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İngilizce yeterlilik göstermek için toefl iBT® sınavı seçtiğinizde, size en iyi yapmak ve kabul memurlarının dikkatini çekmek için resmi sınav hazırlık kaynaklarının tam yelpazesine erişebilirsiniz. Başarıya hazırlanmak için ets hesabınız dan malzeme satın alın veya ücretsiz kaynaklarımızla pratik yapın! ETS mevcut formatlarda sınav hazırlık
malzemeleri geniş bir yelpazede sunmak için gereklidir. Daha fazla bilgi edinin. sahibinden mobil uygulamanın milyonlarca kullanıcıya! Telefonunuzda SAHI yaz 4350 ücretsiz sms gönderin. Toefl iBT® sınava hazırlanmak için mükemmel bir yol! Temel sınava hazırlık ürünlerini birleştirin ve %40'a kadar tasarruf edin. Dört seçenek
arasından seçim yapabilirsiniz: Value Pack Prep Value Pack Prep Plus Value Pack Premium Custom TOEFL® Sizin için doğru değer paketi olan Pratik Online cilt? Premium1Prep PlusPrepTOEFL PracticeOnline1 Özel TOEFL Uygulama Online Volume2 dahildir, TOEFL® Uygulama Online Konuşma Serisi 3 TOEFL dahildir®Ekstra resmi
kılavuz (eBook) 5 Ek sınav sonuçları Sertifika4 sonraki sınavda dahil $35 Rabat5 Özel fiyat dahil: 9148 $ 72 $ 52 $ 29 Normal fiyat: $220.95 $109.95 $85.95 $45.95 Kazancınız: 33% 34% 40% 37% Bir Değer Paketi satın almadan önce ürünler için sistem gereksinimlerini kontrol ettiğinizden emin olun içerir. Sınava hazırlık materyali için
para iadesi veya geri ödeme yapılmaz. Aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Değer paketleri satın alın Hangi indirim paketinin sizin için en iyi olduğundan emin değil misiniz? Sistem gereksinimleri de dahil olmak üzere her birinde bulunan ürünler hakkında daha fazla bilgi edinin. (İngilizce içerik) Bu çok satan kılavuz, 4 tam örnek sınav ve
örnek sorular ve puanlama kriterleri de dahil olmak üzere TOEFL iBT® sınavından en iyi şekilde yararlananıza yardımcı olacak yüzlerce değerli ipucu ve kaynağa sahiptir. Ebook ve kağıt hardcop biçimlerinde bu kılavuz ETS, TOEFL sınavıgeliştiricisi gibi uygun bir sınav hazırlamak için bir rehberdir. Resmi kılavuzu (İngilizce içerik) Daha
önce sorulan okuma, dinleme, konuşma ve yazma sorularını içeren 10 orijinal tam TOEFL iBT sınavıyla resmi TOEFL iBT® Sınavları, Cilt 1 ve 2 (İngilizce İçerik) ile tamamlamaya hazır olun. Her birimde 5 test sınavı vardır ve her test sınavı içerir: ses metinlerine cevap lar yazan bir cevap anahtarı örneği Her birim, DVD'li bir kağıt aşağı
kitap veya dijital ses okuma parçaları içeren bir e-kitap olarak kullanılabilir. Bu kitaplar TOEFL's Study Exam için resmi kılavuz ® biridir. 1. veya 2. Satın Cilt (İngilizce içerik) TOEFL iBT® Sınava Hazırlık Planlayıcısı (İngilizce içerik) Sınava hazırlık yolculuğunuza yeni mi başlıyorsunuz? Hazırlık çalışmalarınız Bir şekilde planlamak ve
başarılı olmak için gereken becerileri geliştirmek için bu 8 haftalık ücretsiz planlayıcıkullanarak başlayın. TOEFL iBT sınavı hakkında genel bilgiler ve 4 bölümden oluşan sınavın derinlemesine incelenmesi (Okuma, dinleme, konuşma ve yazma) beceri geliştirme çalışmaları örnek TOEFL iBT sınav soru Konuşma ve sınav gününde başarı
için puan yazma ipuçları... Ve daha fazlası! Download Planner (İngilizce İçerik) Toefl'un ne zaman çalıştığını düşünebileceğimiz ilk sorulardan biri: En iyi TOEFL Kitapları nelerdir?
