
 ، خانم یونسی5931گزارش اسفند ماه  

  :پایه هفتم

   :پراسپکت

 .تدریس شد و کتاب کار حل شد 7تا پایان درس 

 .کارآزمون مرات حل شد و امتحان ماهانه گرفته شد

 :3کانکت 

 .تدریس شد و کتاب کار حل شد 7تا پایان درس 

 .کارت تبریک های عید نوروز به زبان انگلیسی در کالس درست شد

 .آزمون ماهانه برگزار شد

 .یک فیلم نمایش داده شد

  :پایه هشتم

   :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 7تا پایان درس 

 .آزمون ماهانه برگزار شد

 .یک فیلم نمایش داده شد

  :پایه نهم

   :پراسپکت

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

 .کارآزمون مرات حل شد و امتحان ماهانه گرفته شد

 .نمونه سواالت المپیاد در کالس کار شد

 :4کانکت 

 .تدریس شد و کتاب کار حل شد 7تا پایان درس 

 .آزمون ماهانه برگزار شد

 .یک فیلم نمایش داده شد



زبان از دست سازه ها، فلش کارت ها، پوسترها، کارت تبریک ها و پروژه های کتبی دانش آموزان نمایشگاه  •

 .برگزار شد

 

 ، خانم امیرپرویز5931گزارش اسفند ماه 

 : پایه هفتم

 :پراسپکت

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

 .ه دروس فوق گرفته شدکتاب درس ازمون مرات در کالس کار شد. ازمونهای ماهان

 .کانکت: یک تا سر درس سی ام تدریس شد وکتاب کار ان نیز چک شد

 .تمرینات اضافی  و پلی کپی های اضافی در کالس کار شد

 :پایه هشتم

 :پراسپکت

 .تا سر درس هشتم تدریس شد وکتاب کار ان نیز چک شد 

 .گرفته شدکتاب درس ازمون مرات کار شد. ازمونهای ماهانه هر دو کتاب 

 :کانکت چهار

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

 .ضرب المثلهای مشابه فارسی در انگلیسی در کالس کار شد

 .کتاب داستان تا سر فصل نهم کار شد

 .فیلم در کالس کار شد وخالصه نویسی انجام شد

 :پایه نهم

 :پراسپکت

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

 .کتاب درس ازمون مرات در کالس کار شد. ازمونهای ماهانه ی هر دو کتاب گرفته شد

 :کانکت چهار

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

 .کتاب داستان تا سر فصل هشتم کار شد

 .فیلم در کالس کار شدو خالصه نویسی انجام شد

 



 رحیمیان، خانم 5931گزارش اسفند 

   پایه هفتم

   :پراسپکت

 .تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد  7تا انتهای درس 

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

 .آزمون کتبی اسفند ماه برگزار گردید

   :2کانکت 

 . شد تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک  101تا انتهای صفحه  

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

 .آزمون کتبی اسفند ماه انجام شد

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

س از آن خالصه انیمیشن توسط دانش آموزان انیمیشن مرتبط با کالس زبان به زبان انگلیسی به نمایش گذاشته شد و جلسه پ

 .نوشته شده و تعدادی از آن ها در کالس خوانده شد

 پایه هشتم

   :پراسپکت

 .تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد  7تا انتهای درس 

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

 .آزمون کتبی اسفند ماه برگزار گردید

   :2کانکت 

 . تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد   101تا انتهای صفحه  

 .پرسش های شفاهی کالسی وآزمون کتبی اسفند ماه برگزار گردید 

 .کتاب داستان خوانده شد و تمارین مرتبط با هر فصل انجام داده شد 30تا انتهای صفحه 

زبان انگلیسی به نمایش گذاشته شد و جلسه پس از آن خالصه فیلم توسط دانش آموزان نوشته فیلم مرتبط با کالس زبان به 

 .شده و تعدادی از آن ها در کالس خوانده شد

   پایه نهم

   :پراسپکت

 .تدریس شد و کتاب کار آن نیز کامال" چک شد  7تا انتهای درس  

 .آزمون کتبی اسفند ماه برگزار گردید 



:American File  

 .تدریس شد و تمارین مرتبط در کتاب درسی و کتاب تمرین چک شد 73تا انتهای  صفحه 

 .پرسش های شفاهی کالسی وآزمون کتبی اسفند ماه برگزار گردید

 .مطالبی از کتاب توسط دانش آموزان در کالس تدریس شد

ن خالصه فیلم توسط دانش آموزان نوشته فیلم مرتبط با کالس زبان به زبان انگلیسی به نمایش گذاشته شد و جلسه پس از آ

 .شده و تعدادی از آن ها در کالس خوانده شد

 

 

 ، خانم صفا5931گزارش اسفند 

   پایه نهم

 : 3پراسپکت 

 .مرور گردید ۵و  ۴دروس 

 .لغات گرامر و مکالمه ها در کالس تمرین و تکرار شد

 .امتحان ماهانه برگزار گردید 

 .آموزان ارائه گردیدپیک مرآت برای نوروز دانش  

 : 3کانکت 

 . کتاب به طور کامل تدریس گردید ۴فصل 

 .مکالمات آن در کالس اجرا شد

 .کتاب تمرین نیز در کالس انجام شد

 .امتحان ماهانه نیز برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

 

 


