
  بسمه تعالی
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 رقیــه ســاجدي: تــدوین کننــده   آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان : هدف کلی درس
ــان   ــوزش زب ــد آم ــناس ارش کارش

  ، دانشجوي دکتريانگلیسی
  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی   نحوه ارائه دروس ، رسانه و وسیله   حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (درسهدف رفتاري هر جلسه   رئوس مطالب    تاریح   جلسه 

  اول

  معرفی دروس، اهداف آن   
آشنایی با نمادهـا و کلیـدهاي    -

ــظ   ــان انگلیســی و تلف ــی زب آوای
  واژگان 

  استفاده از فرهنگ لغت  -
ــدن    - ــارت خوان ــر مه ــد ب تاکی

Predicting & Scanning   
ها در یادگیري واژه(واژه سازي  -

   Antonymsمتن 
  تاکید بر ساختار زبان  -
ــدریس درس-  Our)تــــ

Changing Diet) 

فراگیر بتواند عالئم فونتیک را به طور صحیح تلفظ کند و واژگان انگلیسـی را بـا اسـتفاده از     -
  . این عالئم به درستی بیان کند

  . درستی تلفظ کند% 80واژگان درس را با  -
  . صحت بخواند  خالصه درس را به زبان انگلیسی بیان کند% 80درس را با  -
  . دامنه لغات و کاربرد آنها در جمالت را بیان کند -
  . خطا بیان کند% 20جمالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامري آن با حداکثر  -
  . دخطا ترجمه کن% 20جمالت درس را با حداکثر  -

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ــا مثالهــاي   ــب همــراه ب ــه مطال ارائ
کاربردي ، ارائه کنفرانس با استفاده 
از وایــت بــرد ، ماژیــک ، ویــدئو    

   Power Point  پروژکتور
جزوه اسـتاد و  ، CDکتاب،  :وسیله

Flash Card 

حضور و غیـاب و پاسـخ بـه سـواالت ،     
هـر  پرسش هـاي شـفاهی از درس در   

جلســه، انجــام کــوئیز و آزمــون چنــد 
ــه اي  ،  -MCQ (Matching(گزینـ

ــاي   ــتن شــرکت در فعالیته ــه م ترجم
ــیاب  ــی ارزش ــانی بصــورت  گروه ی پای

  (cloze test)ايسواالت چنـد گزینـه  
، جایگزین سازي کلمات ، درك مطلب 

  واژگان  Phoneticو ترجمه ، نوشتن 
  

  دوم

   تمرینانجام  -  
  تدریس درس  -

Inventions  
  مهارت خواندن  -

Reading for Details & 
Scanning  

 The prefixواژه شناسـی   -
& Suffixes  

  تاکید بر روي ساخت زبان  -

کلمات را با یکدیگر مقایسه کـرده و واژه درسـت را جهـت کامـل کـردن جاهـاي خـالی         -
  انتخاب نماید

  . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
  . به درستی تلفظ کندواژگان درس را  -
درستی بخواند و خالصه مفاهیم درس را به زبـان انگلیسـی بیـان    % 80متن درسی را با  -

  .کند

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب بـا اسـتفاده از وایـت    
ــور   ــدئو پروژکت ــک ، وی ــرد، ماژی ب

Power Point  
، جزوه اسـتاد   CDکتاب، : وسیله

  Flash Cardو 

ور و غیـاب و پاسـخ بـه سـواالت ،     حض
پرسش هـاي شـفاهی از درس در هـر    
جلســه، انجــام کــوئیز و آزمــون چنــد 

ــه اي  ،  -MCQ (Matching(گزینـ
ــاي   ــتن شــرکت در فعالیته ــه م ترجم

ــیاب  ــی ارزش ــانی بصــورت  گروه ی پای
  (cloze test)ايسواالت چنـد گزینـه  

، جایگزین سازي کلمات ، درك مطلب 
  واژگان Phoneticو ترجمه ، نوشتن 

  
  

  

 1حه فص



  بسمه تعالی
    EDOدفتر  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
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 رقیـه ســاجدي : تـدوین کننــده    آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان : هدف کلی درس

