
 بسمه تعالی
   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 
 :عرصه آموزشی عموميزبان : موضوع درس

 -کـــــــــالس
البراتـــــوار 

 زبان

تعــداد کــل 
 ٣: واحد 

      ٢: تئــــوری 
 ١:عملی

رادیولوژي،اتاق عمل،  :رشته و مقطع حتصیلی
ن آوري اطالعــات ســالمت، فیزیــوتراپی، هوشــبري، فــ

 مقطع کارشناسی -کاردرمانی

سـال   اولنیمسـال   :تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکیـد بـر   : هدف کلی درس
 ساختار زبان 

رقیه : تدوین کننده 
رشـد  كارشناس ا ساجدی

 آموزش زبان انگلیسي
دانشجو در پایان هر : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح جلسه 

 )جلسه قادر خواهد بود
حنوه ارائه دروس ،  حیطه 

 رسانه و وسیله 
ارزشیابی و 

 فعالیتهای تکمیلی 

 اول

ــی دروس،   معرفـــ
 اهداف آن 

آشـــنایی بـــا  -
منادها و کلیدهای 
ــان   ــی زبـ آوایـ

سی و تلفـظ  انگلی
 واژگان 

ــتفاده از  - اســ
 فرهنگ لغت 

روشهای خواندن  -
ــی   ــون انگلیس مت

ــارگیری ( بکـــــ
های موجـود  نشانه
 ) در منت 

ــازی  - واژه ســـ
ها یادگیری واژه(

 ) در منت 
ــر   - ــد بـ تاکیـ

 ساختار زبان 
 Navajo)تدریس درس-

Sand Painting 

فراگیر بتواند عالئم فونتیک را به طور صـحیح   -
واژگان انگلیسی را با اسـتفاده از   تلفظ کند و

 . این عالئم به درستی بیان کند
 . درستی تلفظ کند% ٨٠واژگان درس را با  -
صحت خبواند  خالصـه درس را بـه   % ٨٠درس را با  -

 . زبان انگلیسی بیان کند
دامنه لغات و کاربرد آـا در مجـالت را بیـان     -

 . کند
ر گرامـری  مجالت انگلیسی را با توجه به سـاختا  -

 . خطا بیان کند% ٢٠آن با حداکثر 
 . خطا ترمجه کند% ٢٠مجالت درس را با حداکثر  -

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

ارائه مطالب مهراه 
ــای   ــا مثاهلــ بــ
کاربردی ، ارائـه  
کنفــــرانس بــــا 
استفاده از وایـت  
ــک ،   ــرد ، ماژی ب

 ویدئو پروژکتور
Power Point 

 CDکتـاب،   :وسیله
ــتاد و  ، ــزوه اس ج

Flash Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
به سـواالت ، پرسـش   
های شـفاهی از درس  
در هر جلسه، اجنـام  
کوئیز و آزمون چند 

) MCQ(گزینــــه ای 
Matching-  ترمجه منت ،

شرکت در فعالیتهای 
ی گروهــی ارزشــیاب 

پایانی بصورت سواالت 
 cloze)ایچنـد گزینـه  

test)   جـــــایگزین ،
سازی کلمـات ، درک  
مطلب و ترمجه ، نوشنت 

Phonetic  واژگان 
 

 دوم

  متریناجنام  - 
 تدریس درس  -

Ceramics 
 مهارت خواندن  -
شناخت کلمـاتی  (

که بـیش از یـک   
 ) معنا دارند

 واژه شناسی  -

کلمات را با یکـدیگر مقایسـه کـرده و واژه     -
ب درست را جهت کامل کردن جاهـای خـالی انتخـا   

 مناید
 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
 . واژگان درس را به درستی تلفظ کند -
درسـتی خبوانـد و خالصـه    % ٨٠منت درسی را بـا   -

 .مفاهیم درس را به زبان انگلیسی بیان کند

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش  
 و پاسخ 

ارائه مطالب بـا  
استفاده از وایت 
بــرد، ماژیــک ،  

 پروژکتور ویدئو
 Power Point 

 CDکتاب، : وسیله

حضور و غیاب و پاسخ 
به سـواالت ، پرسـش   
های شـفاهی از درس  
در هر جلسه، اجنـام  
کوئیز و آزمون چند 

