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  عزیز دانشجویان حضور بخیر وقت و سالم با

 است ضروری, اید نموده انتخاب اینجانب با جاری ترم در که دستورمقدماتی  واحد برای میرساند اطالع به بدینوسیله
ادامه ی   با خود به کالس آورید. ا" که در ترم گذشته صفحاتی از آن تدریس شده بوده ر GRAMMAR IN USE"  گتاب

 .. گردید خواهد تدریس, دوم نیمسال جلسات تعداد و مقتضیات به بنا این کتاب 
 ارتقاء دانش زبانی و استفاده از قواعد دستوری به منظور تسهیل یادگیری زبان میباشد. این درسهدف  

 میباشند نظری واحد دو درس  این
. 

کتاب بروید و سه قسمت افعال پرکاربرد در زبان انگلیسی را مشاهده   269لطفا به صفحه ی 

درست کنید. تا شروع کالسهای  نمایید. افعال جدید را هایالیت نمایید و برای آن ها فلش کارت 
 حضوری  ضروری است این افعال را از حفظ بلد باشید. 

 
 می   نکات تدریس نشده در ترم گذشته مطالعه و تمرینتالش ما متمرکز بر    , در کالس

حل تمرین و گرفتن نمرات خوب در کوییز ها در نمره ی پایان ترم شما    ,یسفعالیت کال باشد . 
 تاثیر مستقیم خواهد داشت. 

 
  جلسه می باشد. بدیهی است غیبت غیرموجه بیشتر از این   3تعداد جلسات مجاز غیبت

 موجب حذف و محرومیت از امتحان میگردد. ,تعداد
 
ز قرار دهید . صدای زنگ یا ویبره ی  لطفا گوشی همراه خود را در کالس روی حالت پروا

 گوشی جریمه به همراه خواهد داشت. 
 
 ثبت نکاتاین درس نیازی به جزوه ندارد و کلیه ی مطالب در کتاب موجود است. برای 

 برگه ی سفید در البالی کتاب بچسبانید. میتوانیذ 
 
 .ماژیک هایالیترحتما همراه داشته باشید 
 
 میباشد . لطفا تاخیر در ورود و تعجیل در خروج   13الی  11از ساعت سه شنبه ها   کالس ما

 نداشته باشید. 
 
 موجود در کتاب میباشد   تمریناتامتحان پایان ترم شامل . 

 

 

 سالمتی و دیدار شما عزیزان   با آرزوی

 ☺تا هفته ی بعد خدانگهدار  

 

 آریا -

 

 