کارشناس ارشـد آمـوزش زبـان    
  ، دانشجوي دکتريانگلیسی

نحوه ارائه دروس ، رسانه و   حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (ري هر جلسه درسهدف رفتا  رئوس مطالب    تاریح   جلسه 
  وسیله 

  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی 

  سوم 

  تمرین درس -  
  تدریس درس  -

Studying Abroad  
  مهارت خواندن  -

(Using Subtitles to 
predict Content & 
Reading for Details  

هاي بکارگیري اسم(زيساواژه -
  )مرکب

  تاکید بر ساختار زبان   -

  . واژگان درست را جهت کامل کردن جاهاي خالی انتخاب کند -
  . صحت خالصه آن را به زبان انگلیسی بیان کند% 80متن درس را بخواند  و با  -
  . صحت به انگلیسی پاسخ دهد% 80سواالت مطرح شده در مورد درس را با  -
  . لیسی واژگان جدید را بیان کندمعادل انگ -
  شناختی  . با توجه به نقش گرامري واژگان ، واژه درست را در جمالت داده شده بکار ببرد -

  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائــه مطالــب همــراه بــا مثالهــاي 
کــاربردي ، ارائــه کنفــرانس بــا    
اســتفاده از وایــت بــرد ، ماژیــک ، 

 ویدئو پروژکتور
Power Point  

،جزوه استاد و  CDکتاب، : وسیله
Flash Card 

حضور و غیاب و پاسخ به سـواالت ،  
پرسش هاي شفاهی از درس در هـر  
جلسه، انجام کـوئیز و آزمـون چنـد    

،  -MCQ (Matching(گزینه اي 
ترجمه مـتن شـرکت در فعالیتهـاي    
گروهــی ارزشــیابی پایــانی بصــورت  

ــه  ــد گزین  cloze)ايســواالت چن
test)  زین سـازي کلمـات ،   ، جایگ

درك مطلــب و ترجمــه ، نوشــتن   
Phonetic  واژگان  

  چهارم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Money & Budgets  
 Skimmingمهارت خواندن  -

for Main Ideas & 
Identifying Supporting 

Details   
  واژه سازي  -

  . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
  . بخواند و ترجمه کندصحت % 80با درس را  -
  . سوال به انگلیسی بیان کند 2در مورد متن درس حداقل  -
  . به سواالت درك مطلب به درستی پاسخ دهد -
  .   دامنه لغات و کاربرد آنها در جمالت را بیان کند -

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالـب بـا اسـتفاده از وایـت     

 یک ، ویدئو پروژکتور برد، ماژ
Power Point  

، جزوه اسـتاد   CDکتاب، : وسیله
  Flash Cardو 

حضور و غیاب و پاسخ به سـواالت ،  
پرسش هاي شفاهی از درس در هـر  
جلسه، انجام کـوئیز و آزمـون چنـد    

،  -MCQ (Matching(گزینه اي 
ترجمه مـتن شـرکت در فعالیتهـاي    

ی پایــانی بصــورت گروهــی ارزشــیاب
ــ ــهســواالت چن  cloze)ايد گزین

test)     ، جایگزین سـازي کلمـات ،
درك مطلــب و ترجمــه ، نوشــتن   

Phonetic واژگان  

  پنجم 
  درستمرین  -  

  تدریس درس  -
Our Modern Lifestyle  

  . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
  . خطا بیان کند% 20جمالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامري آن با حداکثر  -

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالـب بـا اسـتفاده از وایـت     

حضور و غیاب و پاسخ به سـواالت ،  
پرسش هاي شفاهی از درس در هـر  

 2حه فص



مهــــــــــــــــــــــــارت  -
ــدن  Identifying(خوانـــ

Transition Words& 
Making Inferences  

ــازيواژه -  Transition س
Words& Word Webs  

  روي ساخت زبان تاکید بر  -

کلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه درست را جهت کامل کردن جاهاي خالی انتخاب  -
  . نماید