) MCQ(گزینــــه ای 
Matching-  ترمجه منت ،

شرکت در فعالیتهای 
ی گروهــی ارزشــیاب 

 ١حه فص



تاکید بر روی  -
 ساخت زبان 

، جزوه اسـتاد و  
Flash Card 

پایانی بصورت سواالت 
 cloze)ایچنـد گزینـه  

test)   جـــــایگزین ،
سازی کلمـات ، درک  
مطلب و ترمجه ، نوشنت 

Phonetic واژگان 
 

  
 

 بسمه تعالی
   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 
ــوع درس ــیش : موض ــان پ زب
 عموميزبان دانشگاهی 

: عرصه آموزشی
ــالس  -کـــــــ

ــوار البر اتـــ
 زبان

تعداد کـل  
 3: واحد 

    ٢: تئــوری 
 ١:عملی

رادیولوژي،اتـاق  : رشته و مقطع حتصـیلی 
عمل، هوشبري، فن آوري اطالعات سالمت، فیزیـوتراپی،  

 مقطع کارشناسی -کاردرمانی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

ر خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکید بـر  آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت د: هدف کلی درس
 ساختار زبان 

 : تدوین کننده 
 رقیه ساجدی

دانشجو در پایان هر : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح  جلسه 
 )جلسه قادر خواهد بود

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

 سوم 

 مترین درس - 
 تدریس درس  -

Graffiti 
 مهارت خواندن  -

(Previewing) 
-واژه -

 Collocationsسازی
ــر   - ــد بـ تاکیـ

 ساختار زبان  

واژگان درست را جهت کامـل کـردن جاهـای خـالی      -
 . انتخاب کند

صحت خالصه آن را به % ٨٠منت درس را خبواند  و با  -
 . زبان انگلیسی بیان کند

صحت به % ٨٠ده در مورد درس را با سواالت مطرح ش -
 . انگلیسی پاسخ دهد

 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
با توجه به نقش گرامری واژگان ، واژه درست را  -

 . در مجالت داده شده بکار بربد
 شناختی

مهارتی (
( 

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

ارائه مطالب مهراه 
با مثاهلای کاربردی 

فـرانس  ، ارائه کن
بــا اســتفاده از  
وایت برد ، ماژیک 
 ، ویدئو پروژکتور

Power Point 
 CDکتـاب،  : وسیله

،جــزوه اســتاد و  
Flash Card 

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
پاسخ بـه سـواالت ،   
پرسش های شفاهی از 
ــه،  ــر جلس درس در ه
اجنـــام کـــوئیز و  
آزمون چنـد گزینـه   

 -MCQ (Matching(ای 
، ترمجه منت شرکت در 
ــی ــهای گروه  فعالیت

ــانی  ــیابی پای ارزش
بصورت سـواالت چنـد   

،   (cloze test)ایگزینه
جـــایگزین ســـازی  
کلمات ، درک مطلـب  
ــنت  ــه ، نوشـ و ترمجـ

Phonetic  واژگان 

چهارم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

The United Nations 
مهارت خوانـدن   -
 ) استنتاج کردن(
 Partsواژه سازی  -

راف را بـه انگلیسـی بیـان    نکته اصلی هر پاراگ -
 . کند
 . خبواند و ترمجه کندصحت % ٨٠درس را با  -
سوال به انگلیسی بیان  ٢در مورد منت درس حداقل  -

 . کند
 . به سواالت درک مطلب به درستی پاسخ دهد -

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

رائه مطالـب بـا   ا
استفاده از وایـت  
ــک ،  ــرد، ماژیـ بـ

 ویدئو پروژکتور 

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
پاسخ بـه سـواالت ،   
پرسش های شفاهی از 
ــه،  ــر جلس درس در ه
اجنـــام کـــوئیز و  
آزمون چنـد گزینـه   

