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در هر مسابقه ای قهرمانانی وجود دارند، در هر رقابتی یک طرف برنده است و یک طرف بازنده و به همین 
شکل یکی در زندگیش پیروز و موفق است و یکی شکست می خورد.

به واقع تا حاال از خود پرسیده اید که چطور می شود من و دوستم که در یک کالس درس پای آموزش 
یک معلم و استاد نشسته ایم؛ ولی او در تحصیالتش موفق می شود و معدل 20 کسب می کند و من 

معدل 18؟
چطور می شود یک نفر در زندگی فردی و اجتماعی خود موفق  شود و دیگری هنوز در پی یافتن راه حل 

یا روش و یا معجزه ای برای موفق شدن است؟!

مقدمه ی باال را گفتم تا کمی بیاندیشیم و به جای امتحان کردن هزاران روش وقت گیر از اولین جایی که 
احساس می کنیم استعداد و توانمندی اش را داریم، شروع کنیم!

به نظرم بیاییم از همین پایا شروع کنیم و باز هم به نظرم پایا می تواند یک نقطه پرتاب و جهش خوب برای 
بیشتر دانش آموزان حقیقت جو و پژوهشگر باشد.

چرا گفتم پایا؟ تجربه 10 ساله پایا نشان داده است که بیشتر آن هایی که از استعداد، نبوغ و نخبگی علمی 
برخوردارند، دنبال عرصه ای برای بروز توانمندی هایشان هستند و با توجه به بستر و ظرفیت عظیم شبکه ی 
بسیج دانش آموزی و خصوصاً رقابت های پایا، به این سمت تمایل پیدا می کنند و هر آنچه دارند، به قول 

معروف در این جا به نمایش می گذارند.
شما قهرمان پایایی هم که از مرحله مقدماتی به سالمتی عبور کرده اید و به مرحله نیمه نهایی راه یافته اید، اوالً 
بدانید کار بسیار بزرگی انجام داده اید و ثانیاً بدون آن که مغرور شوید الزم است برای عبور از مراحل بعدی، 

خودتان را به سالح علم و دانش و البته معرفت و روحیه کار گروهی بیش از گذشته مجهز کنید.
هر کس همت و روحیه کار سخت و بی وقفه را در خودش می بیند، این گوی و این میدان، بسم ا...!

شيمي،  فيزيك،  مانند  علومي  دانستن  كه  بدهيم  توسعه  كشور  در  را  پايه  علوم  به گونه اي  بايد 
رياضي و ديگر علوم پايه به يك عرف و مساله اي همگاني تبديل شود تا بتوانيم با تكيه بر نوآوري و 

ابتكار، سرعت دستيابي به قله هاي علمي را افزايش دهيم .
 مقام معظم رهبری )دامت بركاته(     ۱۳۸۴/۱۱/۲۵

نخست سخن

دوستان پایایی و عزیز من!
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اشاره  پيشگامان  با  دفترچه همراه  قبلی  در شماره  که  همان طور 
در  مقدماتی  مرحله ى  نيز همانند  نهایی  نيمه  مرحله  شد، سواالت 
دو بخش عمومي و اختصاصي طراحي شده که سواالت عمومي و 
سواالت اختصاصي )بر مبناى مطالب پيش آزمون( به صورت گروهي 

برگزار مي گردد.
توانایي  و  دانش آموزان  علمي  اطالعات  افزایش  مرحله  این  هدف 
تبدیل اطالعات به عمل و به کار بستن دانش در آنان است. در کنار 
آن دانش آموزان هم در دوران آمادگي براي مسابقه و هم در حين 
برگزاري آن فرصت مي یابند تا در عمل توانمندي خود را در انجام 
فعاليت هاي جمعي افزایش دهند و به این ترتيب روحيه هم فکري و 

تعاون در آنان تقویت مي شود.

