برنامه عملیاتی گروه آموزشی درس عربی متوسطه دوره دوم استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 97-98
ردیف محور برنامه

عنوان شاخص  /اقدام

1

 -1تهیه راهنمای برنامه درسی از گروه درسی دفتر تالیف کتب درسی و بارگذاری آن در
سایت منطقه
 -2اشاعه وتبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامه درسی به دبیران عربی مناطق و نواحی
 -3تدوین نحوه ارزشیابی ،روش تدریس ،تعیین ملزومات و امکانات و  ...دروس پایۀ دهم و
یازدهم

اجرای برنامۀ درسی ملّی

2

راهبری حرفهای معلمان
و نظارت بر عملکرد
آنان (نظارت بالینی)

3

مشارکت در آموزش و
توانمندسازی دبیران
(راهبردهای یاددهی و
یادگیری)

کمیت

 -1برگزاری کارگاه آموزشی با محتوای نظارت بالینی
 -2بازدید سرگروه استانی از حداقل  4مدرسه استان همراه با ارسال گزارش تحلیلی و پیرو
آن بازدید سرگروههای درسی مناطق از مدارس و همراه با ارسال گزارش تحلیلی
 -3بازدید حداقل یکی از دبیران هم رشته از کالس دبیر و ارایۀ گزارش بر اساس فرمها و
شاخصها به سرگروههای درسی ( نظارت همتا )
-1برگزاری مسابقه برخط منطقه ای  ،استانی و کشوری بر مبنای کتب پایه دوازدهم
برگزاری و شرکت در همایش منطقه ای و استانی و کشوری
 -4نقد و بررسی عربی دوازدهم ( الدرس الخامس  ،عربی دوازدهم انسانی )
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 -6مشارکت و تهیه و ارسال مقاالت جهت انتشار مقاالت دبیران در فصلنامه علمی
تخصصی ال ّنداء
 -7تکمیل پرسشنامه کتاب دوازدهم ( مشترک – علوم انسانی )
ارزیابی و تجزیه و تحلیل
 - 1نقد و بررسی سؤاالت امتحان عربی دهم و یازدهم و دوازدهم نوبت اول و دوم از
سؤاالت و نتایج امتحانات
هر پایه یک نمونه سوال
( نهایی  ،هماهنگ و
 - 2بازبینی و بررسی اوراق امتحانات نهایی – هماهنگ – داخلی و ارائه بازخورد آن
داخلی )
به مناطق و مدارس

زمان اجرا

توضیحات

امتیاز

برنامه های بومی و
استانی

 - 1کارگاه استانی در قالب همایش استانی با رویکرد بررسی و روش تدریس کتاب
دوازدهم
 - 2مسابقه طرح درس نویسی بر مبنای سند تحول بنیادین از کتاب دوازدهم
 - 3مسابقه طرّاحی سوال استاندارد از کتاب دوازدهم
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 -2تنظیم وارسال برنامه عملیاتی شهرستان  ،منطقه و استان

1
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 -3به روز رسانی وبسایت یا تارنمای گروه

3
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 -4ارسال گزارش عملکرد
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 - 4برگزاری کالس های تقویت بنیه علمی در مدارس کم برخوردار

سایر

 -1تکمیل وارسال فرم مشخصات سرگروه شهرستان  ،منطقه و ناحیه

فروردین و
اردیبهشت
98
مهرماه
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توضیحات:
 -1سرگروه درس عربی نواحی و شهرستانها و مناطق راهنمای برنامۀ درسی را از تارنمای گروه آموزشی استان به آدرس (
اطالع رسانی نمایند ( .مستندات به استان ارسال شود )

 ) www.ac2.gasb.irدریافت نموده و به شکل مستمر و گسترده

 توضیح :راهنمای برنامه درسی سندی است مشتمل بر اهداف و اصول دوره تحصیلی ،رویکرد و منطق حاکم بر برنامۀ درسی ،اهداف مادّۀ درسی ،تنظیم محتوا ،ارایۀ روشهای یاددهی
یادگیری مناسب و ارایۀ شیوههای ارزشیابی.

