
 

 

 

 

 مسابقات  چهارمین مسابقه از سلسله

 با موضوع: 
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 مقذمه

 بٝ. است حسیٗ أاْ خٟاد اص بخص یه آٖ ضٙاخت؛ ٘بایذ ػاضٛسا سٚص خًِٙ بٝ فمط سا ]ػّیٝ اِسالْ[ حسیٗ أاْ

ٝ  خطاا   ػشفات، ٚ ٔٙی ٕٞاٖ دس ٌٛ٘اٌٖٛ ٔسائُ تٛضیح اٚ، ٔٙىش اص ٟ٘ی اٚ، ٔؼشٚف بٝ أش اٚ، تبییٗ  ػّٕاا،  با

ٓ  بؼاذ  -اسات  ضبط ٚ ثبت وتابٟا ]دس[ وٝ داسد ػدیبی بیا٘ات حضشت -٘خبٍاٖ بٝ خطا  ٝ  ساٜ دس ٞا  سإت  با

ٝ  خاٛد  دس. ضٙاخت بایذ وشبال، ٔیذاٖ ٚ وشبال ی ػشغٝ خٛد دس ٞٓ وشبال، ُ  حضاشت  واشبال  ی ػشغا ٗ  اٞا  تبیای

ٗ  فشغاتی  ٞاش  اص أا بشیض٘ذ، سا ٞٓ خٖٛ ٔٙتظش٘ذ است، خًٙ ٔیذاٖ حاال. وشد٘ذ ٔی غحبت سفتٙذ، ٔی بٛد٘ذ،  ایا

ٝ . وٙٙذ بیذاس سا ٞا آٖ بتٛا٘ٙذ بّىٝ بىٙٙذ، غحبت ٞا آٖ با بشٚ٘ذ وٝ وشد٘ذ ٔی استفادٜ بضسٌٛاس  خاٛا   بؼضای  اِبتا

ٝ  ٞائی آٖ. ٘طذ٘ذ بیذاس ٞٓ آخش ٚ بٛد٘ذ صدٜ خٛا  بٝ سا خٛدضاٖ بؼضی ضذ٘ذ؛ بیذاس بٛد٘ذ، ٖ  وا ٝ  سا خٛدضاا  با

 .است ٕٔىٗ غیش اٚلات ٌاٞی است، ٔطىُ ٞا آٖ وشدٖ بیذاس ص٘ٙذ، ٔی خٛا 

 (هدظله العالیهقام هعظن رهبری )

 اهمیت و ضرورت

ٝ  ٘ظیش بی است ای ٚالؼٝ ٚ افتخاس ٚ ػضت آیٙٝ حسیٙی ػاضٛسای ٟ٘ضت ٚ حٕاسٝ سخذاد ْ  تااسی   وا  تااسی   ٚ اساال

 ٞضاساٖ آغاص ٘مطٝ وٝ ػاضٛسا، لاِب دس ٔٙىش، اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف بٝ أش بّٙذ خایٍاٜ. ٘ذاسد سشاؽ آٖ بشای بذِی بطشیّت

ٝ  اسات  دسآٚسدٜ خاٚدا٘ٝ سٚیذادٞای غٛست بٝ سا آٖ بطشی فشًٞٙ ٚ تاسی  دس حسیٙی ٔطابٝ ٟ٘ضت ٚ حٕاسٝ  وا

ٝ  ٌشی تحشیف دستاٖ ٚخٛد با .دسخطذ ٔی خٟاٖ ٞای تاسی  تاسن بش دسخطا٘ی ٍ٘یٗ ٕٞچٖٛ َ  دس وا  چٟااسدٜ  طاٛ

ٝ  ا٘اذ  حسیٙی )ع( بشآٔاذٜ  ٟ٘ضت ٞای اسصش حمیمت تحشیف غذددس لشٖ ٖ  آٖ پا   دس ٚ ػاضاٛسا  اص آ٘چا  ٞاضاسا

