
 

 شیـوه نامـه

 کتابنقل مسابقه کتابخوانی به روش وبینار 
 

 کتاب و فرهنگ کتابخوانی ابزارهای فرهنگی , 

است؛ این خیلی مهم است. این هنر و دقّت الزم دارد، تر از کتاب نوشتن، رساندن کتاب به چشم و ذهن مخاطب مشکل

  ۵1/۰۹/13۹۵ مقام معظم رهبری               ظرافتهایی دارد که بایستی بتوانید اینها را وارد ذهن اینها بکنید

 مقدمه:

رود. هاي رشد و توسعه به شمار ميامروزه كتاب و كتاب خواني و ميزان گرايش به مطالعه، يكي از شاخص

آفرين و آسماني روح نقش واال و حساس مطالعه در تكامل فردي و اجتماعي كه در نهايت به پرورش ابعاد كمال 

بشر منجر مي شود و تصريحات موكد و مكرر مقام معظم رهبري در باب افزايش مطالعه و كتابخواني همواره 

 دهد. بيشتر به آن را نشان مي بيانگر اهميت اساسي اين ارزش فرهنگي در جامعه ما بوده و ضرورت توجه

 انداز نهاد در راستاي گسترش فرهنگ مطالعه مفيد و ترويج كتابخواني و دستيابي به اهداف سند چشم

شمسي، كه در پي مطرح شدن به عنوان نهادي فرهنگي، 1404هاي عمومي كشور در افق ايران كتابخانه

ور مي باشد، ي فرهنگ مطالعه و كتابخواني در كشي اوقات فراغت و توسعه دهندهجذاب، هدايت كننده

برگزاري مسابقات اعم از تصويرسازي، كتابخواني ، چكيده نويسي و نويسندگي از اهم برنامه ها مي باشد. 

 نمايد . برگزار مي )عليه السالم(امام حسين معاونت فرهنگي موسسه  بدين منظور
 

 " نـریه کـها گـتن" مسابقه کتابخوانی 

  دوره اول و دوممقطع متوسطه   )علیه السالم(ویژه دانش آموزان مدارس امام حسین 

 در سطح استان خراسان رضوی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 با هدف : 

  توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني 

 ارتقاء فرهنگ مطالعه مفيد 

 ايجاد عادت به مطالعه در بين دانش آموران 

 سازي اوقات فراغت غني 

  تقويت مهارت سخنوري و فن بيان دانش آموزان 
 

 د . كتاب شركت نماين نقلرا مطالعه كرده و در وبينار  تنها گريه كنكتاب  مندان مي بايستعالقه  

  عليه السالمهمزمان با ميالد با سعادت امام حسن مجتبي  1401فرودين ماه  28بينار زمان برگزاري و

 از هشت نفر از برگزيدگان به رسم يادبود تقدير به عمل مي آيد . 
 

 دانش آموزان   مشخصات 0014 ماه اسفند 26تا مورخ  پرورشي در مدارس شايسته است همكاران 

          شامل : كه  را

مدارس    splus.ir/akhondi_fzبه آيدي :   مدارس دخترانه در پيام رسان سروش جهت تنظيم وقت ارائه

 د . ارسال نماين  03splus.ir/ebrahimi  :پسرانه به آيدي 
 

 اهنگ م)هخانم آخوندي  09353266375 : تماس  آموزان مي توانند در صورت هرگونه سوال با شماره دانش

 اهنگ كننده هيئت اخالص برادران (  مآقاي ابراهيمي  )ه 09156981215و  كننده هيئت اخالص خواهران ( 

 تماس حاصل نمايند .        

 ارزیابی  ار های یو مع الک هام 

 

 امتیاز توضیحات ردیف

 30 مطالعه كتاب و تسلط كامل بر آن 1

 20 در نقل  معرفي و ارائه موضوع محوري يا ايده اصلي كتاب 2

 30 و فن بيان  داشتن مهارت سخنوري 3

 20 استفاده از عبارات صحيح و سالمت بيان 4

 20 نوآوري و مضمون آفريني  5

 120 جمع امتیاز

 

 

 آدرس تلفن تماس شهر پايه تحصيلي نام آموزشگاه نام پدر نام و نام خانوادگي

       



 

 ح زیر است  :تقریظ رهبر انقالب اسالیم بر این کتاب به شر
 

 بسم هللا الّرحمن الّرحیم

ز در این کتاب، عایل است؛ ـ با شوق و عطش، این کتاب شگفت   ساز را خواندم و چشم و دل را شستشو دادم. همه چب 

ی تدوین و گردآوری، عایل، و شهید و نگاه مرحمت ساالر شهیدان به او و نگارش، عایل؛ سلیقهروایت، عایل؛ راوی، عایل؛ 

ت و انقالب برتر از اینها نیست. شمایهمادرش در نهایت علّو و رفعت .. هیچ شمایه
ّ
ی باارزش ی معنوی برای کشور و مل

   . ادرانه به آن نیاز داشتی مدیگر، قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این ماجرای عاشقانه

   1399 اسفند                          
 

 کتاب میتواند به شما کمک کند ....   نکای  که در مطالعه 

نخبگان مهم ترین تکنیکی است که در کنار برنامه ریزی دقیق، باعث موفقیت دانش آموزان و دانشجویان و  خالصه نويسي

می شود. نکته جالب تر این است که تمامی انسان های موفق در حوزه تحصیل و تحقیق، خالصه نویسان ماهری هستند. علت 

موفقیت شان نیز این است که با حذف مطالب زائد و کم اهمیت، بیشترین زمان و انرژی را صرف یادگیری مهم ترین نکات می 

