مسابقه مشاعره
امام خامنهای« :شعر یک رسانه است؛ یک رسانهی اثرگذار است و برای انتقال مفاهیم ،کارآمدی
مضاعف دارد نسبت به بیان غیر شعری))
سخنی با والدین و دختران عزیزم
این مسابقه مشاعره از آن دسته فعالیتهای جذابی است که صرف نظر از اینکه ،سرگرمی خوبی برای
دختران ماست ،باعث مانوس شدن بیشتر آنها با اشعار واالی فارسی و تقویت دقت نظر آنها در
ظرافتها نیز میشود و چنانچه گروهی نیز برگزار شود به تقویت روحیه کار گروهی و همفکری جمعی
در آنها کمک میکند بعالوه از این موارد ،این مسابقات به عالقهمند شدن بیشتر نوجوانان به حیطه
شعر و شاعری و کشف استعدادشان در این زمینه کمک شایانی میکنند که چنانچه به خوبی هدایت
شوند میتوانند در حوزه شعر اسالمی جهت ترویج فرهنگ خوبیها فعالیتهای خوبی انجام دهند.

هدف :
 تشویق دانش اموزان به مطالعه متون مفاخر و ادبیات ایران زمین
 تقویت حافظه و تمرین حافظه
 تمرین سرعت عمل
مسابقه مشاعره در سه سطح زیر برگزار می شود :
مقدماتی  :در سطح هر کالس
نیمه نهایی  :در سطح هر پایه
نهایی :در سطح مدرسه

برای شرکت در این مسابقه به نکات زیر دقت کنید :
 اشعار حفظ شده باید از کتاب های ( دیوان حافظ  .فردوسی  .سعدی  .پروین
اعتصامی و  ....و کتاب درسی هر پایه ) باشد
 دختران شزکت کننده درک درستی از مفهوم شعر داشته باشند .
 لحن و موسیقی شعرو زیبا خوانی رعایت شود.
 در مسابقه سرعت شزکت کنندگان مهم است و بعد از مکث  2دقیقه ای از
مسایقه خارج می شوند .
 صحیح خواندن اشعار بسیار قابل توجه است .

دختران گل دبستان تزکیه در سه گروه شعر کامل و شعر حروفی و شعر موضوعی می
توانند ثبت نام کنند .
 شعر حروفی  :هربیت خوانده شده توسط شرکت کننده بر اساس حرف اخر
بیت قبلی شروع شود .
 شعر کامل  :شعرکامل از مجموعه ابیات تشکیل شده مانند انچه که در هر
پایه توسط معلم ادبیات داده شده است و یا دختران عزیزمان حفظ هستند .
 شعر موضوعی  :دختران شرکت کننده باید شعر هایی با چهار گروه موضوعات
(فصلها (بهار و تابستان و پاییز و زمستان ) و دوستی یا مهربانی و ائمه اطهار و
گل ) را آماده داشته باشند .

زمان بندی و اجرا
مرحله مقدماتی99/11/ 5

اجرا در سامانه تزکیه ( رقابت در کالس )

مرحله نیمه نهایی 99/12/14در سامانه تزکیه( رقابت بین پایه )
مرحله نهایی

 99/2/15در وبیناری با حضور کل دانش اموزان ( رقابت بین

داوطلبان برگزیده در مرحله نیمه نهایی )