 ٞای اسصش آٚس پیاْ تاسی  وٝ فشخاْ است بشخٛداس غٙایی ٚ ػٕك چٙاٖ اص ٔا٘ذٜ یادٌاس بٝ ٔا بشای دیٍش ػاضٛسای

، ٔٙىش اص ٚ ٟ٘ی ٔؼشٚف بٝ أش خایٍاٜ ٚ فّسفٝ .بٛد خٛاٞذ خذاخٛ ٚ آصادٜ ٞای ا٘ساٖ بخص اِٟاْ ٚ ا٘سا٘ی ٚاالی

ٓ  ٚ خذاٚ٘ذ بٝ ػطك ٔظٟش دیشباص اص ُ  ٚ اٚ بشاباش  دس ٔحا   تساّی ْ  سإب ٗ  ساٜ دس لیاا ٖ  ٚ دیا  ٚ ضاشن  بشچیاذ

 دیٍاشی  چیاض  بٝ ابتزاَ ٚ ٞٛس ٚ یٞٛ تشٚیح خض بٝ وٝ است فاسذی ٌاٖ پیطٝ خٙایت ٚ خٛاٞاٖ ستٍٕش تٕأی
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ٝ  ٚسق صیبٙاذٜ  ٞشاساٙذ،  ٕ٘ای  وٕاا٘ی  ٚ ٘یضٜ ٞیچ اص وٝ طّبی ضاٞذاٖ ضٟادت آ٘اٖ ٔمابُ دس. ا٘ذیطٙذ ٕ٘ی  ٚسق با

 تاا  واشبال  ٚالؼٝ. ا٘ذ باختٝ ػاضٛسا بٝ دَ ٚ ا٘ذ التذا وشدٜ حسیٙی ٟ٘ضت ٚ حٕاسٝ بٝ وٝ ٔشدا٘ی بضسي تاسیختٙذ؛

 باٛد،  خٛاٞذ ٚ بٛدٜ فطا٘ی خاٖ آٔادٜ لشآٖ ٚ ٚ اسالْ خذا دیٗ حشاست دس خٛإ٘شدا٘ی ٞای سیٙٝ فشداٞا ٚ أشٚص

 .خاٚدا٘ٝ بٕا٘ذ ٚ ص٘ذٜ خٟاٖ آسٕاٖ تاسن بش( ع) حسیٙی ٚ( ظ) ٔحّٕذی اسالْ تا

ُ  اص حك خذاساصی باضٙذ، ٔی آٌاٜ وأال ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف بٝ أش اسصضٕٙذ سساِت بٝ ٔسّٕا٘اٖ ٕٞٝ  ٚ  باطا

ٓ  ػاضٛسای ٚ است ػظیٓ سساِتی ٕٞٛاسٜ ظّٓ ٚ باطُ ٘ابٛدی ٚ ػذَ ٚ حك پایذاسی ٔٙظٛس بٝ ظّٓ اص ػذَ  ػظای

 ضٟادت افك اص وٝ است ٔٙىش اص ٘اٞیاٖ ٚ ٔؼشٚف بٝ آٔشاٖ ّٕٞت بّٙذِ دست ػاضٛسا .سساِت است ایٗ تاّْ ّیتد

ٖ  ٘ٛ اص خاّٞیت ٞای سیاٞی ٚ بٕا٘ذ تاسی  بشفشاص تا ٕٞٛاسٜ سفت فشا خٛسضیذ لّٝ تا ٚ بشآٔذ وشبال ٝ  خاا  سا یافتا

 حسایٙی  ػاضٛسای .ضٛیذ فشٚ لشآٖ ٚ اسالْ چٟشٜ خٛسضیذ اص خبشی بی ٚ ضالِت ٚ فدٛس ٚ اِحاد ابؼاد ٕٞٝ دس

 بٙیاٖ دس( ظ) سسَٛ ٞای حضشت فشٔاٖ اخشای بشای وٝ است( ع) اِحسیٗ اباػبذاهلل ٔظّٛٔیت تٕأی اص فشیادی

