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ردﯾﻒ ﻣﺤﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ  /اﻗﺪام

1

 -1ﺗﮭﯾﮫ راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ از ﮔروه درﺳﯽ دﻓﺗر ﺗﺎﻟﯾف ﮐﺗب درﺳﯽ و ﺑﺎرﮔذاری آن در
ﺳﺎﯾت ﻣﻧطﻘﮫ
 -2اﺷﺎﻋﮫ وﺗﺑﯾﯾن و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺑﮫ دﺑﯾران ﻋرﺑﯽ ﻣﻧﺎطق و ﻧواﺣﯽ
 -3ﺗدوﯾن ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ،روش ﺗدرﯾس ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻠزوﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت و  ...دروس ﭘﺎﯾﮥ دھم و
ﯾﺎزدھم

اﺟرای ﺑرﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ﻣﻠّﯽ

2

راھﺑری ﺣرﻓﮫای ﻣﻌﻠﻣﺎن
و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد
آﻧﺎن )ﻧظﺎرت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ(

3

ﻣﺷﺎرﮐت در آﻣوزش و
ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی دﺑﯾران
)راھﺑردھﺎی ﯾﺎددھﯽ و
ﯾﺎدﮔﯾری(

4

ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل
ﺳؤاﻻت و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت
) ﻧﮭﺎﯾﯽ  ،ھﻣﺎھﻧﮓ و
داﺧﻠﯽ (

زﻣﺎن اﺟﺮا

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﻣﺘﯿﺎز

ﮐﻤﯿﺖ

در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
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در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

)(2
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2
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آﺑﺎن ﻣﺎه
در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل

)(4
)(5

5
4

1

در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل

)(6

2

3ﻧﻔر
ھﻣﮑﺎر
ﺑرﮔزﯾده
1
1

1
– ﻧﺎﻣﺣدود

ﻣﻧطﻘﮫ ای5:دی
اﺳﺗﺎﻧﯽ8:اﺳﻔﻧد
ﮐﺷوری4 :اردﯾﺑﮭﺷت97
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 7آﺑﺎن ﻣﺎه
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ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ھﻔﺗﮫ دوم آﺑﺎﻧﻣﺎه
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 7ﺑﮭﻣن ﻣﺎه

(14

4
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4

 -1ﺑرﮔزاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺗوای ﻧظﺎرت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ
 -2ﺑﺎزدﯾد ﺳرﮔروه اﺳﺗﺎﻧﯽ از ﺣداﻗل  4ﻣدرﺳﮫ اﺳﺗﺎن ھﻣراه ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔزارش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ و ﭘﯾرو
آن ﺑﺎزدﯾد ﺳرﮔروهھﺎی درﺳﯽ ﻣﻧﺎطق از ﻣدارس و ھﻣراه ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔزارش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ
 -3ﺑﺎزدﯾد ﺣداﻗل ﯾﮑﯽ از دﺑﯾران ھم رﺷﺗﮫ از ﮐﻼس دﺑﯾر و اراﯾﮥ ﮔزارش ﺑر اﺳﺎس ﻓرمھﺎ و
ﺷﺎﺧصھﺎ ﺑﮫ ﺳرﮔروهھﺎی درﺳﯽ
-1ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑرﺧط ﻣﻧطﻘﮫ ای  ،اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﺷوری
 -2ﺷرﮐت در ھﻣﺎﯾش ﮐﺷوری
 -3ﺑرﮔزاری ھﻣﺎﯾش اﺳﺗﺎﻧﯽ
 -4ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻋرﺑﯽ دھم و ﯾﺎزدھم ) اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن  ،ﻋرﺑﯽ دھم ﻣﺷﺗرک (
 -5طراﺣﯽ و راه اﻧدازی ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺟﺎزی
 -6ﻣﺷﺎرﮐت و ﺗﮭﯾﮫ و ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﺟﮭت اﻧﺗﺷﺎر ﻣﻘﺎﻻت دﺑﯾران در ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮫ ﻋﻠﻣﯽ
ﺗﺧﺻﺻﯽ اﻟ ّﻧداء
 -7ﺗﮑﻣﯾل ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم ) ﻣﺷﺗرک – ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ (

4ﻣورد
 - ۱ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎن ﻋرﺑﯽ دھم و ﯾﺎزدھم ﻧوﺑت اول
از4ﻣدرﺳﮫ
ﻣﺗﻔﺎوت
 - ۲ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ و ﺑررﺳﯽ اوراق اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻧﮭﺎﯾﯽ – ھﻣﺎھﻧﮓ – داﺧﻠﯽ و اراﺋﮫ ﺑﺎزﺧورد آن 5اﻟﯽ10در
ﺻد
ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق و ﻣدارس
 - ۳طرح ﺳوال ﺗﺳﺗﯽ از ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ دھم و ﯾﺎزدھم ) اﻟدرس اﻻول ﻋرﺑﯽ دھم اﻧﺳﺎﻧﯽ ( 1

10ﺑﮭﻣن ﻣﺎه

5

ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑوﻣﯽ و
اﺳﺗﺎﻧﯽ

6

ﺳﺎﯾر

۱
۲
۳
۴

ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوای اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ
درس ﭘژوھﯽ
ﻣﺳﺎﺑﻘﮫ طرّاﺣﯽ ﺳوال اﺳﺗﺎﻧدارد از ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم
ﺑرﮔزاری ﮐﻼس ھﺎی ﺗﻘوﯾت ﺑﻧﯾﮫ ﻋﻠﻣﯽ در ﻣدارس ﮐم ﺑرﺧوردار

دی ﻣﺎه
آذرﻣﺎه
ﻓروردﯾن و
اردﯾﺑﮭﺷت
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ﻣﮭرﻣﺎه
1
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 -2ﺗﻧظﯾم وارﺳﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن  ،ﻣﻧطﻘﮫ و اﺳﺗﺎن

1

آﺑﺎن ﻣﺎه

)(22

3

 -3ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ وﺑﻼگ ﯾﺎ ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه

3

در طول ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ

)(23

3

 -4ارﺳﺎل ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد

2

 -5ﻣﻌرﻓﯽ ھﻣﮑﺎر ﺑرﺗر در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل)ﺑرﺗردر روش ﺗدرﯾس ھﻣراه ﻓﯾﻠم وطرح درس(

2

دی ﻣﺎه  96و اردﯾﺑﮭﺷت
ﻣﺎه97
دی ﻣﺎه 96و اردﯾﺑﮭﺷت
ﻣﺎه97

)(24

2

)(25

1

-

 -1ﺗﮑﻣﯾل وارﺳﺎل ﻓرم ﻣﺷﺧﺻﺎت ﺳرﮔروه ﺷﮭرﺳﺗﺎن  ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﻧﺎﺣﯾﮫ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -1ﺳرﮔروه درس ﻋرﺑﯽ ﻧواﺣﯽ و ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣﻧﺎطق راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ را از ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه آﻣوزﺷﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﮫ آدرس )
اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ) .ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷود (

 ( www.ac2.gasb.irدرﯾﺎﻓت ﻧﻣوده و ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﺳﺗﻣر و ﮔﺳﺗرده

• ﺗوﺿﯾﺢ :راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﺳﻧدی اﺳت ﻣﺷﺗﻣل ﺑر اھداف و اﺻول دوره ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،روﯾﮑرد و ﻣﻧطق ﺣﺎﮐم ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ ،اھداف ﻣﺎدّۀ درﺳﯽ ،ﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺗوا ،اراﯾﮥ روشھﺎی ﯾﺎددھﯽ
ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﻧﺎﺳب و اراﯾﮥ ﺷﯾوهھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ.

–

 -2ﺳرﮔروه درس ﻋرﺑﯽ ﻧواﺣﯽ ،ﻣﻧﺎطق و ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ در راﺳﺗﺎی اﺷﺎﻋﮫ و ﺗﺑﯾﯾن و آﮔﺎھﯽ ﺑﺧﺷﯽ راھﻧﻣﺎی ﺑرﻧﺎﻣﺔ درﺳﯽ از طرﯾق دورهھﺎی ﺗوﺟﯾﮭﯽ ،ھﻣﺎﯾشھﺎ و ﮔردھﻣﺎﯾﯽھﺎ ،دﻋوت از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن،
ﺗﮭﯾﮥ ﺑروﺷور ،ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و  ...ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﺟﺎد ﺷﻧﺎﺧت و اﺟرای ﻣطﻠوب ﺑرﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺣﻘق اھداف و روﯾﮑردھﺎ ﺑﮑوﺷﻧد) .ارﺳﺎل ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ اﺳﺗﺎن(
 -3ﺳرﮔروهھﺎی ﻣﺣﺗرم ﺿﻣن ﺗﺎﮐﯾد ﺑر رﻋﺎﯾت ﺟدول ﺑﺎرم ﺑﻧدی در ارزﺷﯾﺎﺑﯽھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎی ﮐﻠﯽ در ﻣورد ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯾﯾن ﺳﮭم ھر ﯾﮏ از ﺣﯾطﮫ ھﺎ ) داﻧﺳﺗﻧﯽ ھﺎ  ،ﻧﮕرش ھﺎ  ،ﻣﮭﺎرت ھﺎ ( را اﻧﺟﺎم
دھﻧد روشھﺎی ﺗدرﯾس ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی را ﻣورد ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﻧد .ﺑرﮔزاری ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑﺎ روشھﺎی ﻣطﻠوب ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ،روشھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎددھﯽ – ﯾﺎدﮔﯾری و

ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﻻزم )ﺑر ﻣﺑﻧﺎی روﯾﮑرد ﺑرﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ( و  ...ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺳﻧﺟش و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و روش ﺗدرﯾس ﻣﯽﺗواﻧد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ) .ﺟزوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و طراﺣﯽ ﺳواﻻت اﺳﺗﺎﻧدارد و روش
ھﺎی ﺗدرﯾس ﮐﺗب دھم و ﯾﺎزدھم در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه اﺳﺗﺎن ﻗرار داده ﺷده اﺳت (
 -4از ﺳرﮔروهھﺎی ﻧواﺣﯽ ،ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ و ﻣﻧﺎطق اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣوزﺷﯽ ،ﺗوﺟﯾﮭﯽ ﭘﯾراﻣون ﺗﺑﯾﯾن ﺷﺎﺧﺻﮭﺎ و ﻓرمھﺎی ﻧظﺎرت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -5ﻧظﺎرت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ) ﺑﺎزدﯾدھﺎی آﻣوزﺷﯽ و ﺣﺿور در ﮐﻼس و ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ دﺑﯾر ﻣرﺑوطﮫ در ﺷﯾوه ھﺎی ﺗدرﯾس و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ و  ( .....ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺗﺎﺛﯾر ﮔذار و راھﮕﺷﺎﺳت .ﺳرﮔروه ھﺎی ﻋرﺑﯽ ﻣﺗوﺳطﮫ دوّ م
ﻧواﺣﯽ ،ﻣﻧﺎطق و ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓرآﯾﻧد ﯾﺎددھﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری در ﻣدارس و ﮐﻼسھﺎی درس دﺑﯾران ﺑﺎ اﺑﻼغ ﺣﺿور ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و ﺑر اﺳﺎس ﻓرم ﻧظﺎرت ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ ﮐﮫ در ﺗﺎرﻧﻣﺎی دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ و
ﮔروه اﺳﺗﺎن ﻣوﺟود اﺳت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر دﺑﯾر اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳرﮔروهھﺎی ﻣﻧﺎطق ﺣداﻗل  4ﻣدرﺳﮫ را در ھر ﻧوﺑت ﻣورد ﺑﺎزدﯾد ﻗرار دھﻧد و ﻓرمھﺎی ﺑﺎزدﯾد اﺳﮑن وﺑﮫ ھﻣراه دﯾﮕر ﻣﺳﺗﻧدات )
ﻋﮑس  ،ﻓﯾﻠم و  ( ...ﺑﮫ ﮔروه ارﺳﺎل ﺷود.
 -6طرح ﻧظﺎرت ھﻣﺗﺎ ﺑﺎ ھدف ﺗﺑﺎدل ﺗﺟﺎرب ﺟﮭت ﺑﺎﻻ ﺑردن ﺳطﺢ ﮐﯾﻔﯽ روشھﺎی ﯾﺎددھﯽ – ﯾﺎدﮔﯾری ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد .در اﯾن طرح ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎران از ﮐﻼس درس و ﻧﺣوه ﺗدرﯾس ھﻣﮑﺎر دﯾﮕر
ﺑﺎزدﯾد ﺑﮫ ﻋﻣل ﻣﯽ آورد ﭘس از ﺣﺿور و ﺑﺎزدﯾد از ﮐﻼس دﺑﯾر ﺗوﺳّط دﺑﯾران ھم رﺷﺗﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ طﺑق ﻓرمھﺎ و ﺷﺎﺧصھﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد و در ﻗﺎﻟب ﮔزارش ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﻣطرح
ﻣﯽﮔردد و ﺑﮫ ﺳرﮔروه ﻧواﺣﯽ ،ﻣﻧﺎطق و ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ و از طرﯾق اﯾن ﺑزرﮔواران ﺑﮫ ﺳرﮔروه اﺳﺗﺎن ﺗﺣوﯾل داده ﻣﯽﺷود.
 -1-6دﺑﯾران ھم رﺷﺗﮫ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﮔروه و اﺑﻼغ ادارۀ ﺗﮑﻧوﻟوژی در ﮐﻼس ﺣﺎﺿر ﻣﯽﺷوﻧد.
 -2-6ﻓرمھﺎ و ﺷﺎﺧصھﺎ در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه آﻣوزﺷﯽ اﺳﺗﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد.
 -3-6ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ ھﻣراه اﺳﮑن ﻓرم ھﺎ و ﮔزارش ﺑررﺳﯽ و ﻧﻘﺎط ﻗوت و ﺿﻌف ﺑﮫ ﮔروه اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷود.
 -7ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﮭ ّم آزﻣون ﺑرﺧط:
 -1-7در ﻣرﺣﻠﮥ ﻣﻧطﻘﮫای اﮔر ﺷراﯾط آزﻣون ﺑر ﺧط ﻓراھم ﻧﺑود آزﻣون ﺑﮫ ﺷﮑل ﮐﺗﺑﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود .اﻣﺎ در ﻣرﺣﻠﮥ اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﮐﺷوری آزﻣون ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑر ﺧط ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردد.
 -2-7زﻣﺎن آزﻣون ﮐﺷوری طﺑق ﺗﺎرﯾﺦ  4اردﯾﺑﮭﺷت  1397و از ﺳﺎﻋت  8ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  12ﺷب ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -3-7ﻣﻧﺎﺑﻊ آزﻣون در ﻣرﺣﻠﮥ ﻣﻧطﻘﮫای ﮐﺗﺎب راھﻧﻣﺎی ﻣﻌﻠّم ﭘﺎﯾﮫ دھم ،در ﻣرﺣﻠﮥ اﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺗﺎبھﺎی راھﻧﻣﺎی ﻣﻌﻠّم ﭘﺎﯾﮥ دھم و ﯾﺎزدھم در ﻣرﺣﻠﮥ ﮐﺷوری ﻋﻼوه ﺑر ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓوق ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳّط دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺷ ّﺧص در ﺗﺎرﻧﻣﺎ ﺑرﮔزاری ﻣﯽ ﮔردد.
 4-7ﺳؤاﻻت آزﻣون ﭼﮭﺎر ﮔزﯾﻧﮫای اﺳت.
 -5-7از ھر ﻣرﺣﻠﮫ ﺳﮫ ﻧﻔر از ھﻣﮑﺎران ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﻣﺗﯾﺎز را ﮐﺳب ﮐرده اﻧد ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮥ ﺑﻌدی راه ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
 -6-7ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑرﮔزﯾده در ﻣرﺣﻠﮥ ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺗوﺳط ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣل ﺧدﻣﺗﺷﺎن و ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑرﮔزﯾده اﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗوﺳط اﺳﺗﺎن ﻣﺣل ﺧدﻣﺗﺷﺎن و ﺳﮫ ﻧﻔر ﺑرﮔزﯾدۀ ﮐﺷوری ﺗوﺳّط دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺷوری ﻣورد ﺗﺷوﯾق ﻗرار ﻣﯽ
ﮔﯾرﻧد.

