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 بسمه تعالی
   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 
زبــان پــیش  : موضــوع درس
 دانشگاهی 

عرصــــــــه 
 کالس :آموزشی

تعــداد کــل 
 ٢: واحد 

ــوری                ٢: تئــــ
 -:عملی

 :رشــته و مقطــع حتصــیلی   
پزشــکی، دندانپزشــکی، علــوم   

ــتاري آزمای ــگاهی، پرسـ ،گروه شـ
 توانبخشی

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 : (ر جلسه درسهدف رفتاری ه رئوس مطالب  تاریح جلسه 
 )جلسه قادر خواهد بود

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

 اول

ــی دروس،   معرفــ
 اهداف آن 

ــا   - ــنایی ب آش
ــا و  منادهــــــ
کلیدهای آوایـی  
زبان انگلیسی و 

 تلفظ واژگان 
ــتفاده از  - اسـ

 فرهنگ لغت 
ــهای  - روشـــــ

ــون  ــدن مت  خوان
ــی  انگلیســــــ

ــارگیری ( بکــــ
های موجود نشانه
 ) در منت 

ــازی  - واژه ســ
-یادگیری واژه(

 ) ها در منت 
تاکیـــد بـــر  -

 ساختار زبان 
 Our)تدریس درس-

changing diet) 

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

 . 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
مجالت انگلیسی را با توجه به سـاختار گرامـری    -

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

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
 CDکتـاب،   :وسیله

ــتاد و  ، ــزوه اس ج
Flash Card 

حضـــور و غیـــاب و 
پاسخ بـه سـواالت ،   
پرسش های شفاهی از 

در هــر جلســه،  درس
ــوئیز و   ــام کـ اجنـ
آزمون چنـد گزینـه   

  MCQ (Matching(ای 
، ترمجه منت شرکت در 
فعالیتــهای گروهــی 

ی پایــانی ارزشــیاب
بصورت سـواالت چنـد   

،   (close test)ایگزینه
ــازی   ــایگزین سـ جـ
کلمات ، درک مطلـب  
و ترمجـــه ، نوشـــنت 

Phonetic  واژگان 

 اجنام تدریس  -  دوم
 تدریس درس  -

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

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش  
 و پاسخ 

ــاب و   ــور و غی حض
سـواالت ،  پاسخ به 

 ١حه فص
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Inventions 
مهـــــــارت  -

 خواندن 
شناخت کلماتی (

که بیش از یـک  
 ) معنا دارند

 واژه شناسی  -
تاکیــد بــر   -

 روی ساخت زبان 

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

 .مفاهیم درس را به زبان انگلیسی بیان کند

ارائه مطالب بـا  
استفاده از وایت 
بــرد، ماژیــک ،  
 ویدئو پروژکتور 

 CDکتاب، : وسیله
، جزوه اسـتاد و  

Flash Card 

پرسش هـای شـفاهی   
ــر  از درس در هـــ
جلسه، اجنام کوئیز 
ــد   ــون چنـ و آزمـ

ــه ای  ) MCQ(گزین
Matching   ترمجــه ،

ــرکت در  ــنت شــ مــ
فعالیتهای گروهـی  

ی پایـانی  ارزشیاب
بصورت سواالت چنـد  

 (close test)ایگزینـــه
ــازی  ــایگزین س ، ج
کلمات ، درک مطلب 
ــنت   ــه ، نوش و ترمج

Phonetic واژگان 
 

  
 تعالیبسمه 
   EDOدفرت  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 
ــوع درس ــیش : موضـ ــان پـ زبـ

 دانشگاهی 
عرصــــــــه 

 کالس: آموزشی
تعــداد کــل 

 ٢: واحد 
ــوری                ٢: تئــــ

 -:عملی
ــیلی   ــع حتص ــته و مقط : رش

ــوم    ــکی، عل ــکی، دندانپزش پزش
ــگاهی، ــتاري آزمایشـ ،گروه پرسـ

 توانبخشی

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

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

 سوم 

 مترین درس - 
 تدریس درس  -

Studying Abroad 
 مهارت خواندن  -

(Previewing) 
-واژه -

اژگان درست را جهت کامـل کـردن جاهـای خـالی     و -
 . انتخاب کند

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

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

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

ارائه مطالب مهراه 
بــــا مثاهلــــای  
کاربردی ، ارائـه  
ــا  ــرانس بــ کنفــ

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
سـواالت ،   پاسخ بـه 

پرسش های شفاهی از 
ــه،  ــر جلس درس در ه
اجنـــام کـــوئیز و  
آزمون چنـد گزینـه   