توجه: همانند مرحله قبل تمامي دانش آموزان پایه ششم ابتدایی، 
علوم  رشته هاى  در  نفره   5 تيم هاى  قالب  در  نهم  و  هفتم، هشتم 
کامپيوتر، پژوهشی و علوم پایه برگزار می گردد. رشته ى علوم پایه 
شامل مفاهيم ریاضی، فيزیك و شيمی می باشد. )فيزیك و شيمی 
در مقطع ابتدایی و پایه هاى هفتم، هشتم و نهم به بخش هاى مرتبط 
کتاب علوم تجربی اطالق می شود(. در مقطع متوسطه دوره دوم نيز 
کامپيوتر  علوم  تجربی،  علوم  ریاضی،  علوم  رشته  چهار  در  گروه ها 
از مرحله نيمه نهایی به پيکار علمی خواهند  و پژوهشی براى گذر 

پرداخت.
در  شرکت  بر  عالوه  پژوهشی  ليگ  در  کننده  شرکت  هاى  گروه 
آزمون مشابه مرحله قبل، باید مطابق با دستورالعمل هاى ارایه شده 

عمل نموده و طرح پژوهشی خود را پيش ببرند.

 ارایه دفترچه ى همراه با پيشگامان )ویژه دانش آموزان(
 ارایه پيش آزمون مقدماتی و مــحتواى آموزشی، کالس هاى آنالین و آزمون هاى ایـــنترنتی از طریق 

www.paya.pishtazlms.ir   ســـــامانه آمـــوزش مجـازى  ليــــگ  علمی بيــن الــمللی پایا
 ارایه نتایج گروهي به تمامي تيم هاي راه یافته به مرحله نيمه نهایی

  ارایه سواالت عمومی تستی گروهی، براساس مفاهیم کتب درسی، منابع معرفی شده و آموزش های مجازی
 ارایه سواالت اختصاصی تستی گروهی، براساس مطالب پیش آزمون )که در روز آزمون در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.(

 مرحله نیمه نهایی لیگ علمی پایا روز جمعه 1397/02/21 برگزار خواهد شد. 
 محل برگزاری آزمون نیمه نهایی متعاقبا از طریق سازمان بسیج دانش آموزی و مدارس اعالم می گردد.

معرفي مرحله نيمه نهايی

خدمات نیمه نهایی

ویژگي هاي آزمون مرحله ي نیمه نهایی

زمان برگزاری آزمون مرحله نیمه نهایی
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منابع مطالعاتی آزمون 

جهت آماده س��ازی دانش آموزان در این رقابت تنها س��رفصل کتاب های درسی به صورت تئوری و نظری کافی 
نیست. بنابراین به منظور آماده سازی دانش آموزان برای حضور در رقابت علمی هدایت شده و هدفمند و نیز ایجاد 
نگرشی متفاوت به علوم و پرورش خالقیت،آموزش های مجازی در قالب محتوای آموزشی، کالس های مجازی و 

آزمون های اینترنتی از طریق سامانه آموزش مجازی لیگ علمی بین المللی پایا ارایه می گردد.

قابل ذکر است آموزش های فوق به صورت مستقیم و غیر مستقیم در آزمون مرحله نیمه نهایی مورد 
سوال قرار خواهد گرفت.

آموزش مجازی

عالوه بر منابع معرفی شده، آموزش های مجازی از طریق سامانه www.Paya.PishtazLms.ir ارایه می گردد.
این آموزش ها شامل:

برگزاری کالس مجازی 
ارایه محتوای آموزش مجازی 

برگزاری آزمون اینترنتی و ارایه نمونه سوال
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در واقع کالس مجازی، این امکان را برای ما فراهم می آورد تا ساعاتی را در کنار شما به صورت اختصاصی به آموزش، حل تشریحی 
سواالت و رفع اشکال آن بپردازیم. برای این منظور کالس های مجازی طبق جدول زمان بندی ارایه شده در سامانه، برگزار می گردد. 
البته در صورتی که امکان حضور آنالین شما در این کالس به هر علتی نباشد، جای نگرانی نیست؛ چرا که می توانید فیلم آن را به 

صورت آفالین مشاهده نمایید.
قبل از استفاده از کالس های مجازی باید بدانید که نصب برنامه هاى  Adobe connect و Falshplayer  الزامی است.

