باسمه تعالی
شیوه نامه فعالیت های علمی آموزشی درس عربی دوره دوم متوسطه ،سال تحصیلی 69 – 69
"جدول محور فعالیت ها"
فعالیت

ردیف

دستورالعمل

زمان

کمیت

توضیحات

 -1سرگروه محترم در جلسه گروههای آموزشی و سایت گروه
عربی همکاران را تشویق به شرکت نمودن در این مسابقه می
نماید .و در پایان  5مقاله برتر را به گروه عربی استان ارسال

گروه عربی استان ضمن

می نماید .

مسابقه مقاله نویسی (مرتبط با
1

موضوعات متنوع کیفیت بخشی
به آموزش زبان عربی)

تا پایان بهمن
ماه 59

 -2مقاالت برگزیده با ذکر نام ونام خانوادگی و نام شهرستان و

بررسی مقاالت ارسالی

منطقه و شماره پرسنلی در قالب  word , pdfو با ویرایش هر منطقه حد اقل  5مورد
کامل به گروه عربی استان ارسال شود.

از مناطق و نواحی به 8
مورد از آثار منتخب تقدیر

 -3مقاله مطابق یا فرم شیوه نامه مقاله نویسی تهیه و تدوین

نامه اهدا خواهد نمود

شود.
 -4مقاالت منتخب به آدرس پست الکترونیکی عربی استان
ارسال شود.
 -1اجرای مسابقه در سطح منطقه و نواحی
 -2بررسی وانتخاب سواالت برتر توسط سرگروه
 -3ارسال آثاربرتر با قلم B badrاندازه  14و در قالب فورمت
WORDو  PDFبه آدرس پست گروه عربی استان ارسال

2

مسابقه طراحی سواالت استاندارد
عربی دهم

تا 19بهمن ماه
59

شود.
 -4سواالت امتحانی طبق بارم بندی و بودجه بندی کتاب جدید
التالیف و همراه با پاسخ نامه باشد .
 -5انتخاب سه سوال برتر توسط گروه عربی استان و اهدا تقدیر
نامه

1

تذکر :در هر رشته یک

دو مورد :
 -1یک نمونه سوال
تجربی ریاضی
 -2یک نمونه سوال
انسانی

نمونه سوال نوبت اول و
یک نمونه نوبت دوم
سوال ارسال گردد
(مجموعاً چهار نمونه
سوال)

 -1اجرای مسابقه در سطح منطقه و نواحی

تذکر:طرح درسها مطابق

 -2بررسی طرح درس ها توسط سر گروه منطقه طبق فرمهای

با محتوای جدید کتاب

خاص

3

مسابقه طرح درس نویسی از کتاب
عربی دهم

تا  30بهمن
ماه55

عربی دهم و رعایت بودجه

 -3ارسال یک نمونه از طرح درس برتر هر رشته به آدرس پست
گروه عربی استان

بندی و بارم بندی باشد
یک مورد

 -4آثار با قلم B badrاندازه  14و در قالب فورمت WORDو
 PDFباشد .
 -5انتخاب سه طرح درس برتر توسط گروه عربی استان و اهدا
تقدیر نامه
 -1دعوت از همکاران و نواحی تابعه با توجه به سهمیه در نظر
گرفته شده جهت حضور در کارگاه اموزشی

تذکر:

 -2کارگاه به صورت یک روزه خواهد بود .
4

برگزاری کارگاه های آموزشی نقد
و بررسی کتاب دهم

 -1همکاران محترم

 -3با دعوت از یکی از مولفین کتاب یا کارشناسان مربوطه اهم
بهمن ماه 55

مطالب کتاب جدید التالیف مورد نقد و بررسی قرار خواهد .

یک مورد

 -4باز خورد مطالب طرح شده در کارگاه به دفتر تالیف و

ضمن مطالعه
کتاب با آمادگی
کامل در کارگاه

دبیرخانه عربی انعکاس داده خواهد شد .

شرکت نمایند

عناوین مطالب قابل طرح در تولید محتوای آموزشی:
 -1تعیین اهداف آموزشی کتاب عربی دهم (انتخاب درس مورد نظر بر

تذکر  :همکاران محترم می

عهده خود همکار می باشد .
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مسابقه تولید محتوای آموزشی
برای کتاب عربی دهم

توانند با خالقیت و هنر

 -2پیشنهاد مطالب اتکمیلی اعم از محتوا ،ابزار آموزشی ؛ دست سازه ،و

پایان بهمن ماه

پوستر و  ...در جهت رسیدن به اهداف آموزشی کتابامورد
 -3سرگروه محترم  3نمونه از برترین آثار را به پست الکترونیکی عربی

مندی خود مکمل آموزشی
 1مورد

پر محتوایی را تهیه وبدین
وسیله منابع آموزشی
مناسبی در اختیار

استان ارسال می نماید .
 -4گروه عربی استان ضمن ارسال برترین آثار به دبیرخانه عربی به  3اثر
برتر تقدیر نامه اهدا خواهد نمود .

2

همکاران قرار گیرد .

