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  ادبیفرم داوری رشته های 

 -5 نویسینمایشنامه -4 نویسینامهفیلم -3نویسی داستان -2شعر  -1 :شامل ادبي(:) سومبخش  -3-9
 گوییقصه - 6سخنوری 

  نامثبت(hadaf.cfu.ac.ir) هدفها به تفکیک خواهر و برادر بر روی سامانه آثار نفرات اول استان در این رشته
 بارگذاری شود.و

آثار  %55یافتگان به مرحله کشوری برای تعیین رتبه نفرات اول تا پنجم بر اساس محاسبه امتیاز نهایی راه
 .شود، انجام خواهدشدکار حضوری که توسط هیأت داوران مشخص می %55ارسالی و 

 شعر-1-3-9
 موضوعات .1

 الهام از پیام آیات زیر:

 (44)روم/بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ یَرْجِعُونَظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ  .1

 (6مان/ق)لمُهِینٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِکَوَمِنَ النَِّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَِّ عَنْ سَبِیلِ اللَِّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَِّخِذَهَا هُزُوًا   .2

 ِطِیٌٌلَ اللَِّهَ إِنَِّ یَأْتِ بِهَا اللَِّهُ  یَا بُنَیَِّ إِنَِّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَِّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَِّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ .3

 (16)لقمان/خَبِیرٌ

ا مًظَلُو کَانَ إِنَّهُضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ .4

 (42)احزاب/ جَهُولًا

 :ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیات و روایات و تاریخ اسالم 

 (ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت)ع .1

 اهل بیت)ع( و سبک زندگی  .2

 فضایل اهل بیت)ع( به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان)عج( .3

 چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی و استکبار ستیزی  .4

 حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی .5

 عفاف و حجاب .6

 تکریم قرآن .4

 امر به معروف و نهی از منکر، فریضه فراموش شده .8

 محیط زیست .9

 المالگوی مصرف و حفظ بیتاصالح ال .15

 (...سپید و شعر نو آزاد، قصیده، رباعی، دوبیتی، مثنوی، غزل، )کالسیک، آزاد قالب:

 شدهامتیاز کسب حداکثر امتیاز های داوری رشته شعرشاخص موضوع

 
 

 

 شعر

  25 ساختار درست قالب )وزن عروضی، قافیه، آهنگ و ...(-1
ها، سالمت زبان و ایجاد بافت همگون واژهگزینش واژگان، )زبان شعر -2

 (رسایی

25  
های ادبی، کارگیری صور خیال، آرایهزیبایی و به)زیباشناختی -3

 (موسیقی کلمه و کالم و...

25  
وحدت، هماهنگی مضمون، محتوا، فرم، )سازی نوآوری و مضمون-4

 خالقیت و ...(

15  
  15 (مخاطبشگرد بروز هیجانات و احساسات )عاطفه -5
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 کوتاه( )داستان نویسيداستان-2-3-9

 .موضوعات1

 الهام از پیام آیات زیر:

 (44)روم/ونَالْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ یَرْجِعُظَهَرَ  .1

 (6/)لقمانمُهِینٌ عَذَابٌ لَهُمْ أُولَئِکَ  وَمِنَ النَِّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَِّ عَنْ سَبِیلِ اللَِّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَِّخِذَهَا هُزُوًا .2

 ِطِیٌٌلَ اللَِّهَ إِنَِّ یَأْتِ بِهَا اللَِّهُ  یَا بُنَیَِّ إِنَِّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَِّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَِّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ .3

 (16)لقمان/خَبِیرٌ

 اظَلُومً کَانَ إِنَّهُوَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ  إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا  .4

 (42)احزاب/ جَهُولًا

 اریخ اسالم:ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیات و روایات و ت 

 ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت)ع( .1

 اهل بیت)ع( و سبک زندگی  .2

 فضایل اهل بیت)ع( به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان)عج(  .3

 چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی و استکبار ستیزی  .4

 حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی .5

 عفاف و حجاب .6

 تکریم قرآن .4

 به معروف و نهی از منکر، فریضه فراموش شده امر .8

 محیط زیست .9

 المالاصالح الگوی مصرف و حفظ بیت .15

 wordسِطر( و به دو صورت  15لوتوس بولد )ضخیم( )در هر صفحه  13با خط  wordآثار باید در محیط  -2

ات تمام مشخص رار گیرد؛عنوان یا نام اثر با خط تیتر در باال، میانة صفحه ق برای دبیرخانه ارسال شود. pdfو 

