
، خانم یونسی5931گزارش بهمن ماه    

 

  پایه هفتم:

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 6تا پایان درس 

 کارآزمون مرات حل شد و امتحان ماهانه گرفته شد.

 :3کانکت 

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 6تا پایان درس 

 در کالس کار شد. (KET)نمونه سواالت امتحان بین المللی کمبریج 

 آزمون ماهانه برگزار شد.

  پایه هشتم:

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 5تا پایان درس 

 کارآزمون مرات حل شد و امتحان ماهانه گرفته شد.

 :3کانکت 

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 6تا پایان درس 

 دادند.بچه ها به زبان انگلیسی با استفاده از پاورپوینت کنفرانس انگلیسی ارایه 

 آزمون ماهانه برگزار شد.

  پایه نهم:

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 4تا پایان درس 

 کارآزمون مرات حل شد و امتحان ماهانه گرفته شد.

 :3کانکت 

 تدریس شد و کتاب کار حل شد. 6تا پایان درس 

 آزمون ماهانه برگزار شد. 

 .شد آهنگ توسط بچه ها آورده شد و در کالس کار

 . نمایند ارائه زبان گروه به تصویر با پروژه یک صفحه ای یک زبان نمایشگاه برای تا شد خواسته آموزان دانش از

 



 امیرپرویز ، خانم5931گزارش بهمن ماه  

 

  پایه هفتم:

 پراسپکت:  کتاب 

 تا سر درس ششم تدریس شد و کتاب کار ان نیز چک شد. 

 کتاب درس ازمون مرات کار شد.

 یک: کتاب کانکت

 تا سر درس بیست و هفتم تدریس وکتاب کار ان نیز چک شد. 

 تمرینات اضافی در مورد هر دو کتاب با دانش اموزان کار شد.

 ازمونهای ماهیانه هر دو کتاب گرفته شد.

 کتاب داستان تا سر فصل ششم کار شد.

 روزنامه دیواری به زبان انگلیسی توسط دانش اموزان تهیه گردید.

 پایه هشتم:

 پراسپکت:  کتاب 

 تا دو صفحه درس ششم تدریس و کتاب کار درس پنجم کار شد. 

 کتاب درس ازمون مرات در کالس کار شد.

 :کتاب کانکت چهار

 تا درس بیست و نه تدریس و کتاب کار ان نیز چک شد. 

 الزم به ذکر است که بعضی از دروس توسط دانش اموزان تدریس میشود.

 ماهیانه هر دو کتاب گرفته شد.ازمونهای 

 ازمونهای کی ای تی در کالس کار شد.

 کار شد.شتم کتاب داستان تا سر فصل ه

 ضرب المثلهای انگلیسی توسط دانش اموزان در کالس کار شد و ازمون گرفته شد.

 روزنامه دیواری به زبان انگلیسی توسط دانش اموزان در کالس تهیه شد.

 پایه نهم:

 پراسپکت:  کتاب 

 تاسر درس پنجم تدریس و کتاب کار ان نیز چک شد. 

 کتاب درس ازمون مرات در کالس کار شد.



 :کتاب کانکت چهار

 تا سر درس بیست و شش تدریس و کتاب کار ان نیز چک شد. 

 ازمونهای ماهیانه ی هر دو کتاب گرفته شد.

 کتاب داستان تا سر فصل هشتم کار شد.

 دانش اموزان به زبان انگلیسی تهیه گردید. روزنامه دیواری توسط

دانش اموزان پایه نهم هر یک در مورد دانشمندان و فیلسوفان ایرانی مطالبی به زبان انگلیسی تهیه کرده به همراه عکسهای 

 رنگی مربوط به انها را گرد اوری نمودند.

 

 ، خانم رحیمیان5931بهمن  گزارش

 

 پایه هفتم:  

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد.  6انتهای درس تا 

 امتحان دیکته )کتبی( و پرسش های کالسی انجام شد. 

 آزمون کتبی بهمن ماه برگزار گردید.

 :  2کانکت 

 تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد .  33تا انتهای صفحه  

 تمارین اضافه مرتبط با مطالب درسی در دفاتر زبان دانش آموزان گفته شد. 

 آزمون کتبی بهمن ماه انجام شد.

 کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با هر فصل انجام داده شد. 33تا انتهای صفحه 

رائه در نمایشگاه زبان تهیه پروژه های مرتبط با مطالب درسی توسط دانش آموزان به صورت فردی وگروهی به منظور ا

 .شد

 پایه هشتم:

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد.  6تا انتهای درس 

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

 آزمون کتبی بهمن ماه برگزار گردید.

 :  2کانکت 

تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک    33تا انتهای صفحه  

 شد .

 پرسش های شفاهی کالسی وآزمون کتبی بهمن ماه برگزار گردید. 

 کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با هر فصل انجام داده شد. 22تا انتهای صفحه 



آموزان به صورت فردی وگروهی به منظور ارائه در نمایشگاه زبان  پروژه های مرتبط با مطالب درسی توسط دانش 

 تهیه شد.

 پایه نهم:

 پراسپکت:  

 تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد.  6تا انتهای درس  

 .آزمون کتبی بهمن ماه برگزار گردید 

American File : 

 و کتاب تمرین چک شد.تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی  66تا انتهای  صفحه 

 پرسش های شفاهی کالسی وآزمون کتبی بهمن ماه برگزار گردید.

 مطالبی از کتاب توسط دانش آموزان در کالس تدریس شد.

پروژه های مرتبط با مطالب درسی توسط دانش آموزان به صورت فردی وگروهی به منظور ارائه در نمایشگاه زبان تهیه 

 .شد

 

 

 

 

 خانم صفا، 5931بهمن  گزارش

 پایه نهم:

 : 3 پراسپکت کتاب

 .شد پرسیده و تدریس کالس در رسانه به مربوط لغات همراه به 5 درس

 . نمودند اجرا را ها مکالمه نفره دو های گروه در آموزان دانش 

 . شد انجام کالس در تمرین کتاب 

 .گردید برگزار ماهانه امتحان 

 : 3 کانکت کتاب

 . گردید تدریس مربوطه لغات همراه به 4 درس

 .شد اجرا کالس در آن مکالمات 

 . شد انجام کالس در نیز تمرین کتاب 

 . نمایند ارائه زبان گروه به تصویر با کاربرگ یک زبان نمایشگاه برای تا شد خواسته آموزان دانش از 

 .شد برگزار نیز ماهانه امتحان 

 

 

 

 