en iyi kitap TOEFL TestPrice için resmi kılavuzu öğrenmek için: £ 110 N11This kitap oluşturulan ve TOEFL sınavı yönetilen ETS resmi kitabıdır. Bu nedenle,
bu kitap formatı ve sınav içeriği hakkında en doğru kaynaktır. Kitapta sınavın genel formatı belirtildikten sonra sınavın her bölümü ayrı ayrı verilir. Bu bölümlerde okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümlerinin biçimini ve ortaya çıkan soru türlerini ayrı ayrı açıklar. Her bölümün sonunda, bu bölümde kullanabileceğiniz stratejiler ve soru
örnekleri göreceğiz. Üç resmi TOEFL sınavı, sınavın cevapları ve cevaplarının açıklamaları da bu kitaba eklendi. Ayrıca kitap ile birlikte gelen CD ile bilgisayarınızdan sınavlara girebilirsiniz. İyi Haber: Resmi kaynak olduğu için sağlanan bilgilerin doğru olduğundan emin olabilirsiniz. Gerçek TOEFL sınavı gibi bir çok görünüyor bir
bilgisayardan bu kitapta sınavları bulabilirsiniz. Toefl biçimi ve soru türleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Örnek sorunu iyi çözülür. Diğer resmi TOEFL kitaplarının aksine, bu kitap örnek denemeler ve cevap anahtarı farklı puan açıklamaları içerir. Test soruları ve test dengeli bir şekilde açıklanmıştır. Kötü Şeyler: Sorulara cevap vermek için
yeterli stratejiniz yok. Sorulara nasıl daha kolay cevap verilebildiğini bilmek istiyorsanız, başka bir kitap almanız gerekebilir. Bu TOEFL kitabını kim satın almalı? Toefl hakkında çok şey bilmeyenler ve sınavla ilgilenenler ve mezun olmadan önce sınav hakkında bilmek isteyenler bu kitabı alabilirler. En Iyi TOEFL Deneme Sınav Kitabı:
Resmi TOEFL iBT Testleri Cilt 1 ve Hacim 2Fiyat: Yaklaşık £ 150 her en iyi Toefl Kitaplar listemizi oluşturan bu kitapların her beş önceki TOEFL sınavları vardır. Bu kitaplar toefl ers tarafından yazılmış ve sınavlar önceden yayınlanmış resmi sınavlar olduğundan, onlar pratik en iyi seçenektir. Bu bağlamda, bazı resmi olmayan örnek
sınavlar bu benzerliği yakalamadığından, sınavda cevaplanacak soruların format, stil ve içerik açısından benzer olacağından emin olabilirsiniz. Bilgisayarınızda sınav yapabilmeniz için bu kitaplarda bir DVD de bulunmaktadır. Gerçek sınav bilgisayardan yapılacağı için bu kitap sayesinde önceden hazırlanabilirsiniz. Yüksek kaliteli deneme
ek olarak, cevaplar da ayrıntılı Yukarıda bahsedilen toefl için resmi kılavuz dışında piyasada sadece resmi test sınavları bu kitapta bulunmaktadır. Bilgisayardaki veya elle yapılan girişimleri çözme yeteneği. Kolay açıklamalar. Deneme sınavlarının bilgisayar sürümü gerçek TOEFL iBT testinin formatına çok benzediği için, sınav gününden
önce neyle karşılaşacağınızı anlayabilirsiniz. Eğer bu tür bir bilgi arıyorsanız, başka bir kitap satın almak gerekebilir. Yazma ve Konuşma bölümü örneği yanıtlanmadı. Bu TOEFL kitabını kim satın almalı? Bir test sınavı çözme TOEFL hazırlanmak için en iyi yollarından biridir. Bu kitapların her biri beş resmi örnek sınav olduğundan, toefl ne
olacağını anlamanıza yardımcı olacaktır. Mezun olmadan önce bir sürü denemeyi çözmek istiyorsan, bu kitapları alabilirsiniz. Vocalog Güçlendirmek için En İyi TOEFL Kitap: ToEFLPrice için Barron's Essential Word: N11 83 TLTOEFL vokal için oluşturulan kaynakların çoğu kelimelerin ve bazen anlamların bir listesini almak. Bu kitap toefl
her bölümünde voca kelime bilgi anlamını açıklar ve nasıl kelime soruları ana önerir. Kitapta en yaygın 500 kelime var. Kitabın her bölümünde on iki kelime verilmiştir. Her kelimeden sonra bu kelimenin anlamı, eşanlamlısı ve örnek ifadeleri verilir. Bölümdeki sözcükler tanıtıldıktan sonra, bu kelimeler hakkındaki bilginizi ölçmek için örnek
sorular verilir. Bu sorular genellikle kısa bir metin verilir, parçadaki bir kelimenin en yakın anlamı sorulur. Bu tür bölümler kitabın büyük kısmını oluşturmak, ama aynı zamanda kelimeleri ve kısa bir kompozisyon sınavı çalışma stratejileri vardır. İyi bir şey: Toefl 500 kelime diyor çünkü hangi kelimeleri çalışmak için bilmek istiyorum. Bir sürü