 ٢حه فص



of Speech - ا در مجالت را بیان کنددامنه لغات و کاربرد آ   .Power Point 
 CDکتـاب،  : وسیله

ــتاد و  ــزوه اس ، ج
Flash Card 

 -MCQ (Matching(ای 
، ترمجه منت شرکت در 

ــهای ــی  فعالیت گروه
ــیاب ــانی ارزش ی پای

بصورت سـواالت چنـد   
،   (cloze test)ایگزینه

جـــایگزین ســـازی  
کلمات ، درک مطلـب  
ــنت  ــه ، نوشـ و ترمجـ

Phonetic واژگان 

 پنجم 

 درسمترین  - 
 تدریس درس  -

Unicef 
( مهارت خواندن -

  ) خواندن امجالی
-واژه -

ــازی ــناخت (سـ شـ
 )پیشوندها

تاکید بـر روی   -
 ساخت زبان 

 . عادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کندم -
مجالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامـری آن   -

 . خطا بیان کند% ٢٠با حداکثر 
کلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه درسـت   -

 . را جهت کامل کردن جاهای خالی انتخاب مناید
نکته اصلی هر پاراگراف را بـه انگلیسـی بیـان     -

 . کند

 تیشناخ
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

ارائه مطالـب بـا   
استفاده از وایـت  
ــک ،  ــرد، ماژیـ بـ

 ویدئو پروژکتور
 Power Point 

 CDکتـاب،  : وسیله
ــتاد و  ــزوه اس ، ج

Flash Card 

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
پاسخ بـه سـواالت ،   
پرسش های شفاهی از 
ــه،  ــر جلس درس در ه
اجنـــام کـــوئیز و  
آزمون چنـد گزینـه   

 -MCQ (Matching(ای 
، ترمجه منت شرکت در 
ــی  ــهای گروه فعالیت

ــیاب ــانی ارزش ی پای
بصورت سـواالت چنـد   

،   (cloze test)ایگزینه
جـــایگزین ســـازی  
کلمات ، درک مطلـب  
ــنت  ــه ، نوشـ و ترمجـ

Phonetic واژگان 
 بسمه تعالی

   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 
 یک نیمسال حتصیلی فرم تدوین طرح درس استاد در 

: عرصه آموزشی عموميزبان  :موضوع درس
ــالس  -کـــــــ

ــوار  البراتـــ
 زبان

تعداد کـل  
 3: واحد 

ــوری      ٢: تئـ
 ١:عملی

رادیولوژي،اتـاق  : رشته و مقطـع حتصـیلی  
عمل، هوشبري، فن آوري اطالعات سالمت، فیزیـوتراپی،  

 مقطع کارشناسی -کاردرمانی

نیمســال اول ســال : تـــــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر : هدف کلی درس
 ساختار زبان 

 :تدوین کننده 
 رقیه ساجدی 

دانشجو در پایان هر جلسه : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح جلسه 
 )قادر خواهد بود

رائه دروس ، حنوه ا حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

ششم  

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

The Olympic 
Movement 

 مهارت خواندن  -
فهمیدن فرق بـین  (

سـی  مجله بـه انگلی  ٣-۴الب نکات مهم هر درس را در ق -
 . بیان کند

به سواالت مطرح شده در مـورد مـنت درس بـه انگلیسـی      -
 . پاسخ دهد

 . واژگان مناسب را جهت کامل منودن مجالت انتخاب کند -
 . ایده اصلی هر پاراگراف را بیان کند -

 شناختی
مهارتی (

( 

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

ارائه مطالـب مهـراه   
با مثاهلای کـاربردی  

با ، ارائه کنفرانس 
ــت   ــتفاده از وای اس

حضور و غیاب و پاسـخ  
به سواالت ، پرسش های 
شفاهی از درس در هـر  
جلسه، اجنام کـوئیز و  
آزمون چند گزینـه ای  

