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 : )كل پايه ها(محور پژوهش -6
 پژوهش مدارس نمونه دولتي در اين قالب گنجانده شود.شكل ظاهري پژوهش همانند شيوه نامه تنظيم گردد. -1

 نفره2بصورت انفرادي يا  -2

 در استان حضور خواهند داشت( اثر 33به استان معرفي خواهد كرد. )مجموعاً   اثر منتخب 2هر منطقه  -3

 

 

 :)كل پايه ها(بازارچه كار فن آوري دست سازه ومحور  -2
 فعاليتهاي كارگاهي از ابتداي سال مهم است -بهره گيري از كتب كار و فناوري و فرهنگ و هنر -1

پودمان هاي كارآفريني )برق الكترونيك چوب فلز خوراك پوشاك( محصوالت رايانه اي )نرم افزار .بازي(در راستاي تقويتت   -2

 كتب درسي.انفرادي يا دونفره . مفاهيم آموزشي

 در استان حضور خواهند داشت(   اثر 33به استان معرفي خواهد كرد. )مجموعاً   اثر منتخب 2هر منطقه  -3

 

 

  :تم(پايه هش ويژه)محور زبان انگليسي  -9
 4آخر درس تا  -1

 .ضبط گردد DVDوي ربرو در مدرسه بدون قطعي در زمان ضبط اجراي نمايش  -2

 دقيقه 11تا 4زمان اجراي نمايش  -3

گتروه در استتان حضتور     33به استان معرفي خواهتد كترد. )مجموعتاً     يك گروه دختر(  )يك گروه پسر و گروه 2هر منطقه  -4

 خواهند داشت(
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 )كل پايه ها( محور زبان و ادبيات فارسي -4
 فقط انفرادي است. مرحله دارد(3) 

 پيام تصوير( –جزئيات تصوير  –تصويرخواني)انتخاب عنوان زيبا  -1

 نگارش )نگارش متن مرتبط با تصوير( -2

 . زبان غيركالمي يا پيرازباني(خوانش متن )صدا .لحن . تلفظ صحيح.مكث و درنگ  -3

 در استان حضور خواهند داشت( نفر 75به استان معرفي خواهد كرد. )مجموعاً   نفر 3هر منطقه  -4

 

 

 

  :ويژه پايه هفتم() يآزمايشگاه فعاليتهاي محور -5
 پرسش علمي مهارتي( –شناخت وسايل و لوازم آزمايشگاهي -سه ايستگاه )آزمايش مهارتهاي علوم تجربي  -1

امتياز نمون برگ داوري را كسب  %31مدارس عادي -امتياز %01)مدارس خاص  -دقيقه 27كل فرآيند  -ثبت گزارش حين اجراء

 مرحله كشوري آزمايش ابتكار و نوآوري و سطح باالتر -كنند(

 لباس و عينك ودستكش و لوازم مورد نياز اجراء -مهم: محل امن و ايمن و كمكهاي اوليه

گتروه در استتان حضتور     33به استان معرفي خواهتد كترد. )مجموعتاً     يك گروه دختر(  )يك گروه پسر و گروه 2هر منطقه  -2

 خواهند داشت(

 


