
  

 خانم یونسی ،١٣٩۵آذر  گزارش

  

  :پایھ ھفتم

  :آموزش و پرورش

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٤تا انتھای درس 

  .کار آزمون و سواالت آزمون مرات حل و چک شد

  .امتحان شفاھی و شنیداری پایان ترم گرفتھ شد

  :٣کانکت 

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٤تا انتھای درس 

  .گرفتھ شدامتحان پایان ترم 

    .نمونھ سواالت کمبریج بخش شنیداری و قسمتی از بخش خواندن کار شد

  :پایھ ھشتم

  :آموزش و پرورش

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٤تا انتھای درس 

  .رل پلی در کالس انجام شد

  .کار آزمون و سواالت آزمون مرات حل و چک شد

  .امتحان شفاھی و شنیداری پایان ترم گرفتھ شد

  .ش آموزان ھر جلسھ موضوعاتی راجع بھ کتاب انتخاب می کردند و با پاورپوینت کنفرانس می دادنددان

  :٣کانکت 

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٤تا انتھای درس 

  .امتحان پایان ترم گرفتھ شد

  .ھر ھفتھ یک آھنگ توسط یکی از دانش آموزان آورده شد و در کالس کار شد

  :پایھ نھم

  :پرورشآموزش و 

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٣تا انتھای درس 

  .رل پلی در کالس انجام شد

  .کار آزمون و سواالت آزمون مرات حل و چک شد

  .امتحان شفاھی و شنیداری پایان ترم گرفتھ شد

  :٤کانکت 

  .تدریس شد و کتاب کار حل شد ٤تا انتھای درس 

  .امتحان پایان ترم گرفتھ شد

  



 

  امیرپرویز خانم  ،١٣٩۵ گزارش آذر

  

                                                                                                                            :           پایھ ھفتم

  :کتاب آموزش و پرورش

                                    .                         تا سر درس پنج تدریس شد و کتاب کار آن نیز کار شد 

  :کتاب کانکت یک

  .                                                                    تا سر فصل پنج تدریس شد و کتاب کار آن نیز کار شد 

                                             .                            کار اضافی و تمرین اضافی در مورد ھر دو کتاب در کالس انجام شد

  .                                                                                              آزمون از ھر دو کتاب از دانش آموزان بعمل آمد

                                                                   .                                          پرسش کالسی ھر جلسھ انجام میشود

           :                                                                                                                            پایھ ھشتم

  :کتاب آموزش و پرورش

  .                                                        تا سر درس پنج تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد  

  :کتاب کانکت چھار

  .                                                               تا سر فصل پنج تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد 

  .                                                                               افی در مورد ھر دو کتاب انجام شدتمرین اضافی  و کار اض

  .                                                                                                            آزمون کی ای تی در کالس کار شد

  .                                                                                                                         در کالس کار شدسانگ 

  .                                                                                                   فیلم در کالس گذاشتھ شد و روی آن کار شد

                 .                                                                      دانش آموزان در مورد مضوعات مختلف کنفرانس دادند

  .                                                                                          کتاب داستان در کالس خوانده شد وروی آن کار شد

                                    .                                                                         پرسش کالسی ھر جلسھ انجام میشود

             :                                                                                                                            پایھ نھم

  :کتاب آموزش و پرورش

                                                  .       تا سر درس چھار تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد 

  :کتاب کانکت چھار

  .                                                       تاسر فصل پنج تدریس شد و کتاب کار آن نیز در کالس کار شد 

  .                                       جام شدتمرین اضافی کاراضافی و تمرین نوشتاری اضافی در ارتباط با ھر دو کتاب  در کالس ان

  .                                                                                                  فیلم در کالس نمایش داده شدوروی آن کار شد

                                                                     .                     کنفرانس دادند دانش آموزان در مورد موضوعات مختلف

  .                                                                                            کتاب داستان در کالس خوانده شد وروی آن کار شد

                                                                                            .                   پرسش کالسی ھر جلسھ انجام میشود



  

 خانم رحیمیان ،١٣٩۵ ذرآ گزارش

  

   :ھفتم پایھ

   :پراسپکت

 .چک شد" تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال  ٤ درس تا انتھای 
  .و پرسش ھای کالسی انجام شد) کتبی(امتحان دیکتھ  

 .روزنامھ دیواری مرتبط با مطالب درسی توسط دانش آموزان تھیھ شد و بر روی برد زبان نصب گردید
  .برگزار گردید ترم اول شفاھی آزمون 

 :  ٢کانکت 

 .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد  ١٦تا انتھای درس  
 .ان دانش آموزان گفتھ شدتمارین اضافھ مرتبط با مطالب درسی در دفاتر زب 

  .انجام شد ترم اول کتبی آزمون
.کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با ھر فصل انجام داده شد ٢٥تا انتھای صفحھ     

:ھشتم پایھ  

 :  پراسپکت

 .چک شد" تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال  ٤ درستا انتھای 
  .در کالس چک شدپلی کپی کار در منزل ارائھ شد و تمارین آن 

بخش ھایی از کتاب درسی توسط دانش آموزان تدریس شد و در موقعیت ھای مختلف رول پلی ھای گوناگون انجام دادند کھ فوق العاده 
  .برایشان جذاب بود

  .برگزار گردید ترم اول شفاھیآزمون 
 

 :  ٢کانکت 

  .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد    ١٦تا انتھای درس 
  .برگزار گردید پایان ترمپرسش ھای شفاھی کالسی وآزمون کتبی  

  .کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با ھر فصل انجام داده شد ٢٠تا انتھای صفحھ 
  .یھ شدروزنامھ دیواری ھای مرتبط با کتاب درسی توسط دانش آموزان تھ 

فیلم رادر ابتدا بھ صورت شفاھی و قسمتی از یک فیلم در کالس دیده شد و دانش آموزان خالصھ 
 .سپس بھ صورت کتبی ارائھ دادند

  
  :نھم پایھ

 :  پراسپکت

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

American File 3  

 .کتاب درسی و کتاب تمرین چک شدتدریس شد و تمارین مرتبط در   ٤درس  تا انتھای
 .برگزار گردید ترم اول کتبی پرسش ھای شفاھی کالسی وآزمون

.یس شدرمطالبی از کتاب توسط دانش آموزان در کالس تد  

.یک فیلم در کالس دیده شد و دانش آموزان خالصھ فیلم رادر ابتدا بھ صورت شفاھی و سپس بھ صورت کتبی ارائھ دادند   

 



  خانم صفا ،١٣٩۵آذر  گزارش

 : ٣ پراسپکت کتاب
  . گردید تدریس ٣ درس

  . شد اجرا آموزان دانش توسط کالس در آن مکالمات
  .شد بررسی و حل کالس در کتاب ٣ تمرین فصل

  .گردید برگزار مکالمھ و شنیداری شفاھی امتحان
 .شد تمرین کالس در مرآت آزمون سواالت

 : ٣ کانکت کتاب
  .شد بررسی آن تمرین کتاب و گردید تدریس دوم فصل

  .شد اجرا درکالس آن بھ مربوط مکالمات
  .گردید برگزار ترم پایان امتحان

 .میگردد کار کالس در داستان کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