برای آمادگی شما قبل از مرحله نیمه نهایی آزمون هایی شبیه سازی شده با آزمون اصلی، به صورت اینترنتی پیش بینی شده است 
که به شما کمک می نماید، قبل از این که در مصاف مرحله نهایی قرار بگیرید، یک خودارزیابی جانانه از خودتان داشته باشید و 

نقاط ضعف خود را شناخته و برطرف نمایید.

كالس های مجازی 

راهنمای استفاده از آموزش مجازی

آزمون های اينترنتی
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در این بخش محتوای آموزشی مطابق با بودجه بندی آزمون ارایه شده است.
این محتوا شامل آموزشی مفهومی، آموزش تکمیلی و نمونه سوال است و به آمادگی شما و جمع بندی مباحث قبل از مرحله 

نیمه نهایی کمک بسیار زیادی خواهد نمود.

 www.Paya.PishtazLms.ir براى استفاده از آموزش مجازى بایستی با استفاده از شناسه داوطلبی گروه خود به سامانه
مراجعه نمایيد.

نام کاربرى و رمز عبور شما، کد ملی شماست.
الزم به ذکر است نصب برنامه هاى مورد نياز جهت استفاده از برنامه هاى آموزش مجازى الزامی است.

محتوای مجازی
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ساعت 7 صبح، علی به همراه پدرش، با ماشین به سمت مدرسه راه افتادند. هنوز خیلی از خانه دور نشده بودند که ناگهان چرخ 
عقب ماشین تو یک چاله افتاد. پدر علی هر چه گاز داد، ماشین بیرون نیامد. علی سخت به فکر فرو رفته بود که ماشینی به این 
سنگینی را چطور می توان از این چاله خارج کرد. در حالی که پدر می خواست از ماشین خارج شود، علی گفت: »پدر، با یک اهرم 
بلند می توانیم ماشین را بیرون بیاوریم. کافیست یک اهرم دو متری و محکم پیدا کنیم.« پدر علی با خونسردی به او جواب داد: » به 
این سادگی که میگی هم نیست. من راه خیلی راحت تری سراغ دارم.« و بعد از ماشین پیاده شد. چند ثانیه بعد ماشین با یک تکان 
محکم از چاله بیرون آمد. علی به پشت سر نگاه کرد. پدرش را دید که داشت از چند رهگذر تشکر می کرد. علی خنده اش گرفت و 

با خود فکر کرد »عجب راه ساده ای. اصاًل یادم نبود که می توان از دیگران هم کمک گرفت!«

}نتیجه ی اخالقی{
 بسیاری از کارها هستند که گروهی انجام دادنشان خیلی ساده تر از فردی انجام دادنشان است. مثل هل دادن ماشین پدر علی. 
البته کارهای خیلی بزرگتری هم می توان به صورت گروهی انجام داد که فردی انجام دادنشان تقریباً محال است. مثل رفتن به سیارات 
دیگر. انسان ها نتایج خیلی جالب و عجیبی از کار گروهی گرفته اند. در واقع همه ی علم و تکنولوژی امروز را مدیون کارهای گروهی 
گذشتگان مان هستیم. به همین خاطر انسان ها سعی می کنند تا جایی که می توانند انجام کار گروهی را بهتر و بهتر یاد بگیرند. چقدر 
خوب است که ما هم با بقیه ی دانشمندان و متفکران جهان همراه شویم و سعی کنیم کار گروهی را با هم تمرین کنیم. شرکت در 
مسابقات لیگ علمی بین المللی پایا، کمک خوبی است تا کم کم یاد بگیریم؛ چطور باید یک کار علمی را به صورت گروهی انجام بدهیم.

