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 یونسی خانم ،9315 مهر گزارش

 هفتم پایه

 :پراسپکت

 .شد تدریس اول درس و معرفی

 و کار شد. شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ یک

 توضیح داد.یکی از دانش آموزان چند اصطالح عامیانه انگلیسی و کاربرد آن ها را 

 :3کانکت 

 کاربرگ زمان حال ساده و استمراری داده و حل شد. .شد حل کار کتاب و شد تدریس یک درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

 پایه هشتم

 :پراسپکت

 .شد تدریس 2 درس مکالمه و یک درس

 .کردند اجرا کالس جلوی در و ساختند جدید مکالمه نفره دو گروههای در آموزان دانش

 و کار شد. شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ یک

 امتحان ماهانه گرفته شد. 

 :3کانکت 

 کاربرگ زمان حال ساده و استمراری داده و حل شد. .شد حل کار کتاب و شد تدریس یک درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

کاربرگی که حاوی سواالت انگلیسی بازدید از برج آزادی رفتند و به عنوان گزارش کار انگلیسی به  به آموزان دانش* 

 درباره برج بود پاسخ دادند و بهترین گزارش کارها بر روی برد قرار گرفت.

 پایه نهم

 :پراسپکت

 .و پرسیده شد به همراه تمامی لغات مربوط به شخصیت تدریس یک درس

 .کردند اجرا کالس جلوی در و ساختند جدید مکالمه نفره دو گروههای در آموزان دانش

 و کار شد. شد آورده آموزان دانش توسط آهنگ یک
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 امتحان ماهانه گرفته شد. 

 : 4کانکت

 کاربرگ زمان گذشته ساده و استمراری داده و حل شد. .شد حل کار کتاب و شد تدریس یک درس

 .شد گرفته ماهانه امتحان

انگلیسی به کاربرگی که حاوی سواالت بازدید از موزه دفاع مقدس رفتند و به عنوان گزارش کار  به آموزان دانش* 

 انگلیسی درباره موزه بود پاسخ دادند و بهترین گزارش کارها بر روی برد قرار گرفت.

 

                                                                                               ، خانم امیرپرویز9315گزارش مهر 

 پایه هفتم:                                                                        

 کتاب پراسپکت:

 تا سر درس دوم تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد. 

 :1کتاب کانکت

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

                           آزمون ماهانه هر دو کتاب گرفته شد .             

 پایه هشتم:                                                                      

 کتاب پراسپکت:

 تاسر درس دوم تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد. 

 :4کتاب کانکت

 تا سر درس ششم تدریس شد وکتاب کار آن نیز چک شد. 

 آزمون ماهانه هر دو کتاب گرفته شد.                                      

اردو: بازدید از برج آزادی و موزه های آن و در انتها پاسخ به 

 سواالت مربوطه توسط دانس آموزان به زبان انگلیسی.

 پایه نهم:

 کتاب پراسپکت:

 تا سر درس دوم تدریس شد وکتاب کار آن نیز چک شد. 
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 کانکت: کتاب

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

 آزمون ماهانه هر دو کتاب گرفته شد.

اردو:بازدید از موه دفاع مقدس و در انتها پاسخ به سواالت مربوطه 

 توسط دانش آموزان به زبان اگلیسی.

 

 رحیمیان خانم. 9315 مهر گزارش

 هفتم کالس

 پراسپکت:

 .شد چک" کامال نیز آن کار کتاب و شد تدریس 2و 1 درس

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

 .گردید برگزار هماهنگ ماهیانه کتبی آزمون

 :2کانکت 

 کتاب و درسی کتاب در مرتبط تمارین و شد تدریس 7 درس انتهای تا

  .شد چک تمرین

 آموزان دانش زبان دفاتر در درسی مطالب با مرتبط اضافه تمارین

 .شد گفته

 .شد انجام کالسی شفاهی های پرسش و ماهیانه کتبی آزمون

 .گردید برگزار زبان گروه با همراه توچال اردوی

 هشتم کالس

 پراسپکت:

 .شد چک" کامال نیز آن کار کتاب و شد تدریس 2و 1 درس

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

 .گردید برگزار هماهنگ ماهیانه کتبی آزمون

 :2کانکت

 کتاب و درسی کتاب در مرتبط تمارین و شد تدریس 4 درس انتهای تا

  .شد چک تمرین
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 .گردید برگزار ماهیانه کتبی وآزمون کالسی شفاهی های پرسش

 .گردید برگزار زبان گروه با همراه آزادی برج از بازدید

 نهم کالس

 پراسپکت:

 .شد چک" کامال نیز آن کار کتاب و شد تدریس 3 درس انتهای تا

 .گردید برگزار هماهنگ ماهیانه کتبی آزمون

 :3امریکن انگلیش 

 کتاب در مرتبط تمارین و شد تدریس 2 ازدرس ونیمی 1 درس 

  .شد چک تمرین کتاب و درسی

 .گردید برگزار ماهیانه کتبی وآزمون کالسی شفاهی های پرسش

 .گردید برگزار زبان گروه با همراه مقدس دفاع موزه از بازدید

 

 ، خانم صفا9315گزارش مهر 

 کالس نهم

  : 3کتاب پراسپکت 

 تدریس گردید . 1درس 

 مکالمات آن در کالس توسط دانش آموزان اجرا شد .

 کتاب تمرین در کالس حل و بررسی شد . 1فصل 

  . امتحان مربوطه برگزار گردید

  :3کتاب کانکت 

 بخش فصل اول تدریس گردید و کتاب تمرین آن بررسی شد. 3

 مکالمات مربوط به آن در کالس اجرا شد . 

 . امتحان ماهانه برگزار شد

اردو:بازدید از موه دفاع مقدس و در انتها پاسخ به سواالت مربوطه 

 توسط دانش آموزان به زبان اگلیسی.

 