ٝ  ٔٙىاش،  اص ٟ٘ای  ٚ ٔؼاشٚف  بٝ أش ٟ٘ادٖ ٖ  با ٝ  باشای  ٚ بشخٛاسات  آسإا ساشٞای   اص سا غفّات  خاٛا   ٕٞیطا

 . وشد بیشٖٚ ٞا افك ٚ ٞا آبادی ضٛسٌستشاٖ

 باشای  حسیٙی ٟ٘ضت وشبالی دس ٚ ػاضٛسا سٚص دس وٝ بٛد بّٙذی ٞدایوٝ  ٔٙىش اص ٟ٘ی ٚ ٔؼشٚف بٝ أش فّسفٝ

، ٔا سا باش آٖ  وٙٙذ ص٘ذٜ سا خاّٞیت اسالْ با ٘تٛا٘ٙذ ػػشٞا، یضیذیاٖ دیٍش تا ساخت خذا باطُ اص سا حك ٕٞیطٝ

أش بٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىاش  »چٟاسٔیٗ ٔسابمٝ اص سّسّٝ ٔسابمات سٌٛٛاسٜ خٛسضیذ سا بش ٔحٛسیت داضت تا 

 لشاس دٞیٓ.« ٞای دیٗ ٚ ٟ٘ضت ػاضٛسا دس آٔٛصٜ

 موضوع: 

 َای دیه ي وُضت عاشًرا امر بٍ معريف ي وُی از مىکر در آمًزٌ

 های مسابقه: بخش 
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 . کتابخًاوی؛1

 َىری.  . ادبی ـ2

 عمومی: ضوابط و شرایط

 غیشحضٛسی( -)حضٛسی طال  حٛصٜ ٞای ػّیٕٝ خٛاٞشاٖا 

 بشای ػْٕٛ طال  حٛصٜ ٞای ػّٕیٝ خٛاٞشاٖ آصاد ٔی باضذ ٔسابمٝ ضشوت دس 

 دیٍشی؛ خای یا فشد اص بشٌشفتٝ ٘ٝ ٚ باضذ وٙٙذٜ ضشوت فشد تٛسطبایذ  ضذٜ تِٛیذ  ا آثاس

 ؛ٌیشد ٕ٘ی لشاس داٚسی ٔٛسد آثاس غٛست ایٗ غیش دسباضذ؛  ٔسابمٝٔشتبط با ٔٛضٛع  بایذ اسساِی آثاسا 

  است؛ بالٔا٘غ بخص ٞشدٚ  دس ٕٞضٔاٖ ضشوت -

    وٙٙاذٜ   دس غٛست احشاص ستبٝ بشتش دس بیص اص یه بخص، ٞذایای ٘مذی تٟٙا دس یه بخاص باٝ ضاشوت

 ٌیشد؛ تؼّك ٔی

 .باضذ داضتٝ ػٕٛٔی ا٘تطاس لابّیت بایست ٔی آثاس ا

 .دٞٙذ ٔی ٔؼاٚ٘ت فشٍٞٙی بٝ سا آٖ اص استفادٜ ٚ چاپ حك خٛد، اثش اسساَ با وٙٙذٌاٖ ا ضشوت

 :مسابقه های بخش

 . کتابخوانی:1

 .«لشائتی تاِیف حدت االسالْ ٚ إِسّٕیٗ حاج آلای أش بٝ ٔؼشٚف ٚ ٟ٘ی اص ٔٙىش؛»ٔٙبغ ٔسابمٝ وتا   
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 باضذ. فایُ وتا  فٛق دس پیٛست ٔٛخٛد ٔی  