 -8ﺳرﮔروه اﺳﺗﺎن در ھﻣﺎﯾش ﮐﺷوری ﮐﮫ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود ﺷرﮐت ﻣﯽ ﮐﻧد
 -9ھﻣﺎﯾش دﺑﯾران ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺣﺿور ﻣوﻟﻔﯾن ﮐﺗب ﻋرﺑﯽ ) در ﺻورت ﺗﺎﻣﯾن اﻋﺗﺑﺎر ( در  14دی ﻣﺎه  96ﺑرﮔزار ﺧواھد ﺷد
 -1-9ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﮐﺗب ﻋرﺑﯽ ﯾﺎزدھم )ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ ﻣﺷﺗرک ،اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﻌﺎرف( و ﺑررﺳﯽ ﺟداول ﺑﺎرم ﺑﻧدی و ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﻧﺷﺳت ﺳرﮔروهھﺎ ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣل اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود.
 -10از ﻣﻧﺎطق اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق اﻟدرس اﻟﺛﺎﻣن ﻋرﺑﯽ دھم ﻣﺷﺗرک اﻗدام و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ  7آﺑﺎنﻣﺎه ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺧود را ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -11ھﻣﮑﺎران ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺳواﻻت ﺧود را در ﻗﺳﻣت ﺛﺑت ﻧظرات در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه ﯾﺎ از طرﯾق ﮔروه ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎن در ﺗﻠﮕرام ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﭘﺎﺳﺦ ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد  .از ﻧواﺣﯽ ،ﺷﮭرﺳﺗﺎنھﺎ و
ﻣﻧﺎطق ﻧﯾز اﻧﺗظﺎر ﻣﯽرود ﮔروهھﺎی ﺗﺑﺎدل اطﻼﻋﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺧود در ﻓﺿﺎی ﻣﺟﺎزی را ﻓﻌﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 -12ﻣﻘﺎﻻت ﺑرﮔزﯾده ﺑﺎ ذﮐر ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺻﺎﺣب ﻣﻘﺎﻟﮫ و ﻧﺎم ﻧﺎﺣﯾﮫ ،ﻣﻧطﻘﮫ و ﺷﮭرﺳﺗﺎن ﻣﺣ ّل ﺧدﻣت را در ﻗﺎﻟب  word , pdfﺑﮫ ﭘﺳت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮔروه ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎن ﺑﮫ آدرس )
 ( sbarabi@yahoo.comارﺳﺎل ﺷود.
 -1-12ﻓرﻣت ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﻻت در ﺗﺎرﻧﻣﺎی دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺷوری و ﮔروه ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎن ﻗرار دارد.
 -2-12ﻣﻘﺎﻻت ﭘژوھﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺣور روش ھﺎی ﻧوﯾن ﺗدرﯾس ﮐﺗب ﻋرﺑﯽ ﻧوﻧﮕﺎﺷت  ،ﮐﺎرﺑرد ﻓﻧﺎوری ھﺎی ﻧوﯾن در ﺗدرﯾس ﻋرﺑﯽ  ،ﻧوآوری در اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻧوﻧﮕﺎﺷت  ،ﺗﺎﺛﯾر اﺳﺗﻔﺎده از
اﻟﮕوھﺎی ﺗدرﯾس ﻧوﯾن درس ﻋرﺑﯽ در ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد و ﯾﺎدﮔﯾری داﻧش آﻣوزان  ،ﻧﻘش اﺳﺗﻔﺎده از ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﻣﻧﺎﺳب در ﺑﮭﺑود ﻓرآﯾﻧد ﺗدرﯾس درس ﻋرﺑﯽ و ﺗﺎﺛﯾر آن در ﯾﺎدﮔﯾری ّ
ﻣؤﺛر  ،ﺑررﺳﯽ
راھﮑﺎرھﺎی ﺗدرﯾس ﻋرﺑﯽ از طرﯾق ﮔروه ھﺎی آﻣوزﺷﯽ و درﺳﯽ در اوﻟوﯾّت ﻗرار دارﻧد .
 -3-12ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﯾد ﺣﺎﺻل ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش اﺻﯾل ﻧوﯾﺳﻧده آن ﺑﺎﺷد .
 -4-12ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧوﯾﺳﻧده دارﻧد  ،اﻣﺗﯾﺎز ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﺗﻌﻠّق ﻣﯽ ﮔﯾرد و از ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺳؤول ﺗﻘدﯾر ﻣﯽ ﺷود .
 -5-12ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻋﻧوان ﻋودت داده ﻧﻣﯽ ﺷود .
 -6-12ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد ﻗﺑﻼً در ﻣﺟﻠّﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ﯾﺎ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﭼﺎپ ﺷده ﺑﺎﺷد .
 -7-12در ﺷراﯾط ﻣﺳﺎوی اوﻟوﯾّت ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ زﺑﺎن ﻋرﺑﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد .
 -13ﻓرم ﭘرﺳﺷﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺎب ﯾﺎزدھم در ﺗﺎرﻧﻣﺎی ﮔروه ﻋرﺑﯽ اﺳﺗﺎن ﻣوﺟود اﺳت  ،ﺳرﮔروھﮭﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ﺗﮑﺛﯾر و در اﺧﺗﯾﺎر ﺗﻌدادی از دﺑﯾران در ﻣدارس ﻣﺧﺗﻠف ﻗرار داده و ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ،
ﺟﻣﻊ آوری و ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮔردد  .ﮔروه اﺳﺗﺎن ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺳوال ﺑﮫ ﺳوال را ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻣودارھﺎی آﻣﺎری اﺳﺗﻧﺗﺎج و ﺑﮫ دﺑرﺧﺎﻧﮫ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻧد .
 -14ﺳواﻻت اﻣﺗﺣﺎن ﻧوﺑت اول در دروس ﻋرﺑﯽ دھم و ﯾﺎزدھم ﺟﻣﻊ آوری و ﭘس از ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﺳواﻻت  ،ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳوال از ھر ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ھﻣراه ﻧﺗﯾﺟﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮔردد .

