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           آمادگی آزمون تافل؛ منابع، برنامه ریزی و نکات آزمونی

آزمون هــای تافــل و آیلتــس پرکاربرد تریــن آزمون هــای ارزیابــی زبــان 
ــاده ســر جلســه  ــرد فوق الع ــرای داشــتن عملک ــا ب ــا هســتند و قطع انگلیســی در دنی
نیــاز اســت دوران آمادگــی آزمــون تافــل یــا آیلتــس را بــه خوبــی گذرانــده باشــید. 
قبــا در مــورد منابــع و روش هــای مطالعــه و برنامه ریــزی در دوران آمادگــی 
ــه شــما بیشــتر در  ــه، ب ــم. در ایــن مقال آزمــون آیلتس صحبــت کردی
ارتبــاط بــا آزمــون تافــل، منابــع مطالعاتــی، روش هــای خودارزیابــی و 

ــت. ــم گف ــزی خواهی ــه ری برنام

           آزمون تافل چیست

آزمــون تافــل در دنیــا بیــش از ۶۰ بــار در ســال برگــزار می شــود. 
ــل  ــذی و تاف ــل کاغ ــود: تاف ــزار می ش ــیوه برگ ــه ۲ ش ــون ب ــن آزم ای
اینترنتــی. اگرچــه ممکــن اســت فکــر کنیــد تفاوتــی در ایــن آزمون هــا 
وجــود نــدارد، نمــرات، قســمت های مختلــف ارزیابــی زبــان و هزینــه 
ــب، اطــاع از  ــن ترتی ــه همی ــاوت اســت. ب ــا متف شــرکت در آزمون ه
ــزی  ــه ری ــع و نحــوه برنام ــر انتخــاب مناب ــون، مســتقیما ب ــزاری آزم ــات برگ جزیی
جهــت آمادگــی آزمــون تافــل شــما تاثیرگــذار اســت. در جــدول زیــر اطاعاتــی در 

ــم. ــما می گذاری ــار ش اختی
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           هزینه آزمون تافل و آیلتس

ــام  ــرای ثبــت ن ــا متغیــر اســت. ب هزینــه آزمــون تافــل در مناطــق مختلــف دنی
ــه  ــون و تاریخ ها مراجع ــز آزم ــه صفحه مراک ــد ب ــدا بای ــران ابت ــل در ای ــون تاف آزم
کنیــد، کشــور ایــران را انتخــاب کنیــد تــا تمامــی تاریخ هــای احتمالــی بــرای ۶۰ روز 

https://soheilamani.com/ielts-exam-prepration/
https://soheilamani.com/ielts-exam-prepration/
https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/workflowmanager/schlWorkflow?_p=TEL
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ــری  ــاب کارب ــک حس ــت ی ــس از آن الزم اس ــود. پ ــش داده ش ــما نمای ــی ش انتخاب
ــد  ــا خری ــا ب ــد کارت ارزی داشــته باشــید ی ــا بای ــه ی ــرای پرداخــت هزین بســازید. ب

ــد. ــل کنی ــه آزمــون را تکمی ــوط پرداخــت هزین ووچــر از مراکــز مرب
 TOEFL IBT Preparation در کنــار مطالعــه کتــب کاغــذی از نــرم افــزار

ــد. ــتفاده کنی Vocabulary and Reading – اس

            نکات آمادگی برای آزمون تافل از صفر

ــما  ــن ش ــرایط تمری ــد ش ــل، بای ــون تاف ــت در آزم ــت موفقی جه
ــرای کســب نمــره  ــد ب ــی آزمــون تافــل باشــد. بای ــه ارزیاب نزدیــک ب
خــوب هنــگام آمادگــی بــرای آزمــون تافــل ۵ ترفنــد زیــر را تمریــن 

ــد. کنی

حرفه ای یادداشت برداری کنید  •
ــت  ــن اس ــل ای ــون تاف ــم در آزم ــی مه ــای خیل ــی از مهارت ه یک
ــواالت  ــه س ــی، ب ــل  صوت ــنیدن فای ــار ش ــا یک ب ــا تنه ــد ب ــه بتوانی ک
ــا  ــوت انش ــوِع ص ــا موض ــه ب ــد و در رابط ــت کنی ــد، صحب ــخ دهی پاس
ــد،  ــل را مجــددا پخــش کنی ــد فای ــه نمی توانی ــی ک بنویســید. از آنجای

ــه  ــرداری ب ــای یادداشــت ب ــا روش ه ــل ب ــون تاف ــرای آزم ــی ب ــگام آمادگ ــد هن بای
ــید. ــنا باش ــی آش خوب

در آزمون  های ماک تافل شرکت کنید  •
ــدف کســب  ــه ه ــا همیشــه ب ــد، تقریب ــرکت می کنی ــل ش ــون تاف ــی در آزم وقت
ــد  ــد بدانی ــل بای ــون تاف ــی آزم ــگام آمادگ ــد. هن ــاش می کنی ــخصی ت ــره مش نم
ــه همیــن جهــت بهتــر اســت در چنــد آزمــون شــبیه  نمــره هــدف شــما چیســت. ب

ــد. ــرکت کنی ــل ش ــاک تاف ــون م ــا آزم ــاز ی س

هر روز مطالعه کنید  •
ــود  ــات خ ــه  لغ ــه دامن ــل روزان ــون تاف ــن آزم ــی داوطلبی تمام
ــات  ــا کلم ــد، ب ــتر بخوانی ــدر بیش ــه ق ــر چ ــد. ه ــش می دهن را افزای
ــش  ــما افزای ــب ش ــدرت درک مطل ــوید و ق ــنا می ش ــتری آش بیش

خواهــد یافــت.

