
، خانم یونسی١٣٩٥گزارش آبان   

  :   پایھ ھفتم

  .تدریس شد و کتاب کار شد ٣تاپایان درس : پراسپکت

  .شد اجرا آموزان دانش توسط ھا پلی رول .کار آزمون مرات چک شد

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

  .   تدریس شد و کتاب کار شد ٣تاپایان درس : ٣کانکت 

  .داده شد و در کالس خوانده شد بھ دانش آموزان داوطلب موضوع انشا

  .پلی کپی ھای مرتبط کار شد

  .یکی از دانش آموزان اصطالحات رایج انگلیسی را تدریس کرد

  . کتاب داستان خوانده شد و لغات و تمرینات مربوط بھ آن کار شد

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

  :پایھ ھشتم

  .تدریس شد و کتاب کار شد ٣تا پایان درس : پراسپکت

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

  .رول پلی ھا توسط دانش آموزان اجرا شد .دادندپاورپوینت کنفرانس  تاب دانش آموزان باکدر رابطھ با موضوعات 

  .   تدریس شد و کتاب کار شد ٣تاپایان درس : ٣کانکت 

  .پلی کپی ھای مرتبط کار شد

  .ھر ھفتھ یک آھنگ توسط دانش آموزان آورده، پخش و کار شد

  .شد کار آن بھ مربوط تمرینات و لغات و شد خوانده داستان کتاب

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

  :پایھ نھم

  .تمام لغات و عبارات مربوط بھ سفر تدریس شد .تدریس شد و کتاب کار شد ٢تا پایان درس : پراسپکت

  .شد اجرا آموزان دانش توسط ھا پلی رول

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

     .تدریس شد و کتاب کار شد ٣تاپایان درس : ٣کانکت 



  .پلی کپی ھای مرتبط کار شد

  .ھر ھفتھ یک آھنگ توسط دانش آموزان آورده، پخش و کار شد

  .شد کار آن بھ مربوط تمرینات و لغات و شد خوانده داستان کتاب

  .یک فیلم پخش شد

  .آزمون میان ترم گرفتھ شد

                                                                                                                                       

 ، خانم امیرپرویز١٣٩٥گزارش آبان 

                  :                                                                                                                            پایھ ھفتم

تمرینات مرتبط با درس در کالس .تا سر درس چھار تدریس وکتاب کار آ ن نیز در کالس چک شد :کتاب آموزش و پرورش
 .جام شدان

 .                     تمرینات اضافی در کالس انجام شد.یک تا سر درس پانزدھم تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد  :کتاب کانکت

     .                                                               کتاب داستان تا سر فصل سوم کار شد و لغات جددید نیز در کالس کار شد

 .                                                                                                        آزمونھای میان ترم دروس فوق گرفتھ شد

                                    :                                                                                                    پایھ ھشتم

تمرینات مرتبط با دروس در کالس .تا سر درس چھار تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد  :کتاب آموزش و پرورش
     .شد انجام

تمرینات اضافی مرتبط با دروس .چھار تا سر درس پانزده تدریس شد و کتاب کار آن نیز در کالس چک شد :کتاب کانکت
 .الس کار شددر ک

 .                                                 کتاب داستان تا سر فصل پنجم در کالس کار شد و لغات جدید آن  نیز در کالس کار شد

                         .                                                                                                 سانگ در کالس کار شد

 .                                                                                                      آزمونھای میان ترم دروس فوق گرفتھ شد

                                                           :                                                                                   پایھ نھم

تمرینات مرتبط با دروس در .تا سر درس سوم تدریس شد و کتاب کار آن نیز در کالس چک شد :کتاب آموزش و پرورش
 .کالس انجام شد

افی مرتبط با دروس در تمرینات اض.چھار تا سر درس پانزده تدریس و کتاب کار آن نیز در کالس چک شد :کتاب کانکت
 .کالس کار شد

 .                                               کتاب داستان تا سر فصل چھارم در کالس کار شد و لغات جدید آن  نیز در کالس کار شد



 .                                                                                                                          سانگ در کالس کار شد

  .       آزمونھای میان ترم دروس فوق گرفتھ شد

               

 ، خانم رحیمیان١٣٩٥گزارش آبان 

 پایھ ھفتم  

 :  پراسپکت

 .چک شد" تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال  ٤انتھای  درس  تا

 .و پرسش ھای کالسی انجام شد) کتبی(امتحان دیکتھ  

 .آزمون کتبی میان ترم اول برگزار گردید 

 :  ٢کانکت 

 .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد  ١٢تا انتھای درس  

 .الب درسی در دفاتر زبان دانش آموزان گفتھ شدتمارین اضافھ مرتبط با مط 

 .آزمون کتبی میان ترم اول و پرسش ھای شفاھی کالسی انجام شد

 .  کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با ھر فصل انجام داده شد ٢٠تا انتھای صفحھ 

 پایھ ھشتم  

 :  پراسپکت

 .چک شد "تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال  ٣تا انتھای درس 

 .پلی کپی کار در منزل ارائھ شد و تمارین آن در کالس چک شد

  .آزمون میان ترم اول برگزار گردید

 :  ٢کانکت 

 .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد  ١١تا انتھای درس 

 .پرسش ھای شفاھی کالسی وآزمون کتبی ماھیانھ برگزار گردید 

 .کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با ھر فصل انجام داده شد ١٥تا انتھای صفحھ 

  .روزنامھ دیواری ھای مرتبط با کتاب درسی توسط دانش آموزان تھیھ شد 

 



 پایھ نھم  

 :  پراسپکت

 .چک شد" تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال  ٣تا انتھای درس  

 .آزمون میان ترم اول برگزار گردید 

American File  

 .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد ٣ونیمی ازدرس   ٢تا انتھای  درس

 .پرسش ھای شفاھی کالسی وآزمون میان ترم اول برگزار گردید

 .مطالبی از کتاب توسط دانش آموزان در کالس تدریس شد

  .دا بھ صورت شفاھی و سپس بھ صورت کتبی ارائھ دادندیک فیلم در کالس دیده شد و دانش آموزان خالصھ فیلم رادر ابت

  

  ، خانم صفا١٣٩٥گزارش آبان 

  : ٣کتاب پراسپکت 

  .تدریس گردید ٢درس 

  .مکالمات آن در کالس توسط دانش آموزان اجرا شد 

  .کتاب تمرین در کالس حل و بررسی شد ٢فصل  

  .امتحان میان ترم برگزار گردید

  : ٣کتاب کانکت 

  .دوم تدریس گردید و کتاب تمرین آن بررسی شدبخش فصل  ٣

  .کالس اجرا شد مکالمات مربوط بھ آن در 

  .امتحان میان ترم برگزار گردید 

                                                                              .کار شد کتاب داستان متناسب با کالس شروع بھ