 ٢حه فص
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بکــارگیری (ســازی
 )های مرکباسم
ــر   - ــد بـ تاکیـ

 ساختار زبان  

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

 . در مجالت داده شده بکار بربد

استفاده از وایـت  
بــرد ، ماژیــک ،  

 ویدئو پروژکتور
 CDکتـاب،  : وسیله

،جــزوه اســتاد و  
Flash Card 

  MCQ (Matching(ای 
، ترمجه منت شرکت در 
ــی  ــهای گروه فعالیت
ــانی  ــیابی پای ارزش
بصورت سـواالت چنـد   

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

Phonetic  واژگان 

چهارم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Money and Budgets 
مهارت خوانـدن   -
 ) استنتاج کردن(
 واژه سازی  -

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

 . کند
 . به درستی پاسخ دهدبه سواالت درک مطلب  -
.   دامنه لغات و کاربرد آا در مجالت را بیان کند -

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

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

 ویدئو پروژکتور 
 CDکتـاب،  : وسیله

ــتاد و  ــزوه اس ، ج
Flash Card 

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
پاسخ بـه سـواالت ،   

هی از پرسش های شفا
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   

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

Phonetic واژگان 

 پنجم 

 اجنام مترین  - 
 درس  تدریس -

Our Modern Lifestyle 
مهارت خوانـدن   -
 ) استنتاج کردن(
 واژه سازی -

 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
مجالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامـری آن   -

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

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

 . کند

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسش و 
 پاسخ 

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

 ویدئو پروژکتور 
 CDکتـاب،  : وسیله

ــتاد و  ــزوه اس ، ج
Flash Card 

ــاب و  ــور و غیـ حضـ
پاسخ بـه سـواالت ،   

از پرسش های شفاهی 
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   

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

Phonetic واژگان 
 بسمه تعالی

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

ــوع درس ــیش  : موض ــان پ زب
 دانشگاهی 

: عرصه آموزشی
 کالس

ــل  ــداد ک تع
 ٢: واحد 

              ٢: تئـــــــوری 
 -:عملی

ــیلی   ــع حتص ــته و مقط : رش
ــوم    ــکی، عل ــکی، دندانپزش پزش

ــتاري ــگاهی، پرسـ ،گروه آزمایشـ
 توانبخشی

نیمســال اول ســال : ـرمتــــ
 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

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

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

ششم  

 اجنام مترین  - 
 Theتـدریس درس   -

Olympics? 
 مهارت خواندن  -
فهمیدن فرق بـین  (

 ) حقایق و عقاید
 واژه سازی  -
بیان قطعیت  عدم (

 ) قطعیت
تاکیــد بــر روی  -

 ساخت زبان 

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

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

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

مهارتی (
( 

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

راه ارائه مطالـب مهـ  
با مثاهلای کـاربردی  
، ارائه کنفرانس با 
ــت   ــتفاده از وای اس
ــک ،   ــرد ، ماژیـ بـ

 ویدئو پروژکتور
ــیله ــاب، : وس  CDکت

 Flash،جزوه استاد 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   ،
ــ  ــنت ش ــه م رکت در ترمج

فعالیتـــهای گروهـــی 
ارزشـــیابی پایـــانی 
ــد   ــواالت چن ــورت س بص

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

 واژگان  Phoneticنوشنت 

هفتم  

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Human Achievements 
مهــــــــــارت  -

ــدن ــه (خوانـ خالصـ
 ) کردن

 واژه سازی  -
یــادگیری کلمــات (
 ) رتادف م

واژگان صحیح را جهت کامل منـودن جاهـای خـالی مجـالت      -
 . 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    -
 . خالصه بیان کند% ٢٠حداکثر 

 . ل انگلیسی واژگان جدید را بیان کندمعاد -

 شناختی
 )مهارتی(

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

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

 پروژکتور 
،  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 

 ٣حه فص
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تاکیــد بــر روی  -
 ساخت زبان

ــد   ــواالت چن ــورت س بص
ــه ،   (close test)ایگزین

جایگزین سازی کلمـات  
، درک مطلب و ترمجه ، 

 واژگان Phoneticنوشنت 

هشتم  

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Language and 
Communication 

 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 -
ده در مـورد مـنت درس بـه انگلیسـی     به سواالت مطرح ش -