)MCQ (Matching-  ،

 ٣حه فص



 ) حقایق و عقاید
 واژه سازی  -

Inference 
تاکیــد بــر روی  -

 ساخت زبان 

ــک ،   ــرد ، ماژیـ بـ
 ویدئو پروژکتور

Power Point 
ــیله ــاب، : وس  CDکت

 Flash،جزوه استاد و 
Card 

ــرکت در   ــنت ش ــه م ترمج
فعالیتـــهای گروهـــی 

ابی پایـــانی ارزشـــی
ــد   ــواالت چن ــورت س بص

ــه ،  (cloze test)ای گزین
جایگزین سازی کلمـات  
، درک مطلب و ترمجه ، 

 واژگان  Phoneticنوشنت 

هفتم  

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Hawaii 
مهــــــــــارت  -

ــدن ــه (خوانـ خالصـ
 ) کردن

 واژه سازی  -
یــادگیری کلمــات (

 ) مرتادف 
تاکیــد بــر روی  -

 ساخت زبان

ان صحیح را جهت کامل منـودن جاهـای خـالی مجـالت     واژگ -
 . انتخاب کند

صحت خبواند و خالصه مفاهیم درس را به % ٨٠درس را با  -
 . زبان انگلیسی بیان کند

مجالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامـری آن بـا    -
 . بیان کند خطا% ٢٠حداکثر 

 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -

 شناختی
 )مهارتی(

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

ــا   ــب ب ــه مطال ارائ
ــت   ــتفاده از وای اس
برد، ماژیک ، ویدئو 

 Power Pointپروژکتور 
،  CDکتـاب،  : وسیله

 Flashجزوه اسـتاد و  
Card 

حضور و غیاب و پاسـخ  
به سواالت ، پرسش های 
شفاهی از درس در هـر  
جلسه، اجنام کـوئیز و  
آزمون چند گزینـه ای  

)MCQ (Matching-  ،
ــرکت در   ــنت ش ــه م ترمج
فعالیتـــهای گروهـــی 
ارزشـــیابی پایـــانی 
ــد   ــواالت چن ــورت س بص

ــه ،   (cloze test)ایگزین
جایگزین سازی کلمـات  
، درک مطلب و ترمجه ، 

 واژگان Phoneticنوشنت 

هشتم  

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

National Parks 
 مهارت خواندن -
مشخص کردن موضوع (

 ) و ایده اصلی
 واژه سازی  -
اســــــتفاده از (

 ) پیشوندها 
تاکیــد بــر روی  -

 ساخت زبان

 . صحت خبواند و ترمجه کند% ٨٠درس را با  -
 . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
به سواالت مطرح شده در مـورد مـنت درس بـه انگلیسـی      -

 . پاسخ دهد

 اختیشن
 )مهارتی(

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

ــا   ــب ب ــه مطال ارائ
ــت   ــتفاده از وای اس
برد، ماژیک ، ویدئو 

 Power Pointپروژکتور 
،  CDکتـاب،  : وسیله

 Flashجزوه اسـتاد و  
Card 

حضور و غیاب و پاسـخ  
به سواالت ، پرسش های 
شفاهی از درس در هـر  
جلسه، اجنام کـوئیز و  
آزمون چند گزینـه ای  

)MCQ (Matching-  ،
ــرکت در   ــنت ش ــه م ترمج
فعالیتـــهای گروهـــی 
ارزشـــیابی پایـــانی 
ــد   ــواالت چن ــورت س بص

ــه ،   (cloze test)ایگزین
جایگزین سازی کلمـات  
، درک مطلب و ترمجه ، 

 واژگان Phoneticنوشنت 
  

 بسمه تعالی
   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 ر یک نیمسال حتصیلی فرم تدوین طرح درس استاد د
: عرصه آموزشی عموميزبان : موضوع درس

ــالس  -کـــــــ
ــوار  البراتـــ

 زبان

تعــداد کــل 
 3: واحد 

    ٢: تئـــوری 
 ١:عملی

رادیولوژي،اتـاق  : رشته و مقطع حتصـیلی 
عمل، هوشبري، فن آوري اطالعات سالمت، فیزیـوتراپی،  

