
 

 

 

پنجمین
 مسابقات علمی فجردوره  

تحصیلی 
 1399-1400سال 

 مراحل دوم و سومشیوه انهم 

تحقیقی )اراهئ مقاالت
 (اهو اراهئ محتوای داتیجیل یا دست سازه 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عزیز، سالمبرگزیده دانش آموز 

 مسابقات علمی فجر منتظر حضور پرشور و همراه با انگیزه شما هستیم! دومبرای شرکت در مرحله 

دارد، اختصاص می فجر به ارائه ی مقاالت تحقیقی پژوهشی مسابقات عل دومهمانطور که قبالً اعالم شده و در جریان هستید، مرحله 

 جلب میکنیم: ن دفترچهایلذا برای آگاهی کاملتر شما از نحوه برگزاری این مرحله توجه شما را به مطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الف( موضوع مقاالت :

 گروه ریاضی:

 اثروکاربرد آنها در زندگی و علوم -دنباله ها، دنباله فیبوناتچی و نسبت طالیی  -1

 توابع مثلثاتی ،طبقه بندی و کاربردهای مثلثات -2

 ابزار و دست سازه های هندسه و ریاضیات -3

 اسالمی-زندگینامه دانشمندان ریاضی ایرانیمعرفی و مرور بر  -4

 نرم افزارهای کاربردی برای فهم بهتر و تدریس ریاضیات -5

 مربع های جادویی ریاضیات و روش حل آنها -6

 مشکالت و راههای یادگیری ریاضیات و هندسه -7

 اعداد گنگ و ماجرای کشف آنها -8

 نوار موبیوس، نظریه  و کاربرد -11           حل نشدهتثلیث زاویه، معمای  -10      ریاضی، علم برتر -9

 قضییه نیمساز مثلث و کاربردهایی از آن -14کاربردهای ریاضی در زندگی              -13تاریخچه اعداد                   -12

 پارادوکس شیپور گابریل -17                       رهیافتی به بعد چهارم -16     راز اعداد در قرآن کریم -15

 رشته ها و مشاغل مرتبط با ریاضیات -20      رسم مقاطع مخروطی با تا کردن کاغذ -19       قضیه ی دایره ی مونژ -18

 

 

 

 

http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=101
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=101
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=46
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=46
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=31
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=31
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=157
http://anjoman.ir/Fa/Default.aspx?content=Article&articleID=157


 گروه فیزیک :

 نظریه نسبیت و سفر در زمان -2                       سیاهچاله های فضایی و اثرات آنها در عالم -1

 کوتوله های سفید  -4             یک کالم حرف حسابی از زبان شاگرد ایرانی انیشتن -3

  بنیادی ذرات ــ8           عام نسبیت ــ7          ریسمان   تئوری -6رشته ها و مشاغل مرتبط با فیزیک            -5 

 پالسما فیزیک ــ13قطبی            شفق ــ12قرمز            مادون اشعه ــ11             بنگ بیگ ــ10 صفر             زمان ــ9

 ها سیاهچاله ــ18      رساناها       ابر ــ17انرژی            جدید منابع ــ16فیزیک       تاریخچه ــ15فلسفه      و فیزیک ــ14

 حسابی دکتر زندگی ــ20ماده               ضد ــ19

 گروه شیمی :

 سلولهای سوختی؛ معایب، محاسن و کاربردها -1

 تصفیه آب؛ اهمیت،روشها و وضعیت آن در ایران و جهان -2

 انرژی؛ انواع آن و منابع انرژی پاک -3

 جلوگیری از نابودی آننقش اوزون در جهان و راهکارهایی برای  -4

 رادیوایزوتوپ ها و کاربرد آن ها در علم پزشکی -5

 مواد تشکیل دهنده شامپو -6

 هیدروژن چیست -7

 شیمی تا کنون هشت عدد خواندنی نوبل -8

 نفتالین چیست و چه کاربردی دارد -9

 تخمیر چیست؟ -10

 اصالح آبها -12          ایهای هستهدفع زباله -11

 صنعت، آبکاری انواع و کاربرد آن در الکترولیز -15      هالوژنها -14    گوارا کردن آب -13

http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/12875.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/12875.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/12875.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/12092.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/12092.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/201442515212.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/120724095210.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/120724095210.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/120721010422.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/120721010422.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904102143.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905015137.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905015137.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905020705.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905020705.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905022603.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905022603.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905023416.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905023416.html