 . پاسخ دهد

 شناختی
 )مهارتی(

ســخنرانی ، پرســش و 
 پاسخ 

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

 پروژکتور 
،  CDکتـاب،  : وسیله

 Flashجزوه اسـتاد و  
Card 

حضور و غیاب و پاسـخ  
به سواالت ، پرسش های 
شفاهی از درس در هـر  

یز و جلسه، اجنام کـوئ 
آزمون چند گزینـه ای  

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

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

 واژگان Phoneticنوشنت 
  

 بسمه تعالی
   EDO دفرت –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی مسنان 

 فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال حتصیلی 
ــیش : موضـــوع درس ــان پـ زبـ

 دانشگاهی 
عرصــــــــه  

 کالس: آموزشی
تعــداد کــل 

 ٢: واحد 
ــوری                ٢: تئــــ

 -:عملی
ــیلی  ــع حتص ــته و مقط : رش

ــوم    ــکی، عل ــکی، دندانپزش پزش
،گروه آزمایشـــگاهی، پرســـتاري

 توانبخشی

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 

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

حنوه ارائه دروس ،  حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

 م 
اجنــام متــرین و    

مـــرور مطالـــب  
 جلسات گذشته  

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

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  
با مثاهلای کاربردی 

حضور و غیاب و پاسخ 
ــش  ــواالت ، پرس ــه س ب

ــ ــفاهی از درس ه ای ش
در هر جلسـه، اجنـام   

 ۴حه فص
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 . پاسخ دهد
با توجه به معنای مجالت ، واژگان درست را جهت کامل  -

 . منودن جاهای خالی انتخاب کند
صــحت % ٨٠ســواالت مطــرح شــده در مــورد درس را بــا  -

 .انگلیسی پاسخ دهد
سـت را در  با توجه به نقش گرامری واژگان، واژه در -

 . مجالت داده شده بکار بربد
 . به سواالت درک مطلب به درستی پاسخ دهد -
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   -
 .ت کامل کردن جاهای خالی انتخاب منایدجه

ــرانس  ــه کنف ، ارائ
ــتفاده از  ــا اسـ بـ
وایت برد ، ماژیـک  

 ، ویدئو پروژکتور
ــیله ــاب، : وس  CDکت

 Flash،جزوه استاد و 
Card 

کوئیز و آزمون چنـد  
) MCQ(گزینـــــه ای 

Matching     ترمجـه مـنت ،
شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

 close)ای چنــد گزینــه
test)  جایگزین سازی ،

کلمات ، درک مطلب و 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

 واژگان 

 دهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Festivals and 
Celebrations 

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

کلمات و عبـادات   
 ( 
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

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

 ویدئو پروژکتور 
،  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     ترمجـه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (close test)ایچند گزینه
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ

مطلب و کلمات ، درک 
 Phoneticترمجه ، نوشـنت  

 واژگان

یازدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Growing Older 
 مهارت خواندن -
یادگیری کلمـات  (

 )ناآشنا  
واژه  -

شـــناخت (ســـازی
 ) پسوندها 

تاکید بـر روی   -
 ساخت زبان

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ــا  ــب ب ــه مطال ارائ
ــت  ــتفاده از وای اس

د، ماژیـــک ، بـــر
 ویدئو پروژکتور 

،  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     ترمجـه مـنت ،

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

  (close test)ایهچند گزین
ــازی  ــایگزین سـ ، جـ
کلمات ، درک مطلب و 

 Phoneticترمجه ، نوشـنت  
 واژگان
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 بسمه تعالی

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

ــوع درس ــیش  : موضـ ــان پـ زبـ
 دانشگاهی 

عرصــــــــه 
 کالس: آموزشی

تعــداد کــل 
 ٢:  واحد

ــوری                ٢: تئــــ
 -:عملی

ــیلی  ــع حتص ــته و مقط : رش
ــوم   ــکی، عل ــکی، دندانپزش پزش

،گروه آزمایشـــگاهی، پرســـتاري
 توانبخشی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

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

ــده   ــدوین کننـ : تـ
 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 

دوازدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Look into the Future 
 مهارت خواندن -
ــت ( ــنت یادداش نوش

 )در حاشیه منت
واژه  -

یــادگیری (ســازی
 ) شکل کلمه ها  

تاکید بـر روی   -
 ساخت زبان

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

در مورد هر پاراگراف حـداقل یـک سـوال انگلیسـی      -
 . بیان کند

 . ه انگلیسی بیان کندنکته اصلی هر پاراگراف را ب -
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  -

