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آزمون تافل چیست؟
آزمون تافل  TOEFLکه مخفف  Test of English as a Foreign Languageاست یکی ازمعتبرترین آزمون های زبان بین
المللی می باشد .آزمون  TOEFLبرای اولین بار در سال  1342 – 1343برگزار شد .اکنون در بیش از  11هزار دانشگاه و موسسهی
آموزشی و  150کشور مورد پذیرش قرار میگیرد .در واقع تافل میزان توانایی برقراری ارتباط و سطح دانش زبانی افراد را میسنجد.
این آزمون هر چهار مهارت  Listening, Reading, Speaking, Writingرا ارزیابی می کند .آزمون  TOEFLتوسط  ETSبرگزار
می شود و داشتن مدرک تافل یکی از شروط اساسی برای ادامه تحصیل در کشورهای خارجی می باشد.
آزمون TOEFLبه چه روش هایی برگزار می شود؟
امتحان تافل به دو روش برگزار می شود:
•

آزمون کتبی تافل

•

آزمون اینترنتی تافل

آزمون کتبی تافل اولین بار در سال  1964برگزار شد .پس از ایجاد آزمون اینترنتی تافل ،آزمون کتبی دیگر مورد استقبال قرار
نگرفت و امروزه فقط در برخی از مراکز برگزار می شود .آزمون اینترنتی تافل در سال  2006با آزمون کامیپوتری تافل جایگزین شد.
هزینه آزمون TOEFL iBTچه قدر است؟
هزینه آزمون تافل  225دالر می باشد .با توجه به نوسانات قیمت دالر ،در روز ثبت نام هزینه پس از تعیین نرخ دالر به شما اعالم
می شود.
نحوه ثبت نام آزمون TOEFL iBTچگونه است؟
برای ثبت نام آزمون  TOEFLوارد سایت موردنظر شوید و نوع آزمون خود را انتخاب میکنید (کاغذی یا اینترنتی) .سپس تاریخی
که در آن مایل به امتحان دادن هستید را انتخاب کرده و حساب جداگانهی  ETSرا ایجاد کن ید .در انتها نیز پس از پرداخت هزینه
ی آزمون ،ثبت نام را نهایی می کنید .همچنین برای ثبت نام آزمون تافل نیز می توانید از ووچر تافل نیز استفاده کنید .برای پرداخت
هزینه آزمون تافل می توانید از یکی از کردیت کارت های ویزا کارت یا مسترکارت استفاده نمود .در صورتی که قادر به استفاده
از کارت های اعتباری گفته شده نیستید ،می توانید از خدمات ایرانیکارت استفاده نمایید.

رقبای  TOEFLرا کدامند؟ آیلتس یا  PTEیا GRE؟
عالوه بر  TOEFLآزمون های زبان معتبر دیگری نیز وجود دارد .آزمون آیلتس از نظر اعتبار با تافل برابر است و می توان گفت
مهمترین رقیب آن است .جدیدا آزمون  PTEو آزمون  GREنیز وارد رقابت شده اند .هرچند آزمون  GREمعموال برای تحصیالت
تکمیلی مورد نیاز است ولی باز هم یکی از رقیبان تافل محسوب می شود .شما باید با توجه به شرایط برگزاری ،مقصد و هدف خود
آزمون مورد نیاز را انتخاب کنید.
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مدرک تافل چه مدت معتبر است؟
امتحان تافل دو سال اعتبار دارد .مدرک تافل شما از تاریخی که مدرک برای شما صادر می شود به مدت  2سال معتبر است .بعد از
 2سال مدرک تافل شما فاقد اعتبار می شود و شما باید مجدد در امتحان تافل شرکت کنید.

تغییرات آزمون  TOEFL iBTدر سال  ۲۰۲۰چیست؟
از  August 2019تغییرات نسبتا عمده ای در سواالت تافل صورت گرفته است که این آزمون را کوتاه تر (و آسانتر) کرده است .در
توضیح هر مهارت ،نسخه جدید و قدیمی آزمون با هم مقایسه می شوند .یک تغییر مثبت دیگر تافل ،امکان استفاده از
MyBestScoresاست .این امکان برای کسانی ارائه شده است که چند بار آزمون داده اند .از این پس  ETSعالوه بر گزارش دادن
یکی از آزمون ها ،مجموعه ای از بهترین نمره اپلیکنت در بخش های مختلف در تمامی آزمون ها را نیز به دانشگاه گزارش می کند.
برای مثال ،اگر شما در یک آزمون به ترتیب نمرات  28 ،21 ،25 ،22و در یک آزمون دیگر نمرات  24 ،24 ،23 ،25گرفته باشید،
ETSعالوه بر گزارش یکی از این دو آزمون ،نمرات  28 ،24 ،25 ،25را نیز به عنوان  MyBestScoresشما گزارش می دهد .این
امکان جدید می تواند شانس شما را در پذیرش افزایش دهد زیرا باالترین سطح شما در هر مهارت را مستقل از مهارت های دیگر
نشان می دهد .البته این نکته با این شرط است که دانشگاه مقصد  MyBestScoresرا در انتخاب قبول کند .بعضی از دانشگاه ها
این امکان جدید را در فرآیند تصمیم گیری معتبر نمی دانند .

