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هدف کلی درس :

الف  :آػٌا کزدى داًؼجْیاى با هعٌی ّ کاربزد تعذاد قابل تْجِی اس
ّاژگاى عوْهی ّ داًؼگاُی سباى اًگلیظی
ب :آػٌا کزدى داًؼجْیاى با تکٌیک ُائی بزای پی بزدى ّیا حذص
سدى هعاًی ّاژگاى ًاآػٌا درهتي ّ چگًْگی بَ یاد ًگاٍ داػتي ایي
ّاژگاى ّ هعٌای آًِا
ج  :آهْسع تکٌیک ُائی کَ داًؼجْیاى بتْاًٌذ با بکارگیزی آًِا هتْى
اًگلیظی رابا طِْلت ّطزعت بیؼتزی بخْاًٌذ ّ بفِوٌذ
د :افشایغ هِارت داًؼجْیاى درصحبت کزدى ّ درک ػٌیذى
رضته و مقطع تحصیلی دانطجویبن :پرستبری و

نبم مدرس :دکترفروغ رحیمی
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مرور درس های گذشته و پاسخگوئی به
سواالت دانشجویان در مورد درس های
مذکور
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منبثع واثسته ثرای مطبلعه دو کتبة دستور زثبن ثسثبن انگلیسی ثب عنوان هبی :
1. English grammar in use
2. Modern English 1 and 2
روش ارزضیبثی :الف  :بزای طٌجغ پیؼزفت داًؼجْیاى ،آسهْى ُای سیزدرطْل ًیظوال اسداًؼجْیاى بعول
خْاُذ اهذ :
ردیف نام آزمون

درسهای مربوط به زمان آزمون
آزمون

مربوطه
نمره
(از 02نمره نهائی
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آسهْى کْتاٍ اّل ()Quiz1

درص ُای دادٍ ػذٍ

0

میان ترم

توام درص ُای دادٍ حذّد ُ 8فتَ پض اس ً 5وزٍ
ػزّع ًیوظال
ػذٍ
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آسهْى کْتاٍ دّم ()quiz2

درص ُای دادٍ ػذٍ پض حذّد یک هاٍ پض اس یک ًوزٍ
آسهْى هیا ى تزم
اسهیاى تزم
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آزمون نهائی
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کلیَ درّص

چِارُفتَ پض اس یک ًوزٍ
ػزّع ًیوظال

درپایاى ًیوظال طبق ً 21وزٍ
تاریخ اعالم ػذٍ
ً 21وزٍ

جمع

ب :در ضوي بزای حضور فعال ُزداًؼجْ ّ رعایت نظم درکالص تا یک نمره بزای ُز داًؼجْ درًظز گزفتَ
ػذٍ اطت .
Teaching Methodology:
Based on the content of each lesson, special clips selected from different related the
Internet sites will be selected. Generally, teaching strategies selected from different
teaching methods such as: peer work; role playing etc…. are used in different sessions.

* روش هبی تدریس :
* درُزجلظَ اسدرص اس داًؼجْیاى خْاطتَ هیؼْد بزای جلظَ بعذی بخؼی اسُزدرص را (حذّد  8صفحَ)
درهٌشل هطالعَ کٌٌذ ّ توزیي ُای هزبْطَ راًیش اًجام دٌُذ.
* درجلظَ بعذی کالص ،هتي درص ،پاراگزاف بَ پاراگزاف  ،ابتذا اس طزیق  CDهزبْطَ ّ کاهپیْتزبزای
داًؼجْیاى پخغ هیؼْد ّطپض بْطیلَ داًؼجْیاى خْاًذٍ هی ػْد .طپض ّاژگاى ّ طاختارُای پیچیذٍ
ُزپاراگزاف بْطیلَ بزخی اسداًؼجْیاى ّیا هذرص کالص تْضیح دادٍ هیؼْد .البتَ پیغ اسخْاًذى ُزپاراگزاف
ّ یا اًجام ُزتوزیي دقایقی بَ داًؼجْیاى فزصت دادٍ هیؼْد تابَ تٌِایی یا با ُن کالطی ُای ًشدیک خْد
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پاراگزاف هذکْررا هزّرکٌٌذ ّیا پاطخ ُای خْدرا بَ توزیي ُای هزبْطَ بزرطی هجذد ًوایٌذ.
* بَ عٌْاى طٌجغ هیشاى کار داًؼجْیاى در هٌشل ،درُزجلظَ استعذادی اسداًؼجْیاى خْاطتَ هیؼْد کَ
پاراگزافی اس هتي درص اًزّس ّیا بزخی استوزیي ُای اًزا ُوزاٍ با پاطخ ُای خْد بزای کالص بخْاًٌذ .بزای
درطت خْاًذى آًاى ّ یابزحظب هیشاى پاطخ ُای درطت ّ یا اػتباٍ آًِا بَ توزیي ُاً ،وزٍ ای بزای آًاى ثبت
هیؼْد کَ ایي ًوزٍ بزًوزٍ ای کَ درپایاى ًیوظال بزای فعالیت کالطی آًِا درًظزگزفتَ ػذٍ اطت تآثیزهی گذارد
* درُزدرص ،بخغ ُائی بزای آهْسع چگًْگی یادگیزی ّ حفظ ّاژگاى ّ یا افشایغ هِارت خْاًذى ّ درک
هتي ّجْد دارد .ایي بخغ ُا درکالص ُوزاٍ با داًؼجْیاى خْاًذٍ هیؼًْذ ّ بْطیلَ هذرص کالص ّیا گاُی
بْطیلَ بزخی اس داًؼجْیاى تْضیحات کافی درهْرد آًِا دادٍ هیؼْد.
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