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    عربی زبانمسابقه قوانین عمومی  -1

گیرند مورد ارزیابی قرار می زبان عربی ترجمه متون، قواعد، ارائه و مکالمهداوطلبین این مسابقه از نظر  -1 -1ماده 

  در سطح کشور است. زبان عربیي آن انتخاب نفرات برتر در حوزه که نتیجه

همچون دبیران عربی افراد غیردانشجو گردد که برگزار میو آزاد بخش دانشجویی  دواین مسابقه در  -2-1ماده 

  توانند در این المپیاد شرکت نمایند.نیز می مندان زبان عربیآموزش و پرورش و یا عالقه

 نفره است. 2مسابقه به هر دو صورت انفرادي و تیمی امکان پذیر است که اعضاي هر تیم حداکثر  -3-1ماده 

 برگزار خواهد شد.  ترجمهو  مکالمهدر دو بخش  این المپیاد -4-1ماده 

کنندگان نفر است که چنانچه تعداد شرکت 30حداقل تعداد داوطلب در هر رشته و هر سطح (رده سنی)  5-1ماده 

  گردد.کمتر از این میزان باشد آن سطح حذف می

  لیگ مکالمه و ترجمه -2

موضوع که از قبل از برگزاري با پیشنهاد و تایید اعضاي کارگروه رشته عربی تصویب شده   60تعداد  -1-2ماده 

قرار  جداگانه گوي 3ساده، متوسط و سخت  در داخل  سطوحگردد. این موضوعات بر اساس پرینت و تا می

  گیرند.می

  نامزمان و نحوه ثبت

  1401دي  30  آخرین مهلت ثبت نام 

 cup-cademy.ir/viraa-www.vira  نامسایت ثبت

  هزار تومان 250  )تیم(به ازاي هر  ثبت نام مبلغ

  

  جوایز نفرات برتر

 تندیس و لوح تقدیر   اول گانبرگزید

  تندیس و لوح تقدیر   دوم برگزیدگان

  تندیس و لوح تقدیر   برگزیدگان سوم
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محاسبه و توسط  500و امتیاز گوي سخت از  400، امتیاز گوي متوسط از 300امتیاز گوي ساده  از  -2-2ماده 

  گردد.داوران محترم به هر تیم اعطا می

  . برگزار خواهد شد که در ادامه به تشریح این مراحل پرداخته خواهد شداین لیگ در سه مرحله  -3-2ماده 

  * مرحله اول

گوي  3گردد)،  یکی از کشی مشخص میهر تیم الزم است پس از پذیرش (ترتیب حضور با قرعه -4-2ماده 

زمان تحلیل و قیقه د 10را به دلخواه انتخاب و سپس از همان گوي یک  موضوع را خارج نماید و سپس بعد از 

  دقیقه به زبان عربی صحبت کند. 3 بررسی باید در مورد آن موضوع

  توانند صحبت نمایند.هر یک از اعضاي تیم و یا دو نفر می -5-2ماده 

  * مرحله دوم

دقیقه صحبت  4ها  باهم حضور دارند و  داوران محترم در رابطه با یک موضوع به دلخواه تمامی تیم -6-2ماده 

کنندگان سنجیده خواهد کنند که قدرت درك مطلب شرکتسوال را از آن سخنرانی مطرح می 5و سپس کنند می

  هاي تعبیه شده براي هر تیم بنویسید.شد. هر تیم باید پاسخ آن سواالت را به صورت کتبی در برگه

  امتیاز خواهد بود. 100امتیاز هر سوال در این مرحله  -7-2ماده 

  * مرحله سوم

ها برگزار خواهد شد. بدین صورت که بر در این مرحله نوع خاصی از مشاعره کلمات میان تمام تیم -8-2ماده 

کند را بیان می شده توسط کمیته داوران، هر تیم با حرف آخر کلمه قبلی، کلمه جدیدياساس موضوعات مشخص

  شده مرتبط باشد.مشخصکه حرف اول آن حرف آخر کلمه قبلی است و کلمه موردنظر به مجموعه موضوعات 

هر کلمه درست و با معنی که توسط داوران مورد پذیرش  مهلت داردثانیه  3هر تیم براي بیان کلمه  -9-2ماده 

ي بعدي را به درستی بیان کند از ادامه امتیاز خواهد داشت. در این مراحل تیمی که نتواند واژه 100واقع شود، 

  یابد.تیم ادامه می 1ماندن ین مرحله تا باقیگردد. ارقابت در این مرحله حذف می
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  گردد.در نهایت بعد از بررسی و جمع کامل  امتیازات، نفرات برتر مسابقات مشخص می -10-2 ماده

  

  


