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«سردار دلهاقوانین و چهار چوب برگزاری مسابقه »   

«رشته  خوشنویس ی»   

 میبایست هستند خوشنویس ی بخش در شرکت متقاض ی که افرادی دلها سردار مسابقه محوریت به توجه با

: باشند داشته درنظر را زیر قوانین  

  باشد زیر بیت بر مبنی میبایست نوشته متن.1

«است عجب سر داشتن عجب سرنه دادن        است عجب پیکر به سرشوریده را عاشقان»   

.بنویسید باید شود می گفته دیگر موارد در که صورتی به  A5   برگه در باید مسابقه متن. 2

صورت کامل نوشته شود.مشخصات شرکت کننده میبایست در قسمت باالیی برگه به  .3  

.خاب برگه تاثیر زیادی داشته باشدت. تمیز بودن برگه میتواند  در رای گیری و ان4  

. قضاوت برگه های در بخش خوشنویس ی به عهده معلمین درس فرهنگ و هنر میباشد.5  

است. « خط نستعلیق تحریری » . مبنای نوشتن خط به صورت  قوانین 6  

وسط نویس ی باعث در زیبا تر شدن نوشته و امتیاز مهمی در قضاوت است.رعایت فاصله بیت خطوط و   

 

«اله نویس یـــــــــــــــــــمق»   
 قوانین و مقررات بخش مقاله نویس ی به شرح زیر است:

است. «چرا مرگ بر آمریکا؟» .موضوع  و محتوای نوشتن مقاله، موضوع 1  

نوشته شود نه بیشتر و یا کمتر.  A4 . مقاله باید  در برگه 2  

.برگه باید بصورت تایپ شده باشد. 3  

. باشد  B Titr .  فونت خط تایپ شده باید 4  

. باید باشد 16و حداکثر  11حداقل اندازه کلمات . 6  

. مشخصات فردی خود را در قسمت انتهایی  بنویسید.7  
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علل های انتخاب باشد. . رعایت اصول نگارش ی در متن مورد انتظار و قطعا میتواند یکی از8  

. قضاوت در این بخش به عهده معلمین نگارش میباشد.9  

 

«نقاش ی و یا طراحی»   

سردار سپهبدقاسم در ارتباط با موضوع انتخابی شماباید سردار دلها .با توجه به محوریت مسابقه 1

باشد. سلیمانی  

شود.. کار و اثر خود را باید یا با مداد رنگی یا بصورت طراحی اجرا 2  

.تمیز بودن کار و درست اجرا کردن طرح میتواند یکی از علل های انتخاب کار شما باشد.3  

می باشد.  A 3و حداکثر A4 . حداقل سایز برگه انتخابی شما 4  

.درست اجرا کردن تکنیک ها نقاش ی و طراحی سبب هم زیباتر شدن و هم انتخاب بهتر میشود.5  

.برگه با خط خوانا بنویسید. مشخصات خود را بصورت کامل در پشت 6  

. قضاوت در این بخش توسط معلمین فرهنگ و هنر انجام میشود.7  

 

«معرق کاری »   

باشد. سردار سپهبد قاسم سلیمانی طرح انتخابی شما باید درارتباط باسردار دلها  باتوجه به محوریت مسابقه.1  

د و این کار سبب بر شانس بهتر شما برای انتخاب شما . اجرا روی تخته سه الیه باید با ظرافت و دقت زیادی اجرا شو 2

 است.پس در این قسمت بسیار دقت کنید.

و یا هر رنگی که فکر میکنید باعث زیبایی کار « پارچه ، نمد و....» . پس از اتمام کار اثر خود را روی صفحه ای مشکی3

.میشود  با دقت بچسبانید  

است.ر مهم بسیا. تمیز بودن سطح کار و صفحه زمینه 4  

. قضاوت دراین بخش بعهده معلمین کار و فناوری است.5  
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«کار روی مس»   

سردار سپهبدحاج قاسم خابی شما باید در ارتباط تطرح انسردار دلها .باتوجه به محوریت مسابقه 1

باشد. کشور عزیزمان ایرانو  سلیمانی  

بچسبانید« الیهسه ». کار اتمامی خود را میتوانید در قاب و یا صفحه ای چوبی2  

. ظرافت و دقت در انجام کار بسیار مهم وموردانتظار است.3  

. قضاوت در این بخش بعهده معلمین کار وفناوری است.4  

 

 نمونه نوشتن مشخصات فردی:
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