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 بِ ًام خذا

 داًؽگاُ ػلَم پسؼكي كرهاًؽاُ 

پسؼكي داًؽكذُ  

: (97-98 اٍل ًیوعال)قالب ًگارغ طرح درض

 

تزم اٍل    کبرضٌبسی ارضذ داًطجَيبى: هخاطباى                                                                         سثبى عوَهی کبرضٌبسی ارضذ :ػٌَاى درض

 8-10ضٌجِ سِ   :هؽاٍرُظاػت                                                                                      ٍاحذ ًظزی 2  :ٍع ٍاحذتؼذاد ٍ ى

                                                                                        ثْوي هْزثبىدکتز   :هذرض                                                                                           8-10ضٌجِ چْبر   :زهاى ارائِ 

ًفز  25 :تؼذاد داًؽجَیاى                                                                                                        ًذارد :درض پیػ ًیاز

 

                                                  تقَيت هْبرت خَاًذى ٍ درک هطلت+ ضٌبخت اصَل ٍ قَاعذ سبختبر عجبرتْب ٍ جوالت اًگلیسی   :دف كلي دٍرُ ُ

 

(: جْت ّر جلعِ یک ّذف) جلعات یاّذاف كل

 

توبيش ثیي سبخٌبرّبی هطبثِ  –ًبم ثزدى اجشا جولِ  -1

 توبيش ثیي جوالت هستقل ٍ ٍاثستِ; هستقل  تزکیت کزدى جوالت  -2

توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ قیذی ٍ اسوی  -3 

 اسوی/ توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ تَصیفی ٍ قیذی  -4

( ٍاثستِ سبس فبعلی)اًتخبة اجشا هٌبست جْت تکویل جوالت ٍاثستِ  -5

 (قیذی  –تَصیفی )سبختي جوالت ٍاثستِ کَتبُ ضذُ  -6

ای جولِ ٍاثستِ ثب استفبدُ اس سَاالت استبًذارد تحلیل جوالت دار -7

 (1)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل  -8

( 2)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل   -9

 تزتیت هٌبست اجشا گزٍُ ّبی اسوی -10

 هَاسی سبختبرّبیاجشا هٌبست اًتخبة  -11

 سبختي ضکل صحیح صفتْبی هقبيسِ ای -12
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 تحلیل کزدى ضکل صحیح فعلْبی جولِ -13

 سبختي فعل هجَْل –تطخیص فعلْبی هعلَم اس هجَْل -14

تطخیص ضوبيز ٍ استفبدُ صحیح اس آًْب  -15

استفبدُ صحیح اس صفتْب ٍ قیذّب  -16

 (1)آضٌبيی ثب اصَل صحیح درک هطلت  -17

( 2)آضٌبيی ثب اصَل صحیح درک هطلت  -18

  :بِ تفكیک اّذاف كلي ّر جلعِ رفتاری ٍیصُاّذاف 

جلعِ اٍل 

توبيش ثیي سبخٌبرّبی هطبثِ  –ًبم ثزدى اجشا جولِ : كليّذف 

اّذاف ٍیصُ 

: داًؽجَ قادر باؼذپایاى در 

اجشا جولِ را ًبم ثجزد   -1-1

ّز يک اس اجشا را ضزح دّذ  -2-1

ثیي سبختبرّبی هطبثِ توبيش قبيل ضَد  – 3-1

 

 

  دٍمجلعِ 

 ل ٍ ٍاثستِتوبيش ثیي جوالت هستق; تزکیت کزدى جوالت هستقل  : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
 ددُ حیتَض جولِ هستقل را تطخیص دّذ ٍ اجشا آى را – 1-2

جوالت هستقل را ثِ درستی تزکیت کٌذ  – 2-2

جوالت هستقل را اس ٍاثستِ توبيش دّذ   -3-2

ظَم جلعِ 

 توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ قیذی ٍ اسوی: ّذف كلي

قیذی را ثطٌبسذ جوالت ٍاثستِ  – 1-3

 . جوالت ٍاثستِ اسوی را ثطٌبسذ  -2-3

 . تَضیح دّذ تفبٍت ثیي جوالت ٍاثستِ قیذی ٍ اسوی را -3-3

 

  مچْارجلعِ 

 اسوی/ توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ تَصیفی ٍ قیذی : یّذف كل
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 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
جوالت ٍاثستِ تَصیفی را ثطٌبسذ  -1-4

  جوالت ٍاثستِ تَصیفی ٍ سبيز جوالت ٍاثستِ توبيش قبيل ضَدثیي  – 2-4

 

 پٌجن جلعِ 

 (ٍاثستِ سبس فبعلی)اًتخبة اجشا هٌبست جْت تکویل جوالت ٍاثستِ : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
اجشا جولِ ٍاثستِ را ثطٌبسذ  -1-5