örnek soru olduğundan, kelimeyi öğrenip öğrenmediğinizi anlayabilir ve toefl'da kelime bilgilerinin nasıl sorulduğuna bakabilirsiniz. Kelime kartları oluşturma veya kelimelerin köklerini öğrenme gibi kelime çalışması stratejileri tartışılır. TOEFL Okuma bölümü için ayrıntılı stratejiler ve örnek sorular sağlar. Kötü Taraf: Toefl temelde kelime
odaklı olduğu için çalışmak için geniş bir kitap değildir. Test tam bir test değildir, çünkü yalnızca okuma kısmını kapsar. Eğer kitapta yer almayan bir kelime kartı yapmak istiyorsanız, bunu kendiniz yapmak zorundasınız. Bu TOEFL kitabını kim satın almalı? Kelime tank ile vocan ile sınırlı vocan kötü TOEFL puanı etkileyecektir. Eğer
yeterince voca kelime bilginiz olmadığını düşünüyorsanız, bu kitabı almalısınız. En iyi TOEFL Kitaplar yeni başlayanlar için en iyi kitap: Princeton Review's Cracking toefl iBTFee: 60 £ Gittigidiyor at. Diğer birçok TOEFL kitabı gibi, bu kitap öncelikle sınavları tanıttı ve sınavın her bölümü hakkında bilgi sağlar. Bu kitap ve fark arasındaki fark,
birçok kişi için, ve bir ışık burunlu aptal başka var. Kitap size toefl her bölümü hakkında temel bilgiler verir, nasıl soruların farklı cevap lamak için, ve karşılaşabileceğiniz zorluklar hakkında tavsiyeler sağlar. Kitabın sonunda her bölümden on iki sınav ve kağıt üzerinde ve bilgisayar da çözebileceğiniz tam bir test sınavı vardır. İyi Taraf: İlgi
çekici ve anlaşılması kolay bir dille yazılmıştır. Her bölümün temelleri, sınavı daha iyi anlayabilmeniz için açıklanır. Soruları yanıtlamanızı kolaylaştıracak birçok ipucu ve strateji olmuştur. Bilgisayarda çözülen test sınavı gerçek TOEFL iBT sınavına çok benzer. Kötü bir şey: Sadece bir tam TOEFL testi var. Birçok hazırlık kitaplarında bu
rakam daha fazladır. Deneme soruları gerçek TOEFL sınavındakisorulardan biraz daha kolaydır. Bu TOEFL kitabını kim satın almalı? Amacınız neredeyse mükemmel puan için ise, bu kitap sizi tatmin edemez. Ama sadece TOEFL için hazırlanıyorsanız ve henüz yeteneklerinizi güvenmiyorsanız, bu kitabı alabilirsiniz. İleri Öğrenciler için
En İyi TOEFL Kitap: Kaplan'ın TOEFL iBT PremierPrice: £ 108 N11 Plank TOEFL hazırlık kitabı çok net bir anlatı vardır. TOEFL'nin her bölümü hem biçimhem de test içeriğinde açıklanır, her bölüm için ayrı stratejiler verilir ve her bölümdeki soru türleri açıklanır. Her soru türü için gelişmiş teknikler mevcuttur. Her bölümün sonunda, bu
bölümden daha iyi puan yardımcı olacak genel öneriler vardır, en iyi Toefl kitapları listemizin sonuncusu, kitap boyunca deneme soruları ile, ama bu kitabın amacı örnek sorular vermek daha kullanabileceğiniz stratejileri açıklamaktır. Kitapla birlikte gelen iki CD'nin 95 dakikalık dinleme pasajları var. Bu kitabı kullanmaz veya korsan olarak
kullanmazsanız, dört çevrimiçi tam örnek sınav, cep telefonunuzda örnek sorular ve sınavlarla ilgili ipuçları bulabilirsiniz. TOEFL'deki tüm sorular açık bir şekilde açıklanmıştır. Dört tam test testi. İki CD'deki ek dinleme parçaları ve sorular, her bölümün sonunda skoru artırmak için stratejiler ekledi. Kötü Şeyler: Diğer hazırlık sınavlarına göre
yeterli örnek soru yoktur. Bazı kullanıcılar kitap la birlikte çevrimiçi ve cep telefonlarında gelen özelliklerle ilgili sorunlar bildirdiler.Eğer İngilizceniz iyiyse ama daha fazla geliştirmek istiyorsanız, size yakışmayabilir. Bu TOEFL kitabını kim satın almalı? Bu kitap TOEFL ve ileri Düzeyde İngilizce bilgisine sahip öğrenciler içindir. Kitap sınavın
daha zorlu bölümlerine odaklanıyor. EĞER TOEFL puanı maksimize etmek istiyorsanız, bu kitap almak gerekir. Diğer Çalışma Materyalleri İngilizce Öğrenebileceğiniz Podcast'leri Kullanabilirsiniz İngilizce Konuşanlar Dinle vocan yanı sıra dinleme becerileri. Bunu yapmak için, ilgi alanlarınıza göre uyarlanmış veya İngilizce öğrenmek ve
her yerde dinlemek isteyenler için özel olarak hazırlanmış podcast'leri kullanabilirsiniz. Google'da ESL podcast'leri yazın ve istediğiniz her şeyi seçin. Popüler podcast: BBC'nin İngilizce We Speak Breaking News İngilizce İngilizce
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