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Longman Preparation Course for the TOEFL TEST VOLUME B This complete course gives students the skills, strategies, pract 3,058 2,227 65KB Read more Can You Pitch In?The Internet Archive is growing rapidly, and we need your help. As an independent nonprofit, we build and maintain all our own systems, but we don’t charge for access, sell
user information, or run ads. Instead, we're powered by donations averaging $30. Unfortunately, fewer than 1 in 1000 of our users donate.We understand that not everyone can donate right now, but if you can afford to contribute, we promise it will be put to good use. Access to knowledge is more crucial than ever—so if you find all these bits and
bytes useful, please pitch in. Bạn đang cần tìm một cuốn tài liệu giúp bạn nâng cao cả 3 kỹ năng READING, LISTENING và WRITING trong kỳ thi TOEFL, Tailieuielts sẽ giới thiệu đến bạn Longman Preparation Course For The TOEFL Test The Paper Test. Có thể nói đây là một trong những giáo trình TOEFL hoàn chỉnh nhất thích hợp cho mọi đối tượng
học viên. Giới thiệu sách Preparation Course For The TOEFL Test The Paper Test Cuốn sách “Longman Preparation Course for the TOEFL Test” do tác giả Deborah Phillips biên soạn, là giáo trình luyện thi TOEFL Longman Preparation Course For The TOEFL The Paper Test (Kèm 8 CD) cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng. kỳ thi TOEFL. Nội
dung sách gồm 4 phần: Reading, Speaking, Listening, Writing. Ngoài ra, còn có các bài kiểm tra, bài tập ngắn nhằm ôn tập và củng cố lại kiến thức. Tác giả: Deborah PhillipsNhà xuất bản: Từ điển bách khoaĐơn vị phát hành: MC BooksNgôn ngữ: Tiếng AnhSố trang: 673 (trang) Cuốn sách này chứa tài liệu để thực hành các chiến lược kiểm tra trong
các bài kiểm tra định dạng TOEFL. Sách bao gồm các phần sau: Các chiến thuật thi TOEFL5 bài thi theo dạng thức TOEFLPhần lời đọc cho phần Nghe hiểuPhần đáp ánPhần thông tin về cách chấm điểmCác tờ bài làm TOEFL Review sách Longman Preparation Course For The TOEFL Test The Paper Test Tuy cấu trúc các bài luyện tập đi theo hướng
luyện TOEFL nhưng lại rất hữu dụng cho nhiều kỳ thi khác. Dưới đây là ưu và nhược điểm của Longman Preparation Course for the TOEFL. Ưu điểm Sách được chia thành 3 phần lớn, tương đương với 3 bài thi của bài thi TOEFL iBT (listening, writing, reading), mỗi phần tác giả đều đưa ra các chiến lược rất chi tiết và toàn diện, trong đó có một bài thi
thử cho từng phần, rất phù hợp cho những bạn có nhu cầu để tự học TOEFL.Cuốn sách được thiết kế dựa trên cấu trúc của một bài thi TOEFL nhưng lại cực kỳ hữu ích cho các kỳ thi khác: TOEIC và IELTS. Phần viết được trình bày rất cụ thể với các bài luận mẫu của từng dạng câu hỏi, rất tốt cho việc luyện viết các bài luận như trong TOEFL hay
IELTS. Điểm hạn chế Cuốn sách cung cấp rất nhiều kỹ năng cần thiết cho bài thi TOEFL, phần viết được hướng dẫn kỹ lưỡng nhưng vẫn rất khác so với bài thi thật. Lời khuyên Cuốn sách này nhìn chung dễ hơn đề thi thật, cung cấp những kỹ năng cần thiết cho các phần của một kỳ thi nên rất phù hợp với những bạn mới bắt đầu luyện thi TOEFL.
