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  بسمه تعالى
  ىزشكپ دانشکده – علوم پزشکی لرستان دانشگاه

  شی علوم پایھزمعاونت آمو

    (Course Plan)    ی درس برنامھطرح

     دانشگاھیپیشلیسى نگزبان ا   :نام درس

   واحد 2  :تعداد واحد

   ترم اولعلوم آزمایشگاھی  کارشناسی  مقطعدانشجویان  :انمخاطب

  90– 91سال تحصیلی اول   نیم سال ):یلینیم سال تحص(زمان برگزاری 

  یدالھ پورنیا  :نگ کننده درسھماھنام استاد یا 
   انگلیسيروه زبانگ : 10 - 12ساعت :شنبھ دو - 10 - 12 ساعت:شنبھیک ھاىزرو: زمان و مکان مشاوره

  

  ):موضوع یا موضوعات اساسی، اھمیت درس، چگونگی چارچوب مباحث(شرح مختصری از درس 
 داراى لغ ات و  و م ي پ ردازد    لیسىنگا عمومی زبان مباحث بھ كھ فصل چندینشامل  كتابى است  تدریس میشودپیشلیسى نگزبان ا ھ در این ترم بھ عنوان کكتابي  

 تمرینھ ای  م تن ھ ر  ع د از  ب قب ل و .  خاطر جذابیت موج ب عالقمندش دن دان شجویان ب ھ خوان دن می شوند       بھمتنھای کتاب .دمیباش  در سطح متوسط  مفیدىاصطالحات  

 از.  شده استارائھ ان درك و فھم  خوانندهز میزیابياربراى  .....،مترادف ھا شامل تمرینھای درک مطلب، تمرینات در مورد تفسیر کلمات و اصطالحات،متنوعی 

  آم وزش زب ان انگلی سی و    ستفاده از روشھای مختلف سپس در کالس با ا. پاسخ دھند آنھا و بھ تمریناتندخوانب متنھا را قبل از کالس   خواستھ میشود کھ   دانشجویان

  چون. برطرف خواھد شد..... مفھوم كلي و از لحاظ تلفظ، درك معادل انگلیسي كلمات وو تمرینات   متنھا در موردروش پرسش و پاسخ اشکاالت احتمالی با بویژه 

از دانشجویان انتظار میرود بعد از آشنایی با نحوه استفاده از لغتنامھ متنھ ا را ب ا    لذا د خوانده شده ان متنھاي كتاب توسط یك انگلیسي زباندر سي دي ھمراه كتاب   

   مناسب بخوانند(Intonation)  گ  صحیح و آھن(Stress)تلفظ صحیح و با رعایت تکیھ 

  : درسكليھدف 
  .وسط متسطح ىنگلیسدانشجویان در مھارت خواندن و درک مطلب متون عمومی زبان ا افزایش توانایی

  :دانشجویان در مھارتھای افزایش توانایی: )فرعی( سایر اھداف 

 1. Listening                                    2. Speaking                                   3. Writing  

  :اھداف رفتارى
  

 متوسط  سطح ینگلیسدرک متون عمومی زبان ا .1

  متن متنوع در مورد پرسشھای بھ  پاسخ  .2

  رئوس مطالب متن دادنتشخیص .3

 نگارش رئوس مطالب متن  .4

 ] مناسب(Intonation)  گ  صحیح و آھن(Stress)  با رعایت تکیھ[  و خواندن با تلفظ صحیح سریع خوانی .5

  انگلیسی کلمات جدیدمعنی و مترادفھایآشنایی با  .6

  و استفاده مداوم از آنocket Dictionarys P'Oxford Learner   ینگلیسافراگیری کامل نحوه استفاده از لغتنامھ  .7

 استفاده از آنھا برای تقویت مھارت ساخت واژگان ی متنوع زبان انگلیسی و فراگیری پسوندھا و پیشوندھا .8
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  : تلفیقی از روشھای گوناگون آموزش زبان از جملھ  و-دانشجو محور و فعال  :تدریس) ھای(شیوه

Grammar Translation Method, Communicative Language Teaching, Direct Method  
  Power Point    فایلھاى– -CD –  رایانھ و پروژكتور–  تختھ و ماژیك –  كتاب:رسانھ ھا و یا مواد آموزشى

    10  – 12 ساعت  شنبھوز ر: درسارائھزمان 

    آزمایشگاه زبان:مكان برگزاری كالس

  
  
  
  

  :شیابى دانشجوزمان سنجش و ارزروش ھا و
  
  

  روش
  

  
  نمره

  
  تاریخ

  
  ساعت

  -  تمام جلسات  5/3   و فعالیت كالسيتدریجيپرسشھاى 
بھ صورت  (ان دورهمیآزمون 

  )شفاھي
  -  اواخر ترم  4

   10-12  19/10/1390  11  آزمون پایان دوره
  5/1  ....،حضور و غیاب: موارد دیگر

  
-  -  

  
  
  
  
  

  :منابع

1. Neil J Anderson. 2007. Active Skills for Reading: Book 3. 2nd Ed. Boston: Thomson and Heinle. 

  CD این كتاب   .2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3

  زبان انگلیسى پیش دانشگاھی  :زمان بندي و موضوعات درس
  علوم آزمایشگاھی :رشتھ 

  آزمایشگاه زبان  -  10 – 12:   ساعتشنبھ روز
  90 -  91   سال تحصیلیاولنیم سال 

 رنیاوپیدالھ : تادنام اس

  

  

  موضوع تاریخ جلسات

 9/7/90  اول
  نگلیسی بھ  انگلیسیاز لغتنامھ فراگیری کامل نحوه استفاده ا

  Oxford Learner's Pocket Dictionary 

  16/7/90  دوم
    و تمرینات1درس 

  

  و تمرینات2درس  23/7/90 سوم

   و تمرینات3درس   30/7/90  چھارم

  و تمرینات4درس 7/8/90 پنجم

   و تمرینات5درس   14/8/90  ششم

   و تمرینات6درس   21/8/90  ھفتم

   و تمرینات7درس   28/8/90  ھشتم

  نھم
   و تمرینات8درس   5/9/90  

  دھم
   و تمرینات9درس   12/9/90  

  یازدھم
   و تمرینات10درس   19/9/90 

  دوازدھم
   و تمرینات11درس   26/9/90 

  سیزدھم
  و تمرینات12درس  3/10/90  

  چھاردھم
  و تمرینات13درس  10/90/  

  پانزدھم
  و تمرینات14درس  10/10/90 

  دھمشانز
   و تمرینات15درس   10/90/ 

  ھفدھم
  امتحان پایان ترم  10/90/ 19 
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