توضیحات:
 -1فایل شیوه نامه اجرای این بخشنامه و فرم های مربوط از سامانه گروه آموزشی عربی به نشانی arabi .tama.irقابل دریافت می باشد.
 -2این بخشنامه شامل  5فعالیت های به شرح جدول فوق می باشد.
 -3آدرس پست الکترونیک گروه آموزشی عربی استان مرکزیarabimarkazi@chmail.ir :
 -4آثار ارسالی دارای شناسنامه کامل باشد (.نام و نام خانوادگی ،منطقه ،کد پرسنلی ،شماره تماس)
 -5به  3نفر اول هر فعالیت با طرح و تصویب آن در کمیته ی مربوط از طرف این اداره کل ،لوح تقدیر اهدا می گردد.
 -6از آنجا که تصمیم گیری در فعالیت های گروه های آموزشی که منجر به نتیجه خواهد شد یک امر گروهی( همگانی ) می باشد ،تمامی مناطق و نواحی تابعه استان ملزم به شرکت در هر
یک از این فعالیت ها می باشد.
 - 7در صورت درخواست فعالیتی پیشبینی نشده ،اطالعرسانی از طریق سایت گروه استان خواهد بود.
* همکاران گرامی جهت راهنمایی و دریافت پاسخ سؤاالت احتمالی می توانند روز دوشنبه با شماره تلفن 32226040با سرگروه مربوطه تماس حاصل نمایند.
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فرم مسابقه طرح سوال
استان:

ناحیه /منطقه:

نوبت اول /دوم امتحان :

موضوع:

ردیف

بارم سوال

متن سوال

سطح سوال

فرم پاسخ نامه سوال
استان:

شهر /منطقه:

نوبت اول /دوم امتحان:

موضوع:

ردیف

پاسخنامه ی سوال

جدول 2
4

بارم هر قسمت

فرم ارزیابی سؤال
نام نام خانوادگی طراح

استان

منطقه/شهر

........................

....................

..........................

ردیف

امتیاز

ویژگی

1

1

ارتباط با محتوای آموزشی مورد نظر

2

میزان استفاده از سطوح باالی یادگیری در سؤال

3

میزان ارتباط سؤال با تصویر انتخاب شده ( در سؤال تصویری)

4

میزان ایجاد انگیزش در فراگیر

5

صحت علمی سؤال

6

میزان درگیری فراگیر با سؤال

7

میزان تعمیق یادگیری مفهوم علمی مورد نظر

8

روان بودن و رعایت نکات نگارشی سؤال

5

تناسب پاسخ با توانایی فراگیر و هدف آموزشی مورد نظر

10

امتیاز ویژه :میزان ارتباط سؤال با فناوری های نو
امتیاز کسب شده

2

3

4

.................................
جدول 3

طرح درس روزانه--تهیه كننده(مشخصات كامل پرسنلی)

5

5

مشخصات كلی

مجری:

محل اجرا:

نام درس:

تاريخ اجرا:

شهرستان:

موضوع:

مدت اجرا:

كالس :
تعداد فراگیران:

سن:
ويژگی فراگیران

جنس :

توانايی ذهنی:
وضعیت اجتماعی:
وضعیت گروه بندی:

وضعیت اقتصادی:
اسامی گروه ها:

هدف درسی:
هدف دينی و اجتماعی:
اهداف كلی

فراگیران در پايان درس بايد بتوانند:
اهداف جزئی
سطح حیطه

حیطه شناختی
از دانش آموز انتظار می رود پس از مطالعه و انجام فعالیت های آموزشی اين جلسه بتوانند به اهداف زير دست يابند

حیطه روانی حركتی(مهارت ها)

اهداف رفتاری

سطح حیطه

از دانش آموز انتظار می رود پس از پايان اين درس مهارت های زير را كسب نمايد

سطح حیطه

حیطه رفتاری(نگرش ها)
از دانش آموز انتظار می رود پس از مطالعه اين درس نگرش های زير را بدست آورد
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آماده سازی وايجاد
ورودی

انگیزه -ارزشیابی

برقراری ارتباط
با فراگیران

بررسی تكلیف
گذشته

ارزشیابی
تشخیصی

فعالیت های
ورودی قبل از
كالس و آماده
سازی

الگوی تدريس

رسانه آموزشی
چیدمان كالس

فعالیتهای قبل
از تدريس

فعالیت معلم
تدريس

روش
فعالیت فراگیران

7
زمان

فعالیتهای ضمن

فعالیت 3

فعالیت 2

فعالیت 1

تدريس

فعالیت معلم

روش
تدريس

8

فعالیت فراگیران

زمان

منابع

تعیین تكلیف و تشويق -ارائه

ارزشیابی پايانی

جمع بندی و نتیجه گیری

فعالیتهای تكمیلی
بعد تدريس

فعالیت معلم
روش تدريس
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فعالیت فراگیران
زمان

جدول 4
تذكر : -1شیوه نامه مقاله در قسمت آرشیو گروه عربی استان مركزی موجود است و همكاران می توانند از آ ن استفاده نمايند .
تذكر  -2جدول نقد و بررسی كتاب عربی دهم در كارگاه آموزشی در اختیارهمكاران قرار خواهد گرفت.
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