ٍاثستِ سبسّبی فبعلی را ًبم ثجزد  -2-5

سبسّبی فبعلی را در جولِ ثکبر ثزدُ ٍ تغییزات السم را اعوبل کٌذ  ٍاثستِ -3-5

 ؼؽن  جلعِ

 (قیذی  –تَصیفی )سبختي جوالت ٍاثستِ کَتبُ ضذُ : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
ثب هفَْم کَتبُ کزدى جولِ ٍاثستِ آضٌب ضَد ٍ آًزا تَضیح دّذ  -1-6

 ا ثِ درستی کَتبُ کٌذجوالت ٍاثستِ تَصیفی ر -2-6

جوالت ٍاثستِ قیذی را ثِ درستی کَتبُ کٌذ  -3-6

 هحذٍديت کَتبُ کزدى جوالت ٍاثستِ تَصیفی ٍ قیذی را ثیبى کٌذ -4-6

 

 ّفتن جلعِ

 تحلیل جوالت دارای جولِ ٍاثستِ ثب استفبدُ اس سَاالت استبًذارد: یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
الت هزکت دارای جولِ ٍاثستِ را ثب استفبدُ اس سَاالت استبًذارد تحلیل کٌذ جن -1-7

ثِ سَاالت هزثَط ثِ جوالت ٍاثستِ ثِ درستی پبسخ دّذ  -2-7

 ّؽتن  جلعِ

 (1)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
  هفَْم ٍارًٍگی را تَضیح دّذ -1-8

  ًگی در جوالت هستقل را ثطٌبسذٍارٍ -2-8

ٍارًٍگی در جوالتی کِ ثب قیذ هکبى ضزٍری ضزٍع هیطًَذ را تطخیص ثذّذ  -3-8

 ٍارًٍگی را در جوالتی کِ ثب کلوِ هٌفی کٌٌذُ ضزٍع هیطًَذ اعوبل کٌذ -4-8

 

 ًْن  جلعِ
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 (2)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
ٍارًٍگی را در جوالت ضزطی ثِ کبر ثجزد  -1-9

 ٍارًٍگی را در جوالت دارای عجبرت هقلیسِ ای اعوبل کٌذ  -2-9

 

 دّن  جلعِ

 تزتیت هٌبست اجشا گزٍُ ّبی اسوی :یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
گزٍُ ّبی اسوی را تعزيف کٌذ  -1-10

اجشا گزٍُ ّبة اسوی را ًبم ثجزد  -2-10

اجشا گزٍُ ّبی اسوی را ثِ تزتیت هٌبست ثِ کبر ثجزد  -3-10

 

 یازدّن جلعِ

 اًتخبة اجشا هٌبست سبختبرّبی هَاسی : یّذف كل 

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
سبختبرّبی هَاسی را ضزح دّذ  -1-11

 ثسبسد سبختبرّبی هَاسی را ثِ درستی  -2-11

 

 دٍازدّن جلعِ

 سبختي ضکل صحیح صفتْبی هقبيسِ ای : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
ًقص صفت را در جولِ تَضیح دّذ  -1-12

ثیي صفت سبدُ ٍ هقبيسِ ای توبيش قبيل ضَد  -2-12

 صفت هقبيسِ ای را ثِ درستی ثسبسد ٍ ثِ کبر ثجزد -3-12

 

 ظیسدّن  جلعِ

 تحلیل ضکل صحیح فعلْبی جولِ  :یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

  :داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در
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ًقص فعل را در جولِ تَضیح دّذ   -1-13

ضکلْبی هحتول فعل را در جولِ ًبم ثجزد  -2-13

 ضکل صحیح فعل را در ّز جولِ تطخیص دّذ -3-13

 

 چْاردّن جلعِ

 جَْلسبختي فعل م –تطخیص فعلْبی هعلَم اس هجَْل : یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

: داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در

ثیي جوالت هعلَم ٍ هجَْل توبيش قبيل ضَد  -1-14

فعلْبی هجَْل را ثِ درستی ثسبسد ٍ ثِ کبر ثجزد  -2-14

 

 پاًسدّن جلعِ

 تطخیص ضوبيز ٍ استفبدُ صحیح اس آًْب -: یّذف كل

 شُیٍ اّذاف

: داًؽجَ قادر باؼذ اىیپا در

سذ ٍ ثیي آًْب توبيش قبيل ضَد ضوبيز را ثطٌب -1-15

 ضوبيز ثِ درستی در جولِ ثِ کبر ثجزد -2-15

 

جلعِ ؼاًسدّن 

استفبدُ صحیح اس صفتْب ٍ قیذّب   :ّذف كلي

 اّذاف ٍیصُ

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ

ثیي صفتْب ٍ قیذّب توبيش قبيل ضَد  -1-16

 صفتْب ٍ قیذّب را ثِ درستی در جولِ ثِ کبر ثجزد -2-16

 ُ ّفذّن ٍ ّجذّنجلط

( 2)ٍ ( 1)آضٌبيی ثب اصَل صحیح درک هطلت   -:ّذف كلي

 اّذاف ٍیصُ

 :در پایاى داًؽجَ قادر باؼذ

 ثب اصَل ٍ فٌَى درک کطلت آضٌب ضذُ آًْب را ثِ کبر ثجزد -18ٍ  1-17
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 : هٌابغ

Phillips, D. (1996). Longman Preparation Course for the TOEFL Test. Addison-Wesley 

Publishing, Inc. 