 مقطع کارشناسی -کاردرمانی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

 ۴حه فص



آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکید بـر  : هدف کلی درس
 ساختار زبان 

 :تدوین کننده 
 رقیه ساجدی 

دانشجو در پایان هر جلسه : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح  جلسه 
 )قادر خواهد بود

ارائه دروس ،  حنوه حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

 م 

اجنــام متــرین و    
مـــرور مطالـــب  

 جلسات گذشته
REVIEW   

به سواالت مطرح شده در مورد مـنت درس بـه انگلیسـی     -
 . پاسخ دهد

با توجه به معنای مجالت ، واژگان درست را جهت کامل  -
 . منودن جاهای خالی انتخاب کند

صــحت % ٨٠االت مطــرح شــده در مــورد درس را بــا ســو -
 .انگلیسی پاسخ دهد

با توجه به نقش گرامری واژگان، واژه درسـت را در   -
 . مجالت داده شده بکار بربد

 
 شناختی

مهارتی (
( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  
با مثاهلای کاربردی 
ــرانس  ــه کنف ، ارائ
ــتفاده از  ــا اسـ بـ

ک وایت برد ، ماژیـ 
 ، ویدئو پروژکتور

Power Point 
ــیله ــاب، : وس  CDکت

 Flash،جزوه استاد و 
Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینـــــه ای 
Matching-  ترمجــه مــنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

 cloze)ای زینـه چنـد گ 
test)   جایگزین سـازی ،

کلمات ، درک مطلب و 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

 واژگان 

 دهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Satellites 
 مهارت خواندن -
پیش بینی کـردن  (
( 
 واژه سازی -
دســـته بنـــدی  (

کلمات و عبـادات   
 ( 
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

 . رستی پاسخ دهدبه سواالت درک مطلب به د -
مجله به انگلیسـی   ٣-۴نکات مهم هر درس را در قالب  -

 . بیان کند
ــا  - ــان درس را ب ــادل  % ٨٠واژگ ــظ و مع ــتی تلف درس

 . انگلیسی آا را بیان کند
کلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه درسـت را   -

 .جهت کامل کردن جاهای خالی انتخاب مناید

 شناختی
 )مهارتی(

، پرسـش و  سخنرانی 
 پاسخ 

ــا  ــب ب ــه مطال ارائ
ــت  ــتفاده از وای اس
بـــرد، ماژیـــک ،  

 ویدئو پروژکتور 
Power Point 

،  CDکتاب، : وسیله
 Flashجزوه استاد و 

Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینـــــه ای 
Matching-  ترمجــه مــنت ،

رکت در فعالیتـهای  ش
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (cloze test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ
کلمات ، درک مطلب و 

 Phoneticترمجه ، نوشـنت  
 واژگان

یازدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Motor Vehicles The 
pros & cons 

 مهارت خواندن -
یادگیری کلمـات  (

 )ناآشنا  
ه واژ -

شـــناخت (ســـازی
 ) پسوندها 

تاکید بـر روی   -
 ساخت زبان

 . صحت خبواند و ترمجه کند% ٨٠درس را با  -
 . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
سواالت مطرح شده در مورد منت درس به انگلیسی پاسـخ   -

 . دهد
 

 شناختی
 )مهارتی(

نرانی ، پرسـش و  سخ
 پاسخ 

ــا  ــب ب ــه مطال ارائ
ــت  ــتفاده از وای اس
بـــرد، ماژیـــک ،  

 ویدئو پروژکتور 
Power Point 

،  CDکتاب، : وسیله
 Flashجزوه استاد و 

Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینـــــه ای 
Matching- مــنت  ، ترمجــه

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (cloze test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ



کلمات ، درک مطلب و 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

 واژگان
 بسمه تعالی

   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 
 لی فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصی

: عرصه آموزشی عموميزبان : موضوع درس
ــالس  -کـــــــ

ــوار  البراتـــ
 زبان

تعــداد کــل 
 3: واحد 

ــوری      ٢: تئ
 ١:عملی

رادیولوژي،اتـاق  : رشته و مقطع حتصـیلی 
عمل، هوشبري، فن آوري اطالعات سالمت، فیزیوتراپی، 

