فرم شماره 1
شناسنامه كتاب
عنوان كتاب:
زبان انگليسي پايه دوازدهم Vision 3

پايه:

دوره تحصيلي:
متوسطه دوم

كد كتاب:

دوازدهم

-1كتاب به كدام شايستگيها (اهداف) ساحتهاي تربيت پوشش ميدهد؟
الف :عين عبارات شايستگيها انتخاب و استفاده شود.
توانايي فراگيري پيكره زبان ،واژگان و ساختارهاي مورد نياز براي برقراي ارتباط موثر و سازنده در سطح متوسط
توانايي درك و دريافت و انتقال معنا با استفاده از چهار مهارت زباني در سطح روابط ميان فردي و بين فرهنگي
موثر در جهت توسعه اقتصادي همچون گردشگري،تجارت  ،فناوري توسعه علم و هوشياري اجتماعي سياسي.
توانايي استفاده از منابع ،خواندن متن هايي در حد متوسط و دريافت مفاهيم  ،نوشتن در حد يك مقاله كوتاه به
زبان خارجي مي باشد(.تأكيد بر خواندن و نوشتن)
با استفاده از زبان يادگرفته شده عالوه بر برطرف كردن نيازهاي شخصي خود از قبيل مطالعهي منابع مختلف به
زبان اصلي،سير وسفر،آشنايي با فرهنگ و هنر كشورهاي ديگر بتوان زبان را به عنوان ابزاري براي برقراري
ارتباط بين جوامع انساني استفاده نمايد.
توانايي استفاده از زبان خارجي جهت ارتقاي دانش خود در موضوعات درس هاي ديگر

-2كتاب به كدام شايستگيها (اهداف) حوزههاي تربيت و يادگيري پوشش ميدهد؟
الف و ب  :مانند باال  :حوزه زبانهاي خارجي

 -3محتواي كتاب (ايدههاي كليدي -مربوط به حوزه ،از ساير حوزهها )
همة موارد از برنامه درسي حوزهها اخذ شود.
ايده كليدي :برقراري ارتباط (دريافت و انتقال معنا)
الف :مفاهيم اساسي
كاركرد زباني – ساختار زباني

ب  :مهارتهاي اساسي
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چهار مهارت اساسي صحبت كردن ،گوش دادن ،خواندن و نوشتن و ريز مهارتهاي واژگان و دستور زبان.

 -4اجزاي بستة آموزشي مرتبط با كتاب (كتاب راهنماي معلم ،نرمافزار آموزش معلمان بر فراز آسمان،
كتاب كار ،فيلم آموزشي دانشآموز ،كتاب گويا ،فيلم آموزشي والدين  ) ... ،الزامي و غيرالزامي
 -1كتاب دانش آموز
 -2كتاب كار
 -3كتاب راهنماي معلم
 -4لوح فشرده صوتي
 -5فيلم اموزش مدرسان (برفراز آسمان)
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