به نام خدا
شیوه نامه برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبردی عربی دوره اول متوسطه
-1متن های عربی همراه با صوت و ترجمه بصورت ماهانه بر روی سایت دبیرخانه قرار خواهد گرفت.
-2متن ها از ساده به مشکل طراحی شده اند.
الف) متن ها ی مشکل همراه با نکات ترجمه و نحوی (در حد کتب درسی متوسطه اول)می باشد.
ب)ضروری است سرگرو ههای محترم استانها فایل های دریافتی را از سایت دبیرخانه دریافت نموده
و در اختیار دبیران عربی مناطق قرار دهند و همچنین اطالع رسانی نمایند.
-3دبیران محترم پس از گوش دادن به فایلها و خوانش آنها باید بتوانند یک متن تالیفی همراه با
اعراب و ترجمه فارسی ارائه دهند.
الف) لغات متن تالیفی باید برگرفته شده از فایلهای (صوتی و نوشتاری ) دبیرخانه باشد.
ب) سپس از متن تالیفی سواالتی با محوریت درک مطلب نویسی طراحی شود.
ج) حداقل متن تالیفی در یک صفحه  A4بصورت تایپ شده و در فرمت  wordو  pdfباشد.
نکته  :بهتر است متن های تالیفی مبتنی بر پندارهای ( اخالقی ،اجتماعی ،دینی و ) ....باشد.
سرگروههای محترم :
الف) لطفا فرم های زیر را تکمیل نمائید.
ب) آثار همکاران را داوری نمائید .
ج) بعد از داوری  /20درصد آثار همراه با فرم امتیاز بندی را به پست الکترونیکی دبیرخانه ارسال
نمائید.
توجه  :در زمان ارسال  ٬تمام اطالعات خواسته شده فوق را در یک پوشه قرار دهید و به پست
الکترونیکی دبیرخانه ارسال نمائید.
مهلت ارسال آثار :
سرگروههای گرانقدر حداکثر تا  10اردیبهشت ماه آثار ارسالی همکاران را پس از داوری
به دبیرخانه ارسال نمایند.
یادآوری :در صورتی که اثری فاقد مشخصات باشد داوری نخواهد گردید.
یادآوری :2ارسال آثار به دبیرخانه فقط از طریق گروه های آموزشی استان ها صورت می گیرد.
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