
 

Continue

https://gettraff.ru/wb?keyword=cambridge%20advanced%20trainer%20second%20edition%20pdf


Cambridge advanced trainer second edition pdf

Μπορείτε να δώσει έξι πλήρεις πρακτικές εξετάσεις με συμβουλές και εκπαίδευση για το αναθεωρημένο 2015 Cambridge English: Advanced (CAE). Advanced Trainer Δεύτερη έκδοση προσφέρει έξι πρακτικές δοκιμές για την αναθεωρημένη Cambridge Αγγλικά: Advanced (CAE) εξετάσεις σε συνδυασμό με εύκολο στην παρακολούθηση καθοδήγηση και συμβουλές εξετάσεις. Οι δύο πρώτες δοκιμές
συνοδεύονται πλήρως με συμβουλές για τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε χαρτιού. Πρόσθετες δραστηριότητες πρακτικής, που ενημερώνονται από το Cambridge Learner Corpus, μια τράπεζα των πραγματικών υποψηφίων εγγράφων εξετάσεων, επικεντρώνονται σε τομείς όπου οι μαθητές χρειάζονται συνήθως τη μεγαλύτερη βοήθεια. Αυτή η έκδοση «χωρίς απαντήσεις» είναι ιδανική για χρήση στην τάξη. Ο
ήχος για τις δραστηριότητες δοκιμής ακρόασης και ομιλίας είναι διαθέσιμος για λήψη online. Για το 2020 διατίθενται επίσης CD ήχου με το υλικό ακρόασης. Οι δύο πρώτες εξετάσεις εποπτεύονται πλήρως, με τις άλλες τέσσερις να αντικατοπτρίζουν το μέγεθος των πραγματικών εξετάσεων. Πρόσθετες δραστηριότητες πρακτικής, που ενημερώνονται από το Cambridge Learner Corpus, επικεντρώνονται σε
τομείς όπου οι μαθητές χρειάζονται συνήθως τη μεγαλύτερη βοήθεια. Η έκδοση «χωρίς απαντήσεις» είναι ιδανική για χρήση στην τάξη, ενώ η έκδοση «με απαντήσεις», με σημειώσεις διδασκαλίας και ένα πλήρες κλειδί απάντησης, είναι πιο κατάλληλη για φροντιστήριο. Ο ήχος για τις δραστηριότητες ακρόασης και φωνητικού ελέγχου είναι διαθέσιμος για λήψη από την περιοχή Πόροι. Τα CD ήχου με το
υλικό ακρόασης είναι επίσης διαθέσιμα για την πρώτη συλλογή. CHF 45.50 Ο προηγμένος εκπαιδευτής πιστοποιητικών είναι ο τέλειος σύντροφος για την προετοιμασία εξετάσεων πιστοποιητικού του Cambridge. Out of stock Περιγραφή Πρόσθετες πληροφορίες Κριτικές (0) Με απαντήσεις και downloadable ήχου! Αυτός ο εκπαιδευτής CAE περιλαμβάνει έξι δοκιμές πρακτικής με απαντήσεις και σημειώσεις
των εκπαιδευτικών. Αυτό το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να προετοιμάσει τους μαθητές τους για τις εξετάσεις, αλλά και από τους υποψηφίους που θέλουν να προετοιμαστούν και να το χρησιμοποιήσουν ως φροντιστήριο. Οι δύο πρώτες δοκιμές συνοδεύονται πλήρως από συμβουλές βήμα προς βήμα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης κάθε χαρτιού. Πρόσθετες
δραστηριότητες πρακτικής ενημερώνονται από μια τράπεζα των πραγματικών εγγράφων εξετάσεις υποψηφίων και να επικεντρωθεί σε τομείς όπου οι μαθητές χρειάζονται συνήθως τη μεγαλύτερη βοήθεια. Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης σημειώσεις εκπαιδευτικών με ιδέες για τη δημιουργία και την επέκταση των καθηκόντων στην τάξη. Βασικά χαρακτηριστικά Η έκδοση «με απαντήσεις» έχει ένα κλειδί
με σαφείς εξηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων μοντέλο για το επιστολόχαρτο. Επιπλέον γραμματική, λεξιλόγιο και πρακτική γραφής για να βοηθήσει τους μαθητές να αποφύγουν τυπικά λάθη εξετάσεις Βήμα προς βήμα συμβουλές για το πώς να προσεγγίσει κάθε έγγραφο Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις CAE Έξι πλήρη Ο ήχος για τις δραστηριότητες δοκιμής ακρόασης και
ομιλίας είναι διαθέσιμος on-line για μεταφορτώνει Αριθμός σελίδων: 256 ISBN: 9781107470279 Academia.edu cookies που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση του περιεχομένου, την προσαρμογή των διαφημίσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με τη συλλογή μας χρησιμοποιώντας cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επισκεφθείτε την πολιτική απορρήτου μας.× Policy.×.
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