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ّذف کلی درس:

آشنایی دانشجویان تا درس زتان انگلیسی و آموزش مطالعه ی صحیح درس زتان انگلیسی و هذف کلی درس آماده
سازی آنها ترای درس زتان تخصصی است.
*اهذاف اختصاصی یا جسیی درس :هذف اختصاصی تهتر است ته صورت رفتاری نوشته شود (هذف رفتاری دارای
مخاطة،فعل رفتاری،درجه ومعیاروشرایط ا نجام است)
 - 1هذف اختصاصی درس آموختن مطالعه صحیح زتان انگلیسی ته دانشجو می تاشذ.
 - 2آماده سازی دانشجویان ترای درس زتان تخصصی
( Reading - 3خوانذن صحیح کتاب آموزشی) توسط دانشجو در اولویت قرار دارد.
( Pronunciation - 4تلفظ صحیح کتاب آموزشی ) توسط دانشجو در اولویت قرار دارد.
( Comprehension - 5درک صحیح کتاب آموزشی) توسط دانشجو در اولویت قرار دارد.
*ٍظایف داًطجَیاى( :تکالیف داًطجَ در عَل ترم)
داًطجَ هَظف است کِ قجل از ٍرٍد استبد ثِ کالس در کالس درس حبضر ضَد .کالس ثبید داًطجَ هحَر ثبضد یعٌی در توبم طَل سبعت
کالس داًطجَ در فعبلیت ّبی کالس فعبل ثبضد  .ثب رعبیت ًظن ٍ اًضجبط (سکَت در کالس  ،خبهَش ثَدى تلفي ّوراُ) در کالس حبضر
ضَد.
خانه ،كتاب فروشي ،اينترنت) ........ ،
*هٌابغ اغلی درس (با رعايت اصول منبع نويسي و دادن نشاني براي تهيه آنها شامل كتاب
 -1کتاب ( Reading through interaction 2اکبر میرحسینی  ،حسین فرهادی) کتاب فروشی رشد  ،ایالم خیابان والیت باالتر از
مسجد والی
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*رٍش تذریسٍ+سایل کوك آهَزضی هَرد استفادُ:
در ایي کالس دٍ کتبة آهَزضی کِ تدریس هی ضَد ٍ داًطجَیبى ثبید رٍش جستجَ کردى درست یک لغت در لغتياهِ را فراگیرًد ٍ
خَاًدى صحیح ( )Readingتلفظ صحیح ( ٍ )pronunciationدرک هطلت ( )comprehensionدر اٍلَیت قرار دارًد10 .
دقیقِ اٍل کالس هختع حضَر ٍ غیاب داًطجَ هی باضذ 20 .دقیقِ بِ هرٍر درس جلسِ قبل ٍ پاسخ بِ سؤاالت داًطجَ هی باضذ15 .
دقیقِ بِ خَاًذى غحیح درس تَسظ استاد ٍ تَضیح ٍ تفسیر درس جذیذ اختػاظ هی یابذ 30 .دقیقِ بِ پرسص درس جذیذ از
داًطجَیاى ٍ پاسخ بِ سؤاالت آًْا اختػاظ هی یابذ.
* رٍشّا ٍ زهاى سٌجص ٍ ارزضیابی داًطجَ ٍ بارم هربَط بِ ّر ارزضیا
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تاريخ
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مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:
-

حضَر دائن ٍ ثوَقع در کالس
عدم غیجت داًصجَ در طَل ترم
رعبیت ضئًَبت اسالهی
حفظ احترام هتقبثل ًسجت ثِ استبد ٍ ّوکالسیّب
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96-97 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس زبان پیش نیمسال اول
آمادگی الزم دانشجویان
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قبل از شروع کالس
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صبدقی پَر
صبدقی پَر
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صبدقی پَر
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ظادقی پَر

هعرفی کتبة ثِ داًطجَیبى

2-4

96 /7/3
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Chapter one
2-4
"International students in North America"
" Study about reading Interaction"
Chapter one , part two ,
2-4
"College life in North America"
" Focusing on pronunciation processes"
Chapter two
2-4
"Entertainment and the media"
" Study about reading comprehension"
Chapter two
2-4
"part two and part three , A case study / building
vocabulary"
" Study about learning to summarize"
Chapter Three
2-4
"Science and technology"
" Study about phonology skills"
Chapter Three
2-4
Part two
"Controversial Issues in Technology"
" Study about compound adjectives"
2-4
امتحان میانترم

96 /7/10
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96/7/17
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Chapter Four
"You , the Consumer"
" Study about contrastive analysis"
Chapter Four
"Part two Smart Shopping"
" Study about modifiers"
Chapter Four
"Part Three Study about
Compound Adjectives"
Chapter Five
" City Life"
" Study about adjective and noun"
Chapter Five
" Part two Sick Building Syndrome"
" Study about phonology skills"
Chapter Five
" Part Three Study about parts of speech"
" Study about morphology , syntax ,
semantics"
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Chapter seven
jobs and professions
Part one :the difference between any and no
Part two
Workaholism : A National syndrome?
Part three
Building Vocabulary and study skills
Adjective and Noun Phrase
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