 -15ﺑﻌد از ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ اوراق اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ و ﺑررﺳﯽ ﺳواﻻت ﺗوﺳط ﺳرﮔروه ﻋرﺑﯽ  ،ﺑﺎزﺧورد ﻣﻧﺎﺳب اراﺋﮫ و ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ﮔزارش ﺷود .
 -16ﺳرﮔروه ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺑﯾران  25ﺳوال ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای )  18ﺳوال ﺷﺎﻣل ﻣﮭﺎرت واژه ﺷﻧﺎﺳﯽ  ،ﻣﮭﺎرت ﺗرﺟﻣﮫ ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ  ،ﻣﮭﺎرت درک و ﻓﮭم و ﻗراﺑت ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ 7 ،
ﺳوال ﻣﮭﺎرت ﺷﻧﺎﺧت و ﮐﺎرﺑرد ﻗواﻋد و ﺑﻘﯾﮫ ﻣوارد ( از درس اول ﻋرﺑﯽ دھم ﻋﻠوم اﻧﺳﺎﻧﯽ طرح ﻧﻣوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻣورخ 96/11/8ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮔردد .
 -17ﺑرﮔزاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺗوﻟﯾد ﻣﺣﺗوای اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از دﺑﯾران رﺷﺗﮫ  ) itراﯾﺎﻧﮫ ( ﺷﮭرﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ
 -18ﺑرای آﮔﺎھﯽ از ﻣﺣﺗوای درس ﭘژوھﯽ ﺑﮫ ﺗﺎرﻧﻣﺎی دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﮐﺷوری درس ﻋرﺑﯽ ﯾﺎ ﮔروه ﻋرﺑﯽ ﻣﺗوﺳطﮫ دوم اﺳﺗﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود  ) .ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷود (
 -19ﺳرﮔروه ﻋرﺑﯽ ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ و ﻣﻧﺎطق ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺑﯾران ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ ﺳوال اﺳﺗﺎﻧدارد ﻧوﺑت اول و دوم از ﮐﺗﺎب ﻋرﺑﯽ ﯾﺎزدھم اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻣﺷﺗرک طرح ﻧﻣوده و ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﻣورخ 96/9/20ﺑﮫ اﺳﺗﺎن
ارﺳﺎل ﮔردد .
 -1-19ﺳواﻻت ﺟﻣﻊ آوری ﺷده در ﻗﺎﻟب ﺑﺎﻧﮏ ﺳواﻻت ﺗدوﯾن و ﺑﮫ ﻣﻧﺎطق ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد .
 -20در ﻓروردﯾن و اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﺑﯾران ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗدرﯾس در ﻣدارس ﮐم ﺑرﺧوردار ﺣﺿور ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣﺷﮑﻼت درﺳﯽ داﻧش آﻣوزان ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽ ﺷود .
 -21ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺳرﮔروه ﺷﮭرﺳﺗﺎن  /ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ھﻣراه ﺳﻧوات ﺧدﻣت  ،ﻣدرک ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  ،راﯾﺎﻧﺎﻣﮫ  ،ﮐد ﻣﻠﯽ  ،ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ھﻣراه  ،ﮐد ﭘرﺳﻧﻠﯽ و ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳرﮔروھﯽ ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﺷود .
 -22ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮔروه اﺳﺗﺎن ﺗﻧظﯾم و ﺗﺎ ﭘﺎﻧزدھم آﺑﺎن ﻣﺎه ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﮔردد .
 -23ﮔروه ھﺎی ﺷﮭرﺳﺗﺎن و ﻣﻧﺎطق ﮐﮫ وﺑﻼگ ﻧدارﻧد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺟﺎد وﺑﻼگ ﮔروه اﻗدام ﻧﻣوده و آدرس آن را ﺑﮫ ﮔروه اﺳﺗﺎن اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ آن اﻗدام ﮔردد.
 -24ﺳرﮔروه ﺷﮭرﺳﺗﺎن/ﻣﻧطﻘﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل ﮔزارش ﻋﻣﻠﮑرد ﮔروه را ﺑﮫ ھﻣراه ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﮫ اﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .
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ﮔﺮوه ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮوه :

ac2.gasb.ir

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮔﺮوه اﺳﺘﺎن :

sbarabi@yahoo.com

