هدف مسابقه :پرورش قوه استدالل ،تخیل ،مهارتهای زبانی و خالقیت دانشآموزان
سطح شرکتکنندگان :دوره اول و دوم ابتدایی (اول تا ششم)

فرآیند برگزاری
• در زمان تعیین شده کتابی با تصاویر حاوی موضوع انتخابی به آدرس تعیین شده توسط دانشآموز
شرکت کننده (که باید آدرس ارائه شده مربوط به مدرسه یا محل سکونت شرکت کننده باشد) ارسال
میگردد.
 oعنوان موضوعات :زنبور عسل ،کفشدوزکها ،پیله تا پروانه ،گردش در فضای مجازی،
ماموریت نجات زمین.
• دانشآموزان نگارش متن را برا اساس آن تصاویر انجام میدهند.
• در قسمت موضوع آزاد کتاب بدون تصویر ارسال میگردد و طراحی تصاویر و نگارش متن برعهدهی
دانشآموز میباشد.
• محدودیتی در تعداد تصاویر موجود در هر صفحه وجود ندارد و تنها محدودیت موجود تعداد صفحات
کتاب است که نباید کم یا زیاد شود( .تعداد صفحات باید مطابق با کتاب ارسالی باشد).
• دانشآموزان در روز مسابقه میتوانند در دانشگاه امیرکبیر حضور یابند و در مسابقه کتابنویسی سادهای
که در روز جشنواره برگزار می گردد شرکت می نمایند.
• دانشآموزان درصورت عدم حضور در روز جشنواره باید کتابهای خود را به دانشگاه ارسال نمایند.
• در صورت شرکت در مسابقهی حضوری کتابنویسی ،حتما میبایست اولیای دانشآموز یا یک نفر از
اعضای مدرسه همراه شرکت کنندگان باشند.
• شرکت در این مسابقه به دو صورت انفرادی و گروهی (تا حداکثر  5نفر در یک گروه) امکانپذیر میباشد.
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موارد مهم در کسب امتیاز
• صحیح نوشتن کلمات و جمالت (از لحاظ امال ،قواعد دستور زبان ،قواعد نگارشی و )...
• استفاده از قدرت تخیل یا واقعیات علمی
• متناسب بودن متن با تصویر
• دایره لغات استفاده شده
• تمیز و مرتب بودن کتاب
• مهمترین بخش ،انشا و جملهبندی متن میباشد که حتما باید توسط خود دانشآموز انجام شود هرچند
میتوانند راهنمایی کلی از منابع دردسترس و یا افراد دریافت نمایند.
• متن نگارشی باید حتما توسط خود دانشآموز و با خط ایشان نوشته شود.

هرگونه تغییر در قوانین مسابقات درسایت جشنواره به نشاني  asrf.aut.ac.irاعالم ميشود.
مسئولیت عدم آگاهي از قوانین جدید برعهده تیمهای شرکت کننده مي باشد.
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