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 در زثبى اًگلیسی. Essay Writing  (افسایص هْبرت داًطجَ در اضٌبیی ثب اصَل اٍلیِ 1

 .در زثبى اًگلیسی Letter writing ( افسایص تَاًبیی داًطجَ در ًَضتي 2 

  .(افسایص هْبرت داًطجَیبى در هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی3

 .درک ضٌیذاری ثْتر از هکبلوبت ػوَهی زثبى اًگلیسی( افسایص هْبرت داًطجَیبى در 4

 اًگلیسی .  هتَى ػوَهی زثبى ٍ تر جوِ (افسایص هْبرت داًطجَیبى در خَاًذى ٍ درک هتَى ػوَهی زثبى اًگلیسی5

 در زثبى اًگلیسی. Summary Writingافسایص هْبرت داًطجَ در اضٌبیی ثب اصَل اٍلیِ  (6

  

 اّذاف اختصبصی: 

 در خَاًذى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی. یبىهْبرت داًطجَ(افسایص 1

 .در درک هطبلت هتَى ػوَهی زثبى اًگلیسی یبى( افسایص هْبرت داًطج2َ        

 English  Writing Skillاضٌبیی ثب اصَل اٍلیِ  ٍ  در ًَضتي یبىافسایص هْبرت داًطجَ (3

 اٍل ی جلسِ*

 ػلی اکجر خٌسیر     ًبم هذرس : 

  .ٍ ًحَ اهَزش  materialsدر طَل ترم ٍ ضٌبخت  هقذهِ ای ثر درس ٍ اضٌبی داًطجَیبى ثب هجبحث درس: هجحث ػٌَاى

  اّذاف اختصبصی:

 اّویت اًگلیسی ثرای داًطجَیبى ضرح داد هیطَد.

 ًحَ اهَزش ٍ ًحَ گر فتي اهتحبًبت در طَل ترم ثرای داًطجَیبى ضرح داد هیطَد.

زضی ثِ داًطجَیبى هؼر فی هیطَد. کتبة درسی ٍ هَارد کوک اهَ  

 

   □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □ضٌبختی    حیطِ :

 .ثحث گرٍّی-ٍش آهَزضی: سخٌراًیر

.ی: ٍایت ثرد،کتبةٍسیلِ کوک آهَزض  

  

 دٍم ی جلسِ*  

 ػلی اکجر خٌسیر      ًبم هذرس:

: ػٌَاى هجحث  
English Reading: The Zipper Text 

 : اّذاف اختصبصی

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .



 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ. 

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

 تر جوِ کٌٌذ. 

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

                     □رٍاًی حرکتی   □ػبطفی          □ضٌبختی  : حیطِ 

 .ٍش آهَزضی: ثحث گرٍّی،سخٌراًیر

.ٍایت ثردکتبة،ٍسیلِ کوک آهَزضی:   

 

 سَم ی *جلسِ    

  ػلی اکجر خٌسیر ًبم هذرس:

 ػٌَاى هجحث: 
English Reading: The Postage Stamp text 

 اف اختصبصی :اّذ

 

 اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ . داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ. 

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

 تر جوِ کٌٌذ. 

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 

 □رٍاًی حرکتی                       □ ػبطفی                      □حیطِ :   ضٌبختی 

  .سخٌراًی،ثحث گرٍّیرٍش آهَزضی: 

 .ٍایت ثرد کتبةٍسیلِ کوک آهَزضی: 

 

 چْبرم ی *جلسِ   

 ػلی اکجر خٌسیر      ًبم هذرس:

:ػٌَاى هجحث  
English Reading: Pencils and pens and The Umbrella Texts 

  اّذاف اختصبصی:

ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ . داًطجَیبى هتَى ػوَهی  

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 



 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

تر جوِ کٌٌذ.   

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 
 

 .سخٌراًی ، ثحث گرٍّیرٍش آهَزضی:     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .کتبة ، ٍایت ثردٍسیلِ کوک آهَزضی: 

 

 

    *  جلسِ ی پٌجن :   

ػلی اکجر خٌسیر      ًبم هذرس :  

 ػٌَاى درس :
Discussion in English  

 اّذاف اختصبصی درس :

 داًطجَیبى هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ اًجبم دٌّذ.

داًطجَیبى هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.    

داًطجَیبى کلوبت اًگلیسی ثیطتری را ثتَاًذ یبد ثگیرًذ.     

   □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

، یلِ کوک آهَزضی: ٍایت ثرٍس  

 

   * جلسِ ی ضطن    

ػلی اکجر خٌسیر      : ًبم هذرس  

 ػٌَاى درس : 
English Reading: The Metric System Text 

 اّذاف اختصبصی درس :

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 

ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی   

تر جوِ کٌٌذ.   

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 
 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی



  .ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة ، ٍایت ثرد

 

*  جلسِ ی ّفتن :     

  ػلی اکجر خٌسیر ًبم هذرس :

ٌَاى درس :ػ  

  
English Reading: Thai Boxing and Sumo Wrestling Texts 

 اّذاف اختصبصی درس :

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ. 

 

 ثتَاًذ داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی

 تر جوِ کٌٌذ. 

