقل 3 دقیقه / حداکثر 15 دقیقه

موضوع: تضاد، امید، انتظار، تولد، آزادی
* قبل از طراحی حرکت، موسیقی انتخابی شما باید تأیید شود. موسیقی بین 3 تا 5 دقیقه باشد.

معیارها:
- شروع و پایان خوب و مناسب

- انجام صحیح حرکات
- تنوع در حرکات 

- هماهنگی گروه
- هماهنگی حرکات با موسیقی

- انتخاب موسیقی متناسب با موضوع 
* لباس همه ی گروه ها بلوز و شلواز مشکی )فقط به حرکت امتیاز داده می شود.(
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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مسابقات دهه ی فجر متوسطه ی دو به روایت تصاویر
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ــن تاش ــار حس به
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In Other Words
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It would as impossible to think of English literature with-

out remembering grand names such as William Shake-

speare and Edmund Spenser as to think of Persian litera-

ture without its masters such as Hafez and Molana.

 

For the new edition of Kheradnameh, our talented stu-

dents were asked to compose English poetry based on 

the versification pattern, set by Shakespeare and Spens-

er. the task was challenging as the list of rhyming word 

were assigned, thus, limiting the choice of diction and 

structure.The result, however, proved magnificent de-

spite the difficulty. We were blessed with hearing Renais-

sance poetry, revived, at the hands of our young poets.

Mona Rahimpur

Timeless Poetry 
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A Shakespearean Sonnet

I keep on gazing at the boundless blue

At how the night is swallowed by the light

It makes me wonder whether 'tis a clue,

About the moment life will take its flight

If darkness ebbs, replaced with day so fair

If dies the grandiose night, then I confess

No matter whether thou glimmer or glare

Death has no interest in what you possess

I notice names and dates carved on the bench

Those poor attempts to last under the sky,

There's no escape from it; no lair or trench

Can keep you from the ultimate goodbye

Even though death might seem solemn and grave

Since there's no fighting it, 'tis best to cave

Moojan Forouzandegan
11.2 Tajrobi
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A Shakespearean Sonnet

9.2

Today is a day that the sky is so blue

but at the same time there is no light

hitherto doth anyone hast a clue

why did summer days take that flight

like everyone thou say this is so not fair

I guess today is the day to confess

summer started with the first glare of the sun

when it first shined it did simply possess

all the summer days spent on a bench

looking high at the light in the sky

but that is long gone gone in the trench

it is gone but it never said goodbye

summer days are all buried in a grave

till the next year hiding in a cave.
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My skies were once gray but now they’re all blue 

You’re a bright star and I orbit your light

Caught by your gravity when I had no clue

A shooting star passed and my heart took its flight

I have a control no more, that’s just not fair

My planet to your star has something to confess

First time I drowned in the endless galaxy of your glare

I realized with no doubt my heart you’ll possess

Wish we were close like two humans on one bench

But we’re millions apart cause you’re the star in my sky

Is distant love toxic? Should we burry it in a trench?

I’ll be a stray planet to you, I’ll say goodbye

I’ll float in space; a black hole will be my grave

But I’ll spend eternity with you in my heart’s dark cave