آزمون TOEFL iBTچند بخش یا مرحله دارد؟
آزمون تافل چهار بخش دارد .نوشتن) ، (Writingصحبت کردن) ، (Speakingخواندن ) (Readingو شنیدن ) (Listeningچهار
توضیحات

سواالت

محدودیت زمان

بخش

خواندن  3یا  4متن آکادمیک و جواب دادن به سواالت
مربوط به آن

سوال 30–40

دقیقه 54-72

reading

به سخنرانی ها و مباحثه در کالس و گفتگوها گوش دهید
سپس به سواالت پاسخ دهید.

سوال 28–39

دقیقه 41-57

listening

—

دقیقه 10

استراحت

سوال 4

دقیقه 17

speaking

سوال 2

دقیقه 50

writing

—
نظر خود را در مورد یک موضوع آشنا بیان کنید .بر اساس
مراحل خواندن و گوش دادن صحبت کنید.
یک مقاله را بر اساس مراحل خواندن و گوش دادن
بنویسید.

بخش آزمون  TOEFLاست .همه این بخش ها به صورت آنالین برگزار می شود.
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نمرات تافل به چه صورت است؟
نمرات شما به عملکرد شما در مورد سؤاالت آزمون بستگی دارد .شما باید به حداقل یک سوال در بخش های خواندن و شنیدن جواب
دهید .حداقل یک مقاله بنویسید و یک مکالمه در بخش صحبت کردن انجام دهید .در این صورت شما می توانید موفق به کسب
حداقل نمره می شوید .برای آزمون  TOEFLکه از طریق اینترنت اداره می شود ،شما  4نمره برای  4بخش و یک نمره کلی دریافت
خواهید کرد:
•

بخش خواندن (امتیاز(30–0 :

•

بخش شنیدن (امتیاز(30–0 :

•

بخش صحبت کردن (امتیاز(30–0 :

•

بخش نوشتن (امتیاز(30–0 :

•

امتیاز کل ((120-0

معرفی مهارتها:
مهارتReading
در این بخش ،توانایی خواندن و آنالیز متن های انگلیسی ارزیابی می گردد .سه (یا چهار) متن انگلیسی با طول های تقریبی  3تا 6
پاراگرف ارائه شده و از هر متن سواالتی مرتبط پرسید ه می شود .پاسخ صحیح به این سواالت نیازمند تحلیل متن ها می باشد .تعداد
سواالت و زمانبندی بخش  Readingدر ورژن قدیمی و جدید در جدول زیر نشان داده شده است:

مهارت

Reading

ورژن قدیمی

ورژن جدید

3تا  4متن انگلیسی (استاندارد )3

3تا  4متن انگلیسی (استاندارد )3

12تا  14سوال در هر متن

10سوال در هر متن

60تا  80دقیقه در کل (استاندارد )60

54تا  72دقیقه ( استاندارد )54

1دقیقه و  40ثانیه به طور میانگین برای هر سوال
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استایل سواالت  Readingدر ورژن جدید تغییری نداشته است .به طور کلی استایل های زیر در سواالت  Readingدیده می شود.
تعداد هر یک از این استایل ها و تکرار هر کدام ،در هر آزمون متفاوت است:
سواالت لغت):(Vocabulary Questions
در این سواالت ،معنی یک کلمه یا عبارت در متن ،مورد سوال قرار میگیرد .پاسخ دهی به این سواالت ارتباط مستقیم با دایره لغات
آزمون دهنده دارد .در صورت بلد نبودن لغت مورد نظر ،با تحلیل متن می توان با حذف گزینه تا حد زیادی احتمال پاسخ صحیح را
افزایش داد.
سواالت جزیی):(Detail Questions
این دسته از سواالت که یکی از متداول ترین استایل های  Readingاست ،در مورد اطالعاتی که در متن ارائه شده ،سوال می کنند.
این سواالت معموال با عنوان ” “According to the passageشروع می شوند و سواالت  WHهستند . (Why, What,
) Where, Who\Whom, Howبرای پاسخ دهی موفق به این سواالت ،باید کلید واژه های سوال شده در متن پیدا شده و
قسمت مورد نظر به صورت دقیق بررسی گردد.
سواالت استداللی):(Inference Questions
این دسته از سواالت شبیه سواالت جزیی هستند با این تفاوت که پاسخ سواالت به صورت مستقیم در متن پیدا نمی شود و نیاز به
تحلیل بخشی از متن دارد .این سواالت معموال با عنوان ” “What can be inferredطراحی می شوند .پاسخ دهی موفق به این
سواالت ارتباط مستقیم با درک مطلب و توانایی تحلیل متن دارد .
سواالت ضمیر):(Pronoun Questions
این سواالت به علت آسان بودن در سال های اخیر کمتر مورد سوال قرار میگیرند .در این استایل ،مرجع یک ضمیر در متن مورد
سوال قرار میگیرد .
سواالت اتصال):(Plug-in Questions
در این استایل ،از آزمون دهنده خواسته می شود تا یک جمله خارج از متن را در یکی از چهار جای خالی داخل متن قرار دهد .این
سوال نیازمند درک معنایی چهار قسمت داده شده و همچنین جمله داده شده است .بررسی مثبت یا منفی بودن جمله خارجی و
چهار قسمت داده شده امکان خوبی برای رد گزینه می دهد .همچنین توجه به عبارت های ارتباطی مانند  In Contrastمی توانند
در یافتن گزینه صحیح مفید باشد .
سواالت نقل بیان):(Paraphrase Questions
در این سواالت ،بخشی از متن انتخاب شده و چهار گزینه با عنوان نقل بیان متن انتخاب شده ارائه می شود .به منظور انتخاب نقل
بیان صحیح ،آزمون دهنده باید توانایی شناسایی نکات اصلی متن انتخاب شده و بررسی آنها در گزینه های داده شده را داشته باشد.
سواالت شناسایی هدف):(Purpose Questions
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در این استایل هدف نویسنده از مطرح کردن یک کلمه یا عبارت مورد سوال قرار میگیرد .این سواالت نیز از سواالت آسان هستند و
با بررسی دقیق قسمت مطرح شدن کلمه یا عبارت در متن ،به راحتی قابل پاسخ دهی می باشند.
سواالت چکیده متن):(Summary Questions
این استایل که به نظر خیلی از آزمون دهندگان ،دشوارترین نوع سوال  Readingمحسوب می شود ،چکیده کلی متن را مورد
سوال قرار می دهد .یک جمله به عنوان اصلی ترین ایده متن داده می شود و آزمون دهنده باید سه جمله دیگر را از بین  6جمله به
عنوان اصلی ترین ایده های مطرح شده در متن انتخاب کند .نوع دیگر سواالت چکیده به این صورت است که در دو جدول ،عنوان
های مرتبط با متن و معنی یا مفهوم هر کدوم از این عناوین وجود دارند و آزمون دهنده باید عنوان را به معنی یا مفهوم صحیح
اتصال دهد .شرط اصلی موفقیت در این سواالت ،خواندن کل متن (یا بخش های اصلی متن) و شناسایی اصلی ترین نکات است.

نکات بخشReading:

 .1در بخش  ، Readingدر تمام مدت جواب دادن سواالت ،دسترسی به تمامی سواالت وجود دارد .برای مثال ،اگر شما در
سوال  8متن سوم هستید ،می توانید به سوال  5متن  1دسترسی پیدا کنید .بنابراین ،در صورت گنگ بودن یک سوال،
بهتر است آنرا رها کرده و در انتها به آن بازگردید.
 .2در بسیاری از مواقع ،گزینه ها به یکدیگر شباهت دارند و گزینه صحیح و گزینه غلط ،تنها در یک اشتباه کوچک تفاوت
دا رند .بنابراین ،در صورت داشتن زمان بهتر است تمامی گزینه ها خوانده شوند.
 .3توجه به مرجع ضمایر ،کلمات ارتباط دهنده) ، (linking wordsو  transitionها تاثیر بسزایی در تحلیل متن ،شناسایی
مثبت یا منفی بودن جمالت ،و ارتباط جمالت به یکدیگر دارد که در پاسخ به سواالت موثر است.
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مهارت Listening
در این بخش آزمون دهنده به تعدادی فایل صوتی گوش می دهد و سپس باید به سواالتی مربوط به آنها پاسخ دهد .به صورت کلی،
دو نوع فایل صوتی  conversationو  lectureدر بخش  listeningوجود دارد .فایل  conversationشامل گفتگویی میان یک
دانشجو با استاد یا یکی از کارکنان دانشگاه (مسئول کتابخانه ،مسئول باشگاه ،و  )...می باشد .فایل  lectureشامل صحبت استاد در
کالس درس راجع به یک موضوع درسی خاص می باشد .موضوعات مطرح شده در این فایل محدودیت نداشته و می تواند پیرامون
هر موضوع درسی (فیزیک ،هنر ،موسیقی ،نجوم ،و  )...باشد .تعداد فایل های  conversationو ، lectureو زمانبندی آزمون در
ورژن قدیم و جدید در جدول زیر آمده است :

