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 ، خانم امیرپرویز4931گزارش مهر 

 

 :کالس هفتم

 کتاب اموزش وپرورش:

 .درس اول تدریس شدو کتاب کار ان نبز چک شد 

 .ازمون ماهانه گرفته شد

 : 1کتاب کانکت 

 .تدریس شد وکتاب کار ان نیز چک شد 8تادرس 

 .ازمون ماهانه گرفته شد

 

 :کالس هشتم

 کتاب اموزش و پرورش:

 .تا پایان درس اول تدریس شد و کتاب کار ان نیز چک شد 

 .ازمون ماهانه گرفته شد

 :4کتاب کانکت

 .تدریس شدو کتاب کار ان چک شد 7تا درس 

 .ازمون ماهانه گرفته شد

 

 :کالس نهم

 کتاب اموزش و پرورش:

 .تا پایان درس اول و دو صفحه از درس دو تدریس شد و کتاب کار درس اول چک شد 

 .ازمون ماهانه گرفته شد

 :4کتاب کانکت

 .تدریس شد وکتاب کار ان نبز چک شد 8تادرس

 .ازمون ماهانه گرفته شد



3 
 

 ، خانم صفا4931گزارش مهر 

 کالس هفتم:

 : پرورش اموزش

 شد. اجرا اموزان دانش توسط کالس در ها مکالمه ، گردید تدریس 2 درس از صفحه دو و 1 درس

 .گردید برگزار ماهانه امتحان و شد چک کالس در تمرین کتاب

 :2کانکت 

 گردید. برگزار ماهانه امتحان شد حل کار کتاب و شد تدریس 1 درس

 .گردد برگزار اموزان دانش توسط نمایش یک شد قرار

 

 کالس هشتم:

 : پرورش اموزش

 شد. اجرا اموزان دانش توسط کالس در ها مکالمه ، گردید تدریس 2 درس مکالمه و 1 درس

 .گردید برگزار ماهانه امتحان و شد چک کالس در تمرین کتاب

 :3کانکت 

 .شد چک تمرین کتاب و گردید تدریس 2کتاب کانکت 8 درس

 .گردید برگزار کالس در 8 درس کوییز

 .شد تدریس 3کتاب کانکت  از صفحه9

 .نمایند تزیین و نوشته کالس در را خود نظر موردidiom ی برگه آموزان دانش شد قرار

 

 کالس نهم:

 : پرورش اموزش

 شد. اجرا اموزان دانش توسط کالس در ها مکالمه ، گردید تدریس 2 درس از صفحه دو و 1 درس

 .گردید برگزار ماهانه امتحان و شد چک کالس در تمرین کتاب

 :3کانکت 

 .شد چک تمرین کتاب و گردید تدریس 2کانکت کتاب 8 درس

 .گردید برگزار کالس در 8 درس کوییز

 .شد تدریس 3کتاب کانکت  از صفحه4

 

 

 

 

 

 



4 
 

 ، خانم یونسی4931گزارش مهر 

 کالس هفتم:

 :آموزش و پرورش

 امتحان درس یک گرفته شد. .معرفی و درس اول تدریس شد

کار شد و سپس دو آهنگ توسط دانش آموزان آورده شد و جاهای خالی متن یک آهنگ به عنوان نمونه  توسط دبیر مربوطه 

 آهنگ توسط دانش آموزان پر شد.

 :3کانکت 

 .امتحان ماهانه گرفته شد.درس یک تدریس شد و کتاب کار حل شد

 

 کالس هشتم:

 :آموزش و پرورش

 امتحان درس یک گرفته شد. .درس اول تدریس شد

دبیر مربوطه کار شد و سپس دو آهنگ توسط دانش آموزان آورده شد و جاهای خالی متن  یک آهنگ به عنوان نمونه  توسط

 آهنگ توسط دانش آموزان پر شد.

 :3کانکت 

 .امتحان ماهانه گرفته شد.درس یک تدریس شد و کتاب کار حل شد

 

 کالس نهم:

 :آموزش و پرورش

 امتحان درس یک گرفته شد. .درس اول تدریس شد

 اب راجع به شخصیت ها و مترادف ها و متضادها کار شد.لغات فراتر از کت

یک آهنگ به عنوان نمونه  توسط دبیر مربوطه کار شد و سپس دو آهنگ توسط دانش آموزان آورده شد و جاهای خالی متن 

 آهنگ توسط دانش آموزان پر شد.

 :3کانکت 

 .امتحان ماهانه گرفته شد.درس یک تدریس شد و کتاب کار حل شد
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 ، خانم نویدادهم4931مهر  گزارش

 کالس هشتم:

 آموزش و پرورش:

 معارفه و اشنایی با دانش اموزان انجام شد. 

 درس اول  تدریس شد.

به جهت تمرین بیشترمطالبی فراتر و مرتبط با مفاهیم کتاب درسی ) مانند اموزش زبانها و ملیتهایی غیر از انچه در کتاب 

 داده شد.درسی هست( با جزئیات بیشتری آموزش 

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

 :2کانکت 

 تدریس شد و کتاب کار حل شد.  4و  3-2-1فصل یک شامل درسهای 

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

 یک اهنگ کار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