  . سی بیان کندنکته اصلی هر پاراگراف را به انگلی -

 برد، ماژیک ، ویدئو پروژکتور 
Power Point  

، جزوه اسـتاد   CDکتاب، : وسیله
  Flash Cardو 

جلسه، انجام کـوئیز و آزمـون چنـد    
،  -MCQ (Matching(گزینه اي 

ترجمه مـتن شـرکت در فعالیتهـاي    
ی پایــانی بصــورت گروهــی ارزشــیاب

ــه  ــد گزین  cloze)ايســواالت چن
test)     ، جایگزین سـازي کلمـات ،

درك مطلــب و ترجمــه ، نوشــتن   
Phonetic واژگان  

  بسمه تعالی
    EDOدفتر  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  طرح درس استاد در یک نیمسال تحصیلی  فرم تدوین
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ــده   واندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خ: هدف کلی درس ــدوین کنن ــاجدي: ت ــه س  رقی
ــان   ــوزش زب ــد آم ــناس ارش کارش

  ، دانشجوي دکتريانگلیسی
  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی   وسیله  نحوه ارائه دروس ، رسانه و  حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (هدف رفتاري هر جلسه درس  رئوس مطالب    تاریح   جلسه 

  ششم  

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

The Olympics  
  مهارت خواندن  -

Recognizing Sequence 
of Events & Reading for 

Details  
  واژه سازي  -

Words Relating to Sport  
  تاکید بر روي ساخت زبان  -

  . به انگلیسی بیان کندجمله  3-4الب نکات مهم هر درس را در ق -
  . به سواالت مطرح شده در مورد متن درس به انگلیسی پاسخ دهد -
  . واژگان مناسب را جهت کامل نمودن جمالت انتخاب کند -
  . ایده اصلی هر پاراگراف را بیان کند -

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب همراه با مثالهاي کاربردي 

کنفرانس با استفاده از وایت برد ، ارائه 
 ، ماژیک ، ویدئو پروژکتور

Power Point  
،جــزوه اســتاد و  CDکتــاب، : وســیله

Flash Card 

ــه ســواالت ،   حضــور و غیــاب و پاســخ ب
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینـه  

ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمــ
ــاي گرو  ــرکت در فعالیته ــتن ش ــی م ه

ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    
ــه ، جــایگزین  (cloze test)اي گزین

سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  
  واژگان  Phoneticنوشتن 

  هفتم  

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Human Achievements  
ــارت  - مهــــــــــــــــــــــ

 Recognizingخوانـــــدن
sequence of Events & 

Scanning  
  واژه سازي  -

Word Families  

  . واژگان صحیح را جهت کامل نمودن جاهاي خالی جمالت انتخاب کند -
  . صحت بخواند و خالصه مفاهیم درس را به زبان انگلیسی بیان کند% 80درس را با  -
  . بیان کند خطا% 20جمالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامري آن با حداکثر  -
  . لیسی واژگان جدید را بیان کندمعادل انگ -

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 Powerماژیـک ، ویـدئو پروژکتـور    
Point  

  
، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله

Flash Card  

ــه ســواالت ،   حضــور و غیــاب و پاســخ ب
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه

وئیز و آزمون چند گزینـه  جلسه، انجام ک
ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمــ

ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ، جــایگزین   (cloze test)ايگزین
سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

 3حه فص



  واژگان Phoneticنوشتن   تاکید بر روي ساخت زبان -

  هشتم  

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Language & 
Communication  

  مهارت خواندن -
Identifying main Ideas 
& Distinguishing Main 
Idea & Supporting 

Details  
  واژه سازي  -

Loan Words & Word 
Families  

  تاکید بر روي ساخت زبان -

  . صحت بخواند و ترجمه کند% 80درس را با  -
  . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
  . یسی واژگان جدید را بیان کندمعادل انگل -
  . به سواالت مطرح شده در مورد متن درس به انگلیسی پاسخ دهد -

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 Powerماژیـک ، ویـدئو پروژکتـور    
Point  

  
، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله

Flash Card  

ــه ســواالت ، حضــور و غیــاب و  پاســخ ب
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینـه  

ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمــ
ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ، جــایگزین   (cloze test)ايگزین
سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