  ًت ثزداری  -ارائِ ثب رعبيت اصل داًطجَ هحَریثحث گزٍّی، ، سخٌزاًی، پزسص ٍ پبسخ در کالس  :رٍغ تذریط

پبٍرپَيٌت  – ثزد ٍايت   :رظاًِ ّای كوک آهَزؼي 

 

ظٌجػ ٍارزؼیابي 

 ظاػت تاریخ ًورُ رٍغ آزهَى آزهَى

 ًوزُ 5آسهَى تطزيحی   آسهَى  هیبى تزم

اٌّگی طجق ّن

ثب داًطجَيبى 

اًِ ارضذ در هی

  تزم 

طجق ّوبٌّگی 

ثب داًطجَيبى 

 ارضذ

 پبيبى تزم ًوزُ 15 تطزيحی آسهَى پبيبى تزم

 ثزًبهِ  ثز اسبس

آهَسش 

 داًطکذُ

 
 

 

  :هقررات درض ٍ اًتظارات  از داًؽجَ
 

حضَر ٍ خزٍج هٌظن داًطجَيبى  .1

 .داضتِ ثبضٌذ ّیپبسخ د آهبدگیدرٍس جلسبت گذضتِ  عِثب هطبل ُّز جلس .2

در ثحث گزٍّی ضزکت کٌٌذ  .3

اس تلفي ّوزاُ استفبدُ ًکٌٌذ  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

     ٍاحذ ًظزی 2: تعذاد ٍاحذ                 97-98ًیوسبل اٍل ( تئَری)کبرضٌبسی ارضذ تزم اٍل سثبى عوَهی : ًبم درس

 10تب  8ضٌجِ ّب  چْبر: سبعبت تذريس 
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 اٌّگي با داًؽجَیاى ٍ ادارُ آهَزغ تؼییي هیگرددپط از ّنتاریخ اهتحاى هیاى ترم *

 هَضَع اظتاد تاریخ جلعِ

 توبيش ثیي سبخٌبرّبی هطبثِ –ًبم ثزدى اجشا جولِ                                                            هْزثبى دکتزجلسِ اٍل  1

 توبيش ثیي جوالت هستقل ٍ ٍاثستِ; تزکیت کزدى جوالت هستقل                                               هْزثبى دکتز جلسِ دٍم  2

 توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ قیذی ٍ اسوی                                                                   هْزثبى دکتز سَمجلسِ  3

 اسوی/ توبيش ثیي جوالت ٍاثستِ تَصیفی ٍ قیذی                                                           هْزثبى دکتز چْبرمجلسِ  4

 (ٍاثستِ سبس فبعلی)اًتخبة اجشا هٌبست جْت تکویل جوالت ٍاثستِ                                              هْزثبى دکتز پٌجنجلسِ  5

 (قیذی  –تَصیفی )سبختي جوالت ٍاثستِ کَتبُ ضذُ                                                         هْزثبى دکتز ضطنجلسِ  6

 تحلیل جوالت دارای جولِ ٍاثستِ ثب استفبدُ اس سَاالت استبًذارد                                                 هْزثبى دکتز  جلسِ ّفتن 7

  (1)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل  هْزثبى دکتز ّطتنجلسِ  8

 (2)تطخیص ٍارًٍگی فعل ٍ فبعل                                                                      هْزثبى دکتز ًْنجلسِ  9

 تزتیت هٌبست اجشا گزٍُ ّبی اسوی هْزثبى دکتزجلسِ دّن  10

 اًتخبة اجشا هٌبست سبختبرّبی هَاسی هْزثبى دکتزجلسِ يبسدّن  11

 سبختي ضکل صحیح صفتْبی هقبيسِ ای هْزثبى ردکتجلسِ دٍاسدّن  12

 تحلیل کزدى ضکل صحیح فعلْبی جولِ هْزثبى دکتزجلسِ سیشدّن  13

 سبختي فعل هجَْل –تطخیص فعلْبی هعلَم اس هجَْل  هْزثبى دکتزجلسِ چْبردّن  14

 تطخیص ضوبيز ٍ استفبدُ صحیح اس آًْب هْزثبى دکتزجلسِ پبًشدّن  15

 استفبدُ صحیح اس صفتْب ٍ قیذّب هْزثبى دکتزجلسِ ضبًشدّن  16

 (1)آضٌبيی ثب اصَل صحیح درک هطلت  هْزثبى دکتزجلسِ ّفذّن  17

 (2)آضٌبيی ثب اصَل صحیح درک هطلت  هْزثبى دکتزجلسِ ّجذّن  18

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


