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Cam 8 test 4 listening answers

Bagi teman teman yang mempunyai mimpi lanjut sekolah/kuliah ke luar negeri, perangkap akan sangat akrab dengan masa IELTS. Ada 4 kata yang di ujikan dalam IELTS, yaitu; Aku dengar, aku bicara, aku menulis bacaan sehari. Di mana membaca gol salahakan yang mana akan di nilai dari jawaban
jawaban benar. Ada 3 kutipan lantai dalam membaca dan soal berjumlah 40. tidak, banyak orang belajar membaca tapi lama memperbaiki nya, dikarenakan jarang oleh tutor ataupun lembaga halusan. Di tempat kami, semua soal akan di bahas tuntas satu persatu, dicari kata kunci dan cara untuk cepat
lahus terbaik dalam bagian. Berikut kami letaknya soal cambridge IELTS 8 test 4 di passage 1. Pertanyaan 1 – 5, pilih alamat yang benar untuk bagian B – F 1. Bagian B di paragraf B, Taruhan memberi kita gambaran tentang sekolah menengah rendah di Jepang, misalnya, jumlah [sekolah menengah
rendah di Jepang yang mencakup tiga sekolah 1/40] sektor swasta], [Sekolah biasanya modern dalam baris design1/4in], waktu su sangat tidak terbendung. =&gt; Ini memberikan latar belakang pendidikan menengah di Jepang. sekolah menengah bawah = pendidikan menengah - tahunan JAWABAN: vii
- Latar belakang ke menengah - pendidikan tahunan di Jepang 2. Bagian C Dalam paragraf C: Setiap orang memiliki salinan buku teks mereka sendiri yang diajukan oleh Otoritas Pendidikan Pusat Monbusho sebagai bagian dari konsep pendidikan wajib gratis hingga usia 15 =&gt; Monbusho, badan
pendidikan pusat yang memasok buku teks. Kalimat terakhir dalam paragraf C: Selain menyetujui buku teks, Monbusho juga memutuskan kurikulum nasional yang sangat terpusat dan bagaimana seharusnya disampaikan. Ini berarti bahwa Monbusho memiliki dampak besar tidak hanya pada buku teks,
tetapi juga pada kurikulum nasional. Selain itu, penulis hanya mengacu pada Monbusha di paragraf C. JAWABAN: i - Pengaruh Monbusho 3. Bagian D Dalam paragraf D, penulis menunjukkan model untuk pelajaran matematika: Semua pelajaran mengikuti pola yang sama. Pada awalnya, siswa
menempatkan solusi pekerjaan rumah di papan tulis, dan kemudian guru berkomentar, mengumpulkan atau berolahraga jika perlu. =&gt; Ini berarti bahwa ada format/pola kursus matematika yang khas. format = contoh JAWABAN: V - Bentuk khas matematika instruksi 4. Bagian E Dalam paragraf E:
Guru mengatakan bahwa mereka memberikan bantuan individu di akhir sekolah atau setelah sekolah, menentukan pekerjaan tambahan jika perlu. Selain itu, dalam pelajaran yang diamati, setiap pejuang akan dibantu oleh seorang guru atau diam-diam mencari bantuan dari tetangganya. Ini berarti
bahwa guru bersedia membantu murid yang mengalami kesulitan belajar. siswa yang kurang sukses = pejuang membantu [menjadi bantuan] ~ jawaban bantuan: ii - Membantu siswa yang kurang sukses 5. Bagian F Dalam paragraf F penulis mengajukan pertanyaan untuk menentukan faktor mana yang
berkontribusi pada keberhasilan pendidikan matematika di Jepang. Jadi apa yang utama faktor keberhasilan dalam mengajar matematika? Jelas bahwa hubungan itu penting. Beberapa poin relevan lainnya berkaitan dengan sikap mendukung kelas terhadap pelajar yang lebih lambat, kurangnya
kompetisi kelas intra dan penekanan positif pada pembelajaran.... kunci = faktor kontribusi utama JAWABAN: viii - Kunci keberhasilan Jepang dalam pendidikan matematika Pertanyaan 6-9 6. Di antara murid-murid Bahasa Inggris yang mempelajari matematika, ada berbagai prestasi yang lebih luas
daripada di antara rekan-rekan Jepang mereka Kata kunci: berbagai prestasi yang lebih luas, murid Bahasa Inggris, studi matematika, kolega Jepang Dalam paragraf A: tetapi ada juga proporsi prestasi rendah yang lebih tinggi di Inggris, di mana, kebetulan, perubahan hasil yang dicapai jauh lebih besar.