 ای جداگانه درج شود.در صفحه نویسندگان اعم از نام نویسنده و عنوان اثر و... مجدداً

شده باشد در غیر این صورت از مسابقات حذف ای شرکت دادهنباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره آثار -3

 شوند.می

 نظر داور امتیازحداکثر  یسينوداستانرشته  های داوریشاخص

  15 ها و مبانی قرآن و عترت(توجه به آموزه) تم موضوع،-1

  15 نقشه یا چهارچوب داستان() رنگطرح یا پی-2
  5 (آغاز مناسب )شروع-3

  15 پردازیشخصیت-4

  15 ماندگاری و پایندگی-6
و  های قرآنیکارگیری عناصر و سمبلبه)تأثیرپذیری از قرآن و عترت -4

)... 
4  

  3 اندیشه و پختگی در سیر شعر-8
  155 جمع کل
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  15 گفتگو-5
  15 زاویه دید )روایت داستان(-6

  15 (بندیکشمکش، تعلیق، اوج داستان، پایان) حوادث-4
  15 زبان و لحن داستان-8

  5 زمان، مکان و صحنه( گانهوحدت سه)فضاسازی  -9

  15 خالقیت و نوآوری -15

  15 پرداخت نهایی-11

  155 جمع کل

 نویسينامهفیلم-3-3-9
 موضوعات

 الهام از پیام آیات زیر:
أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ  .1

 (44)روم/یَرْجِعُونَ

 هُمْلَ أُولَئِکَوَمِنَ النَِّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَِّ عَنْ سَبِیلِ اللَِّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَِّخِذَهَا هُزُوًا  .2
 (6)لقمان/مُهِینٌ عَذَابٌ

 یَِّ إِنَِّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَِّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَِّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِیَا بُنَ .3
 (16)لقمان/خَبِیرٌ لَِطِیٌٌ اللَِّهَ إِنَِّبِهَا اللَِّهُ  

فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  .4

 (42)احزاب/ ا جَهُولًاظَلُومً کَانَ إِنَّهُالْإِنسَانُ  

 :ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیات و روایات و تاریخ اسالم 

 ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت)ع( .1

 اهل بیت)ع( و سبک زندگی  .2

 فضایل اهل بیت)ع( به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان)عج(  .3

 چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی و استکبار ستیزی  .4

 حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی .5

 عفاف و حجاب .6

 تکریم قرآن .4

 امر به معروف و نهی از منکر، فریضه فراموش شده .8

 محیط زیست .9

 المالوی مصرف و حفظ بیتاصالح الگ .15

 ردیٌ
 نویسينامههای داوری فیلمشاخص

حداکثر 

 امتیاز
 نظر داور

باورپذیری، ابتکار در موضوع، اهمیت موضوع و )موضوع، مضمون و اندیشه  1

 (سوژه، پرهیز از شعارزدگی

15  

  15 پردازیشخصیت 2
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  5 ساختار دراماتیک 3
  15 قابلیت اجرایی 4
  15 دیالوگ پردازی 5
  5 پیام تصویری 6
  15 خالقیت و نواری 4
  15 های شاخص اثرویژگی 8
  5 های جشنواره و تأثیرگذاری آناولویت 9

  15 مناسب بودن ساختار 15
  5 موفقیت در موقعیت پردازی 11
  15 نظر ویژه داور 12
  155 جمع کل 

 نویسينمایشنامه-4-3-9
 موضوعات

 زیر:الهام از پیام آیات 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِِّ وَالْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النَِّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَِّذِی عَمِلُوا لَعَلَِّهُمْ  .1
 (44)روم/یَرْجِعُونَ

 هُمْلَ أُولَئِکَهَا هُزُوًا وَمِنَ النَِّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَِّ عَنْ سَبِیلِ اللَِّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَِّخِذَ .2

 (6)لقمان/مُهِینٌ عَذَابٌ

 یَأْتِ یَا بُنَیَِّ إِنَِّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَِّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَِّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ .3

 (16)لقمان/خَبِیرٌ لَِطِیٌٌ اللَِّهَ إِنَِّبِهَا اللَِّهُ  

سَانُ  لْإِننَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَن یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا اإِنَّا عَرَضْ .4
 (42)احزاب/ ا جَهُولًاظَلُومً کَانَ إِنَّهُ