–

 -2سرگروه درس عربی نواحی ،مناطق و شهرستانها در راستای اشاعه و تبیین و آگاهی بخشی راهنمای برنامة درسی از طریق دورههای توجیهی ،همایشها و گردهماییها ،دعوت از کارشناسان،
تهیۀ بروشور ،برگزاری مسابقات و  ...به منظور ایجاد شناخت و اجرای مطلوب برنامه و تحقق اهداف و رویکردها بکوشند( .ارسال مستندات به استان)
 -3سرگروههای محترم ضمن تاکید بر رعایت جدول بارم بندی در ارزشیابیها توصیه های کلی در مورد ارزشیابی و تعیین سهم هر یک از حیطه ها ( دانستنی ها  ،نگرش ها  ،مهارت ها ) را انجام
دهند روشهای تدریس پیشنهادی را مورد نقد و بررسی قرار دهند .برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی معلمان با روشهای مطلوب ارزشیابی ،روشهای مناسب یاددهی – یادگیری و
توصیههای الزم (بر مبنای رویکرد برنامۀ درسی) و  ...با حضور متخصصان سنجش و ارزشیابی و روش تدریس میتواند مورد توجه باشد ( .جزوه ارزشیابی و طراحی سواالت استاندارد و روش
های تدریس کتب دهم و یازدهم در تارنمای گروه استان قرار داده شده است )
 -4از سرگروههای نواحی  ،شهرستانها و مناطق انتظار میرود نسبت به برگزاری یک کارگاه آموزشی ،توجیهی پیرامون تبیین شاخصها و فرمهای نظارت بالینی اقدام نمایند.
 -5نظارت بالینی ( بازدیدهای آموزشی و حضور در کالس و تعامل با دبیر مربوطه در شیوه های تدریس و ارزشیابی و  ) .....فعالیتی تاثیر گذار و راهگشاست .سرگروه های عربی متوسطه دوّ م
نواحی ،مناطق و شهرستانها به منظور کمک به فرآیند یاددهی و یادگیری در مدارس و کالسهای درس دبیران با ابالغ حضور پیدا کنند و بر اساس فرم نظارت بالینی که در تارنمای دبیرخانه و
گروه استان موجود است نسبت به ارزیابی کار دبیر اقدام نمایند .سرگروههای مناطق حداقل  2مدرسه را در هر نوبت مورد بازدید قرار دهند و فرمهای بازدید اسکن وبه همراه دیگر مستندات (
عکس  ،فیلم و  ) ...به گروه ارسال شود.