 ٌشدد. )آ٘الیٗ( ٚ با سٚش وتا  باص بشٌضاس ٔیا آصٖٔٛ وتابخٛا٘ی بٝ غٛست بشخط 

 باضذ. سٛاَ ٔی 40 ای، ٞای چٟاسٌضیٙٝ پشسصا تؼذاد 

 باضذ. دلیمٝ ٔی 20ا ٔذت صٔاٖ پاسخٍٛیی، 

 :ادبی ـ هنری. 2

 ادبی:ـ الف 

 کًتاٌ داستان -1

 وثر ادبی ي شعر -2

 خاطرٌ ي سفروامٍ -3

 اختصاصی: ضًابطـ 

 .باضذ A4 غفحٝ 5 حذاوثش وٛتاٜ حدٓ داستاٖ -1

 .باضٙذ( ٘ٛ یا والسیه)ٔختّف  ٞای لاِب دس تٛا٘ذ ٔی اسساِی اضؼاس -2

ٝ  ،ػمال٘یات ،احسااس   داسای) ضاػشا٘ٝ ٘ثش ٝ،ٔسابم ایٗ دس ادبی ٘ثش اص ٔٙظٛس -3 ٚ   ػاطفا  باا ...( ، ضاٛس، حٕاساٝ 

 .باضذ ٔی ادبیاتی فٙی ٔٛاسد سػایت

 .باضذ اضخاظ اسٓ ٚ ٔىاٖ صٔاٖ، داسای ٚ باٚسپزیش ٍ٘اسا٘ٝ، ٚالغ خضءٍ٘اسا٘ٝ، بایذ سفش٘أٝ -4
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ٝ  اص بؼاذ  بتٛا٘ذ  خٛا٘ٙذٜ وٝ ای ٌٛ٘ٝ بٝ باضٙذ؛ ٔمػذ ٔستٙذ ٚ واسبشدی اطالػات ضأُ بایذ سفش٘أٝ -5  ی ٔطاِؼا

 .وٙذ تىشاس ٕٔىٗ ٔطىالت وٕتشیٗ با سا سفش آٖ،

 باضذ. A4 غفحٝ 5 حدٓ سفش٘أٝ حذاوثش -6

 .باضذ داضتٝ سا سفش٘أٝ خػٛغیات بایذ( سفش٘أٝ اص بشضی ػٙٛاٖ بٝ) خاطشٜ -7

 .است بالٔا٘غ دیٍش اضخاظ یا ضخع اص سفش٘أٝ ٚ خاطشات ٘مُ -8

 .باضذ A4 غفحٝ 5 حذاوثش خاطشات حدٓ -9

 دس اثش 3 ٚ وٛتاٜ داستاٖ بخص دس اثش 3 خاطشٜ، ٚ سفش٘أٝ بخص دس اثش 3 حذاوثش تٛا٘ذ ٔی وٙٙذٜ ضشوت ٞش -10

 .ٕ٘ایذ اسساَ ،ٚ ٘ثش ادبی ضؼش بخص

 :َىری ـ ب 

 عکس تک -1

 عکس مجمًعٍ -2

 اختصاصی: ضًابطـ 

ٝ  اغاال   ٚ حاه  یا ٚ دستىاسی ٞشٌٛ٘ٝ اص آٟ٘ا دس ٚ بٛدٜ ٔستٙذ بایذ اسساِی ٞای ػى  -1  اساتٙادی  خٙبا   وا

 (.باضذ ٔی بالٔا٘غ وٙتشاست ٚ سً٘ ٘ٛس، اغال  ٚ تغییش. )ٌشدد پشٞیض ٕ٘ایذ، ٔخذٚش سا ػى 

 .باضذ ٌِٛٛ ٚ ٚاتشٔاسن ػىاس، أضاء داسای ٘بایذ اسساِی ٞای ػى  -2

 .باضٙذ سٍ٘ی یا ٚ سفیذ ٚ سیاٜ سً٘، ته تٛا٘ٙذ ٔی ٞا ػى  -3
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ٝ  3 حاذاوثش  ػىا   ٔدٕٛػٝ بخص دس ٚ اثش 10 حذاوثش ػى  ته  بخص دس تٛا٘ٙذ   ٔی ٔتماضیاٖ -4  ٚ ٔدٕٛػا

