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59-59برنامه ریزی کاری گروه زبان انگلیسی، سال تحصیلی   

 سطح بندی:

میان پایه تعیین سطح شدند و در کالس های موجود  ورودی )پایه هفتم( و دانش آموزان

، البته به علت تعداد زیاد دانش آموزان سطح تقسیم بندی شد 3به  ی داده شدند. هر پایهجا

که در جدول زیر آمده است. سطح قرار گرفتند 9پایه هشتم در   

 

 

Connect 1 
 

 پایه هفتم
Connect 2 

 

Connect 3 
 

Connect 2 

 
 پایه هشتم

Connect 2/B 

Connect 3 
 

Connect 4 
 

Connect 2/B 
 

 پایه نهم
Connect 3 

 

Connect 4 
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 کتاب ها و وسایل مورد استفاده در کالس ها:

دخترانه تدریس می شود. در مدرسه در تمامی مدارس کتاب مصوب آموزش و پرورش 

در بخش آموزش و پرورش و  کتاب کمک درسیعالوه بر این کتاب،  1متوسطه  سپهر

عالوه  بنابر سطح دانش آموزان تدریس می گردند. در بخش فوق برنامه کانکت کتاب های

نیز در برنامه کاری قرار بنابر سطح و انتخاب دبیر مربوطه بر این ها، کتاب های داستان 

 دارند.

هفتمپایه   

Level  Teacher  Story books 

Connect 3 Ms. Younesi The Turn of the Tcrew 

Connect 2 Ms. Safa William tell 

Connect 1 Ms. Amirparviz The Great Fire of London 

 

 هشتمپایه 

Level  Teacher  Story books 

Connect 2 Ms. Navid The Great Fire of London 

Connect 3 Ms. Younesi The Turn of the Screw 

Connect 2/ B Ms. Safa E.T 

Connect 4 Ms. Amirparviz Wuthering Heights 
 

 پایه نهم

Level  Teacher  Story books 

Connect 3 Ms. Younesi The Count of Monte Cristo 

Connect 2/ B Ms. Safa E.T 

Connect 4 Ms. Amirparviz Wuthering Heights 

 

 



4 
 

 

 عالوه بر کتب مذکور، سی دی های آموزشی صوتی و تصویری در کالس پخش می شوند. 

یک دیکشنری انگلیسی به انگلیسی در کتابخانه هر کالس جهت استفاده دانش آموزان در 

 قرار داده شده است.زنگ زبان 

در کتابخانه مدرسه نیز کتاب های داستان، مجله و دیکشنری جهت استفاده دانش آموزان 

 موجود می باشند.

 :زمان بندی کالس ها

اجرا می شوند و کالس های آموزش و در هفته به مدت چهار ساعت کانکت کالس های 

 برگزار می گردند. در هفته پرورش به مدت دو ساعت 

 زنگ چهارم زنگ سوم زنگ دوم زنگ اول 

 هفتم، مصوب هشتم، کانکت نهم، کانکت هفتم، کانکت شنبه

 نهم، مصوب    یک شنبه 

     دوشنبه

 هفتم، کانکت هشتم، کانکت هشتم، مصوب نهم، کانکت سه شنبه

     چهارشنبه

 

 امتحانات:

آزمون سودآور که مختص کتاب آموزش و پرورش است به صورت کتبی و طبق برنامه  ●

 ریزی مدرسه انجام می شود.

 دبیران هر کالس مرتبا در هر دو بخش پرسش های کتبی و شفاهی انجام می دهند. ●

ریزی مدرسه در هر دو بخش اجرا می و پایان ترم هم طبق برنامه آزمون های میان ترم  ●

 شوند.

 ارزشیابی:

 سایت مدرسهنمرات کالسی در دفاتر کالسی هر دبیر، دفتر مختص به گزارش نمرات و 

ثبت می شوند تا اولیا در جریان روند پیشرفت دانش آموزان قرار گیرند. نمرات آزمون های 
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تا اهمیت کتاب فوق برنامه بیشتر  میان ترم و پایان ترم در کارنامه اصلی ثبت می شوند

 مورد توجه قرار گیرد. 

 فعالیت های فوق برنامه:

 تهیه پوستر و روزنامه دیواری ●

 کتاب خوانی و خالصه گویی یا خالصه نویسی داستان ●

 پخش آهنگ های انگلیسی ●

 پخش فیلم ●

 سوره های کوتاه قرآن به زبان انگلیسی ●

 تهیه مطالب جهت تابلوی زبان  ●

 KET, PETبرگزاری کالس های آمادگی و شرکت در آزمون های بین المللی  ●

 همکاری در زنگ آسمانی  ●

 برگزاری فستیوال زبان برای دانش آموزان ورودی ●

 جلسات:

 جلسات با اولیا برخی دانش آموزان جهت پیشرفت درسی و انضباطی

 جلسات ماهیانه دبیران گروه زبان انگلیسی

 مشاهده کالس ها:

کالس ها توسط سوپروایزر مشاهده و بررسی می شوند و نتایج در فرم های مخصوص 

 درج می گردند.