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

 . ندخطا بیان ک% ٢٠حداکثر  
 . درستی تلفظ کند% ٨٠واژگان درس را با  -
 . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
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  -
 . 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
لگوهای داده مترینهای گرامری درس را با توجه به ا -

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

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

یـک  وایت برد ، ماژ
 ، ویدئو پروژکتور

 CDکتــاب، : وســیله
 Flash،جزوه 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 

 close)ای چنـد گزینـه  
test)  جایگزین سازی ،

کلمات ، درک مطلب و 
 Phoneticترمجه ، نوشنت 

 واژگان 

 سیزدهم 

 اجنام مترین  - 
 تدریس درس  -

Folk Tales and Hoaxes 
 مهارت خواندن -
رسیدن سـوال از  (

ــام  ــود هنگــ خــ
 )خواندن 

واژه  -
استفاده از (سازی

فرهنـــگ زبـــان  

 یشناخت
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائــه مطالــب بــا 
ــت  ــتفاده از وای اس
ــرد، ماژیـــک ،   بـ

 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  ه مـنت  ، ترمج

شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

 ۵حه فص
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 ) آموز
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

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

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

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

 Phoneticترمجه ، نوشنت 
 واژگان

چهاردهم 

 Preview the lessons 
 مهارت خواندن -
اســـــتفاده از (

 )نشانه های منت 
واژه  -

شـــناخت (ســـازی
ــه  ــال دو کلم افع

 ) ی ا
تاکید بـر روی   -

 ساخت زبان

 شناختی
 )مهارتی(

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائــه مطالــب بــا 
ــت  ــتفاده از وای اس
ــرد، ماژیـــک ،   بـ

 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   

چنـد   کوئیز و آزمون
) MCQ(گزینــــه ای 

Matching    ترمجه مـنت ،
شرکت در فعالیتـهای  
ــیابی  ــی ارزشـ گروهـ
پایانی بصورت سواالت 

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

 Phoneticترمجه ، نوشنت 
 واژگان

  
 بسمه تعالی

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

ــوع درس ــیش : موضـ ــان پـ زبـ
 دانشگاهی 

عرصــــــــه 
 کالس: آموزشی

تعــداد کــل 
 ٢: واحد 

ــوری                ٢: تئــــ
 -:عملی

ــیلی  ــع حتص ــته و مقط : رش
ــوم   ــکی، عل ــکی، دندانپزش پزش

ــتاري  ــگاهی، پرس ،گروه آزمایش
 توانبخشی

نیمسـال اول سـال   : تـــرم
 ٩۶-٩٧: حتصیلی 

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

 : تدوین کننده 
 رقیه ساجدی

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

دروس ،  حنوه ارائه حیطه 
 رسانه و وسیله 

ارزشیابی و 
 فعالیتهای تکمیلی 

پانزدهم 
با مقایسه واژه ها ، صحیح ترین واژه را جهت کامل  -  

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

 شناختی
مهارتی (

( 

سخنرانی ، پرسـش و  
 پاسخ 

ارائه مطالب مهـراه  

حضور و غیاب و پاسـخ  
به سواالت ، پرسش های 
شفاهی از درس در هـر  

 ۶حه فص
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 . شده بطور درست اجنام دهد
 . ایده اصلی هر پاراگراف را مشخص کند -
 . صحت خبواند و ترمجه کند% ٨٠منت را با  -
 . معادل واژگان درس را بیان کند -

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

 ، ویدئو پروژکتور
ــیله ــاب، : وس  CDکت

 Flash،جزوه استاد و 
Card 

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

 واژگان  Phoneticنوشنت 

شانزدهم 

ــرین  -  ــام مت  –اجن
ــب   ــرور مطالـ مـ

 جلسات گذشته 

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

 واژگان Phoneticنوشنت 

 هفدهم 

امتحان پایان  
 ترم

   Scoring scale :  
Attendance = 1 point 
Class participation = 
4 points  
Final Exam = 15 point  

 منابع 
- Active Skills for Reading: Book 1 with CD  
- Oxford Learner's Pocket Dictionary  
- Pronunciation pamphlet (Lecturer) 
- Word skills pamphlet (Lecturer)   

   

  
  :اهداف کلی

1) Students can review the grammatical points they learned in high school and pre-requisite 



 

١٠ 
 

classes. 
2) Students will learn some strategies of reading comprehension and new vocabularies. 
3) Students should be able to use the grammatical points and new vocabulary in new 
contexts correctly. 
4) Students will learn new words and expression which can be helpful for General 
English course. 
5) The teacher evaluates students’ knowledge during the term and at the end of the term. 

 