 مقطع کارشناسی -کاردرمانی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکید بـر  : هدف کلی درس
 ساختار زبان 

 :تدوین کننده 
 رقیه ساجدی 

دانشجو در پایان هر : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح  جلسه 
 )جلسه قادر خواهد بود

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 انه و وسیله رس

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

دوازدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

New Plants 
 مهارت خواندن -
ــت ( ــنت یادداش نوش

 )در حاشیه منت
واژه  -

  Supporting Ideasسازی
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

به سواالت مطرح شده در مورد منت درس بـه انگلیسـی    -
 . پاسخ دهد

رد هر پاراگراف حـداقل یـک سـوال انگلیسـی     در مو -
 . بیان کند

 . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
با توجه به نقش گرامری واژگان، واژه درست را در  -

 . مجالت داده شده بکار بربد
کلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه درست را  -

 . دجهت کامل کردن جاهای خالی انتخاب منای
مجالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامری آن با  -

 . خطا بیان کند% ٢٠حداکثر  
  

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  
با مثاهلای کاربردی 
ــرانس  ــه کنف ، ارائ
ــتفاده از  ــا اسـ بـ
وایت برد ، ماژیـک  

 ، ویدئو پروژکتور
Power Point 

 CDکتــاب، : وســیله
 Flashه استاد و ،جزو
Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
بــه ســواالت ، پرســش 
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینــــه ای 
Matching-   ترمجه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

 cloze)ای چنـد گزینـه  
test)  جایگزین سازی ،

ب و کلمات ، درک مطل
 Phoneticترمجه ، نوشنت 

 واژگان 

 سیزدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Up in Smoke 
 مهارت خواندن -
رسیدن سوال از پ(

هنگــام در خــود 
 )خواندن 

واژه  -
 Prefixesسازی

تاکید بـر روی   -
 ساخت زبان

 . درستی تلفظ کند% ٨٠واژگان درس را با  -
 . ان کندمعادل انگلیسی واژگان جدید را بی -
مجله به انگلیسی  ٣-۴نکات مهم هر درس را در قالب  -

 . بیان کند
 . واژگان درست را برای کامل منودن مجالت انتخاب کند -
نکته مهم درس را در قالب چند مجلـه بـه انگلیسـی     -

 . بیان مناید
 . صحت خبواند% ٨٠واژگان و منت درس را با  -
 

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ــا  ارائــه مطالــب ب
ــت  ــتفاده از وای اس
بـــرد، ماژیـــک ،  

 ویدئو پروژکتور 
Power Point 

،  CDکتاب، : وسیله
 Flashجزوه استاد و 

Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
بــه ســواالت ، پرســش 
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینــــه ای 
Matching-   ترمجه مـنت ،

الیتـهای  شرکت در فع
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (cloze test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ
کلمات ، درک مطلب و 

 Phoneticترمجه ، نوشنت 
 واژگان

 ۵حه فص



چهاردهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Memory 
 مهارت خواندن -
اســـــتفاده از (

 )نشانه های منت 
واژه  -

شـــناخت (ســـازی
ــه  ــال دو کلم افع

 )  ای
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

 . به سواالت درس به انگلیسی پاسخ دهد -
در مورد هر پاراگراف حداقل یک سوال به انگلیسـی   -

 . بیان کند
ترین واژه را جهت کامل با مقایسه واژه ها ، صحیح -

 . منودن جاهای خالی انتخاب کند
مترینهای گرامری درس را با توجه به الگوهای داده  -

 . بطور درست اجنام دهد شده
درسـتی بیـان   % ٨٠معادل انگلیسی واژگـان را بـا    -

 . کند
 .درستی خبواند  ترمجه کند% ٨٠منت درس را با  - 

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ــا  ارائــه مطالــب ب
ــت  ــتفاده از وای اس
بـــرد، ماژیـــک ،  

