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Forward an English untuk SMK Kelas X

Buku Forward for Vocational School Grade X ini berlandaskan Kurikulum  2013 Revisi Tahun
2016 (sesuai dengan permendikbud No. 24 Tahun 2016).  Materi pada buku ini disajikan
dengan bahasa yang komunikatif.  Penjelasan dalam buku ini didesain sedemikian rupa
sehingga peserta  didik dapat dengan mudah memahami materi-materi pokok bahasa Inggris 
dengan contoh percakapan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Buku  ini dilengkapi
dengan ilustrasi dan gambar-gambar yang mendukung  pembelajaran. Soal-soal (tasks) yang
tersaji di buku ini beragam dan mencakup empat 
skill
utama yang dituntut dalam penguasaan bahasa Inggris (
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listening, speaking, reading,
dan
writing
). Buku ini juga dilengkapi dengan 
audio file
untuk menjawab soal-soal latihan 
listening
.

  

Keunggulan produk:

  

Buku ini dilengkapi dengan berbagai fitur pendukung sebagai berikut.

    
    -  Learning Focus, mengandung daftar target pencapaian siswa di setiap babnya.  
    -  Kick Off, menyajikan gambaran umum materi dalam bab sebelum siswa mulai belajar.  
    -  Pronunciation Center, berisi informasi seputar linguistik atau teknik-teknik pelafalan
kata.   
    -  Brain Teasers,latihan-latihan yang mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas
siswa.   
    -  Interlude, memberikan informasi-informasi tentang budaya dan pesona bahasa.  
    -  Essential Grammar, pembahasan teori-teori grammar di setiap bab.  
    -  Precise Exercise, berisi latihan-latihan tentang tata bahasa di setiap bab.  
    -  Word Vault,kumpulan kosa kata yang dipelajari pada bab tersebut.  
    -  Level Up!, mengandung kriteria-kriteria penilaian dan pencapaian bagi siswa dalam
bentuk tabel.

Spesifikasi:

    -  Kode Buku: 0054200011
    -  ISBN: 9786022988038
    -  Penulis: EKA MULYA ASTUTI-SHYLA LANDE
    -  Tinggi: 25cm
    -  Lebar: 25cm
    -  Berat Buku: 292
    -  Halaman: 176
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