Ini berarti bahwa meskipun Jepang memiliki catatan yang jauh lebih baik dalam hal matematika rata-rata daripada Inggris dan Wales, Inggris memiliki jangkauan hasil yang lebih luas daripada Jepang. Jadi di Inggris dan Wales adalah umum bagi beberapa murid untuk mencapai nilai yang sangat tinggi,
sementara yang lain hanya memiliki nilai rendah. lebih luas = pencapaian besar = pencapaian rekanan: seseorang atau hal yang memiliki posisi atau fungsi yang sama dengan seseorang / sesuatu yang lain di tempat atau posisi lain. JAWABAN: YA 7. Persentase produk nasional bruto yang dihabiskan
untuk pendidikan umumnya mencerminkan tingkat kata kunci yang dicapai: persentase, produk nasional bruto, dikonsumsi, mencerminkan, tingkat yang dicapai Kalimat terakhir pada paragraf A: Persentase produk nasional bruto yang dihabiskan untuk pendidikan cukup mirip di dua negara, jadi
bagaimana prestasi yang lebih tinggi dan lebih konsisten ini dicapai dalam matematika? Ini berarti bahwa meskipun kedua negara [Jepang &amp; Inggris] menerima persentase produk nasional bruto yang sama, tingkat keberhasilan dalam studi matematika lebih tinggi di Jepang. Selain itu, dalam kalimat
pertama, penulis menyatakan bahwa Jepang memiliki file yang lebih baik dalam file matematika daripada Inggris dan Wales; oleh karena itu tidak benar untuk mengatakan bahwa persentase GNP yang dihabiskan untuk pendidikan mencerminkan tingkat prestasi. Jawaban: No 8. Sekolah swasta di
Jepang modern dan luas sebagai negara bagian - mereka menjalankan sekolah menengah yang lebih rendah. Kata kunci: sekolah swasta di Jepang, sekolah menengah modern, luas, dan dikelola negara bagian dalam paragraf B, penulis menyatakan bahwa: semua murid menghadiri sekolah negeri; di
sektor swasta hanya 3 persen. Sekolah [sekolah negeri] biasanya modern dalam desain, baik belakang-belakang dari jalan dan luas di dalam. Ini berarti bahwa penulis hanya menyatakan bahwa sekolah negeri modern dan luas. Kita tidak tahu apakah sekolah swasta lebih modern daripada sekolah
negeri atau tidak. negara - menjalankan sekolah menengah bawah = sekolah negeri MENJAWAB: TIDAK DIBERIKAN 9. Guru menandai pekerjaan rumah di sekolah Jepang Kata kunci: guru, label, pekerjaan rumah, sekolah Jepang Dalam paragraf D: Siswa menandai pekerjaan rumah mereka sendiri: ini
adalah prinsip penting dalam sekolah Jepang, karena memungkinkan murid untuk melihat di mana dan mengapa mereka telah membuat kesalahan, sehingga di masa depan. =&gt; Ini berarti bahwa guru tidak menandai pekerjaan rumah. Murid-muridlah yang menandai pekerjaan rumah mereka.
JAWABAN: TIDAK Ada Pertanyaan 10-13 Pilih huruf yang benar, A,B, C atau D. 10. Buku teks untuk matematika di sekolah Jepang ada di paragraf C: Buku teks ini sepenuhnya kecil, mungkin murah untuk diproduksi, tetapi didefinisikan dengan baik dan dikembangkan secara logis. Buku teks
dicantumkan lagi di paragraf D: .... sifat logis buku teks dan cakupan komprehensif dari berbagai jenis kasus, dikombinasikan dengan homogenitas relatif kelas, merupakan lembar kerja yang tidak perlu. Oleh karena itu, guru tidak harus menggunakan lembar kerja, dan buku pelajaran matematika berisi
semua yang dibutuhkan murid. terorganisir dengan baik = cakupan komprehensif yang terdefinisi dengan baik ~ berisi semua contoh yang dibutuhkan murid =&gt;SGOVOR: B - Terorganisir dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan murid 11. Saat tema matematika baru diperkenalkan, di paragraf
D: .... guru menjelaskan topik pelajaran, perlahan-lahan dan dengan epetisi dan elaborata yang besar. Papan menunjukkan contoh; pertanyaan buku teks diproses melalui yang pertama dengan kelas ..... Ini berarti bahwa ketika tema matematika baru diperkenalkan, guru dengan jelas menjelaskan subjek
kepada murid. Pasien = kehati-hatian lambat = dengan banyak pengulangan dan elaborata =&gt;JAWABAN: C- Ini dijelaskan dengan hati-hati dan sabar kepada murid 12. Bagaimana sekolah menangani siswa yang memiliki masalah? Dalam paragraf E: Guru mengatakan bahwa mereka memberikan
bantuan individu di akhir sekolah atau setelah sekolah, jika perlu, menyediakan pekerjaan tambahan. Dalam pelajaran yang diamati, setiap pejuang akan dibantu oleh seorang guru atau diam-diam mencari bantuan dari tetangga. Sekolah juga mendorong orang tua untuk membantu: Orang tua diberitahu
dengan cermat tentang kemajuan anak-anak mereka dan akan berperan dalam membantu anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka dan mengirim mereka ke Juk (uang sekolah malam pribadi) jika bantuan tambahan diperlukan dan mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. tunjangan
= biaya kuliah tambahan: tindakan mengajarkan sesuatu, terutama kepada satu orang atau orang dalam kelompok kecil =&gt;PIDATO: A - Mereka menerima biaya kuliah tambahan yang sesuai pada 13. Mengapa siswa Jepang cenderung mencapai tingkat keberhasilan yang relatif tinggi dalam
matematika? Dalam paragraf F: matematika diakui sebagai mata pelajaran wajib penting sepanjang sekolah; dan penekanannya adalah pada kerja keras bersama dengan penekanan pada akurasi. Matematika adalah mata pelajaran penting dalam sekolah Jepang, siswa Jepang berkomitmen untuk
belajar keras / melakukan banyak upaya dan fokus pada keakuratan jawaban = &gt; yang kemudian mencapai tingkat keberhasilan tinggi dalam matematika adalah jawaban yang benar = presisi kerja keras = usaha = &gt;JAWABAN: C - Banyak upaya dilakukan dan jawaban yang benar disorot disorot
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