دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده پيراپزشكي-معاونت آموزشی

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال دوم 95-96
تعداد کل واحد 3 :

عنوان درس  : :ستاى اًگلیظی عوْهی

عملی 

تئوری *

گروه آموزضی  : :ستاى اًگلیظی

اهداف کلی درس  :الف  :آػٌا کزدى داًؼجْیاى تا هفِْم ّ کارتزد تعذاد قاتل تْجِی اس ّاژگاى عوْهی ستاى اًگلیظی -پیص نیبز :ندارد

ب  :آػٌا کزدى داًؼجْیاى تا تکٌیک ُائی تزای پی تزدى ّیا حذص سدى هعاًی ّاژگاى ًاآػٌا درهتي ّ چگًْگی تَ یاد
ًگاٍ داػتي ایي ّاژگاى ّ هعٌای آًِا  -ج :آهْسع تکٌیک ُائی کَ داًؼجْیاى تتْاًٌذ تا تکارگیزی آًِا هتْى اًگلیظی راتا
طِْلت ّطزعت تیؼتزی تخْاًٌذ ّ تفِوٌذ -د :افشایغ هِارت داًؼجْیاى درصحثت کزدى(تْ طظ ارایَ طخٌزاًی) ّ
درک ػٌیذى ( تا گْع دادى تَ  CDدرّص).
رضته و مقطع تحصیلی دانطجویبن  :کبرضنبسی تغذیَ
جلسه
1

نبم مدرس:
روش تدریس

رئوس مطبلت
شرح برنامه کالس وروش ارزشیابی –

معرفی کتاب درسی :

طبق ريشی کٍ در اخریه بخش ایه

Active Skills for Reading Book 3

فرم

(روش هبی تدریس) شرح دادٌ
شذٌ است.
2

تدریس بخش اول درس  3با عنوان

”“Endangered Species

3

تذریس ویمٍ ديم درس 3

4

”“Bring Back the Woolly Mamoth
”“Bring Back the Woolly Mamothتکمیل تدریس بخش دوم درس 3

5

سخنرانی یک یا دودانشجوبه زبان انگلیسی
تدریس بخش اول درس ،5با عنوان ”- “Wedding Customsسخنرانی یک یا دودانشجوبه
زبان انگلیسی – انجام آزمون کوتاه اول(  ) Quiz 1ازدرس 3
جلد سوم " ” Read Thisکتاب 3از)(Cyrus the Greatمقاله تدریس

7

سخنرانی یک یا دودانشجوبه زبان انگلیسی
تدریس فصل اول درس ”Health and Fitness“ -7
زبان انگلیسی

6

سخنرانی یک یا دو دانشجوبه

وسبیل کمک آموزضی مورد استفبده
-

مالحظبت

8

تعطيل رسمی  :زمان کالس جبر انی با هماهنگی با دانشجويان مشخص ميشود
Inside Reading 2ازکتاب" ( “ Brain Foodدر کالس جبرانی تدریس مقاله" )"
سخنرانی یک یا دو دانشجو به زبان انگلیسی

9

آزمون ميان ترم ( دروس  )7-5-4-3و مقاله
)(Cyrus the Great

11

تکمیل تدریس --“ Brain Foodتذریس بخش ايل درس  9با عىًان The Changing
Familyي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

11

تدریس بخش  2درس  9ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان
Educationي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

12

تذریس بخش ايل درس  11با عىًان

13

 Quiz 2ازدرس  9ي حل تمریىات مربًط بٍ درس  11ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

14

تدریس بخش دوم درس  11ي ارائٍ  Lectureتوسط دانشجویان

15

تذریس بخش ايل درس  11با عىًان The Mystery of Memoryي ارائٍ  Lectureتًسط
داوشجًیان

16

تذریس بخش ديم درس 11

)  ( The Mystery of Memoryي ارائٍ  Lectureتًسط

داوشجًیان
17

رفع اشکال داوشجًیان

منجع اصلی درس ()REFRENCE
الف :اسایي کتاب درص ُای  00-01-9-7-5-3تذریض هیؼْد.