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة ، ٍایت ثرد  

 

* جلسِ ی ّطتن :     

ػلی اکجر خٌسیر ًبم هذرس :  

 ػٌَاى درس :
Essay writing  

 اّذاف اختصبصی درس :

در زثبى اًگلیسی اضٌبضًَذ.هقبلِ ًَیسی داًطجَیبى ثب اصَل اٍلیِ   

ثِ زثبى اًگلیسی ثٌَیسٌذ.  ِهقبلداًطجَیبى ثتَاًذ  
  

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.ٍسیلِ کوک آهَزضی: ٍایت ثرد  

 

*  جلسِ ی ًْن :      

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس :

 
English Reading: Tarahumara Foot Races and Olympic Sports Texts 

 اّذاف اختصبصی درس :



 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

ذ.داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌ   

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

تر جوِ کٌٌذ.   

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

  .ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة ، ٍایت ثرد

 

   سِ ی دّن :*  جل   

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس :
English Reading: Great Athletes Text 

 اّذاف اختصبصی درس :

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 

اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذداًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى   

تر جوِ کٌٌذ.   

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 

      □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

  .ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة ، ٍایت ثرد

 

* جلسِ ی یبزدّن :      

ر خٌسیرػلی اکج ًبم هذرس :  

 ػٌَاى درس :
Discussion in English  

  
 اّذاف اختصبصی درس :



 داًطجَیبى هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ اًجبم دٌّذ.

داًطجَیبى هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.    

داًطجَیبى کلوبت اًگلیسی ثیطتری را ثتَاًذ یبد ثگیرًذ.     

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □تی حیطِ :   ضٌبخ

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.ٍسیلِ کوک آهَزضی: ٍایت ثرد  
 

* جلسِ ی دٍازدّن :      

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس :
Letter Writing 

 اّذاف اختصبصی درس :

.داًطجَیبى ثب اصَل اٍلیِ ًبهِ ًگبری در زثبى اًگلیسی اضٌبضًَذ  

زثبى اًگلیسی ثٌَیسٌذ.  ثِ داًطجَیبى ثتَاًذ ًبهِ  
 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.،جسٍُ اهَزضیٍسیلِ کوک آهَزضی: ٍایت ثرد  

 

* جلسِ ی سیسدّن :     

ػلی اکجر خٌسیر ًبم هذرس :  

 ػٌَاى درس :
English Reading: The Puffer fish Text  

 اّذاف اختصبصی درس :

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

تر جوِ کٌٌذ.   

توریٌبت اى درس ثذٌّذ. داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ   

 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.ٍایت ثرد ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة ،  

 



*  جلسِ ی چْبردّن :     

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس :
English Reading: Foods from Around the World Text 

 اّذاف اختصبصی درس :

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

تر جوِ کٌٌذ.   

ذ. داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّ  

 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

  .سیلِ کوک آهَزضی: کتبة ، ٍایت ثردٍ

 

    *  جلسِ ی پبًسدّن :    

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس :
Discussion in English 

  
 اّذاف اختصبصی درس :

 

َهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ اًجبم دٌّذ.داًطجَیبى هکبلوِ ػو  

داًطجَیبى هکبلوِ ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.    

داًطجَیبى کلوبت اًگلیسی ثیطتری را ثتَاًذ یبد ثگیرًذ.     

 

     □رٍاًی حرکتی    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.دهَزضی: ٍایت ثرٍسیلِ کوک آ  
 

*  جلسِ ی ضبًسدّن :     

  ػلی اکجر خٌسیر ًبم هذرس :

 ػٌَاى درس : 
Summary Writing  

 اّذاف اختصبصی درس :



 داًطجَیبى ثب اصَل خالظ ًَیسی در زثبى اًگلیسی اضٌبضًَذ.

ثِ زثبى اًگلیسی ثٌَیسٌذ.  هتي را خالظ داًطجَیبى ثتَاًذ  
 

     □رٍاًی حرکتی    □   ػبطفی     □حیطِ :   ضٌبختی 

 .رٍش آهَزضی: سخٌراًی ، ثحث گرٍّی

.جسٍُ اهَزضی،ٍایت ثرد ٍسیلِ کوک آهَزضی:  
 

 

* جلسِ ی ّفذّن :     

ػلی اکجر خٌسیرًبم هذرس :   

 ػٌَاى درس : 
 

English Reading: Chocolate and Blue Revolution Texts 

 اّذاف اختصبصی درس :
 

ِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ ثخَ اًٌذ .داًطجَیبى هتَى ػوَهی ث  

 

داًطجَیبى هتَى ػوَهی ثِ زثبى اًگلیسی را ثتَاًذ درک کٌٌذ.   

 

 داًطجَیبى هتَى ػوَهی از زثبى اًگلیسی  ثِ زثبى فبرسی ثتَاًذ

تر جوِ کٌٌذ.   

 داًطجَیبى ثتَاًذ پبسخ ثِ توریٌبت اى درس ثذٌّذ. 

 

     □ًی حرکتیرٍا    □ػبطفی        □حیطِ :   ضٌبختی 

 ، ثحث گرٍّی.رٍش آهَزضی: سخٌراًی 

  ، ٍایت ثرد. ٍسیلِ کوک آهَزضی: کتبة

 

 