 -6طرح نظارت همتا با هدف تبادل تجارب جهت باال بردن سطح کیفی روشهای یاددهی – یادگیری صورت می گیرد .در این طرح یکی از همکاران از کالس درس و نحوه تدریس همکار دیگر
بازدید به عمل می آورد پس از حضور و بازدید از کالس دبیر توسّط دبیران هم رشته ارزیابی طبق فرمها و شاخصها انجام میگیرد و در قالب گزارش بررسی و نقاط قوت و ضعف مطرح
میشود.
میگردد و به سرگروه نواحی ،مناطق و شهرستانها و از طریق این بزرگواران به سرگروه استان تحویل داده 
 -1-6دبیران هم رشته با انتخاب سرگروه و ابالغ ادارۀ تکنولوژی در کالس حاضر میشوند.
 -2-6فرمها و شاخصها در تارنمای گروه آموزشی استان قرار میگیرد.
 -3-6مستندات به همراه اسکن فرم ها و گزارش بررسی و نقاط قوت و ضعف به گروه استان ارسال شود.
 -7توضیحات مه ّم آزمون برخط:
 -1-7در مرحلۀ منطقهای اگر شرایط آزمون بر خط فراهم نبود آزمون به شکل کتبی برگزار می شود .اما در مرحلۀ استانی و کشوری آزمون به شکل بر خط برگزار می گردد.
 -2-7زمان آزمون کشوری طبق تاریخ 3اردیبهشت  1398و از ساعت  8صبح تا  14عصر می باشد.
 -3-7منابع آزمون در مرحلۀ منطقهای کتاب درسی و راهنمای معلّم پایه دوازدهم ،در مرحلۀ استانی کتابهای راهنمای معلّم پایۀ دهم و یازدهم و دوازدهم در مرحلۀ کشوری عالوه بر منابع فوق
مقاالتی که توسّط دبیرخانه در تاریخ مش ّخص در تارنما بارگزاری می گردد.
 4-7سؤاالت آزمون چهار گزینهای است.
 -5-7از هر مرحله سه نفر از همکاران که باالترین امتیاز را کسب کرده اند به مرحلۀ بعدی راه پیدا می کنند.
 -6-7سه نفر برگزیده در مرحلۀ منطقه ای توسط منطقه محل خدمتشان و سه نفر برگزیده استانی توسط استان محل خدمتشان و سه نفر برگزیدۀ کشوری توسّط دبیرخانه کشوری مورد تشویق قرار می
گیرند.
 – 6-8سرگروه شهرستان  ،منطقه و ناحیه نیز می تواند به همراه سه شرکت کننده در مرحله استانی شرکت کند .
 -8سرگروه استان در همایش کشوری که به صورت وب کنفرانس برگزار می شود مشارکت فعال خواهد داشت  .سرگروههای شهرستان و مناطق الزم است که مطالب مورد نظر را به گروه استان
منعکس نمایند
 -9از آنجا که نقد و بررسی الرس الخامس عربی دوازدهم علوم انسانی به این استان اختصاص یافته است از دبیران محترم شهرستان ها و مناطق انتظار میرود نسبت به بررسی دقیق الدرس الخامس
عربی دوازدهم علوم انسانی اقدام و نظرات و پیشنهادات خود را حداکثر تا  30آبانماه به استان ارسال نمایند.

 -10مقاالت برگزیده با ذکر نام و نام خانوادگی صاحب مقاله و نام ناحیه ،منطقه و شهرستان مح ّل خدمت را در قالب  word , pdfبه پست الکترونیکی گروه عربی استان به آدرس (
 ) sbarabi@yahoo.comارسال شود.
 -1-10فرمت ارسالی مقاالت در تارنمای دبیرخانه کشوری و گروه عربی استان قرار دارد.
 -2-10مقاالت پژوهشی با محور روش های نوین تدریس کتب عربی نونگاشت  ،کاربرد فناوری های نوین در تدریس عربی  ،نوآوری در انتقال مفاهیم کتاب های نونگاشت  ،تاثیر استفاده از
الگوهای تدریس نوین درس عربی در بهبود عملکرد و یادگیری دانش آموزان  ،نقش استفاده از ارزشیابی مناسب در بهبود فرآیند تدریس درس عربی و تاثیر آن در یادگیری ّ
مؤثر  ،بررسی
راهکارهای تدریس عربی از طریق گروه های آموزشی و درسی در اولویّت قرار دارند .
 -3-10مقاالت باید حاصل تحقیق و پژوهش اصیل نویسنده آن باشد .
 -4-10مقاالتی که چند نویسنده دارند  ،امتیاز به نویسندگان تعلّق می گیرد و از نویسنده مسؤول تقدیر می شود .
 -5-10مقاالت ارسالی به هیچ عنوان عودت داده نمی شود .
 -6-10مقاالت ارسالی نباید قبالً در مجلّه های علمی یا کتابی چاپ شده باشد .
 -7-10در شرایط مساوی اولویّت با مقاالتی است که به زبان عربی نوشته شده باشند .
 – 8-10مقاالتی که از اینترنت اخذ شده باشد قابل بررسی نمی باشد
 -11فرم پرسشنامه کتاب یازدهم در تارنمای گروه عربی استان موجود است  ،سرگروههای شهرستان و مناطق تکثیر و در اختیار تعدادی از دبیران در مدارس مختلف قرار داده و پس از تکمیل ،
جمع آوری و به استان ارسال گردد  .گروه استان نتایج سوال به سوال را به صورت نمودارهای آماری استنتاج و به دبرخانه ارسال می کند .
 -12سواالت امتحان نوبت اول در دروس عربی دهم و یازدهم و دوازدهم جمع آوری و پس از نقد و بررسی سواالت  ،یک نمونه سوال از هر پایهو رشته به همراه نتیجه ارزیابی حداکثر تا 30دی
ماه  97به استان ارسال گردد .
 -13بعد از بازبینی اوراق امتحانی و بررسی سواالت توسط سرگروه عربی  ،بازخورد مناسب ارائه و نتایج ارزیابی به استان گزارش شود .
 -14سرگروه شهرستان ها و مناطق به همراه دبیران در کارگاههای استانی که در شهرستان های قطب یا مرکز استان برگزار خواهد شد مشارکت فعال خواهند داشت .
 -15همکاران طرح درس از الدرس الخامس عربی دوازدهم علوم انسانی تهیه می کنند و آثار همکاران توسط سرگروه شهرستان و منطقه مورد بررسی قرار گرفته و یک اثر برتر به استان ارسال
شود .
 -16سرگروه عربی شهرستان ها و مناطق به کمک دبیران بر اساس جدول زیر سوال استاندارد از درس مربوطه طرح نموده و حداکثر تا مورخ 97/9/20به استان ارسال گردد .