 نیروی محرکه الکتریکی -16

 و انواع آن در صنایع طیر جزء به جزءتق -17

 ضدعفونی با اشعه ماورای بنفش -18

 اثرات آلودگی هوا بر شرایط جویو  آالینده های شیمیایی هوا -19

 ایمنی در آزمایشگاه شیمی -20

 رشته ها و مشاغل مرتبط با شیمی -21

 گروه ادبیات :

 در اشعار حافظ "رند" -2                               طنز اجتماعی در آثار سعدی و عبیدزاکانی-1

 تأثیر توصیف و ساده نویسی در نثر -4                                  رسالت شعر معاصر در ادب فارسی -3

 ادبیات فارسی از ایران تا هند -6                       )مقاومت( و نقش آن در جامعهادب پایداری  -5

 طبیعت در ادبیات فارسی -8                                     درباره سعدی، زندگی نامه و آثارش -7

 ادبیات در خبرگزاری های ایران -10                                                       شعر انقالب اسالمی -9

 شعر فارسی هایتأثیر قرآن بر بهاریه -12                                                        زبان، گویش، لهجه -11

 تاملی در ادبیات جاده ای -14                  کاربرد نابجای کلمات و اصطالحات در زبان فارسی -13

 روابط خانوادگی در ادبیات عامة ایران -16                        های ایرانینگاهی به خاستگاه و مضامین الالیی -15

 شعر سپید -18                                                    فارسی، دری، تاجیکی -17

 فرهنگ ایرانی ادب و  عاشورا و -20                                                 تداخل فلسفه و ادبیات -19

 

 

 

http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905024832.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110905024832.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904031053.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904033000.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904033000.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904070232.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904070232.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904070430.html
http://www.akairan.com/elmi/chemistry1/110904070430.html
http://www.tebyan.net/literary_Criticism/2010/4/5/119755.html
http://www.tebyan.net/literary_Criticism/2010/4/5/119755.html
http://mehrbastan.blogfa.com/post-133.aspx
http://mehrbastan.blogfa.com/post-133.aspx
http://forum.p30pedia.com/archive/index.php/t-21246.html
http://forum.p30pedia.com/archive/index.php/t-21246.html
http://ayateghamzeh.persianblog.ir/post/457
http://ayateghamzeh.persianblog.ir/post/457
http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=320
http://www.mydocument.ir/main/index.php?article=320
http://persianlanguage.ir/articles/id=40/
http://persianlanguage.ir/articles/id=40/
http://www.iqna.ir/fa/news_detail.php?ProdID=234278
http://7citiesoflove.wordpress.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
http://7citiesoflove.wordpress.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86/
http://www.aftab.ir/articles/art_culture/literature_verse/c5c1204720322p1.php
http://www.aftab.ir/articles/art_culture/literature_verse/c5c1204720322p1.php
http://www.hasanli.ir/showpage.asp?ID=28&name=
http://www.dibache.com/text.asp?cat=47&id=1422
http://www.dibache.com/text.asp?cat=47&id=1422
http://ashouri.malakut.org/archives/2007/07/post_48.shtml
http://ashouri.malakut.org/archives/2007/07/post_48.shtml
http://www.ghabil.com/article.aspx?id=562
http://www.ghabil.com/article.aspx?id=562
http://www.lifeofthought.com/f97.htm
http://www.lifeofthought.com/f97.htm
http://sibestaan.malakut.org/archives/2005/02/post_275.shtml


 گروه عربی :

                           اإلیرانیون و دورهم فی اللغه العربیه -1

 سیبویه و دوره فی النحو -2

  . قرآن ام یس جزء در...( و جناس،طباق،سجع) یعیبد یها هیآرا -3

                        عرب اتیادب در یهند زبان نقش -4

 شعراء غیر شیعه و مدح اهلبیت )علیهم السالم( توسط آنان -5

 عرب معاصر درشعر آن بازتاب و عربی های ملت در خمینی امام تاثیر -6

 پژوهشی در باره لهجه قرآن کریم -8                               نفوذ واژگان فارسی در زبان عربی -7

 تعامل فرهنگی ایرانیان و اعراب قبل از اسالم -10                                    تجلیات قرآن درشعر شاعران -9

 مقایسه تطبیقی کاربردهای فعل ماضی و مضارع در قرآن -12                             فَرَزْدَق در شعر مرثیه ومرثیه سرایی -11

 چگونگی ورود کلمات عربی به زبان فارسی -13

 آموزی ـ اجتماعی ـ معلمان و نظام آموزشیموانع یادگیری زبان عربی در ابعاد دانش -14

 عربی زبان تاریخ بر مروری -16                   سراسریدر کنکور  فنون تست زنی درس عربی -15