  واژگان Phoneticنوشتن 

  

  بسمه تعالی
    EDOدفتر  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
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  96-97: سال تحصیلی  دومنیمسال : تـــرم  رشته پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی  -:عملی     2: تئوري   2: تعداد کل واحد   کالس: عرصه آموزشی  زبان پیش دانشگاهی : موضوع درس

ــده   آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان : هدف کلی درس ــدوین کنن ــاجدي: ت ــه س  رقی
ــان   ــوزش زب ــد آم ــناس ارش کارش

  ، دانشجوي دکتريانگلیسی
  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی   نحوه ارائه دروس ، رسانه و وسیله   حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (ر جلسه درسهدف رفتاري ه  رئوس مطالب    تاریح   جلسه 

  نهم 

ــب      ــرور مطال انجــام تمــرین و م
  جلسات گذشته  

  . به سواالت مطرح شده در مورد متن درس به انگلیسی پاسخ دهد -
  . ژگان درست را جهت کامل نمودن جاهاي خالی انتخاب کندبا توجه به معناي جمالت ، وا -
  .صحت انگلیسی پاسخ دهد% 80سواالت مطرح شده در مورد درس را با  -
  . با توجه به نقش گرامري واژگان، واژه درست را در جمالت داده شده بکار ببرد -
  

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
اي کاربردي ارائه مطالب همراه با مثاله

، ارائه کنفرانس با استفاده از وایت برد 
  ، ماژیک ، ویدئو پروژکتور

،جــزوه اســتاد و  CDکتــاب، : وســیله
Flash Card 

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینه 

، ترجمــــه  -MCQ (Matching(اي 
ــرکت در فعالیت  ــتن ش ــی  م ــاي گروه ه

ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    
ــه ــایگزین  (cloze test)اي گزین ، ج

سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

 4حه فص



  واژگان  Phoneticنوشتن 

  دهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Festivals and 
Celebrations  

  مهارت خواندن -
Scanning &Reading for 

Details  
  واژه سازي -

Sensory Verbs  
  تاکید بر روي ساخت زبان -

  . به سواالت درك مطلب به درستی پاسخ دهد -
  . جمله به انگلیسی بیان کند 3-4نکات مهم هر درس را در قالب  -
  . درستی تلفظ و معادل انگلیسی آنها را بیان کند% 80واژگان درس را با  -
  .مل کردن جاهاي خالی انتخاب نمایدکلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه درست را جهت کا -

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 ماژیک ، ویدئو پروژکتور
 Power Point  

، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله
Flash Card  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه

کوئیز و آزمون چند گزینه  جلسه، انجام
، ترجمــــه  -MCQ (Matching(اي 

ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ــایگزین   (cloze test)ايگزین ، ج
سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

  واژگان Phoneticنوشتن 

  یازدهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Growing Older  
  ارت خواندنمه -

Predicting & Making 
References  

 Prefixesشناخت (واژه سازي -
 (  
  تاکید بر روي ساخت زبان -

  . صحت بخواند و ترجمه کند% 80درس را با  -
  . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
  . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
  . تن درس به انگلیسی پاسخ دهدسواالت مطرح شده در مورد م -
  

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 ماژیک ، ویدئو پروژکتور
 Power Point  

، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله
Flash Card  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
ــر   ــاي شــفاهی از درس در ه پرســش ه

ئیز و آزمون چند گزینه جلسه، انجام کو
، ترجمــــه  -MCQ (Matching(اي 

ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ــایگزین   (cloze test)ايگزین ، ج
سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

  واژگان Phoneticنوشتن 

  بسمه تعالی
    EDO دفتر –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال تحصیلی 
  96-97: سال تحصیلی  دومنیمسال : تـــرم  رشته پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی  -:عملی   2: تئوري   2: تعداد کل واحد   کالس: عرصه آموزشی  زبان پیش دانشگاهی : موضوع درس

ــده   کسب مهارت در خواندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و : هدف کلی درس ــدوین کنن ــاجدي: ت ــه س  رقی
ــان   ــوزش زب ــد آم ــناس ارش کارش

