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توضیحات زیر را مورد مالحظه قرار دهید.

 از اساتید خواهشمندیم طبق طرح درس ارائه شده تدریس کنند.-

از اساتید خواهشمندیم قسمتهای آخر کتاب مربوط به مهارت  readingرا ابتدا به دانش پژوهان به عنوان تکلیف در

منزل  assignکنند و سپس تمرینها را تک به تک حل کرده و در پایان لغات و عبارات مهم هر متن را تدریس نمایند.
 الزم به ذکر است که در حل تمارین مربوط به مهارت  readingبا دانش پژوهان مانند یک فرد تازه کار رفتار نکنید وبا سرعت خوب بیشتر به حل تمارین  readingبپردازید .خواهشمندیم تمارین مربوط به  Readingدر جلسه  17را
زودتر به دانش پژوهان  assignکنید تا در منزل حل کرده و شما در جلسه  17چک کنید و لغات مهم را توضیح دهید.
خواهشمندیم این دوره را هر چه کاربردی تر تدریس نمائید زیرا این دوره به نکات مهم انگلیسی می پردازد.باید سعی کنید این دوره را سریع اما با دقت و تمرکز تدریس کرده و روی نکات مهم بیشتر تأکید کنید.-
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