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مستقر در اصفهان
جشنواره غیرحضوری کشوری طراحی سوال ریاضی3
سال تحصیلی 97 -98

 شیوه نامه جشنواره کشوری طرح سوال ریاضی 3پایۀ دوازدهم تجربی
مطابق اهداف برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران در خصوص ارزشیابی تحصیلی ،استفاده از انواع روشها و ابزار ها میتواند
دانش و مهارت دانش آموزان را در بهره گیری از شایستگیهای پایه منعکس نماید (برنامه درس ملی جمهوری اسالمی ایران ،ص
 .)14با توجه به نونگاشت بودن کتابهای ریاضی پایه دوازدهم ،برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم در خردادماه  89و اهمیت
طراحی سواالت استاندارد ،موضوع ارزشیابی در سال تحصیلی  89 -89حائز اهمیت ویژه است ،.در این راستا دبیرخانه راهبری
کشوری ریاضی با همکاری معاونت آموزش متوسطه ،دفتر نظری وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان
اصفهان ،تصمیم به برگزاری جشنوارۀ کشوری طرح سوال گرفت .جشنواره کشوری طرح سوال برای درس ریاضی ( )3پایه
دوازدهم رشتۀ تجربی برگزار خواهد شد.
 نحوۀ اجرا
 -4جشنواره در سه مرحلۀ منطقهای ،استانی و کشوری برگزار خواهد شد.
 -2کلیۀ دبیران ریاضی متوسطۀ دوم که ابالغ رسمی دارند میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
 -3در هر مرحله یک نفر که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد ،به مرحلۀ بعد راه خواهد یافت.
 -1شاخصهای

طراحی

سوال

از

دبیرخانۀ

سایت

راهبری

کشوری

ریاضی

به

آدرس

 medu.ir/portal/home.php2http://riazi.gamقابل دریافت است.
 -5در مرحلۀ منطقهای و استانی نحوۀ گزینش سوال برتر بر عهدۀ گروه ریاضی منطقه /استان است.
 -6سوال برگزیدۀ هر استان ،راهنمای تصحیح و مشخصات کامل طراح سوال ،توسط گروه ریاضی استان به دبیرخانه راهبری
ریاضی از طریق ایمیل  dbirikhanehriazi@gmail.comبه صورت تایپ شده با فونت  Bnazaninاندازۀ قلم 41
در دو قالب  wordو  pdfارسال شود.
 -9گروه ریاضی منطقه /استان با تشکیل جلسه و نظارت بر فرایند کار ،هماهنگیهای الزم را جهت هر چه بهتر برگزار شدن
جشنواره به عمل آورد.
 -9گروههای ریاضی منطقه /استان به شیوههای مختلف از جمله تهیۀ پوستر ،تراکت ،سایت  ...دستورالعمل جشنواره طراحی
سوال را به اطالع دبیران محترم برسانند.
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 -8شایسته است از برگزیدگان منطقهای و استانی تقدیر به عمل آید.
-41

بدیهی است در مرحلۀ کشوری جوایزی به نفرات برگزیده اهدا خواهد شد.

-44

سواالت بر اساس بارم بندی وزارتی برای آزمون خردادماه  89تنظیم شود.

-42

زمانبندی اجرای جشنواره به صورت زیر است:
زمانبندی اجرای جشنواره
مجری

تاریخ

موضوع
ابالغ شیوهنامه به نواحی و مناطق

استان

89/8/31

ارسال سؤاالت به گروههای ریاضی مناطق و نواحی

دبیران

89/44/45

گروه های ریاضی نواحی و
مناطق

89/44/31

گروه ریاضی استان

89/4/45

دبیرخانه کشوری ریاضی

89/2/41

داوری سواالت مرحلۀ ناحیه /منطقه و ارسال نتایج به استان
داوری سواالت در مرحلۀ استانی و ارسال نمونه سوال برگزیده استان به
دبیرخانه راهبری ریاضی
داوری سواالت در مرحلۀ کشوری
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