 ویدئو پروژکتور 
،  CDکتاب، : وسیله

 Flashجزوه استاد و 
Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
بــه ســواالت ، پرســش 
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینــــه ای 
Matching-   ترمجه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (cloze test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ
کلمات ، درک مطلب و 

 Phonetic ترمجه ، نوشنت
 واژگان

  
 بسمه تعالی

   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 
 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 

: عرصه آموزشی عموميزبان : موضوع درس
 -کـــــــــالس

البراتـــــوار 
 زبان

تعــداد کــل 
 3: واحد 

ــوری    ٢: تئـ
 ١:عملی

ـ : رشته و مقطع حتصیلی اق رادیولوژي،ات
ــالمت،    ــات س ــن آوري اطالع ــبري، ف ــل، هوش عم

 مقطع کارشناسی -فیزیوتراپی، کاردرمانی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترمجه ، درک مطلب ، واژه شناسی، تاکید بـر  : هدف کلی درس
 ساختار زبان 

 : تدوین کننده 
 ه ساجدیرقی

دانشجو در پایان هر جلسه : (هدف رفتاری هر جلسه درس رئوس مطالب  تاریح  جلسه 
 )قادر خواهد بود

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

پانزدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Obesity 
 مهارت خواندن -

Facts & Opinions 
واژه  -
 Collocationsزیسا
تاکیــد بــر روی  -

 ساخت زبان

با مقایسه واژه ها ، صحیح ترین واژه را جهت کامل  -
 . منودن جاهای خالی انتخاب کند

مترینهای گرامری درس را با توجه به الگوهـای داده   -
 . شده بطور درست اجنام دهد

 . ایده اصلی هر پاراگراف را مشخص کند -
 . ند و ترمجه کندصحت خبوا% ٨٠منت را با  -
 شناختی . معادل واژگان درس را بیان کند -

مهارتی (
( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  
با مثاهلای کاربردی 
ــرانس  ــه کنف ، ارائ
ــتفاده از  ــا اسـ بـ
وایت برد ، ماژیـک  

 ، ویدئو پروژکتور
Power Point 

ــیله ــاب، : وس  CDکت
 Flash،جزوه استاد و 

Card 

و پاسخ حضور و غیاب 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینـــــه ای 
Matching-    ترمجـه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

 cloze)ای چنـد گزینـه  
test)  جایگزین سازی ،

کلمات ، درک مطلب و 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

  واژگان

 ۶حه فص



شانزدهم 

ــرین   -  ــام مت  –اجن
مرور مطالب جلسات 

 Reviewگذشته 

مجالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامری آن بـا   -
 . خطا بیان کند% ٢٠حداکثر 

مجله به انگلیسـی   ٣-۴نکات مهم هر درس را در قالب  -
 . بیان می کند

 . به سواالت درک مطلب به درستی پاسخ دهد -
سوال بـه انگلیسـی بیـان     ٢حداقل  در مورد منت درس -

 . کند
واژگان درست را جهت کامل کردن جاهای خالی انتخاب  -

  . کند
 شناختی

مهارتی (
( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  
با مثاهلای کاربردی 
ــرانس  ــه کنف ، ارائ
ــتفاده از  ــا اسـ بـ
وایت برد ، ماژیـک  

 ، ویدئو پروژکتور
Power Point 

ــیله ــاب: وس  CD، کت
 Flash،جزوه استاد و 

Card 

حضور و غیاب و پاسخ 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب
ــفاهی از درس  ــای ش ه
در هر جلسـه، اجنـام   
کوئیز و آزمون چنـد  

) MCQ(گزینـــــه ای 
Matching-    ترمجـه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (cloze test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ

، درک مطلب و کلمات 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

 واژگان

 هفدهم 
امتحان پایان  

 ترم
Scoring scale :  
Attendance = 1 point 
Class participation/ Lab Exam = 5 points  
Final Exam = 14 points  

 منابع 
- New Concepts & Comments, Patricia Ackert & Linda Lee with CD 
- Tune in Book 1 with CD  
- Oxford Learner's Pocket Dictionary  
- Pronunciation pamphlet (Lecturer)   

 


