
 Vision1کتاب ستان انگلیسی دهم  طزح درس نویسی اسمساتقه تزگشاری دستورالعمل 

 

 تسمه تعالی

 

طشح احتشاها تِ استٌاد تشًاهِ ػولیاتی دتیشخاًِ ساّثشی کطَسی دسس صتاى اًگلیسی دسخصَظ تشگضاسی هساتقِ 

(، دستَسالؼول ٍ ضیَُ ًاهِ آى جْت تْشُ 3)سدیف   Vision1کتاب صتاى اًگلیسی دّن  دسس ًَیسی اص

 تشداسی سشگشٍُ ّای هحتشم دسس صتاى اًگلیسی استاى ّای سشاسش کطَس اسایِ هی گشدد. 

تقسین تٌذی ٍ تِ ّوشاُ   Vision1تِ پیَست جذٍل تقسین تٌذی قسوت ّای هختلف کتاب صتاى اًگلیسی دّن 

  ِ هی گشدد.ئّش استاى تحضَس اسا سْویِ

 دقیقه طزاحی گزدد.  54طزح درس ها می تایست در تاسه سمانی تذکز مهم: 

 
 تا تطکش

 دتیشخاًِ ساّثشی کطَسی دسس صتاى اًگلیسی

 هستقش دس آهَصش ٍ پشٍسش استاى اسدتیل 

 1395-96سالتحصیلی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ستان  کتاب  مساتقه طزح درس نویسی در تزگشاریاستانی  سهمیهتخش های مختلف کتاب ستان انگلیسی دهم و  جذول تقسیم تنذی

 5964-69سالتحصیلی - Vision 1انگلیسی دهم 

طزح درسموضوع   

طزح درسدروس و محتوای   سدیف استان صفحه 

L1    Impact page 16 1 آرستایجاى ضشقی 

L1   Get ready - Conversation 17-18-19 2 آرستایجاى غشتی 

L1   New words and expressions 20-21 3 اسدتیل 

L1   Reading and Reading comprehension 22-23 4 اصفْاى 

L1    Grammar -  See also 24-25-26-27-28-29 5 الثشص 

L1   Listening and Speaking- Pronunciation 30-31-32-33 6 ایالم 

L1   Writing   34-35-36-37-38-39 7 تَضْش 

L1   What you learned   40-41 8 چْاسهحال ٍ تختیاسی 

L2    Impact page 44 9 خشاساى جٌَتی 

L2   Get ready - Conversation 45-46-47 10 خشاساى سضَی 

L2   New words and expressions 48-49 11 خشاساى ضوالی 

L2   Reading and Reading comprehension 50-51 12 خَصستاى 

L2    Grammar - See also 52-53-54-55-56-57 13 صًجاى 

L2   Listening and Speaking- Pronunciation 58-59-60-61 14 سوٌاى 

L2   Writing   62-63-64-65-66-67 15 سیستاى ٍ تلَچستاى 

L2   What you learned   98-69  16 ضْش تْشاى 

L3    Impact page 72 17 ضْشستاى ّای تْشاى 

L3   Get ready - Conversation 73-74-75-76 18 فاسس 

L3   New words and expressions 77-78-79 19 قضٍیي 

L3   Reading and Reading comprehension 80-81  20 قن 

L3    Grammar - See also 82-83-84-85-86 21 کشدستاى 

L3   Listening and Speaking- Pronunciation 87-88-89-90 22 کشهاى 

L3   Writing   91-92-93 ُ23 کشهاًطا 

L3   What you learned   94-95 24 کْگیلَیِ ٍ تَیشاحوذ 

L4    Impact page 98 25 گلستاى 

L4   Get ready - Conversation 99-100-101-102 26 گیالى 

L4   New words and expressions 103-104 27 لشستاى 

L4   Reading and Reading comprehension 105-106 28 هاصًذساى 

L4    Grammar - See also 107-108-109-110-111  29 هشکضی 

L4   Listening and Speaking- Pronunciation 112-113-114 30 ّشهضگاى 

L4   Writing   115-116-117 31 ّوذاى 

L4   What you learned   118-119 32 ضدی 

 

 



 تاسوؼِ تؼالی

 

 1395-96فشم داٍسی )طشح دسس( سال تحصیلی 

 

 سایش تَضیحات:

 هحل اهضاء داٍس:

 مشخصات شزکت کننذگان داور مشخصات

 ػٌَاى فؼالیت ًام آهَصضگاُ ًام خاًَادگی اػضای گشٍُ ًام ٍ ضْشستاى / هٌطقِ ًام خاًَادگی: ًام ٍ

     سضتِ تحصیلی:

   سطح تحصیالت:

 5 2 9 5 4 ضزیة مالک های ارسیاتی ردیف

      1 ًحَُ ی تذٍیي ٍ صیثایی اصَل ًگاسضی ٍ، دسس)ضاهل کالس، هَضَع، تاسیخ، هطخصات اػضای گشٍُ ٍ..(تٌظین ضٌاسٌاهِ طشح  1

      2 ) ضٌاختی ، ػاطفی، سٍاًی حشکتی( تَجِ تِ تذٍیي حیطِ ّا اّذاف کلی سفتاسی ٍ 2

      1 تاصخَسد( سٌجص آغاصیي ) تَجِ تِ تکالیف دسسی ٍ  -پیص تیٌی سفتاس ٍسٍدی  3

      1 ، گشٍُ کَچک ٍ...( ) سٌتی ، آصهایطگاّی ، کتاتخاًِ ای هذل کالس فضا ٍ 4

      1 ایجاد اًگیضُ پیص تیٌی ضشٍع هٌاسة ٍ 5

      2 پیص تیٌی سٍش ّای تذسیس 6

      2 تٌظین هحتَا پیص تیٌی هشاحل اجشای تذسیس ٍ 7

      2 تٌَع ، ًشم افضاس، ایٌتشًت ٍ ... تا سػایت تٌاسة ٍ سساًِ ّای آهَصضی الصم هاًٌذ فیلن پیص تیٌی هَاد ٍ 8

      1 صهاى تٌذی هشاحل تذسیس 9

      2 پیص تیٌی فؼالیت ّای داًص آهَصاى 10

      1 پیص تیٌی فؼالیت ّای هؼلن 11

      1 جوغ تٌذی 12

      1 اسائِ تاصخَسد(-سٍش -) تٌَع اسصضیاتی تکَیٌی 13

      1 اسائِ تاصخَسد(-سٍش –اسصضیاتی پایاًی ) تٌَع  14

      1 جزاتیت ، تٌَع تٌاسة تا جٌثِ ّای هختلف سضذ( تؼییي تکلیف ) تٌاسة تا هحتَا، خالقیت ٍ 15

       جوغ اهتیاص ّش ستَى 

   اهتیاص(            تا حشٍف:..................... 100جوغ کل اهتیاص: ) حذاکثش  