ٓ  ٚ پیىسُ 2000 حذالُ وٛچىتش ضّغ سایض ٘ظشٌشفتٗ دس با) اثش 7 حذاوثش ٚ 3 حذالُ ٔدٕٛػٝ ٞش بشای  حدا

                                                             .ضٛ٘ذ اسساَ JPEG فشٔت با ٚ( ٍٔابایت 2 حذاوثش ٚ ویّٛبایت500 حذالُ ػى  ٞش

ٖ  وٙذ؛ ا٘تخا  ٔٙاسب ػٙٛاٖ اسساِی ػى  ٞش بشای بایذ وٙٙذٜ ضشوت -5 ُ  ػٙاٛا  ػىا   ٔٛضاٛع  باا  بایاذ  فایا

 ساادٜ  ٚ وٛتااٜ  بایاذ  ػٙٛاٖ. است ػى  ضٙاسایی بشای تٟٙا ٚ ضٛد ٕ٘ی خٛا٘ذٜ داٚسی دس ػٙٛاٖ. باضذ ٕٞاًٞٙ

 .باضذ

 بٝ ٕٞشاٜ ػى  یه ٔتٗ ٔختػش ٔتٙاسب با آٖ ػى  تذٚیٗ ٌشدد تا بیٙٙذٜ سا دس فضای ػى  لشاس دٞذ. -6

 :امتیازات

 .* ثبت دس پشٚ٘ذٜ فشٍٞٙی

 ٞای غیشحضٛسی. آثاس بشٌضیذٌاٖ دس سایت فشٍٞٙی ٔشوض آٔٛصشا٘تطاس * 

 َذایای وقذی:ـ 

 یه ٔیّیٖٛ ٚ پا٘ػذٞضاس سیاَ ٚخٝ ٘مذ.+ اَٚ ٞش بخص: ٌٛاٞی تمذیش ٘فش

 یه ٔیّیٖٛ سیاَ ٚخٝ ٘مذ.دْٚ ٞش بخص: ٌٛاٞی تمذیش +  ٘فش

 ٞفتػذٞضاس سیاَ ٚخٝ ٘مذ.سْٛ ٞش بخص: ٌٛاٞی تمذیش +  ٘فش

 پا٘ػذٞضاس سیاَ ٚخٝ ٘مذ.ذیش ٞش بخص: ٌٛاٞی تمذیش+ اثش ضایستٝ تم
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 شمار: گاه

 .30/8/96وام:  مُلت ثبت

   3/9/96 مُلت ارسال آثار:آخریه 

  دلیمٝ . 20بٝ ٔذت  (18اِی  15 ساػت) ساػت 3دس باصٜ صٔا٘ی  .3/9/96 زمان برگساری مسابقٍ کتابخًاوی:

 .1396آرس  پا٘ضدٞٓ زمان اعالم وتایج:

 نام: نحوه ثبت

 ٞای ٔسابمٝ، اص طشیك ریُ الذاْ بٝ ثبت ٘اْ ٕ٘ایٙذ: دس ٞش یه اص بخص ٔتماضیاٖ ضشوت

َای مًجًد، مرکس آمًزشُای غیرحضًری )فرَىگی(، سلسلٍ مسابقات  شبکٍ کًثروت، ساماوٍ سیما، درس

 سًگًارٌ خًرشیذ.

 نحوه ارسال آثار:

 طشیك ریُ اسساَ ٕ٘ایٙذ:اص ، آثاس خٛد سا ٔسابمٝٞای  دس ٞش یه اص بخص وٙٙذٌاٖ ضشوت

 ، ارسال اثر.، سلسلٍ مسابقات سًگًارٌ خًرشیذهَای م شبکٍ کًثروت، ساماوٍ سیما، درس

 ضريری می باشذ. ثبت وامالزم بٍ یادآيری می باشذ، پیش از ارسال اثر، تکمیل ي ارسال فرم 


