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Official Guide to The TOEFL ITP Test

Official Guide to the TOEFL ® ITP Test adalah buku persiapan tes TOEFL ® ITP bagi siswa
SMA/MA/SMK/MAK, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mempersiapkan diri untuk
menghadapi tes TOEFL
®

ITP. TOEFL
®

ITP menguji kecakapan berbahasa Inggris (
listening, structure, reading
) pada level universitas.
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Buku ini terdiri atas bagian-bagian berikut.
1. Pendahuluan: Berisi penjelasan tentang tujuan, format, dan isi tes TOEFL ® ITP. Bagian
ini juga menjelaskan topik-topik yang biasa muncul dalam tes TOEFL
®

ITP, cara menggunakan buku ini, skor tes, dan contoh laporan skor (sertifikat) tes TOEFL
®

ITP.
2. Bagian Listening Comprehension: Berisi penjelasan tentang tipe soal Listening
Comprehension
n cara pengerjaannya, disertai contoh soal.

da

3. Bagian Structure and Written Expression: Berisi penjelasan tentang tipe soal Structure
and Written Expression
dan cara pengerjaannya, disertai contoh soal.
4. Bagian Reading Comprehension: Berisi penjelasan tentang tipe soal Reading
Comprehension
cara pengerjaannya, disertai contoh soal.

dan

5. Contoh Tes:
1. 1 contoh tes listening, structure, reading disertai lembar jawab, kunci jawaban, dan
pembahasan setiap bagian tes
2. 1 contoh tes listening, structure, reading lengkap disertai lembar jawab dan kunci
jawaban

Keunggulan produk:
- Dibuat oleh ETS, pemilik lisensi TOEFL ® ITP
- Dilengkapi dengan penjelasan tentang tujuan, format, dan isi tes TOEFL ® ITP, serta
penjelasan tentang topik-topik yang biasa muncul dalam tes TOEFL
®

ITP, cara menggunakan buku ini, skor tes, dan contoh laporan skor (sertifikat) tes
- Dilengkapi dengan contoh-contoh soal per bagian dengan jawaban dan pembahasannya,
® ITP
serta 1 contoh tes lengkap agar pengguna dapat mengerjakan simulasi tes TOEFL
- Dilengkapi dengan audioscripts setiap soal atau contoh soal tes Listening Comprehension
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- Dilengkapi dengan CD berisi semua rekaman soal tes Listening Comprehension
- Dapat digunakan untuk tryout tes maupun untuk belajar sendiri

Spesifikasi:
-

Kode Buku: 0084280020
ISBN: 9786024340476
Penulis: ETS
Tinggi: 28cm
Lebar: 21cm
Berat: 398.10 gr
Halaman: 160
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