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

فرم خالصه تدوين طرح درس استاد در نيمسال 94-95
تعداد کل ياحد 3 :

عىًان درس  : :زتاى اًگلیطی عوْهی

تئًری *

گريٌ آمًزضی  : :زتاى اًگلیطی

عملی 

اَداف کلی درس  :الف  :آغٌا کردى داًػجْیاى تا هفِْم ّ کارترد تعذاد قاتل تْجِی از ّاژگاى عوْهی زتاى اًگلیطی -پیص ویبز :ودارد

ب  :آغٌا کردى داًػجْیاى تا تکٌیک ُائی ترای پی تردى ّیا حذش زدى هعاًی ّاژگاى ًاآغٌا درهتي ّ چگًْگی تَ یاد
ًگاٍ داغتي ایي ّاژگاى ّ هعٌای آًِا  -ج :آهْزظ تکٌیک ُائی کَ داًػجْیاى تتْاًٌذ تا تکارگیری آًِا هتْى اًگلیطی راتا
ضِْلت ّضرعت تیػتری تخْاًٌذ ّ تفِوٌذ -د :افسایع هِارت داًػجْیاى درصحثت کردى(تْ ضظ ارایَ ضخٌراًی) ّ
درک غٌیذى ( تا گْظ دادى تَ  CDدرّش).
رضتٍ ي مقطع تحصیلی داوطجًیبن  :کبرضىبسی اپتْهتری
جلسٍ
1

وبم مدرس/مدرسیه :

رئًس مطبلب

ريش تدریس

شرح برنامه کالس وروش ارزشیابی – معرفی کتاب درسی

طبق ريش تذریس تًضیح دادٌ
شذٌ درصفحٍ  2فرم

2
3

تدریس بخش اول درس  3با عنوان

فر ح صبئمیبن –

Disappearing Animalls

تذریس ویمٍ ديم درس  3يحل تمریىات مربًط بٍ بخش ايل درس 3
Big Money

يسبیل کمک آمًزضی مًرد استفبدٌ
CD Player; video projector
دريس White board-marker,CD

"

“

"

“

"

“
“

4

تذریس بخش ايل درس  4با عىًان

5

اوجام  Quiz1ازدرس 3ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان -حل تمریه درس 4

"

6

تذریس بخش ايل درس  5با عىًان  Cultural eventsي ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

"

“

7

تذریس بخش  2درس  5ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان-حلی تمریىات بخش ايل درس 5

"

“

"

“

"

“

"

“

Successful Dietingي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

8

تذریس بخش ايل درس  7با عىًان

9

آزمون ميان ترم ( دروس  )7-5-4-3و حل تمرین های درس 7

11

تذریس بخش ايل درس  9با عىًان

The Changing Familyي ارائٍ  Lectureتًسط

داوشجًیان
11

تدریس بخش  2درس  9ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان-يحل تمریىات بخش ايل درس 9
Educationي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

12

تذریس بخش ايل درس  11با عىًان

13

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

"

“

"

“

"

“

مالحظبت

14

تدریس بخش دوم درس  11ي ارائٍ  Lectureتوسط دانشجویان

"

“

15

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

"

“

داوشجًیان-ي حل تمریىات بخش  2درس 11
16

تذریس بخش ديم درس  11ي ارائٍ  Lectureتًسط داوشجًیان

"

“

17

حل تمریىات بخش  2درس  11ي رفع اشکال داوشجًیان

"

“

مىبع اصلی درس ()REFRENCE
ازایي کتاب درش ُای  00-01-9-7-5-4-3تذریص هیػْد.