 رشته ها و مشاغل مرتبط با زبان و ادبیات عرب -18                                                   بخوانیم؟ عربی چگونه -17

 ب( نحوه ارائه مقاالت:

 گروه درسی خود به اختیار یک موضوع را انتخاب میکنند. موضوعاتاز بین  نفرهر  -1

 تحقیقات فردی خود را روی مقاله پیگیری میکنند. شرکت کنندگانهرکدام از  -2

 به ترکیب و تکمیل فعالیتهای انجام شده میپردازند. در مرحله بعد -3

 میپردازند.با کمک اساتید درس مربوطه به رفع اشکاالت و نهایی کردن مقاالت  -4

 مینمایند. ارسال آموزشی معاون در شبکه ملی شاد برای pdfدر قالب فایل  خود رامقاالت ،پس از تکمیل نهایی  -5

http://monadiarabi.blogfa.com/post-173.aspx
http://monadiarabi.blogfa.com/post-173.aspx


  :تیمی مسابقات  دومج( زمان بندی مرحله 

 دوم با توزیع همین آغاز مرحله  -1

 1400تا انتهای تعطیالت نوروز مهلت ارائه آثار :  -2

 د( مالک های داوری :

 شروع مناسب مقاله شامل هدف، مقدمه،چکیده و طرح کلی،پیشینه و... -1

 پیوند منطقی و کامل اجزای مختلف مقاله با یکدیگر و با موضوع مقاله-2

 نتیجه گیری و پیام مناسب در انتهای مقاله -3

 اعالم منابع و مآخذ تهیه مقاله و تحقیق و واژگان و ارجاعات و ... -4

 اجتماعی، صنعتی، حرفه ای و ... برای موضوع مقاله بیان کاربردهای -5

 مقاله هیته مراحل ازتمام یمیعملکردت یکتب گزارش ارائهو مقاالتمشارکت فعال و گروهی تمام اعضای تیم در ارائه  -6

 رعایت زمانبندی ارائه مقاله با توجه به مدت زمان تخصیص یافته به تیمها -8

 منابع معتبر و پرهیز و از کپی برداری بکر بودن تحقیق و استفاده از -9

 آرایی، رعایت عالئم نگارشی و ...تایپ، صحافی، صفحه در مواردی همچون شکل ظاهری مقاله متنی  -10

 خواهد داشت.امتیاز  200 امتیاز و این مرحله مجموعا 20: هرکدام از بندهای فوق  1تبصره 

 مربوطه، همکاران و دانش آموزان خواهند بود.: داوران شامل دبیران تخصصی درس  2تبصره 

 

 

 

 



 جوایز :و  سوممرحله ه( 

میان نفرات شرکت کننده در هر سه  ازبرندگان نهایی الزامی بوده و بعدی مرحله  دودر هر  نفرات برگزیده مرحله اولشرکت  -1

 د شد.نخواه انتخابمرحله 

امتیاز( 200)حداکثرمحتوای الکترونیکی همچون برنامه های تلفن همراه و یا یارانه ،امتیاز(300)حداکثردست سازه ها مرحله بعد به ارائه -2

 اختصاص خواهد داشت.  در زمینه های علمی مرتبط با گروه درسی تیمها امتیاز(100)حداکثرفیلمهای علمی، انیمیشن، پاورپوینتیا 

 مهلت خواهید داشت. 18/2/1400 و تا روز شنبهلذا در صورت لزوم و عالقه مندی می توانید از اآلن دست به کار شوید. 

 تومان به عالوه تقدیرنامه  110000برتر هر گروه درسی : به هر نفر کارت هدیه به مبلغ  نفر -3

 عدد کارت کوشا 20دوم هر گروه درسی : به هر نفر  نفر -4

 عدد کارت کوشا 5امی شرکت کنندگان دیگر : به هر نفر به تم -5

برای اولیا، دانش آموزان، در نمایشگاهی که به همین منظور برپا خواهد شد، مقاالت و آثار و دست سازها در صورت امکان تمامی  -6

 به نمایش گذاشته خواهد شد. دبیران و همکاران

 دانلود نمایید. دبیرستانضمناً این شیوه نامه را می توانید از سایت 

www. payamghadyr.com 

 

 و دانشربای شما آینده سازان جبهه اهی علم  هب امید موفقیت و آرزوی تالشگری

 ایپم غدریدوره دوم معاونت آموزشی دبیرستان