 :ایده پردازی درباره موضوعات زیر بر اساس مضامین آیات و روایات و تاریخ اسالم 

 ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل بیت)ع( .1

 اهل بیت)ع( و سبک زندگی  .2

 فضایل اهل بیت)ع( به ویژه با تکیه بر ابعاد وجودی امام زمان)عج( .3

 چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی و استکبار ستیزی   .4

 حمایت از تولید ملی و کاالی داخلی .5

 عفاف و حجاب .6

 تکریم قرآن .4

 نهی از منکر، فریضه فراموش شدهامر به معروف و  .8

 محیط زیست .9

 المالاصالح الگوی مصرف و حفظ بیت .15
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 ردیٌ
 نویسينمایشنامه های داوریامتیاز شاخص

امتیاز  امتیاز

 نهایي
باورپذیری، ابتکار در موضوع، اهمیت موضوع و )موضوع، مضمون و اندیشه  1

 (سوژه، پرهیز از شعارزدگی

15  
  15 پردازیشخصیت 2
  25 ساختار دراماتیک 3
  15 قابلیت اجرایی 4
  15 دیالوگ پردازی 5
  5 فضاسازی 6
  15 خالقیت و نواری 4
  5 های جشنواره و تأثیرگذاری آناولویت 8

  155 جمع کل

 سخنوری -5-3-9
 .است و چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی  عترت و قرآن رویکرد با و موضوع: آزاد

 دقیقه است. 15 و در مرحله کشوری 4 اجرا در مرحله استانی *حداکثر زمان

 

حداکثر  سخنوری آئین های داوریشاخص دیٌر

 امتیاز

 امتیاز

  15 شروع مناسب و ایجاد انگیزه 1
  15 قدرت بیان و عدم تکلٌ در تکلم 2
  15 شدهتسلط بر موضوع و مِطالب ارائه 3
  15 قدرت جذب مخاطب 4
  5 بخشیمهارت در تمرکز  5
  15 (زبان بدن)های مناسب غیرکالمی استفاده از مهارت 6
  15 (عدالت دیداری)ارتباط چهره به چهره  4
  5 هااستفاده محدود و مناسب از یادداشت 8
  15 انسجام موضوع 9
  5 آراستگی و ظاهر مناسب 15
  5 مدیریت زمان 11
  15 گیریبندی موضوعات و نتیجهجمع 12
  155 کل جمع 

 گویيقصه-6-3-9
 تعلیم و تربیت و چهلیمن سال پیروزی انقالب اسالمی است رویکرد با و موضوع: آزاد. 

  شد.دقیقه می 12 و در مرحله کشوری 8*حداکثر زمان اجرا در مرحله استانی 

حداکثر  گویيرشته قصه های ارزیابيمالک ردیف

 امتیاز

امتیاز 

 داور
 هایشاخص

 قصه

  15 های اسالمی و ایرانیانتخاب قصه باارزش-1

برخورداری قصه از پیام متناسب آموزشی و سنی دانش آموزان -2
 و اولیاء

15  

  15 مندی قصه از قابلیت روانی و زبانی تصویری قویبهره-3
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  15 میزان انسجام و توالی حوادث قصه-4

هیجان، نو بودن، )جذابیت و کشش قصه برای مخاطب -5

 ها و...(شخصیت
15  

  55 جمع امتیاز 

 هایشاخص

 گوییقصه

  15 فضاسازی مناسب باهدف و محتوا برای شروع قصه-6

  15 بندی و اتمام قصه در زمان مناسبتدبیر در جمع-4

گو در دستیابی به اهداف موردنظر و توانایی و مهارت قصه-8
 انتقال پیام

15  

خالقیت در ساماندهی و پرداخت قصه و نوآوری در شیوه اجرا -9

 گویش( ابزار و)
15  

توانایی بیان قصه متناسب با نیاز، درك و فهم و حوصله گروه -15
 سنی مخاطب

15  

بیان قصه با صدایی رسا و مناسب و استفاده از لحن کالم -11

 ترین ابزارعنوان اصلیبه
15  

قصه، کاربرد ماهرانه واژگان و تعابیر  براحاطه و اشراف -12

 مورداستفاده در آن

15  

  15 مهارت در استفاده مناسب از زبان و بدن-13

منظور برقراری ارتباط و های مناسب بهکارگیری روشبه-14
 تعامل با مخاطب

15  

انتخاب پوشش مناسب و عدم استفاده از وسایلی که مانع -15
 شودتمرکز مخاطب می

15  
  155 جمع امتیاز

 


