
  
 
 

 

 

 

 زبان پیش دانشگاهی ( مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 معرفی درس:

 
هدف از ارائه زبان پیش دانشگاهی تقویت ساختار های اساسی،  درس زبان پیش دانشگاهی در ترم اول به دانشجویان ارائه می گردد.

که نمره   دانشحویانی می باشد. آشنایی با فنون یادگیری زبانو  تقویت وآموزش مهارتهای چهارگانه زبان افزایش دامنه لغت،

 A preparatoryدر حال حاظر از کتاب   .درصد می باشد موظف به اخذ این درس می باشند ۵۰کنکور زبان انها کمتر از 

step toward academic reading comprehension .بعنوان کتاب درسی استفاده می شود 
 

 

                               زبانموزشی:       گروه آ                                            دانشکده پرستار ی حضرت زینب )س( الرستاندانشکده :  

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی:

 3 :  تعداد واحد پیش دانشگاهیزبان  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 10-12شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   -- پیش نیاز:

 10-12ه چهار شنب                                              

 3کالس شماره  مکان برگزاری:

                                          سید حنان کشفی    مسئول برنامه :  

 Hannankashfi@yahoo.com:پست الکترونیکیآدرس                                                  52247110:        دانشکده شماره تماس

                   سید حنان کشفی   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 Hannankashfi@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                                       52247110شماره تماس دانشکده:     

 سید حنان کشفیتهیه و تنظیم : 

 1/9/1399 بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
پرستاریگروه      

 



 

 

 

 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :
Unit 1: Five tasty foods to boost your health (1) 

Unit 2: Five tasty foods to boost your health (2) 

Unit 3: A computer system 

Unit 4: Mercury contamination 

Unit 5: Do you know how much sugar is in your diet? See why added sugar is a concern and 

how you can cut back 

Unit 6: Water: How much water should you drink every day? 

Unit 7: Sound location 

Unit 8: What doctors are doing about headaches , and what you can do 

Unit 9: Traditional remedies 

Unit 10: The interaction of plants and animals 

Unit 11: The adverse effects of drinking alcohol 

Unit 12: Time management 

Unit 13: Circulatory system 

Unit 14: Bamboo 

 

 هدف كلي 

 
 یادگیری ساختارهای پایه )اصول دستور زبان(

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .انواع جمالت ساده را تشخیص داده و آنها را تولید کند 

 مختلف جمله یعنی نهاد و گزاره را تشخیص دهد. قسمتهای 

 .زمانهای مختلف را تشخیص داده ودر جمالت به کار برد 

 .حروف اضافه، تعریف، ضمائر و  غیره را شناخته وبه کار ببرد 

 .اصول مقدماتی و کاربردی فعل ، قید،صفت واسم را یاد گرفته و به کار گیرد 

 

 هدف كلي 

 
 افزایش دامنه لغات   
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .لغات یاد گرفته قبلی را به طور عمیق تری فهمیده و بکار گیرد 



  واژه جدید رابه اندوخته های قبلی اضافه کند. 500حدود 

 .راههای یادگیری لغت را بشناسد 

  کار ببرد.بهشیوه های مختلف حدس معنی کلمات نا آشنا را بطور مقدماتی فهمیده و 

 .با اصطالحات اولیه آشنا شود وآنها را در گفتار و نوشتار به کار ببرد 

  کار ببرد.بهاصول اولیه ترکیب واژه ها )واژه سازی ( را یاد گرفته ودر مهارتهای زبان 

 

 هدف كلي 

 
 تقویت وآموزش مهارتهای چهارگانه زبان

 

  اهداف اختصاصي 
 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 
 

 را به صورت  انگلیسی کلیه مهارتهای زبانintegrative  در سطحpreintermediate .فرا گیرد 

 .جمالت و مکالمات ساده را هنگام شنیدن بفهمد 

 .در موقعیتهای مختلف از جمالت ساده در محاوره استفاده کند 

 کار گیرد.درک مطلب( را یاد گرفته و به  -تکنیکهای اولیه خواندن )سریع خواندن 

 .مکانیسمهای اولیه نوشتن را شناخته و به کار گیرد 

 

 هدف كلي 

 
 آشنایی با فنون یادگیری زبان

 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 

 .از فرهنگ لغت به طور صحیح استفاده کند 

 .تکنیکهای صحیح یادگیری زبان را تشخیص داده و آنها را به کار گیرد 

 رابطه ( بین جمالت را effect-cause وcontrast- comparison.را شناخته و آنها را در خواندن و نوشتن به کار گیرد)...و 

  کار ببرد.بهمعانی مختلف لغات را در جمالت مختلف تشخیص داده و در جمله مناسب 

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 
A preparatory step toward academic reading comprehension  

 
صفحات بر اساس محتوای 

 ارائه شده در هر جلسه

 

 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

فایل مجازی 

شده با استفاده 

 از نرم افزار

هر هفته در سامانه  پیش دانشگاهیمباحث درس زبان  سید حنان کشفی

 بارگذاری میگردد



 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

آن  فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، یجزوه، فیلم آموزشاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع مطالعه در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ی این موارد ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برابه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
1 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

3 .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

اسنگ ایت در 

 سامانه نوید

    

    

    

    



 

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره
 

1 

 

 

 میان ترم
تستی چهار 

 جوابی
1/11/99 شنبه   

    
 

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

ش

م

ا

ر

 ه

 شرح تکلیف عنوان تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف



 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

م

ثا

 ل

 تکلیف اول کالسی
سوال از دروسی که تدریس شده به دانشچویان  10در این تکلیف 

سواالت را در موعد مقرر داده شده و از آنها خواسته شده پاسخ 

 ارسال نمایند

تا  15/11/99

30/11/99  
7/12/99  

دریافت بازخورد 

از دروس ارائه 

شده و درک 

 مفاهیم مربوطه

1 

 

     



 بارم نمره موارد ارزشیابی

 10 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 -- غیاب شرکت فعال در کالس و حضور و

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 مقررات 

  

            

 

Unit:1 Five 
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boost your 

health (1) 

 

 

 

 

Unit:1 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (1) 

Unit:2 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (2)

 

 

 

 
 

 

Unit:2 Five 

tasty foods to 

boost your 

health (2)



 

 

 
 

 

 

Unit:3 A 

computer 

system

Unit 4: 

Mercury 

contamination

 

 

 

Unit 4: 

Mercury 

contamination 

Unit :5 Do you 

know how 

much sugar is 

in your diet? 

See why added 

sugar is a 

concern and 

how you can 

cut back
 

 

 

 

Unit :5 Do you 

know how 

much sugar is 

in your diet? 

See why added 

sugar is a 

concern and 

how you can 

cut back

 

 Unit 6 Water: 

How much 

water should 



you drink 

every day? 

 

Unit 6 Water: 

How much 

water should 

you drink 

every day?

 

 

 

 

Unit 7: Sound 

location

 

 
Unit 8: What 

doctors are 

doing about 

headaches , 

and what you 

can do 

Unit 9: 

Traditional 

remedies

 

 



Unit 9: 

Traditional 

remedies

 

 

Unit 10: The 

interaction of 

plants and 

animals 

 

Unit 11: The 

adverse effects 

of drinking 

alcohol

 

 

Unit 11: The 

adverse effects 

of drinking 

alcohol

 

 

Unit 12: Time 

management 

Unit 12: Time 

management
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system
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Circulatory 

system 

Unit 14: 

Bamboo 

 

 



Unit 14: 

Bamboo 

 

 

 

 

 

 

         


