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دستورا مل مسابقه کتابخوانی ترک شعب مدرهس عالی شهید مطهری

ره

«امروز کتابخوانی و علم آموزي نه تنها یک وظیفه ملی است که یک واجب دینی است ».مقام معظم رهبري
با استعانت از خداوند متعال و نظر به تأکید مقام معظم رهبري

(مدظله العالی)

مدظله العالی

بر مسأله کتاب و کتابخوانی" مسابقه کتابخوانی

مشترک شعب مدرسه عالی شهید مطهري " توسط معاونت امور طالب واحد تهران برگزار میشود و دستورالعمل این مسابقه
به شرح ذیل میباشد:

جامعه هدف :
برادران و خواهران طلبه و دانشجوي تمام شعب مدرسه عالی شهید مطهري

منبع مسابقه :
کتاب همرزمان حسین علیه السالم (ده گفتار از حضرت آیت اهللالعظمی خامنهايمدّظلّهالعالی در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم علیهم السالم )

محورهای مسابقه:
 .1آزمون کتبی
 .2خالصه نویسی همراه با نمودار درختی هر گفتار
 .3ارائه شفاهی

جوایز مسابقه :
 .1نفرات برتر آزمون کتبی * :نفر اول 4 :میلیون ریال
* نفر دوم 3 :میلیون ریال
* نفر سوم 2 :میلیون ریال
 .2نفرات برتر خالصه نویسی * :نفر اول 4 :میلیون ریال
* نفر دوم 3 :میلیون ریال
* نفر سوم 2 :میلیون ریال
 .3نفر برتر ارائه شفاهی (از هر واحد یک نفر)  5 * :میلیون ریال
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دستورالعمل اجرایی مسابقه :
تاریخ برگزاري آزمون سه شنبه  92بهمن ماه  8921می باشد. مهلت ثبت نام :تا  5دي  1331به امور طالب واحد خود مراجعه نمایید. جهت دریافت کتاب ،مشخصات خود را به همراه  25هزار تومان تا تاریخ  5دي به معاونت امور طالب واحد خود تحویلدهید ( .مشخصات :نام ونام خانوادگی ،سال ورودي ،محل تحصیل)

نحوه شرکت در آزمون :
آزمون مسابقه ،به صورت حضوري و در یک مرحله برگزار میشود و نمره منفی ندارد.تعداد سئواالت آزمون کتبی  45سؤال به صورت چهارگزینهاي و  5سوال به صورت تشریحی می باشد.مدت زمان پاسخگویی به سواالت  06دقیقه میباشد.برگزیدگان از افرادي که حداقل  07درصد نمره کل را کسب نمایند انتخاب میشوند.درصورتی که امتیازها مساوي باشد ،نفرات برتر به قید قرعه مشخص میگردند. خالصه نویسی هر گفتار نباید از  2صفحه  a4تجاوز کند( .به صورت تایپ شده با فونت  b nazaninسایز )14 هر گفتار باید داراي یک نمودار درختی باشد( .جمعاً  16نمودار درختی (هر گفتار یک نمودار) و یک نمودار کلی کتاب) براي ارائه شفاهی کتاب ،در هر واحد باید آزمون سخنوری در حضور جمع برگزار شود (توضیح کامل کتاب در 26دقیقه به صورت سخنرانی)
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