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Impact page1 &Get 
ready & conversation1   
P:19 (45 min .) 

  
آزمون آغازین -’10گروه بندی -’5معرفی کتاب درسی و مکمل – ’5همعارف

 دقیقه( 45)  ’5. تحویل جزوات  ’20

 جلسه 
 اول  

             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مهر ماه              

New words& Expression 
1 P:20 (45’) 

 
 گروه دونفره((سش لغات و مکالمه درس دوره ی درس جلسه ی پیش و پر

دوم          
 
 

  
Workbook  1,2 _C(45’) 

یک (پاسخ به سوال درک مطلب درس  20´) 1آموزش بخش خواندن درس 

         (تمرین کتا ب کار  گفته شود23و22صفحه ))25‘)
 سوم

Grammar (A- D) (45’) 
Will/will not/will sub 
 

 
  )E-H (  )‘45(Wh. Q +will+sub practice) 1مرین  بخش گرامر درس ت

 چهارم  

Work sheet  آموزش بخشSee Also  گرامر :be going to    (45’ ) پنجم 

Listening 
&Speaking35’+ProP:32  
Falling intonation (10) 

آموزش   , (’35درک مطلب ) –گرامر  -آزمون کتبی درس اول شامل : لغات 

 )(  (’10آماده کردن لوازم شنیدار و پخش مکالمه (1شنیدار و گفتار درس 
 پرسشی و خبریو تلفظ : آهنگ افتان در جمالت 

 شششم

Workbook (45’)  آموزش بخش نوشتار درس](Writing (noun   [Writing (sing. &Plural هفتم 

Work sheet of Writing  
& work book ( 20’) 
 

Writing ( Types of noun ) ( common & proper n.)               ( 25’) 
                                        Noun Markers ( a,an the ,these , those  

   Possessive  pronouns) 

    هشتم
    

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 آبان ماه              

What you learned 1   ? 
(45’) 

 نهم (’45نوشتار درس اول)   آزمون

Work book( 45’)  مده   ’45مربوط به درس اول   رپاسخ به تستهای  کنکو 

Word bank & 
Conversation 2 

Impact page2 & get ready 2   P:44-46 (45 min ). یازدهم  

 مدهازدو ))گروه دونفره. 2دوره ی درس جلسه ی پیش و پرسش لغات و مکالمه درس 

Worksheet New words& Expression 2P:49 (45’) 
 

  
  سیزدهم 

Work book  25‘(پاسخ به سوال درک مطلب درس دو) 20´) 2آموزش بخش خواندن درس 
 (تمرین کتا ب کار  گفته شود50و51صفحه )

       
 چهاردهم
 
 

Worksheet Grammar (A- D) (45’) 
Adjectives ( similarity, comparative, Superlative) 

   پانزدهم
      

 

Work book Part II-D(45’) 
 

 شانزدهم  )E-G (  )45) 2تمرین  بخش گرامر درس  

Review and more 
practice  

   هفدهم  ( ’45)    : گرامر صفات چند بخشی  See Also2آموزش بخش 
  

 
 
 آذرماه
 
 
 

Listening 
&Speaking35’+ProP:32  
Rising intonation (10)Y/N 

 هجدهم   , (’35درک مطلب ) –گرامر  -آزمون کتبی درس دوم شامل : لغات 

Spelling HintP:66-67(45’) (’45)[ 2آموزش بخش نوشتار درس   ([Writing (Adjective& its place نوزدهم 

Workbook بیستم (’45نوشتار درس اول)   آزمون  

Reviews and Tests What you learned 2 . (45’)  بیست و
 یکم

     
 دی ماه     

Final Assessments  امتحانات  

…….. …..  

………. …….  

 