دانشجوی مسلط با غیرمسلط همین نکته است. دانشجو یا دانش آموز مسلط، با تلخیص و کنند. دقیقا تفاوت یک دانش آموز یا 

 .مطالعه و مرور بیشتر توانسته است با معانی و مفاهیم و نکات کلیدی آشنا شود

 ف

 

 

 

 

 

 

 
 

ز رایه عایل برای جذب مطالب کتاب است  .  خالصه کتاب نوشت 
 

 برداری: یادداشتبهبود عملکرد  روش

 .نویسی کنیدهنگام خواندن کتاب حاشیه . 1

آسانی پیدا های مهم را بهخواهید خالصه کتاب بنویسید قسمتکند وقتی مینویسی هنگام مطالعه به شما کمک میحاشیه

کننده، غافلگیرکننده یا جالب است کنید. دور عبارات خط کشیدن، هایالیت کردن یا یادداشت کردن هر چیزی که مهم، گیج

های مختلف کتاب ها، تناقضات و ارتباطات بین بخشتوانید تکرارشود. عالوه بر این مینویسی محسوب میهای حاشیهشاز رو

 .را مشخص کنید

اگر کتاب مال خودتان است که با خیال راحت در آن یادداشت کنید هایالیت بکشید اما اگر کتاب به شما تعلق ندارد از 

 .نوت( استفاده کنید های یادداشت چسبی )استیکیبرگ

 

 



 

 .ها را هنگام خواندن بنویسیدیادداشت  .۲

برداری هنگام مطالعه به شما یک دفترچه کنار دستتان داشته باشید تا هر فکری به ذهنتان رسید را یادداشت کنید. یادداشت

دوباره برگردید و جزییات را چک کنید درستی ضبط کنید. این کار از اینکه بخواهید بعداً دهد که مطالب را بهاین امکان را می

 .تر استآسان

شاید بهتر باشد چندتکه کاغذ برای یادداشت کردن کنارتان داشته باشید. یکی برای یادداشت افکار سریع و تأثیرات کلی که از 

ی اصلی مایهها و بنها و اتفاقات کتاب و دیگری برای یادداشت ایدهگیرید، دیگری برای فهرست کردن شخصیتکتاب می

نامه برای جستجوی معنی کلمات توانید از کلماتی که برایتان ناآشنا هستند هم یادداشت بردارید. از یک واژهمی .کتاب

 .ها را یادداشت کنیداستفاده کنید و معنی آن

شما در پیگیری شود بلکه کمکی هم به تنها موجب آسیب رساندن به کتاب میزیر عبارات خط کشیدن و هایالیت کردن نه

 .کندجزئیات خاص نمی

 

 

 

 

 

 

 

 .های اصلی داشته باشیدیک فهرست از شخصیت  .3

های شخصیتی را بنویسید. مثاًل یک یا دو ای از ویژگیهای اصلی داستان را یادداشت کنید و برای هرکدام خالصهنام شخصیت

های اصلی مایهها استفاده کنید تا متوجه شوید چگونه بنیادداشتهای هر کاراکتر اصلی. از این ی اهداف و خواستهخط درباره

 .شودهایش نشان داده میکتاب از طرق شخصیت

کننده خصوص اگر ترتیب تاریخی وقایع پیچیده و گیجتوانید یک خط سیر زمانی از وقایع کتاب هم درست کنید بهشما می

کند از چند خط سیر زمانی های مختلف رفت و برگشت میطرح داستانباشد. اگر داستان بین زمان گذشته و آینده و در 

 .استفاده کنید

 .کتاب را به چند قسمت تقسیم کنید .۴

هایتان را بر برای اینکه گیج نشوید کتاب را به سه قسمت تقسیم کنید. داستان سه قسمت آغاز، میانه و پایان دارد. یادداشت

 .دهی کنیدانگانه سازمبندی سهاساس این تقسیم

 .های اصلی و سروشکل دادن به طرح داستان متمرکز استقسمت آغازین بر معرفی شخصیت

 .پردازدقسمت میانی به مسئله اصلی داستان می

 .پردازدقسمت پایانی هم به حل گره و مسائل داستان می

 .ی اصلی هر قسمتشناسایی نکته . ۵

آن چیزی که در هر قسمت نویسنده بیشترین وقتش را روی آن گذاشته فکر مایه و هدف مشخص دارد. به هر قسمت یک بن

 .های کتاب با یکدیگر هم دقت کنیدی ارتباط بخشکنید. ضمناً به نحوه

 



 

 .ی کلیدی کتاب را مشخص کنیدایده  .۶

ای مایهچیست؟ به آن بنخواهد به ما بدهد ای که این کتاب میخوانید به این فکر کنید درس اصلیطور که کتاب را میهمین

شود یا آن های اصلی مرتب تکرار میمایه احتماالً در گفتگوهای شخصیتشود توجه کنید. این بنکه مرتب در متاب تکرار می

 .شوندای است که افراد به سبب آن مرتب دچار مشکل میضعف و ایراد اساسی

تواند افراد را به سمت انجام اعمال بد یا تصمیمات اشتباه رور میمثال ممکن است نویسنده بخواهد نشان دهد که غعنوانبه

دهد هایی قرار میسوق دهد. برای نشان دادن این موضوع، کاراکتر اصلی چون متکبر و مغرور است مرتباً خودش را در موقعیت

 .ی او فراتر استکه از حد و اندازه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومن اهلل التوفیق ...

 )علیه السالم(معاونت فرهنگی موسسه امام حسین 