مهارت

Listening

ورژن قدیمی

ورژن جدید

4تا  ، lectures6هر کدام  6سوال
( استاندارد )4

3تا  ،lectures 4هر کدام  6سوال
( استاندارد )3

2تا  ، conversation3هر کدام  5سوال (استاندارد )3

2تا  ، conversation3هر کدام  5سوال (استاندارد )2

60تا  90دقیقه در کل (استاندارد )60

41تا  57دقیقه در کل (استاندارد )41

35ثانیه به طور میانگین برای هر سوال

35ثانیه به طور میانگین برای هر سوال

در بخش  Listeningنیز مانند بخش  ، Readingسواالت استایل های مختلفی دارند .بعضی از این استایل ها مشابه استایل های
Readingمی باشند .انواع مختلف سواالت به صورت زیر می باشند
سواالت ایده اصلی):(Main Idea Questions
این دسته از سواالت با توجه به اسمشان ،درباره ایده اصلی فایل سوال می کنند و بسته به اینکه چه نوع  conversationیا
 lectureای تجربه شود ،می توانند بسیار آسان یا بسیار سخت باشند .در این باره ،سه نوع تیپ می تواند استفاده شود :تیپ اول،
آن هایی هستند که یه یک مبحث اشاره می شود و تا انتها موضوع اصلی روی همان مبحث می ماند .در این تیپ فایل ،سواالت ایده
اصلی بسیار آسان هستند .در تیپ دوم ،ابتدا درباره یک مبحث به عنوان موضوع فرعی صحبت می شود و سپس گفتگو وارد موضوع
اصلی می شود .در این دسته از سواالت باید مراقب بود تا موضوع فرعی به عنوان ایده اصلی اشتباه گرفته نشود .تیپ سوم که مشکل
ترین تیپ سواالت ایده اصلی است ،موضوع گفتگو چند بار عوض می شود و پیدا کردن موضوع اصلی بسیار مشکل است .معموال در
این تیپ ،با وجود عوض شدن موضوع بحث ،چند بار به صورت غیرمستقیم به یک موضوع اشاره می شود که همان موضوع اصلی
است .پس برای پاسخ دادن به این تیپ سواالت ،باید به نکته ای که در حین تغییر بین موضوعات مختلف تکرار می شود ،توجه نمود.
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سواالت جزیی):(Detail Questions
این دسته از سواالت کامال مانند سواالت جزیی بخش  Readingمی باشند و برای پاسخ به آنها باید از اطالعاتی که سوال از آنجا
پرسیده می شود ،استفاده کرد.
سواالت استداللی):(Inference Questions
این دسته از سواالت نیز مانند سواالت استداللی  Readingهستند و راهکار پاسخ به آنها نیز مشابه است .گاهی اوقات ،قسمتی که
اطالع ات مربوط به سوال برای استدالل مجود دارد ،دوباره برای آزمون دهنده در طول سوال پخش می شود .
سواالت جبهه گیری و نظر):(Attitude and Opinion Questions
در این دسته سواالت ،نظر و جبهه استاد یا دانشجو در حین گفتگو درباره یک موضوع یا جمله بیان شده مورد سوال قرار میگیرد.
استاد یا دانشجو می تواند درباره یک موضوع مخالف ،موافق ،خنثی ،شگفت زده ،گنگ ،و غیره باشد .برای درک نظر افراد در گفتگو
باید به صفت ها ،قید ها ،و فعل هایی که در حین گفتگو استفاده می شود ،دقت کرد .این کلمات می توانند مثبت یا منفی بودن نظر
و جهت کلی آن ر ا تعیین کنند .همچنین گاهی اوقات ،نظر افراد با به کار بردن یک کلمه یا  Idiomنشان داده می شود .داشتن
دایره لغت و  Idiomباال در اینجا نیز می تواند کمک کننده باشد .در انتها ،لحن صحبت کردن نیز می تواند بیانگر جهتگیری نظر
باشد.
سواالت شناسایی هدف):(Purpose Questions
این سواالت نیز مانند سواالت شناسایی هدف در  Readingهستند .توجه به فعل هایی مانندIllustrate-Support-Oppose-
 Explainبسیار مهم است زیرا نشان می دهد که چرا یک جمله به کار رفته است .برای مثال اگر از واژه  Illustrateاستفاده شد،
هدف از آن جمله توضیح یک مفهوم می باشد .همیچنین ،جمالت ابتدایی مانند  In contrast-Likewise-For Exampleنیز از
اهمیت باالیی برخوردار هستند .برای مثل استفاده از  In contrastبین دو جمله نشاندهنده این است که جمله دوم با هدف
مخالفت با جمله اول بیان شده است .در این دسته از سواالت نیز مانند سواالت استداللی ،بخشی از فایل ممکن از مجددا پخش شود.
نکات بخشListening:

