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  زیآموی دانشی ادبی فرهنگی مشاعرهی برگزاری جشنوارهاطالعیه
 قم استان فارسی ادبیّات و زبان معلّمان آموزشی علمی جمننا

 هحقتا  ح هتا  ادبتاح بترا  اياتاد انزيتو  ح شتيوهايا توانم ت   يّت حفظ شعر در تقويتت ههتو ح حاهظتهبا احترام، نظر به اهمّ  
، ردبن  یجشنواره انامو علما آموزشا معلّمان زبان ح ادب هارستا استتان قت    4939-4931 تحصيلا سالدر ، آموزاندانش

  :ک  برگوار ما را  آمازرندرنش یمشاعر  فرهوگ 
و  دوم ،روّل ی روّل متاسنهه و هفتم و هشنتم دوه  ربتدری ، ششم و پوجم ایهپایه داحطلت  ح م  عالقه آموزاندانش برا  مشاعر   -4

  .گرددما برگوار دبیرستان سام
 نمر  م فا دارد.   احلمرحله يادآحر : آزمون کتبا اجرا خواه  ش . (حضور  ح شفاها (، دحم )آزمون کتبامرحله: نخست )  دحجش وار  در  -2
جشت وار   در مت ار  آمتوزاندانش شرکتم   برا  شرکت در مرحله نخست باي  ثبت نام نماي  . دانش آموزان داحطل  ح عالقه -9

 .ن ارد مح حديّتا نفرات تع اد لحاظ از ح است آزاد ح داحطلبانه مشاعر 
ها  رتبه ياب   که  دحم را  ماآموزانا به مرحلهدانشا  برگوار خواه  ش  ح   نخست به صورت چهارگوي هآزمون کتبا مرحله -1

 گردد.طرح ما ،ح از م ابع معرّها ش     زيرا  به شيو ها  چهارگوي هسوال به دست آحرن . را دوه  ) مقهع(هر  احل تا شش 

 بعد         پ( تشخیص قافیه در بیتمصرع یا بیت  وقبل  یا بیت بیت      ب( تشخیص مصرعی های جا افتادهتکمیل واژهالف( 
 تاضیحات ی مشاعر جشواره  بعامو پایه تحصیل  دوه ) مقهع( هدیف

 مربوط  حکتاب هارسا پايه کتاب شبا برا  مشاعر  پ ا  ح شش  ابت ايا 4
بيت احل هريک از  41

 کتاب مشاعر   حرحف الفبا

بيت احل هريک از  21   مربوطکتاب شبا برا  مشاعر  حکتاب هارسا پايه هفت  ح هشت    احلمتوسّطه 2
   مربوطکتاب شبا برا  مشاعر  حکتاب هارسا پايه احل تا سوم دبيرستان   دحممتوسّطه 9   کتاب مشاعر حرحف الفبا

ک  ت گان هتر ه به تعت اد شترکتت ح با توجّ  دحم به تفييک ج سيّيابا به مرحله  احل برا  را ها نفرات برتر مرحلهمعرّيادآحر : 
 ر خواه  بود. متغيّ  دوه  ) مقهع(

 توان تهيّه کرد.را از محل ثبت نام ما« شبا برا  مشاعر »کتابا به نام  -5
  شتمار  حستاب بته بايت  کته شت  ، تعيتيو نتام ثبتت  هوي ته ع توان بته تومتان (0444 ) هتوارچهتار  مبلغ هاهوي ه از بخشا تأميو م ظور به  -6
 ح زبان معلّمان آموزشا علما انامو نام به ،(صادهرت بانک شعب کلیّه ده پردرخت قابل ) ص حق شعبه صادرات انکب( 4004007000440 )

 به عه   انامو خواه  بود.مشاعر  ها  اجرا    هوي ههمهدد.  گر تحويل نام ثبت ه زام هيش اصل ح حاريو ق ، استان هارسا ادبيّات
بتا صت حر اطالعيته ح کتارت حرحد بته قبل از زمان اجترا، ح  برگوار4939 اسف   احل جمعه   نخست جش وار  ادبا مشاعر مرحله -7

 ها  آزمون اعالم خواه  ش . ساعت دقيق ح حوز جلسه، 
 گردد،(اعالم ما   احلدحم  بع  از  مرحله  )شيو  مرحله اجرا خواه  ش . 4931دحم هرحرديو   در نيمه به شيو  ديزر مرحله دحم حضور  ح  -8

 :گردد تحويلهمرا  هيش حاريو   ح تهيّه زير شيو  به برگا نمونه در پايه تفييک به م رسه در ش   نام ثبت آموزان دانش مشخّصات -3
 قم رستان فاهس  ردبیّات و زبان معلّمان رنجمن آمازی ی درنشمشاعر  فرهوگ  جشواره  ردب  ده کوودگان شرکت صاتمشخّنمان برگ ثبت 

 ........... ..........................:ناحيه مقطع:.....................................  ............................................................: م رسه 
 توضيحات تحصيلا پايه خانوادگا نام نام رديف
     

  مدرسه مهر و مدیر امضای
 

 :واریزی فیش اصل و داوطلبان فهرست تحویلمکان و زمان  
مصلّی قدس و پل صفاییه(، مصلّی ، )جنبی پروفسور حسابی، واقع در خیابان ساحلیمرکز تحقیقات علمی و فنّ مکان:

  ؛( 82)، پالک(4) شمارهکوچه ،جنوبی
 13صبح تا   2: ساعت؛ تعطیل و روزهای پنجشنبه بجز 3131 ماه دی 04 تا آذرماه 01  زمان:

 

  کنید. نگاهwww.parheeb.ir برای کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی انجمن به نشانی:
 3131آبان  – قم استان فارسی ادبیّات و زبان معلّمان آموزشی علمی انجمن
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