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ارزشیابی
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بازدید ازفعالیت آموزشی – بخش تخصصی
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تناسب سؤال های طراحی شده با اهداف رفتاری کتاب عربی
تناسب سؤال های طراحی شده با بارم بندی و بودجه بندی مصوب
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باسمه تعالی
نمون برگ بازدید و نظارت برفعالیت دبیر (سال تحصیلی ) 5931 – 5931
اداره کل آموزش وپرورش استان همدان
اداره تکنولوژی وگروه های آموزشی متوسطه
گروه آموزشی درس زبان عربـــــی استان همدان
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مالک
داشتن طرح درس مناسب
انتخاب روش های مناسب تدریس (فعال  ،تلفیقی و)...
فضا ومدل کالس(کتابخانه ای،سنتی،گروه کوچک)
ایجاد انگیزه در دانش آموزان (اتخاذ راهبردهای مناسب)
چگونگی ارزشیابی تشخیصی
فراهم نمودن موقعیت مناسب جهت اندیشیدن دانش آموزان
توانایی الزم وکافی جهت اجرای روش های مورد نظر
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توجه به تفاوت های فردی در امر آموزش
میزان همکاری با مدیریت واحد آموزشی
ثبت و رسیدگی به حضور وغیاب دانش آموزان
ابداع و نوآوری در جریان تدریس
هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه و مشارکت گروهی
رعایت بودجه بندی
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