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 ، خانم امیرپرویز۴۹۳۱ آبان گزارش

 

 :هفتم کالس

 :رورشپ و آموزش

 .شد چک آن کار کتاب و شد تدریس ۳ درس آخر تا 

 : ۱  کانکت

 .شد چک آن کار کتاب و شد تدریس ۱۱ درس آخر تا

 .شد گرفته فوق دروس از ترم میان آزمون

 .شد کار داستان کتاب

 

 :هشتم کالس

 :رورشپ و آموزش

 .شد چک نیز آن کار وکتاب شد تدریس چهارم درس اول صفحه دو  تا 

 : ۴ کانکت

 .شد چک نیز آن کار کتاب و شد کار ۱۱ درس آخر تا

 .شد گرفته فوق دروس ترم میان مونزآ

 .شد کار داستان کتاب

 

 :نهم کالس

  :رورشپ و آموزش

 .شد چک نیز آن کار کتاب و شد تدریس چهارم درس اول صفحه دو تا

 : ۴ کانکت

 .شد چک نیز آن کار کتاب و شد تدریس ۱۱ درس آخر تا

 .شد گرفته فوق دروس ترم میان آزمون

 .شد کار داستان کتاب
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صفا خانم ،4931 آبان گزارش  

 :هفتم کالس

 : پرورش اموزش

 اماده ترم  میان امتحان برای تا شد تکرار و تمرین اموزان دانش با 2 و 1 دروس و. گردید تدریس کامل طور به 2 درس

 .شد تمرین کالس در سوال نمونه. شوند

 .گردید برگزار ابان 22 تاریخ در ترم میان امتحان

 :2 کانکت

 کتاب. گردید  برگزار ماه ابان 11 تاریخ در ترم میان امتحان ، شد انجام کالس در آن تمرین کتاب و کانکت کتاب 1 فصل

 .شد خواهد اجرا و تهیه نمایش اموزان دانش توسط کتاب این از. شد کار به شروع کالس در و تهیه کالس با مناسب داستان

 

 :هشتم کالس

 : پرورش اموزش

 اماده ترم میان امتحان برای تا شد تکرار و تمرین اموزان دانش با 2 و 1 دروس و. گردید تدریس کامل طور به 2 درس

 .گردید برگزار ابان 22 تاریخ در ترم میان امتحان .شد تمرین کالس در سوال نمونه. شوند

 :3 کانکت

 امتحان. گردید مرور کالس در شده تدریس دروس. شد چک تمرین گتاب و گردید تدریس کالس در 3 کانکت کتاب 1  فصل

 .شد کار به شروع کالس در و تهیه کالس با مناسب داستان کتاب. گردید برگزار ماه ابان 11 تاریخ در ترم میان

 

 :نهم کالس

 : پرورش اموزش

 اماده ترم میان امتحان برای تا شد تکرار و تمرین اموزان دانش با 2 و 1 دروس و. گردید تدریس کامل طور به 2 درس 

 .شد تمرین کالس در سوال نمونه. شوند

 .گردید برگزار ابان 22 تاریخ در ترم میان امتحان

 :3 کانکت

 امتحان .گردید مرور کالس در شده تدریش دروس.شد چک تمرین گتاب و گردید تدریس کالس در 3 کانکت کتاب 1  فصل

 .شد کار به شروع کالس در و تهیه کالس با مناسب داستان کتاب. گردید برگزار ماه ابان 11 تاریخ در ترم میان
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 یونسی خانم ،4931 آبان گزارش

 :هفتم کالس

 :پرورش و آموزش

 .شد گرفته میان ترم امتحان. شد تدریس دوم و بخش دوره ای درس

 .شد پر آموزان دانش توسط آهنگ متن خالی جاهای و شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ سه

 :3 کانکت

 .شد گرفته یان ترمم امتحان.شد حل کار کتاب و شد تدریس دو و سه درس

 شد و تمرینات مربوطه حل شد. یک فصل از کتاب داستان خوانده

 حل و چک شد. KETسواالت مربوط به 

 

 :هشتم کالس

 :پرورش و آموزش

 .شد گرفته ترم میان امتحان. شد تدریس ای دوره بخش و دوم درس

 .شد پر آموزان دانش توسط آهنگ متن خالی جاهای و شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ سه

 :3 کانکت

 .شد گرفته ترم میان امتحان.شد حل کار کتاب و شد تدریس سه و دو درس

 .شد حل مربوطه تمرینات و شد خوانده داستان کتاب از فصل یک

Idioms .توسط هر دانش آموز طراحی شد و سرکالس کار خواهد شد و در زمستان نمایشگاهی برپا خواهد شد 

 احادیث به زبان انگلیسی آغاز شد.پژوهش دو تن از دانش آموزان با موضوع احترام به والدین در قرآن و 

 

 کالس نهم:

 :پرورش و آموزش

 .شد گرفته ترم میان امتحان. شد تدریس ای دوره بخش و دوم درس

 .شد پر آموزان دانش توسط آهنگ متن خالی جاهای و شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ سه
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جلسه بعد این اصطالحات توسط دانش آموزان به یک جلسه اصطالحات روزمره و کاربردی توسط دبیر ارایه شد و از 

 عنوان کار امتیازی ارایه شد.

 :3 کانکت

 .شد گرفته ترم میان امتحان.شد حل کار کتاب و شد تدریس سه و دو درس

 .شد خوانده داستان کتاب از فصل یک 

 پژوهش یکی از دانش آموزان راجع به ترجمه متون علمی آغاز شد.

 .شد چک و حل KET به مربوط سواالت

 

 

 

 نویدادهم خانم ،4931 بانآ گزارش

 :هشتم کالس

 :پرورش و آموزش

 .شد تدریس  دوم درس

 .شد انجام مرتبط های کاربرگ

 .شد اشکال رفع اول درس دو از اموزان دانش تک تک برای ترم میان امتحان برگزاری جهت به

 .شد گرفته ترم میان امتحان

 

 :2کانکت

 .شد حل کار کتاب و شد تدریس  8و 2-6-5 درسهای شامل دو فصل

 .شد اشکال رفع اموزان دانش برای و شد گرفته ماهانه امتحان

 .شد کار اهنگ دو

 .اوردند در کاردستی صورت به را انها اموزان دانش و شد کار انگلیسی المثل ضرب چندین