  ، دانشجوي دکتريانگلیسی
  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی   دروس ، رسانه و وسیله نحوه ارائه   حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (هدف رفتاري هر جلسه درس  رئوس مطالب    تاریح   جلسه 

  دوازدهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Look Into the Future 
  مهارت خواندن -

Identifying Main Ideas 
within Paragraphs 7 

Transition Words  
   Antonymsواژه سازي -

  . مورد متن درس به انگلیسی پاسخ دهدبه سواالت مطرح شده در  -
  . در مورد هر پاراگراف حداقل یک سوال انگلیسی بیان کند -
  . نکته اصلی هر پاراگراف را به انگلیسی بیان کند -
  . با توجه به نقش گرامري واژگان، واژه درست را در جمالت داده شده بکار ببرد -
  . ست را جهت کامل کردن جاهاي خالی انتخاب نمایدکلمات را با یکدیگر مقایسه کرده و واژه در -
  . خطا بیان کند% 20جمالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامري آن با حداکثر   -
   

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب همراه با مثالهاي کاربردي 
، ارائه کنفرانس با استفاده از وایت برد 

 پروژکتور ، ماژیک ، ویدئو
Power Point  

،جـزوه اســتاد و   CDکتـاب،  : وسـیله 
Flash Card 

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
پرســش هــاي شــفاهی از درس در هــر 
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینه 

ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمـ
ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ــایگزین  (cloze test)اي گزین ، ج

 5حه فص



سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،    تاکید بر روي ساخت زبان -
  واژگان  Phoneticنوشتن 

  سیزدهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Palm Reading or Hand 
Reading 

  مهارت خواندن -
هنگام در رسیدن سوال از خود پ(

  )خواندن 
  Suffixes(واژه سازي -
  تاکید بر روي ساخت زبان -

  . درستی تلفظ کند% 80را با واژگان درس  -
  . معادل انگلیسی واژگان جدید را بیان کند -
  . جمله به انگلیسی بیان کند 3-4نکات مهم هر درس را در قالب  -
  . واژگان درست را براي کامل نمودن جمالت انتخاب کند -
  . نکته مهم درس را در قالب چند جمله به انگلیسی بیان نماید -
  . صحت بخواند% 80رس را با واژگان و متن د -
  

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 ماژیک ، ویدئو پروژکتور
 Power Point  

، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله
Flash Card  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
پرســش هــاي شــفاهی از درس در هــر 

و آزمون چند گزینه  جلسه، انجام کوئیز
ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمـ

ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م
ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    

ــه ــایگزین   (cloze test)ايگزین ، ج
سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  

  واژگان Phoneticنوشتن 

  چهاردهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

The Greedy Innkeeper 
  هارت خواندنم -

Recognizing Sequence 
of Events  

   Adverbsواژه سازي -
  تاکید بر روي ساخت زبان -

  . به سواالت درس به انگلیسی پاسخ دهد -
  . در مورد هر پاراگراف حداقل یک سوال به انگلیسی بیان کند -
  . کند ترین واژه را جهت کامل نمودن جاهاي خالی انتخاببا مقایسه واژه ها ، صحیح -
  . تمرینهاي گرامري درس را با توجه به الگوهاي داده شده بطور درست انجام دهد -
  . درستی بیان کند% 80معادل انگلیسی واژگان را با  -
  .درستی بخواند  ترجمه کند% 80متن درس را با  - 

  شناختی
  )مهارتی(

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب با اسـتفاده از وایـت بـرد،    

 یک ، ویدئو پروژکتورماژ
 Power Point  

، جـزوه اسـتاد و    CDکتـاب،  : وسیله
Flash Card  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
پرســش هــاي شــفاهی از درس در هــر 
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینه 

ــه  -MCQ (Matching(اي  ، ترجمـ
ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م

د ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـ   
ــه ــایگزین   (cloze test)ايگزین ، ج

سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  
  واژگان Phoneticنوشتن 

  

  بسمه تعالی
    EDOدفتر  –دانشکده پزشکی  –دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

