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 ، خانم امیرپرویز1395گزارش فروردین و اردیبهشت 

 :کالس هفتم

 :کتاب آموزش و پرورش

 .هر جلسه کوییز گرفته شد و آزمونهای ماهانه هم گرفته شد.تا انتها تدریس شد  و کتاب کار آن نیز چک شد 

 .آزمون لیستنینگ و سپیکینگ گرفته شد

 : 1کتاب کانکت 

 .تا انتهای کتاب تدریس شد هر جلسه آزمون گرفته شد و کتاب کار هم چک شد

 .گرفته شدآزمونهای ماهانه 

 

 :کالس هشتم

 :کتاب آموزش و پرورش 

 .آزمون ماهانه گرفته شد.تا انتهای کتاب تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد

 .آزمون لیستنینگ و سپیکینگ گرفته شد

 : 4کتاب کانکت 

 .آزمونهای ماهانه هر دو کتاب گرفته شد.تا انتها تدریس شد و کتاب کار آن نیز چک شد

 .کنفرانس در گروه های سه تایی و با استفاده از پاور پوینت اجرا گردید. ر کالس کار شدکتاب داستان د

 

 :کالس نهم

 :کتاب آموزش و پرورش

 .آزمونهای ماهانه گرفته شد.تا انتها تدریس شد وکتاب کار آن نیز چک شد 

 .آزمون لیستنینگ و سپیکینگ گرفته شد

 :4کتاب کانکت 

 .آزمونهای ماهانه هر دو کتاب  گرفته شد.ر آن نیز چک شدتا انتها تدریس شدو کتاب کا

 .کنفرانس در گروهای سه نفری در کالس اجرا شد.کتاب داستان در کالس کار شد

 .آزمونهای آماده سازی جهت امتحانات پایان ترم از هر سه پایه بعمل آمد

 



 

 ، خانم صفا1395گزارش فروردین و اردیبهشت 

 :کالس هفتم

: اهْزظ پرّرظ   

.کتاب پایَ ی ُفتن بَ اتوام رضیذ ، هکالوَ ُا در کالش تْضط داًع اهْزاى اجرا غذ      

.کتاب توریي در کالش چک غذ ّ اهتحاى هاُاًَ برگسار گردیذ      

.ًوًَْ ضْاالت اهتحاًات خرداد هاٍ در کالش توریي غذ         

. برگسار گردیذ( لیطٌیٌگ ّ اضپیکیٌگ)اهتحاًات غفاُی      

: 2ت کاًک  

تذریص غذ ّ کتاب کار حل گردیذ ّ اهتحاى هاُاًَ در پایاى فرّردیي ّ اهتحاى پایاى ترم در  8ّ  7فصل        

. پایاى اردیبِػت برگسار غذ       

 

:کالش هشتم  

: اهْزظ پرّرظ   

.کتاب پایَ ی ُػتن بَ اتوام رضیذ ، هکالوَ ُا در کالش تْضط داًع اهْزاى اجرا غذ      

.کتاب توریي در کالش چک غذ ّ اهتحاى هاُاًَ برگسار گردیذ      

.ًوًَْ ضْاالت اهتحاًات خرداد هاٍ در کالش توریي غذ         

. برگسار گردیذ( لیطٌیٌگ ّ اضپیکیٌگ)اهتحاًات غفاُی         

:  3کاًکت   

ّردیي ّ اهتحاى پایاى ترم درتذریص گردیذ ّ کتاب توریي چک غذ ّ اهتحاى هاُاًَ در پایاى فر 7ّ  6فصل       

. پایاى اردیبِػت برگسار غذ      

 

:کالش نهم  

: اهْزظ پرّرظ   

.کتاب پایَ ی ًِن بَ اتوام رضیذ ، هکالوَ ُا در کالش تْضط داًع اهْزاى اجرا غذ      

.کتاب توریي در کالش چک غذ ّ اهتحاى هاُاًَ برگسار گردیذ      



 

.اد هاٍ در کالش توریي غذًوًَْ ضْاالت اهتحاًات خرد         

. برگسار گردیذ( لیطٌیٌگ ّ اضپیکیٌگ)اهتحاًات غفاُی         

: 3کاًکت   

تذریص گردیذ ّ کتاب توریي چک غذ ّ اهتحاى هاُاًَ در پایاى فرّردیي ّ اهتحاى پایاى ترم در 6فصل       

. پایاى اردیبِػت برگسار غذ      

 

 یونسی، خانم 1395گزارش فروردین و اردیبهشت 

 :کالس هفتم

: اهْزظ پرّرظ 

 .کتاب تا پایاى تذریص غذ ّ کتاب کار حل ّ چک غذ

 .اهتحاى غفاُی گرفتَ غذ

 :3کاًکت 

 .اهتحاى پایاى ترم برگسار غذ .کتاب بَ پایاى رضیذ ّ توریٌات کتاب کار حل غذ

 .کتاب داضتاى بَ پایاى رضیذ. یک فیلن پخع غذ

 .آهْزاى پخع غذُر ُفتَ یک آٌُگ تْضط داًع 

 .داًع آهْزاى هْضْعاتی را بَ دلخْاٍ خْد اًتخاب کردًذ ّ کٌفراًص دادًذ

 .فعالیت ُای هجازی زباًی در گرٍّ تلگرام کَ قبل از عیذ ایجاد غذٍ بْد، اداهَ یافت

 

 :کالش هشتم

: اهْزظ پرّرظ 

 .کتاب تا پایاى تذریص غذ ّ کتاب کار حل ّ چک غذ

 .کار غذًوًَْ ضْاالت اهتحاًی  .اهتحاى غفاُی گرفتَ غذ

 :3کاًکت 

 .اهتحاى پایاى ترم برگسار غذ .کتاب بَ پایاى رضیذ ّ توریٌات کتاب کار حل غذ

 .ُر ُفتَ یک آٌُگ تْضط داًع آهْزاى پخع غذ .کتاب داضتاى بَ پایاى رضیذ. یک فیلن پخع غذ



 

 :کالش نهم

: اهْزظ پرّرظ 

 .ّ چک غذ کتاب تا پایاى تذریص غذ ّ کتاب کار حل

 .ًوًَْ ضْاالت اهتحاًی کار غذ. اهتحاى غفاُی گرفتَ غذ

 :3کاًکت 

 .اهتحاى پایاى ترم برگسار غذ .کتاب بَ پایاى رضیذ ّ توریٌات کتاب کار حل غذ

 . یک فیلن پخع غذ

 .ُر ُفتَ یک آٌُگ تْضط داًع آهْزاى پخع غذ

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 