 .1بر خالف بخش ، Readingدسترسی به سواالت پس از گذشتن از آنها وجود ندارد .پس اگر سوالی برایتان گنگ است،
سعی کنید با حذف گزینه و سپس انتخاب شانسی میان دو یا سه گزینه ،به سوال بعدی بروید.
 .2با توجه به حجم باالی اطالعات بخش ، Listeningمهارت  Note-Takingاهمیت باالیی دارد .این مهارت در بخش های
بعدی بررسی می گردد.
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Long Reading/Listening:
در آزمون اصلی تافل ،یکی از بخش های  Readingیا Listeningطوالنی می شود .اینکه کدام بخش طوالنی شود برای آزمون
دهندگان متفاوت است (بعضی  Readingو بعضی )  Listeningاگر  Readingطوالنی شود ،یک متن دیگر به آزمون اضافه می
شود و اگر  Listeningطوالنی شود ،یک پکیج  conversationو  lectureاضافه می شوند .در صورت طوالنی شدن
Readingزمان این بخش به  72دقیقه و در صورت طوالنی شدن  ، Listeningزمان آن به  51دقیقه افزایش می یابد .دو نکته
مهم درباره بخش های طوالنی وجود دارد:
نکته  :3بخش اضافه شده در مهارت  Readingیا  Listeningنمره دهی نمی شود و تنها برای یکدست کردن نمرات از لحاظ
آماری و تست بعضی از سواالت جدید لحاظ می گردد .آزمون دهنده قبل از آزمون نمی داند که کدام بخش قرار است طوالنی شود.
همچنین متن یا conversation/lectureای که نمره دهی نمی شود ،در حین آزمون مشخص نیست و تنها در انتهای آزمون با
صحبت با کسانی که آن مهارتشان طوالنی نبوده معلوم می گردد.
نکته  : 4طبق تجربه نویسنده ،معموال بخشی که طوالنی می گردد ،نمره بیشتری نسبت به حالت عادی آن بخش میاورد .در نتیجه،
اگر بخش مورد ضعف آزمون دهنده طوالنی شد ،نباید موجب استرس او شود.

مهارتSpeaking
بعد از بخش ، Listeningپس از یک استراحت  10دقیقه ای ،آزمون دهندگان وارد بخش  Speakingمی شوند .این بخش طبق
نظر نویسنده ،مشکل ترین مهارت مورد سوال در تافل است و برای پیشرفت در آن ،مدت زمان تمرین بسیار باالتری مورد نیاز است.
در این بخش ،آزمون دهنده مدت زمان تعیین شده ای را در اختیار دارد تا پاسخ خود را آماده سازد .سپس با توجه به نوع سوال،
شخص باید برای مدت زمان خاصی صحبت کند .کمتر یا بیشتر صحبت کردن از این مدت زمان ،امتیاز منفی در نمره نهایی خواهد
داشت .این یکی از چالش های  Speakingاست .در در این مهارت ،مهارت های  Readingو  Listeningنیز سنجیده می شوند
که این چالش دیگر این بخش است .سواالت این بخش به دو بخش  Independentو  Integratedتقسیم می شود .در سواالت
 ،Independentسواالت عمومی شخصی و ترجیح شخصی پرسیده می شود .این سواالت بخش شنیدار و متن ندارند و تنها توانایی
گفتار شما را می سنجند .در بخش  Integratedکه اکثرا راجع به موضوعات آکادمیک است ،دیگر توانایی های شما نیز ارزیابی می
شوند .دسته بندی سواالت در ورژن قدیم و جدید به صورت زیر می باشد:

مهارت

Speaking

ورژن جدید

ورژن قدیمی
 2بخشIndependent

 1بخشIndependent

 4بخشIntegrated

3بخشIntegrated

20دقیقه

17دقیقه
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سواالت  Speakingبه صورت زیر می باشند :
سوالIndependent:
این سوال بسیار کلی بوده و انواع سواالت عمومی قابل پرسش است .در اکثر موارد ،نظر آزمون دهنده راجع به یک موضوع یا ترجیح
او در بین چند گزینه مورد سوال قرار میگیرد 15 .ثانیه زمان آمادگی داده می شود و سپس آزمون دهنده باید برای  45ثانیه پاسخ
خود را بیان کند .نکته کلیدی این است که دالیلی که برای پاسخ ارائه می گردد بسیار مهم تر از خود پاسخ می باشد .پاسخ نامناسب
با دالیل منطقی و توجیه کامل نمره باال کسب می کند اما پاسخ مناسب با دالیل ناکافی نمره خوبی دریافت نخواهد کرد .با تمرین
باالی سواالت مختلف ،دایره دالیل شکل گرفته می تواند برای طیف وسیعی از سواالت به کار رود.
سوالIntegrated:
این سواالت ،همزمان چند مهارت را می سنجند و خود شامل انواع مختلف می شوند.
نوع اول سواالت ،سواالت متنی-صوتی هستند .در این نوع ،آزمون دهنده ابتدا  45ثانیه فرصت دارد تا متنی را مطالعه کند .سپس
فایلی صوتی را درباره متن می شوند و نهایتا سوالی درباره متن و فایل صوتی پرسیده می شود 30 .ثانیه زمان آمادگی و  60ثانیه
برای صحبت کردن در نظر گرفته شده است.
دو نمونه سوال متنی -صوتی در تافل طراحی می گردد .هر دو این نمونه ها در تمامی آزمون های تافل وجود دارند .در نمونه اول،
متن شامل موضوع در دانشگاه (مانند خبر یا تغییر) است و در فایل صوتی ،یکی از دانشجویان نظر خود را به همراه استداللش درباره
این موضوع اعالم می کند .آزمون دهنده باید نظرات و استدالل دانشجو را در  60ثانیه به صورت خالصه بیان کند .برای گرفتن نمره
کامل ،دالیل و استدالل های دانشجو باید به صورت واضح و با جزییات مناسب بیان شود .جزییات نباید به صورتی باشد که زمان
کافی برای پرداختن به آنها نباشد .همچنین ،اطالعات بیان شده نباید آنقدر کم باشد تا وقت اضافه بیاید.
در نمونه دوم ،یک مفهوم درسی در متن تعریف می شود .سپس در فایل صوتی ،استاد با مثالی آن موضوع درسی را توضیح می دهد.
آزمون دهنده باید موضوع و مثال استاد را در  60ثانیه توضیح دهد .نکته مهم در این بخش این است که تاکید سوال روی مثال
استاد است .پس نباید زمان زیادی روی تعریف موضوع صرف گردد و بیشتر به جزییات مثال استاد پرداخته شود .نمره باال به پاسخی
تعلق می گیرد که مثال استاد را کامل و با جزییات مناسب شرح دهد.
نوع دوم سواالت ،سواالت صوتی می باشد .در این دسته از سواالت ،یک فایل صوتی از بخشی از کالس درس پخش می شود که در
آن استاد موضوعی را شرح می دهد .آزمون دهنده باید چکیده این موضوع را در  60ثانیه بیان کند و  30ثانیه نیز زمان آمادگی
دارد .در این سوال معموال اطالعات زیادی در حد بیشتر  2دقیقه ارائه می شود و چالش مهم ،شناسایی مفاهیم اصلی و گذر از
جزییات غیرضروری است .معموال موضوعات بیان شده در فایل صوتی این سوال ،توسط استاد به قسمت های مختلف تقسیم می
شود و برای هر قسمت مثالی آورده می شو د .شناسایی و بیان قسمت های مختلف و شرح کافی مثال های زده شده ،روش گرفتن
نمره باال در این سوال است.
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نکات بخشSpeaking:

 .1این بخش سطح گفتار و حرفه ای بودن در صحبت کردن را مورد ارزیابی قرار می دهد و طبیعتا استفاده از کلمات و
Idiomهای پیشرف ته و ساختار های گرامری پیچیده تر در باال بردن نمره موثر است .این عمل باید با دقت بسیار باال و
تنها باید در صورتی که آزمون دهنده به ساختار و کلمه و نحوه به کار بردن آن مسلط است ،انجام شود .استفاده اشتباه از
کلمات نه تنها نمره مثبت نمی آورد بلکه می تواند تا حد زیادی باعث کسر نمره شود.
 .2داشتن لهجه نزدیک به  nativeمی تواند تاثیر بسزایی در افزایش نمره داشته باشد .الزم به ذکر است که بهبود لهجه
فرآیندی زمانبر است و نیازمند تمرین باال می باشد.
 .3سرعت بیان در بخش  Speakingباید یکنواخت و متوسط باشد (نه خیلی آرام و نه خیلی سریع) .لغزش های حاصل از
عدم اعتماد به نفس و ضعف در بیان باعث کسر نمره می گردد؛ در نتیجه بیان باید با انرژی و محکم انجام شود.
 .4تغییر لحن بیان در طول پاسخ از نکات مهم دیگر است .یکنواخت و مانند ربات صحبت کردن باعث کسر نمره می گردد.
 .5تا حد امکان باید از مکث های طوالنی و قطعی های صحبت خودداری کرد .استفاده از  fillerهایی مانند  ummmمی
تواند نمره منفی مکث ها را کاهش دهد و حالت نیتیو به پاسخ بدهد اما زیاد به کار بردن آنها پاسخ شما را غیر طبیعی
جلوه خواهد داد و نمره منفی خواهد داشت.
 .6همانطور که بیان شد ،بخش  Speakingبیشترین زمان آمادگی را نیاز دارد پس تمرین آن باید در تمرین روزانه دوستان
باشد.
 .7در بخش ، Independentصحت اطالعات داده شده توسط مصحح بررسی نمی گردد و تا زمانی که استدالل ها و مثال
های (واقعی یا غیر واقعی) داده شده به خوبی و منطقی از پاسخ داده شده دفاع کند ،نمره باال کسب خواهد شد.

مهارتWriting

در بخش آخر آزمون ،مهارت نوشتاری آزمون دهندگان سنجیده می شود .در ورژن جدید تافل ،تغییری در بخش نوشتار دیده نمی
شود .این مهارت نیز به دو قسمت ، Integratedو  Independentتقسیم می شود.
در بخش Integratedکه بخش اول آزمون است ،ابتدا یک متن در اختیار آزمون دهنده قرار میگیرد و  3دقیقه زمان برای خواندن
متن داده می شود .این متن یک ادعا را برای یک مبحث علمی (دوباره می تواند هر علمی باشد) مطرح کرده و  2یا  3دلیل را با
مثال یا جزییات در حمایت از این ادعا بیان می کند .سپس یک فایل صوتی پخش می شود که در آن استاد با ادعای داده شده
مخالفت یا موافقت می کند و دالیل بیان شده در متن را رد یا تایید می کند (در بیشتر مواقع ،استاد با ادعای متن مخالفت می
کند ).سپس دانشجو باید چکیده ای از ادعا ها و استدالل های متن و مخالفت/موافقت استاد به همراه دالیل استاد را ارائه دهد20 .
10

+989131957424

ehsanrayani.elt

www.rayani.ir

دقیقه زمان برای این بخش در نظر گرفته می شود .در طول پاسخ دهی ،متن در کنار صفحه قابل دسترسی است اما دیگر فایل صوتی
موجود نیست .نکته حائز اهمیت این است که سوال به صورت خاص درباره نکات بیان شده توسط استاد سوال می کند .در نتیجه
تمرکز اصلی باید روی حرف ها و دالیل استاد باشد و نکات متن تنها باید برای حفظ سیر منطقی و کامل بودن معنی آن نوشته شود.
نکته دیگر این است که در این بخش باید از بیان نظر شخصی پرهیز کرد.
بخش  Independentمانند سوال اول  Speakingاست و شامل سوال عمومی یا ترجیح یک گزینه از بین چند گزینه می باشد.
آزمون دهنده باید نظر خود را در چند پاراگراف بیان کند .نمره باال به پاسخی داده می شود که توسط استدالل ها و مثال های کافی
حمایت شده باشد و از منطق کافی برخوردار باشد .معموال یک پاراگراف به عنوان مقدمه برای بیان پاسخ و دو یا سه پاراگراف (با
توجه به زمان) برای دلیل و مثال آوردن برای پاسخ و یک پاراگراف نهایی برای جمع بندی در نظر گرفته می شود .الزم به ذکر است
که در هر دو بخش  Writingآزمون دهنده در طول آزمون دسترسی به تعداد کلمات نوشته شده خواهد داشت.