حکایت آن پسر که با پدرش قصد کرده بود مدرسه رفتن را
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دبیرخانه ی لیگ علمی بین المللی پیشگامان ایران اسالمی)پایا(
نشانی: تهران، میدان انقالب، خیابان دوازده فروردین،

 خیابان شهید نظری، پالک 138، مرکز دانش پژوهان فردا
)021(-66430017 -66430089 -66430091 -66122569

 www.payaleague.ir :سامانه علمی و اطالع رسانی
  www.paya.pishtazlms.ir :سامانه آموزش مجازی

Telegram.me/payaleague :کانال تلگرام

برنده ی لیگ علمی پایا کدام گروه است؟ 
شما موفق شدید، مرحله ی مقدماتی لیگ را به خوبی پشت سر بگذارید و به مرحله ی نیمه نهایی راه پیدا کنید. اما برندگان مرحله ی 
نیمه نهایی چه گروه هایی هستند؟ دوستان عزیز، چرا راه دور برویم؟ برنده ی این مرحله ی لیگ خود شمایید. بله، خود شما! البته به 

شرط ها و شروط ها! 
در این مرحله از مسابقه، مانند مرحله ی قبل، متنی به هر یک از اعضای گروه تان داده خواهد شد. هر یک از شما باید متن تان را با 
دقت و تمرکز مطالعه کنید و از این که مفاهیم اصلی متن را متوجه شده اید، اطمینان حاصل کنید. شرط اصلی برنده شدن شما در 
لیگ این است که نکات ایمنی که در باال گفته شد را به خوبی رعایت کنید. هر یک از سؤاالت گروهی را مطالعه کنید و در صورتی 
که متوجه شدید با کمک متنی که مطالعه کردید، می توانید در حل سؤال همکاری کنید، سعی کنید در حل مسایل گروهی با دیگر 
اعضای گروه تان، صبور و با حوصله باشید. حرف های هم گروهی تان را به دقت بشنوید و اطالعاتی را که از متن خود دریافته اید، به 
خوبی برای آنها بازگو کنید. توصیه می کنیم از معلم محترم تان بخواهید دست کم یک آزمون گروهی مانند آنچه در مرحله ی قبل لیگ 

دیدید، برایتان برگزار کند و در آن کوشش کنید، نکات گفته شده را رعایت کنید.
بی صبرانه مشتاق دیدار گروه های کوچک ولی پرتوان شما در مرحله نهایی هستیم.

رعایت نکات ایمنی
 در هر کار گروهی خوب است یک سرپرست مناسب از بین اعضای گروه انتخاب کنیم. گاهی به جای نام سرپرست، نام های دیگری 

نیز به کار می رود، مثل سرگروه، مدیر، رئیس، کاپیتان، مسئول هماهنگی و ... .
 همه ی اعضا پس از انتخاب سرپرست باید از سرپرست پیروی کنند.

 سرپرست باید کارها را مدبرانه بین اعضا تقسیم کند و خود نیز مانند دیگران در انجام کارها بکوشد.
 مهم ترین نکته در انجام کار گروهی، مسئولیت پذیری است. هر کس باید نسبت به انجام وظایفش در زمان مشخص، متعهد باشد.

 احترام به نظرات دیگر اعضای گروه و ایجاد یک جو صمیمی، در بهتر شدن نتیجه ی کار گروهی بسیار مؤثر است. باید به جای 
منفعت شخصی، به منفعت گروه بیاندیشیم.

 دقت داشته باشید که هر کاری لزوماً نباید به صورت گروهی انجام شود. اتفاقاً بعضی از کارها بهتر است به صورت فردی انجام 
شود. ضرب المثل آشپز که دو تا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک را که حتماً به خاطر دارید. تشخیص این که چه قسمت هایی از کار 

را باید به صورت گروهی انجام داد، بسیار مهم است. 
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