1-Active Skills for Reading: Book 3, By: Anderson, N.J., 8002
2- Inside Reading : Book 2
3- Read This : Book 3, By: Alice Savage, 2010

منبثع واثسته ثرای مطبلعه ()BIBLIOGRAPHY

1-Oxford Advance Learner’s Dictionary

دو کتبة دستور زثبن ثسثبن انگلیسی ثب عنوان هبی:
2-English grammar in use

3-Modern English 1 and 2
روش ارزضیبثی  :تزای حضىر فعال و رعایت نظم ُزداًؼجْ درکالص یک نمره درًظز گزفتَ ػذٍ اطت.
تزای طٌجغ پیؼزفت داًؼجْیاى ،آسهْى ُای سیزدرطْل ًیظوال اسداًؼجْیاى تعول خْاُذ اهذ :
ردیف نام آزمىن
آسهْى کْتاٍ اّل ()Quiz1
1
0

هیاى تزم

3

آسهْى کْتاٍ دّم ()Quiz2

4

آسهْى ًِائی

5

Lectures

نمره مربىطه (از 02نمره نهائی )
درسهای مربىط به آزمىن زمان آزمىن
درص ُای دادٍ ػذٍ
چِارُفتَ پض اس ػزّع یک نمره
ًیوظال
توام درص ُای دادٍ ػذٍ
حذّد ُ 2فتَ پض اس ػزّع  5نمره
ًیوظال
درص ُای دادٍ ػذٍ پض حذّد یک هاٍ پض اس آسهْى یک نمره
هیا ى تزم
اسهیاى تزم
کلیَ درّص
درپایاى ًیوظال طثق تاریخ  12نمره
اعالم ػذٍ
 0نمره
Teaching Methodology:

Based on the content of each lesson, special clips, related to its topic, will be selected from different Internet sites. Generally, teaching strategies
selected from different teaching methods such as: peer work; role playing etc…. are used in different class sessions.

روش تدریس :
* درُزجلظَ اسدرص اس داًؼجْیاى خْاطتَ هیؼْد تزای جلظَ تعذی تخؼی اسُزدرص را (حذّد  6-7صفحَ) درهٌشل هطالعَ کٌٌذ ّ توزیي ُای هزتْطَ راًیش اًجام دٌُذ.
* درجلظَ تعذی کالص ،هتي درص ،پاراگزاف تَ پاراگزاف  ،اتتذا اس طزیق  CDهزتْطَ ّ کاهپیْتزتزای داًؼجْیاى پخغ هیؼْد ّطپض یک طزی طؤاالت درسهیٌَ فِن هطلة هْرد
ًظزاسداًؼجْیاى طؤال هیؼْد طپض ّاژگاى ّ طاختارُای پیچیذٍ ُزپاراگزاف تْطظ هذرص کالص ُوزاٍ تا هتزادف ُا  ،هتضاد ُا  ،ریؼَ یاتی ّ Paraphraseتْضیح دادٍ هیؼْد.طپض
طؤاالتی درهْرد هتي اسداًؼجْیاى پزطیذٍ ػذٍ ّاسیکی اسآًِا خْاطتَ هیؼْد تا خالصَ هتي را ارائَ دٌُذ .طپض اسیکی اسداًؼجْیاى تْاًوٌذ خْاطتَ هیؼْد هتي را تا صذای تلٌذ تخْاًٌذ ّ
پض اس خْاًذى هتي دقایقی را صزف پاطخ تَ طؤاالت هتي کٌٌذًِ .ایتا" پاطخ ُای دادٍ ػذٍ تْطظ اطتاد تزرطی ػذٍ تا پاطخ ُای صحیح اًتخاب ػًْذ  .ضوٌا" اسداًؼجْیاى خْاطتَ هیؼْد
درص دادٍ ػذٍ را تزای جلظَ تعذ آهادٍ کزدٍ ّ چٌذیي لغت تعییي ػذٍ تْطظ اطتاد را ریؼَ یاتی کزدٍ ّ ُن خاًْادٍ ُای آى را یافتَ ّ تزای جلظَ تعذ تزای ارائَ تَ کالص ُوزاٍ تیاّرًذ
تزای ایي کار ًوزاتی ُن تَ داًؼجْ تعٌْاى کارکالطی اختصاؽ خْاُذ یافت .
* تَ عٌْاى طٌجغ هیشاى کار داًؼجْیاى در هٌشل ،درجلظَ تعذی لغات تذریض ػذٍ را استعذادی اسداًؼجْیاى پزطیذٍ هیؼْد  ّ .تزای آًاى ًوزٍ کالطی ثثت هیؼْد.

* درُزدرص ،تخغ ُائی تزای آهْسع چگًْگی یادگیزی ّ حفظ ّاژگاى ّ یا افشایغ هِارت خْاًذى ّ درک هتي ّجْد دارد .ایي تخغ ُا درکالص ُوزاٍ تا داًؼجْیاى خْاًذٍ هیؼًْذ ّ
تْطیلَ هذرص کالص ّیا گاُی تْطیلَ تزخی اس داًؼجْیاى تْضیحات کافی درهْرد آًِا دادٍ هیؼْد.

