دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
دانشکده علوم انساني گروه آموزشي زبان آرايش ترمي دروس مقطع كارشناسي پیوسته آموزش زبان انگلیسي

ترم 2

ترم 1

نام درس

واحد  /عنوان

همنیاز /پیشنیاز

خواندن و درك مطلب 1

 /4پ ص

-

دستور نگارش 1

/4پ ص

-

گفت و شنود 1

/4پ ص

-

فنون يادگيري

/2پ ص

-

انديشه اسالمي 1

/2ع

-

تربيت بدني

/1ع

-

نام درس

واحد  /عنوان

همنیاز  /پیشنیاز

خواندن و درك مطلب 2

 /4پ ص

خواندن و درك مطلب 1

دستور نگارش 2

/4پ ص

دستور نگارش 1

گفت و شنود 2

/4پ ص

گفت و شنود 1

آواشناسي

/2پ ص

فنون يادگيري

انديشه اسالمي 2

/2ع

-

فارسي عمومي

/3ع

-

17واحد

19واحد

ترم 3

ترم 4

نام درس

واحد  /عنوان

همنیاز/پیشنیاز

نام درس

واحد /عنوان

همنیاز /پیشنیاز

كاربرد اصطالحات

/2ت

خواندن و درك مطلب3

خواندن و درك مطلب3

/4پ ص

خواندن و درك مطلب 2

نگارش پيشرفته

/2ت

دستور زبان پيشرفته

دستور زبان پيشرفته

/2پ ص

دستور نگارش2

نمونه هاي نثر ساده انگليسي

/2ت

خواندن و درك مطلب3

گفت و شنود3

/4پ ص

گفت و شنود 2

مكالمه موضوعي

/2ت

گفت و شنود3

كليات زبان شناسي 1

/2ت

_______واحد

_______واحد

آواشناسي

كليات زبان شناسي2

/2ت

كليات زبان شناسي 1

اصول و روش ترجمه

/2ت

-

جامعه شناسي آموزش و پرورش

اخالق اسالمي يا آيين زندگي

/2ع

-

/2ت

اصول و روش ترجمه

درس ورزش 1

/1ع

تربيت بدني

روان شناسي تربيتي

/2پ ص

-

تاريخ تحليلي صدر اسالم يا امامت

/2ع

-

دانش خانواده و جمعيت

/2ع

-

17واحد

18واحد

دانشگاه آزاد اسالمي واحد يزد
دانشکده علوم انساني گروه آموزشي زبان آرايش ترمي دروس مقطع كارشناسي پیوسته آموزش زبان انگلیسي

ترم 6

ترم 5

نام درس

واحد /عنوان

همنیاز  /پیشنیاز

ترجمه متون ساده

/2ت

نمونه هاي نثر ساده اصول و روش ترجمه

شعر ساده

/2ت

نمونه هاي نثر ساده

نامه نگاري

/2ت

نگارش پيشرفته

بيان شفاهي داستان 1

/2ت

نمونه هاي نثر ساده

درآمدي بر ادبيات 1

/2ت

نمونه هاي نثر ساده

زبان شناسي مقابله اي و تحليل خطاها

/2ت

كليات زبان شناسي2

روش تحقيق

/2ت

كليات زبان شناسي2

واژه شناسي

/2ت

كليات زبان شناسي2

آشنايي با قرائت و روخواني قرآن كريم

/1ع

-

انقالب اسالمي

/2ع

-

نام درس

واحد /عنوان

همنیاز  /پیشنیاز

روشهاي تدريس زبان انگليسي

/4ت

درآمدي بر ادبيات 1

ترجمه پيشرفته

/2ت

ترجمه متون ساده

بيان شفاهي داستان2

/2ت

بيان شفاهي داستان 1

درآمدي بر ادبيات2

/2ت

درآمدي بر ادبيات 1

مقاله نويسي

/2ت

نامه نگاري

اصول و فلسفه آموزش وپرورش

/4ت

جامعه شناسي آموزش و پرورش

تفسير موضوعي قرآن يا نهج البالغه

/2ع

-

19واحد

18واحد

ترم 7

نام درس

ترم 8

نام درس

واحد وعنوان

همنیاز  /پیشنیاز

تهيه مطالب كمك آموزشي

/2ت

مقاله نويسي

تهيه مطالب درسي دبيرستان

/2ت

تدريس عملي  1راهنمايي

آزمون سازي

/2ت

سنجش و ارزيابي

تدريس عملي  2دبيرستان

/2ت

تدريس عملي  1راهنمايي
بررسي كتاب هاي درسي راهنمايي
روشهاي تدريس مهارت اي زبان انگليسي
روشهاي تدريس مهارت اي زبان انگليسي

خواندن متون مطبوعاتي

-

واحد /عنوان

همنیاز  /پیشنیاز

تهيه مطالب درسي راهنمايي

/2ت

روشهاي تدريس زبان انگليسي

تدريس عملي  1راهنمايي

/2ت

روشهاي تدريس زبان انگليسي

سنجش و ارزيابي

/2ت

روشهاي تدريس زبان انگليسي

بررسي كتاب هاي درسي راهنمايي

/2ت

روشهاي تدريس زبان انگليسي

بررسي و تحليل محتواي كتابهاي دوره دبيرستان

/2ت

روشهاي تدريس مهارت اي زبان انگليسي

/4ت

روشهاي تدريس زبان انگليسي

كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان انگليسي

/2ت

خواندن متون مطبوعاتي

/2ت

درآمدي بر ادبيات2

دوزبانگي

/2ت

تاريخ فرهنگ و تمدن اسالم و ايران

/2ع

-

ترجمه متون مطبوعاتي

/2ت

وصاياي امام خميني

/1ع

16واحد

17واحد