عربی دوازدهم علوم انسانی
شهرستان  /منطقه  /ناحیه

درس
الذرس االول
الذرس الثانی
الذرس الثالث
الذرس الرّابع
الذرس الخامس

ناحیه  1زاهدان

درس
الذرس االول

ناحیه  2زاهدان

الذرس الثانی

سراوان

الذرس الثالث

چابهار – دشتیاری – جالق

عربی دوازدهم مشترک
شهرستان  /منطقه  /ناحیه

الذرس الرّابع

ایرانشهر – بمپور – سیب سوران – راسک
خاش  -نوک آباد – میرجاوه – نصرت آباد – قصرقند
نیکشهر – کنارک – ف ّنوج – بزمان – الشار – دلگان
نیمروز – هامون – زهک – هیرمند

زابل – بنجار  -مهرستان

 -1-16سواالت جمع آوری شده در قالب بانک سواالت تدوین و به مناطق ارسال می گردد .
 - 2-16نفرات برگزیده از سوی اداره کل مورد تشویق کتبی قرار خواهند گرفت .
 -17در فروردین و اردیبهشت ماه به کمک دبیران متقاضی تدریس در مدارس کم برخوردار حضور یافته و به مشکالت درسی دانش آموزان پاسخ داده می شود .
 -18نام و نام خانوادگی سرگروه شهرستان  /منطقه به همراه سنوات خدمت  ،مدرک تحصیلی  ،رایانامه  ،کد ملی  ،شماره تلفن همراه  ،کد پرسنلی و سابقه سرگروهی به استان ارسال شود .
 -19برنامه عملیاتی بر اساس برنامه گروه استان تنظیم و تا پانزدهم آبان ماه به استان ارسال گردد .
 -20گروه های شهرستان و مناطق که وبالگ ندارند نسبت به ایجاد وبالگ گروه اقدام نموده و آدرس آن را به گروه استان اعالم نمایند و نسبت به به روز رسانی آن اقدام گردد.
 -21سرگروه شهرستان/منطقه در پایان هر نیمسال گزارش عملکرد گروه را به همراه مستندات به استان ارسال نماید .

گروه عربی متوسطه دوره دوم استان سیستان و بلوچستان
وبسایت گروه :

ac2.gasb.ir

پست الکترونیکی گروه استان :

sbarabi@yahoo.com

