
 هفتم پایه ،1393 بهمن گزارش

  یونسی خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد حل کاروتمرین و کاربرگ کار، کتاب. شد تدریس 6 درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

 .شد خوانده و آورده آموزان دانش توسط کوتاه داستان یک هفته هر

 .شد کار و آورده آموزان دانش توسط آهنگ یک هفته هر

Connect 2: 

 .شد حل کار کتاب و شد تدریس 4 درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

 .شد کار و پخش فیلم یک

 

  امیرپرویز خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد چک کالس در نیز ان کار کتاب.شد تدریس ششم درس اخر تا پرورش و اموزش کتاب

 .شد کار کالس در فوق دروس به مربوط  کالس در مرات تمرین کارو و برگ کار های کتاب

Connect 3: 

 .شد چک کالس در نیز ان کار وکتاب تدریس کالس در26 درس سر تا3 کانکت کتاب

 .شد کار و داده اموزان دانش به دروس گرامری نکات روی بیشتر تمرین جهت اضافی های برگه

 .شد کار کالس در18 صفحه تا داستان کتاب

 .شد کار سواالت به مربوطه نکات گرفته کالس درKET های ازمون سری دو

Film:   Knowingشد کار. 

 

 



 موسوی خانم: دبیر نام

 :پرورش و اموزش

 انتها تا داستان کتاب.شد گرفته دیکته و تمرین درس هر جدید لغات امالی.شد تدریس7 درس پایان تا

.                                                                                                                        شد کار

Connect 1: 

 .شد گرفته ماهانه امتحان.جدید لغات امالی و تمارین حل با همراه شد تدریس 23 درس پایان تا

 

  ادهم نوید خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد تدریس ششم درس 

 .شد انجام مرتبط های کاربرگ

 . شد برگزار شفاهی صورت به ماهانه امتحان

 .شد حل تمرین و کار کتاب در شش درس به مربوط بخشهای

:Connect 2 

 کتاب تمرینهای و شد تدریس 24 تا 21 درسهای شامل, آموزشی برنامه در شده تعیین فصل چهارمین

 . شد حل کار

 .     شد کار مربوطه دبیر توسط آهنگ یک آموزان دانش شنیداری مهارت تمرین جهت

 .شد اشکال رفع آموزان دانش تک تک برای و شد برگزار ماهانه امتحان

 درک همچنین و گویی خالصه در اموزان زبان وخواندن گفتاری مهارت بر تاکید با داستان کتاب

 .     شد کار مفاهیم

 

 

 

 

 

 



 هشتم پایه ،1393 بهمن گزارش

  یونسی خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد حل کاروتمرین و کاربرگ کار، کتاب. شد تدریس 6 درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

 در و نوشتند کاغذ روی را شده گرفته یاد های جواب سوال تمام نفره دو های گروه در آموزان دانش

 .آمد عمل به کالسی امتحان مطلب همان از سپس و شد چک کالس

Connect 2: 

 .شد حل کار کتاب و شد تدریس 4 درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

 .شد کار و پخش فیلم یک

 

  امیرپرویز خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد چک نیز ان کار کتاب و شد تدریس ششم درس اخر تا پرورش و اموزش کتاب

 .شد کار کالس در فوق تمرین وکارو برگ گار های کتاب

Connect 2: 

 .شد چک کالس در ان کار وکتاب تدریس 101  صفحه تا2 کانکت کتاب

 .  شد کار کالس در 8  فصل تاسر داستان کتاب

Songs:  Massari.  And.  Enriqueشد کار کالس در. 

 .شد کار و داده اضافی تمرین های برگه گرامری نکات روی بیشتر تمرین جهت

 .شد کالس درKnowingفیلم

 .شد گرفته مربوطه های ازمون اموزان دانش از

 

 



  موسوی خانم: دبیر نام

 :پرورش و آموزش

 .شد گرفته جدید لغات  امالی.شد تدریس 7 درس پایان تا

 .شد چک و حل مربوطه های تمرین

Connect 3: 

 .شد کار تمارین کلیه انجام با همراه 28 درس پایان تا

 .     شد گرفته ماهانه امتحان

 

 

 .گرفتند یاد انگلیسی به را توحید سوره هفتم پایه در آموزان دانش تمامی •

 .گرفتند یاد انگلیسی به را عصر سوره هشتم پایه در آموزان دانش تمامی •

 

 

 

 