Review của độc giả về sách Longman Preparation Course For The TOEFL Test Độc giả Coolkid Khuất nhận xét Với Longman Preparation Course For The TOEFL Test (Kèm CD), bạn hoàn toàn có thể nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn chiến lược chung để trở thành một người làm bài thi hiệu quả, các bài tập chi tiết
kèm theo đáp án và một CD phần mềm luyện thi TOEFL để theo dõi quá trình học của bạn. Bài tập theo cấp độ từ dễ đến khó giúp bạn nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Độc giả Nhi Lê Thảo nhận xét Đây là cuốn thứ hai sau cuốn Introduction của Longman vì vậy các bài tập khó bám sát theo bài thi TOEFL. Nếu chỉ mới đọc qua cuốn Introduction
thì sẽ rất rất là bất ngờ do sự chênh lệch trình độ. Một cuốn hướng dẫn cách làm bài chi tiết còn một cuốn là áp dụng vào trong bài làm. Nhưng đây là một cuốn sách đáng để mua. Độc giả phương anh nhận xét Đây là một cuốn sách học tiếng Anh thú vị để mình chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL trong tương lai. Sách do tác giả nước ngoài viết nên toàn bộ
sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mặc dù nó khiến tôi gặp một chút khó khăn khi học nội dung, nhưng nó giúp tôi học từ mới. Sách có phần Đọc, Nói, Nghe, Viết và cung cấp các kỹ năng cần thiết cho kỳ thi TOEFL. Bên cạnh đó, sách còn cung cấp cho bạn những bài test ngắn để luyện tập. Nhìn chung, đây là một cuốn sách tuyệt vời! Link tải
Preparation Course For The TOEFL Test The Paper Test PDF miễn phí Link Download Preparation Course For The TOEFL Test The Paper Test Trên đây là những thông tin về Longman Preparation Course For The TOEFL Test mà Tailieuielts muốn gửi đến bạn. Tailieuielts.com hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp bạn chinh phục được những kiến
thức Tiếng Anh mới. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Loading PreviewSorry, preview is currently unavailable. You can download the paper by clicking the button above. Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test được đánh giá là bộ tài liệu hoàn chỉnh nhất từ trước đến nay. Cuốn sách
không chỉ hữu ích cho những bạn ôn thi TOEFL nói riêng mà còn cho những bạn học tiếng Anh nói chung. Bài viết dưới đây tailieuielts sẽ tổng hợp đầy đủ những thông tin của cuốn sách, bạn đọc tham khảo nhé. Giới thiệu sách Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test Tên sách: Longman Preparation Course For The TOEFL
Test – The Paper TestBộ sách/Có mấy phần: 4 phần chínhNhà xuất bản: LongmanKiểu file: PDF + AudioNgôn ngữ: Tiếng AnhTrình độ người học : Đã có kiến thức cơ bảnLuyện kỹ năng: Nghe, đọc, viết Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test mặc dù có tựa đề là dành cho những thí sinh thi TOEFL nhưng theo nhiều bạn học
đánh giá, cuốn sách không chỉ hữu ích với người học TOEFL nói riêng mà còn cả những bạn luyện thi IELTS, TOEIC,… Đặc biệt là các bài văn mẫu trong sách rất phù hợp để tham khảo cho phần thi writing của IELTS. Cuốn sách không chỉ giúp bạn cải thiện một mà tới ba kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Sách được đánh giá cao không chỉ cung cấp các
kiến thức và bài tập ở phần từng phần thi mà đi kèm với đó còn là những chiến lược làm bài cho từng phần. Tài liệu rất phù hợp cho những bạn tự học tiếng Anh tại nhà. Vì nội dung sách được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh và chủ yếu tập trung theo hướng luyện đề nên các bạn cần có vốn từ vựng và ngữ pháp cơ bản mới có thể tự học được. Nội dung
của Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test Nội dung chính của sách bao gồm 4 phần chính tập trung vào các kỹ năng: Nghe, đọc, viết và cấu trúc câu. Trước khi bắt đầu vào bài học chính, sách sẽ đưa ra phần pre-test để bạn tự kiểm tra khả năng của mình. Bài học chính sẽ bao gồm các skills cần thiết phải có nếu bạn
muốn thành thạo kỹ năng đó. Chẳng hạn như nếu muốn đạt điểm cao Listening, bạn phải luyện khả năng: Nghe nắm bắt ý chính, phân biệt những từ có cách phát âm gần giống nhau, nghe hiểu nghĩa những thành ngữ,… Phần writing sách đưa ra những hướng dẫn chi tiết từng bước như cách lên ý tưởng, cách phát triển vấn đề, cách viết các đoạn mở
bài, kết bài sao cho thu hút, cách kiểm tra lỗi sai sau khi hoàn thành xong bài viết. Ở phần này sẽ có những bài viết mẫu rất hay, bạn có thể tham khảo để lấy ý áp dụng vào bài của mình. Đặc biệt ở phần Structure, sách sẽ đưa ra những kiến thức quan trọng mà bạn học hay vướng lỗi sai trong quá trình học tiếng Anh hoặc những phần kiến thức khó, dễ
gây nhầm lẫn. Chẳng hạn như phân biệt other, another, others, hay sự khác nhau giữa make và do,… Cuối mỗi phần luyện kỹ năng sẽ có một bài test để bạn đánh giá lại năng lực của mình. Ngoài ra, ở phần phụ lục, sách còn chu đáo cung cấp thêm cho các bạn những kiến thức về thành ngữ, các từ có phát âm giống nhau, giới từ, cụm động từ,… Link
tải Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test PDF kèm Audio miễn phí Longman Preparation Course For The TOEFL Test – The Paper Test là cuốn tài liệu đa năng, không những hữu ích với các bạn ôn thi TOEFL mà còn với người học tiếng Anh nói chung. Tailieuielts tin chắc rằng sau khi hoàn thành xong cuốn sách này, trình
độ tiếng Anh cũng như điểm số của bạn sẽ được cải thiện lên đáng kể. We believe everything in the internet must be free. So this tool was designed for free download documents from the internet. We are not associated with any website in anyway. We are not responsible for the content. You are self-responsible for your download.
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