
شناسیمقطع کار رشته آموزش زبان انگلیسیلیست دروس   

 تعداد واحد
 

 شماره نیمسال نام درس پیشنیاز
 

1خواندن و درک مطلب - 4  

 نیمسال اول
1دستورنگارش - 4  

1گفت و شنود - 4  

 فنون یادگیری - 2

1خواندن و درک مطلب 4 2خواندن و درک مطلب   

دوم نیمسال  

1دستورنگارش 4 2نگارشدستور    

1گفت و شنود 4 2گفت و شنود   

 آواشناسی فنون یادگیری 2

 روانشناسی تربیتی - 2

 اصول و روش ترجمه - 2

2خواندن و درک مطلب 4 3خواندن  درک مطلب   

سوم نیمسال  

2گفت و شنود 4 3گفت و شنود   

2دستور نگارش 2  دستور زبان پیشرفته 

1کلیات زبانشناسی آواشناسی 2  

 جامعه شناسی آموزش و پرورش اصول و روش ترجمه 2

)همنیاز(3خواندن  درک مطلب 2  نمونه نثر ساده انگلیسی 

3خواندن  درک مطلب 2  کاربرد اصطالحات در ترجمه 

چهارم نیمسال  

 نگارش پیشرفته دستور زبان پیشرفته 2

3گفت و شنود 2  مکالمه موضوعی 

1کلیات زبانشناسی 2 2زبانشناسیکلیات    

 اصول و فلسفه آموزش و پرورش جامعه شناسی آموزش و پرورش 4

 شعر ساده نمونه نثر ساده انگلیسی 2

 ترجمه متون ساده نمونه نثر ساده انگلیسی 2

 

 

 

 



 

 

 تعداد واحد
 

 شماره نیمسال نام درس پیشنیاز
 

1درآمدی بر ادبیات نمونه نثر ساده انگلیسی 2  

پنجمنیمسال   

 نامه نگاری نگارش پیشرفته 2

1بیان شفاهی داستان نمونه نثر ساده انگلیسی 2  

2کلیات زبانشناسی 2  زبانشناسی مقابله ای و تحلیل خطاها 

2کلیات زبانشناسی 2  روش تحقیق 

2کلیات زبانشناسی 2  واژه شناسی 

 ترجمه پیشرفته ترجمه متون ساده 2

 مقاله نویسی نگارش پیشرفته 2

1درآمدی بر ادبیات 2 2درآمدی بر ادبیات   

ششم نیمسال  

1درآمدی بر ادبیات 4  روش های تدریس زبان انگلیسی 

)همنیاز( 2درآمدی بر ادبیات 2  خواندن متون مطبوعاتی 

 تهیه مطالب درسی راهنمایی روش های تدریس زبان انگلیسی)همنیاز( 2

کتاب های درسی راهنمایی بررسی روش های تدریس زبان انگلیسی)همنیاز( 2  

1بیان شفاهی داستان 2 2بیان شفاهی داستان   

1بیان شفاهی داستان 2  تهیه مطالب کمک آموزشی 

1تدریس عملی روش های تدریس زبان انگلیسی 2  

هفتم نیمسال  

 روش تدریس مهارتهای زبان روش های تدریس زبان انگلیسی 4

و ارزیابیسنجش  روش های تدریس زبان انگلیسی 2  

زبان )همنیاز( مهارتهای روش های تدریس 2  کاربرد کامپیوتر در آموزش زبان 

زبان )همنیاز( مهارتهای روش های تدریس 2  دوزبانگی 

 ترجمه متون مطبوعاتی خواندن متون مطبوعاتی 2

 تهیه مطالب درسی دبیرستان  2

هشتم نیمسال  
 آزمون سازی سنجش و ارزیابی 2

1عملی تدریس 2 2تدریس عملی   

 بررسی و تحلیل کتاب های درسی دبیرستان بررسی کتابهای درسی راهنمایی 2

  118مجموع واحدهای تخصصی :

 