مىببع يابستٍ برای مطبلعٍ ( )BIBLIOGRAPHY

1-Active Skills for Reading: Book 3,ed.III , By: Anderson, N.J.,
2002

1-Oxford Advanced Learner’s Dictionary
2- English Grammar in Use, Swan, M.
فرَىگ وطروً – محمدرضب جعفری-3

ريش ارزضیببی  :ترای حضىر فعال و رعایت نظم ُرداًػجْ درکالش یک نمره درًظر گرفتَ غذٍ اضت.
ترای ضٌجع پیػرفت داًػجْیاى ،آزهْى ُای زیردرطْل ًیطوال ازداًػجْیاى تعول خْاُذ اهذ :
ردیف نام آزمىن
آزهْى کْتاٍ اّل ()Quiz1
1
0

هیاى ترم

3

آزهْى کْتاٍ دّم ()Quiz2

4

آزهْى ًِائی

5

Lectures

نمره مربىطه (از 02نمره نهائی )
درسهای مربىط به آزمىن زمان آزمىن
درش ُای دادٍ غذٍ
چِارُفتَ پص از غرّع یک نمره
ًیوطال
توام درش ُای دادٍ غذٍ
حذّد ُ 2فتَ پص از غرّع  5نمره
ًیوطال
درش ُای دادٍ غذٍ پص حذّد یک هاٍ پص از آزهْى یک نمره
هیا ى ترم
ازهیاى ترم
کلیَ درّش
درپایاى ًیوطال طثق تاریخ  12نمره
اعالم غذٍ
 0نمره

ريش تدریس :
* درُرجلطَ ازدرش از داًػجْیاى خْاضتَ هیػْد ترای جلطَ تعذی تخػی ازُردرش را (حذّد  6-7صفحَ) درهٌسل هطالعَ کٌٌذ ّ توریي ُای هرتْطَ راًیس اًجام دٌُذ.
* درجلطَ تعذی کالش ،هتي درش ،پاراگراف تَ پاراگراف  ،اتتذا از طریق  cdهرتْطَ ّ کاهپیْترترای داًػجْیاى پخع هیػْد ّضپص یک ضری ضؤاالت درزهیٌَ فِن هطلة هْرد
ًظرازداًػجْیاى ضؤال هیػْد ضپص ّاژگاى ّ ضاختارُای پیچیذٍ ُرپاراگراف تْضظ هذرش کالش ُوراٍ تا هترادف ُا  ،هتضاد ُا  ،ریػَ یاتی ّ Paraphraseتْضیح دادٍ هیػْد.تعذ
ضؤاالتی درهْرد ُرپاراگراف ازداًػجْیاى پرضیذٍ غذٍ ّازیکی ازآًِا خْاضتَ هیػْد تا خالصَ آى پاراگراف را ارائَ دُذ ایي کارتا پایاى هتي اداهَ دارد  .ضپص ازیکی ازداًػجْیاى
تْاًوٌذ خْاضتَ هیػْد هتي را تا صذای تلٌذ تخْاًٌذ ّ پص از خْاًذى هتي دقایقی را صرف پاضخ تَ ضؤاالت هتي کٌٌذًِ .ایتا" پاضخ ُای دادٍ غذٍ تْضظ اضتاد تررضی غذٍ تا پاضخ ُای
صحیح اًتخاب غًْذ  .ضوٌا" ازداًػجْیاى خْاضتَ هیػْد درش دادٍ غذٍ را ترای جلطَ تعذ آهادٍ کردٍ ّ چٌذیي لغت تعییي غذٍ تْضظ اضتاد را ریػَ یاتی کردٍ ّ ُن خاًْادٍ ُای آى را
یافتَ ّ ترای جلطَ تعذ ترای ارائَ تَ کالش ُوراٍ تیاّرًذ ترای ایي کار ًوراتی ُن تَ داًػجْ تعٌْاى کارکالضی اختصاؼ خْاُذ یافت .
* تَ عٌْاى ضٌجع هیساى کار داًػجْیاى در هٌسل ،درجلطَ تعذی لغات تذریص غذٍ را ازتعذادی ازداًػجْیاى پرضیذٍ هیػْد  ّ .ترای آًاى ًورٍ کالضی ثثت هیػْد.
* درُردرش ،تخع ُائی ترای آهْزظ چگًْگی یادگیری ّ حفظ ّاژگاى ّ یا افسایع هِارت خْاًذى ّ درک هتي ّجْد دارد .ایي تخع ُا درکالش ُوراٍ تا داًػجْیاى خْاًذٍ هیػًْذ ّ
تْضیلَ هذرش کالش ّیا گاُی تْضیلَ ترخی از داًػجْیاى تْضیحات کافی درهْرد آًِا دادٍ هیػْد.

