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Ιελτσ Τεστ Παπερσ Ωιτη Ανσωερσ
Ριγητ ηερε, ωε ηαϖε χουντλεσσ βοοκ ιελτσ τεστ παπερσ ωιτη ανσωερσ ανδ χολλεχτιονσ το χηεχκ ουτ. Ωε αδδιτιοναλλψ γιϖε ϖαριαντ τψπεσ ανδ αλσο τψπε οφ τηε βοοκσ το βροωσε. Τηε γοοδ ενουγη βοοκ,
φιχτιον, ηιστορψ, νοϖελ, σχιεντιφιχ ρεσεαρχη, ασ ωιτη εασε ασ ϖαριουσ συππλεµενταρψ σορτσ οφ βοοκσ αρε ρεαδιλψ ωελχοµινγ ηερε.
Ασ τηισ ιελτσ τεστ παπερσ ωιτη ανσωερσ, ιτ ενδσ υπ βρυτε ονε οφ τηε φαϖορεδ εβοοκ ιελτσ τεστ παπερσ ωιτη ανσωερσ χολλεχτιονσ τηατ ωε ηαϖε. Τηισ ισ ωηψ ψου ρεµαιν ιν τηε βεστ ωεβσιτε το σεε τηε
αµαζινγ εβοοκ το ηαϖε.
Ιελτσ Τεστ Παπερσ Ωιτη Ανσωερσ
ΙΕΛΤΣ Ωριτινγ τασκ 1 (Αχαδεµιχ) Αχτυαλ Τεστσ ωιτη Σαµπλε Ανσωερσ (ϑανυαρψ Απριλ 2021) χονταινσ 20 ρεχεντ ΙΕΛΤΣ αχτυαλ ωριτινγ τασκ 1 τεστσ + εξτρα θυεστιονσ φορ τηε Αχαδεµιχ µοδυλε οφ
ΙΕΛΤΣ. Εαχη οφ τηεµ ωιλλ χονταιν ειτηερ α ταβλε, λινε γραπη, πιε χηαρτ ορ προχεσσ διαγραµ.
ΙΕΛΤΣ Ωριτινγ Ρεχεντ Αχτυαλ Τεστ & Μοδελ Ανσωερσ
Τηε ΙΕΛΤΣ Ρεαδινγ τεστ, ΙΕΛΤΣ Ωριτινγ τεστ, ανδ ΙΕΛΤΣ Λιστενινγ τεστ αρε ηελδ ον τηε σαµε δαψ ανδ τηε ΙΕΛΤΣ σπεακινγ τεστ ωιλλ βε ηελδ ονε ωεεκ βεφορε ορ αφτερ τηε τηρεε τεστσ. Ψου νεεδ το
υνδερστανδ ηοω ψου αρε εϖαλυατεδ ιν τηε αχτυαλ ΙΕΛΤΣ σπεακινγ τεστ. Ψου µυστ δο α σελφ−εϖαλυατιον ον τηε πραχτιχε τεστ γιϖεν.
ΙΕΛΤΣ Σπεακινγ Πραχτιχε Τεστ | ΙΕΛΤΣ Ματεριαλ
Μακε συρε ψου µοϖε σωιφτλψ φροµ ονε παγε το τηε νεξτ σο τηατ ψουρ πραχτιχε ισ ασ ρεαλιστιχ ασ ποσσιβλε. Ιφ ψου πρεφερ το ωορκ οφφλινε, δοωνλοαδ τηε τεστ παπερ. Ιν τηε αχτυαλ τεστ ψου ωιλλ δο
ψουρ ωριτινγ ιν αν ανσωερ βοοκλετ. Τιµινγ. Τηε τοταλ τιµε αλλοωεδ φορ τηε ΙΕΛΤΣ Γενεραλ Τραινινγ Ωριτινγ τεστ ισ 60 µινυτεσ.
Γενεραλ Τραινινγ Ωριτινγ τεστ παπερ | Τακε ΙΕΛΤΣ
Ωηατ ισ ΙΕΛΤΣ−βλογ. ΙΕΛΤΣ−βλογ ηασ εϖερψτηινγ ψου νεεδ το πρεπαρε φορ τηε ΙΕΛΤΣ εξαµ βψ ψουρσελφ.Τηε ωηολε ιδεα οφ τηισ βλογ ισ το ρεµινδ ψου τηατ ψουρε νοτ αλονε, το σηαρε κνοωλεδγε ανδ
εξπεριενχε ανδ το βε α πλαχε ωηερε ωε ηελπ ονε ανοτηερ ιµπροϖε ουρ Ενγλιση.. Ψου ωιλλ φινδ ηερε ϖαλυαβλε ινφο αβουτ τηε ΙΕΛΤΣ τεστ, στρατεγιεσ, τιπσ ανδ σεχρετσ οφ συχχεσσ.
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