  فرم تدوین طرح درس استاد در یک نیمسال تحصیلی 
  96-97: سال تحصیلی  دومنیمسال : تـــرم  رشته پزشکی: رشته و مقطع تحصیلی  -:عملی    2: تئوري   2: ل واحد تعداد ک  کالس: عرصه آموزشی  زبان پیش دانشگاهی : موضوع درس

ــده   آشنا شدن فراگیران با متون انگلیسی و کسب مهارت در خواندن ، ترجمه ، درك مطلب ، واژه شناسی، تاکید بر ساختار زبان : هدف کلی درس ــدوین کنن ــاجدي: ت ــه س  رقی
ــنا ــان کارش ــوزش زب ــد آم س ارش
  ، دانشجوي دکتريانگلیسی

  ارزشیابی و فعالیتهاي تکمیلی   نحوه ارائه دروس ، رسانه و وسیله   حیطه   )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد بود: (هدف رفتاري هر جلسه درس  رئوس مطالب    تاریح   جلسه 

  پانزدهم 

  انجام تمرین  -  
  تدریس درس  -

Internet Hoaxes 
  مهارت خواندن -

Identifying Cause & 
Effect  

  . با مقایسه واژه ها ، صحیح ترین واژه را جهت کامل نمودن جاهاي خالی انتخاب کند -
   .تمرینهاي گرامري درس را با توجه به الگوهاي داده شده بطور درست انجام دهد -
  . ایده اصلی هر پاراگراف را مشخص کند -
  . صحت بخواند و ترجمه کند% 80متن را با  -
  . معادل واژگان درس را بیان کند -

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب همراه با مثالهاي کاربردي 
، ارائه کنفرانس با استفاده از وایت برد 

 ، ماژیک ، ویدئو پروژکتور
Power Point  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
پرســش هــاي شــفاهی از درس در هــر 
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینه 

، ترجمـــه  -MCQ (Matching(اي 
ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م

 6حه فص



 Nouns that areواژه سازي -
also verbs  

  تاکید بر روي ساخت زبان -

،جـزوه اســتاد و   CDکتــاب، : وسـیله 
Flash Card 

ارزشیابی پایانی بصـورت سـواالت چنـد    
ــه ــایگزین  (cloze test)اي گزین ، ج

سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  
  واژگان  Phoneticنوشتن 

  شانزدهم 

مـرور مطالـب    –انجام تمـرین   -  
  جلسات گذشته 

  . خطا بیان کند% 20جمالت انگلیسی را با توجه به ساختار گرامري آن با حداکثر  -
  . جمله به انگلیسی بیان می کند 3-4نکات مهم هر درس را در قالب  -
  . به سواالت درك مطلب به درستی پاسخ دهد -
  . سوال به انگلیسی بیان کند 2در مورد متن درس حداقل  -
   . واژگان درست را جهت کامل کردن جاهاي خالی انتخاب کند -

  شناختی
  )مهارتی (

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ 
ارائه مطالب همراه با مثالهاي کاربردي 

وایت برد  ، ارائه کنفرانس با استفاده از
 ، ماژیک ، ویدئو پروژکتور

Power Point  
،جـزوه اســتاد و   CDکتــاب، : وسـیله 

Flash Card  

حضــور و غیــاب و پاســخ بــه ســواالت ، 
پرســش هــاي شــفاهی از درس در هــر 
جلسه، انجام کوئیز و آزمون چند گزینه 

، ترجمـــه  -MCQ (Matching(اي 
ــی    ــاي گروه ــرکت در فعالیته ــتن ش م

ورت سـواالت چنـد   ارزشیابی پایانی بصـ 
ــه ــایگزین   (cloze test)ايگزین ، ج

سازي کلمات ، درك مطلب و ترجمـه ،  
  واژگان Phoneticنوشتن 

  هفدهم 
  : Scoring scale  امتحان پایان ترم  

Attendance = 1 point 
Class participation = 4 points  
Final Exam = 15 points  

  منابع 
- Active Skills for Reading Book 1 with CD)by  Neil Anderson  
- Oxford Learner's Pocket Dictionary  
- Effective Vocabulary(1) pamphlet (instructor)   

 


