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1. Objectives: 

- Characteristic of descritive text.  

- Teaching method of desctiption in schools. 

 

2. Main contents: 

- Research characteristics of description. 

- Study goal, content, teaching method of description. 

- To propose innovation of goal, content, teaching method of description. 
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