نکات بخشWriting:

 .1همانند ، Speakingاستفاده از ساختار های پیشرفته و کلمات سطح باال در نمره باال موثر است.
 .2در بخش ، Integratedتعداد  225-150کلمه و در بخش  Independent 250-300کلمه توسط  ETSپیشنهاد شده
است .استفاده از تعداد کلمات کمتر پیشنهاد نمی شود .الزم به ذکر است ا ستفاده از تعداد کلمات بیشتر به هیچ وجه باعث
کسر نمره نمی شود .برعکس ،بسیاری از متخصصان پیشنهاد می کنند که تعداد کلمات بیشتر باشد تا امکان استدالل بهتر
پاسخ بوجود آید.
 .3در سواالت  Independentکه از دانشجو خواسته می شود یک گزینه را انتخاب کند ،می توان همانند  GREهر دو طرف
سوال را تحلیل و صحت هر کدام را در شرایط مختلف بررسی کرد .طبیعتا این کار نیازمند سطح تحلیل و نوشتار حرفه ای
تری می باشد .استفاده از این روش می تواند تا حد زیادی نمره را بهبود بخشد.

نکات کلی موفقیت در آزمون تافل:
برای موفقیت در آزمون تافل ،عالوه بر مهارت های  Reading, Listening, Speaking, Writingنکات کلی دیگری الزم است.
در این بخش این نکات بررسی می گردند.
لغت): (Vocabulary
داشتن دایره لغت باال یکی از نکات مهم برای فهم متن  Readingو پاسخ دادن به سواالت مربوط به لغت در آن ،فهم فایل های
صوتی ، Listeningفهم صوت و متن  Speakingو  Writingو استفاده از لغات پیشرفته در آن ها می باشد .موضوع بسیار مهم در
یادگیری لغت این است که کلمات ب ا مثال یاد گرفته شود تا تسلط روی کاربرد کلمه ایجاد گردد .در غیر اینصورت ،امکان استفاده
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اشتباه کلمه در بخش گفتار و نوشتا ر وجود دارد .همچنین استفاده از نرم افزار های مانند ،Memrise ،QuizLet ، Ankiو
WordWebبرای دوره کلمات می تواند نقش مفیدی در یادگیری داشته باشد.
: Grammar
ضعف درک صحیح گرامر در میان آزمون دهندگان از نکات بارز گرفتن نمره پایین در بخش های  Speakingو  Writingمی باشد.
در نتیجه الزم است تا قبل از شروع برای آمادگی تافل ،مطالعه گرامر صورت گردد.
: Note-Taking
با توجه به حجم باالی اطالعات و دشواری حفظ تمام آنها ،مهارت  Note-takingاز اهمیت باالیی برخوردار است .در هنگام نت
برداری ،باید از کلمات کوتاه استفاده کرد .همچن ین آزمون دهندگان باید نماد های خالصه ای را برای خود ایجاد کنند که از نوشتن
کلمات طوالنی جلوگیری کنند .در پایین ،نت برداری از قسمت های مختلف آزمون مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش  ، Readingباید جمالت مهم هر پاراگراف نت برداری شود تا در سواالت چکیده در شناسایی خالصه متن از آن استفاده
شود.
در بخش  ، Listeningایده های اصلی ،مثال ها ،دالیل مطرح شده ،لیست ها ،تاریخ ها ،طرز بیان ،و اسامی باید نت برداری شوند.
اگر درون فایل صوتی سوالی توسط استاد یا دانشجو مطرح می شود ،نکات بعد از سوال نیز باید درج شود .نت برداری از اسامی و
تاریخ ها بدین معنی نیست که مستقیما از آنها سوال می شود .معموال از قسمتی که این اسامی و تاریخ ها ذکر شده است سوال می
آید و درج اسامی و تاریخ به هدف یافتن مطالب مرتبط به آنها در نت است.
در بخش ، Speakingدر قسمت  Independentباید پاسخ و عنوان دالیل و مثال ها در نت ها ذکر شود تا در هنگام صحبت نیاز
به یادآوری آنها نباشد .در سواالت متن -صوتی باید نظر دانشجو ( به همراه دالیل) در سوال اول و مثال استاد ( با جزییات) در سوال
دوم نت برداری گردد .در سوال صوتی ،در صورت تقسیم بندی مطالب ،باید هر قسمت به همراه مثال مربوطه نت برداری گردد.
در بخش ، Writingدر قسمت  Integratedاز متن باید تنها چند لغت برای پیدا کردن خطوط مهم آن درج شود زیرا متن در
طول جواب در دسترس است .از فایل صوتی ،تا حد امکان باید تمامی جزییات درج شود .نحوه مخالفت/موافقت استاد ،دالیل استاد و
جزییات آنها باید نت برداری شوند .
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