به پادکست ها گوش کنید  •
ــوب  ــع خ ــه مناب ــده ب ــث ش ــازی باع ــای مج ــبختانه فض خوش
ــرای  ــی ب ــای صوت ــن فایل ه ــتفاده از ای ــیم و اس ــته باش ــی داش دسترس
ــر  ــنیداری موث ــب ش ــش درک مطل ــر و افزای ــظ بهت ــری تلف یادگی

هســتند.

با تایپ کردن آشتی کنید  •
ــود.  ــام می ش ــر انج ــتفاده از کامپیوت ــا اس ــل ب ــون تاف ــتاری آزم ــمت نوش قس
بنابرایــن، هنــگام آمادگــی بــرای آزمــون تافــل بایــد در نظــر بگیریــد کــه ســرعت 
ــپ  ــان را تای ــورد متنت ــه کیب ــگاه کــردن ب ــدون ن ــد ب ــاال باشــد و بتوانی ــپ شــما ب تای

کنیــد.
تمرین کنید با کیبورد QWERTY برای بخش نوشتاری تمرین کنید.
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           آمادگی برای آزمون تافل در خانه 

ــرکت  ــرای ش ــت و ب ــی اس ــل اینترنت ــی تاف ــون اصل ــل آزم ــه مث ــل در خان تاف
ــن(  ــر، دوربی ــون، کامپیوت ــد هدف ــات الزم ) مانن ــد امکان ــون بای ــن آزم ــردن در ای ک
ــتورالعمل های  ــد دس ــون، بیاموزی ــرکت در آزم ــش از ش ــا پی ــد. حتم ــم کنی را فراه
ــد را  ــما میخواه ــوال از ش ــه س ــوید آنچ ــن ش ــد و مطمئ ــل کنی ــک را تحلی ــر تس ه
متوجــه شــده اید. البتــه نبایــد بیــش از حــد بــه جزییــات توجــه کنیــد 
ــان  ــره زم ــرای ذخی ــد ب ــال، بای ــرای مث ــد. ب ــت دهی ــت را از دس و وق
کافــی، حتمــا مهــارت یادداشــت بــرداری را بــرای مهــارت ریدینــگ 
و لیســنینگ تمریــن کنیــد. از طرفــی، بایــد بــه خودتــان یــادآور شــوید 
ــان انگلیســی شــما اســت. پــس  ــی دانــش زب ــن آزمــون ارزیاب کــه ای

ــد. ــات کنی ــان را اثب ــش زبانت ــن شــکل دان ــه بهتری ــد ب بای
 

           بهترین منابع تافل بدون استاد

• Official Guide to the TOEFL Test
ــزاری  ــری برگ ــط مج ــتقیما توس ــه مس ــی ک ــی از کتاب های یک
ــر  ــد. ه ــل می باش ــون تاف ــای آزم ــاب راهنم ــود، کت ــر می ش ــل منتش ــون تاف آزم
ــی  ــزاری و آمادگ ــیوه برگ ــن ش ــا جدیدتری ــاط ب ــد در ارتب ــه بخواهی ــی ک اطاعات

ــود. ــت می ش ــاب یاف ــن کت ــد در ای ــب کنی ــل کس ــون تاف آزم

• Cracking the TOEFL Ibt
ــی  ــاظ آمادگ ــی از لح ــاب جامع ــود و کت ــش می ش ــال ویرای ــر س ــاب ه ــن کت ای
ــای اســپیکینگ  ــد تمرین ه ــر درس می توانی ــد. در ه ــه شــمار می آی ــل ب ــون تاف آزم
ــی  ــز دسترس ــن نی ــن آنای ــه دروس و تماری ــد و ب ــدا کنی ــماری پی ــنینگ بی ش و لیس

ــید. ــته باش داش
ــای  ــا کتاب ه ــید ب ــته باش ــل داش ــاید تمای ــن، ش ــود ای ــا وج ب
 for ــای ــه کتاب ه ــن رابط ــه در ای ــد ک ــروع کنی ــده ش ســطح بندی ش
Listening Tactics از بهتریــن منابــع لیســنینگ تافــل بــه شــمار 

. ینــد می آ

•	 Essential	Words	for	the	TOEFL
ــای  ــی و ازمون ه ــای متنوع ــرای مهارته ــای Essential ب کتابه
ــی  ــرای آمادگ ــوند. ب ــه می ش ــس ارائ ــل و آیلت ــل تاف ــف مث مختل
ــد از  ــه بتوانی ــید ک ــنا باش ــی آش ــا کلمات ــت ب ــر اس ــل بهت ــون تاف آزم
ــا مجموعــه کلمــات در بافــت  آن هــا اســتفاده کنیــد. در ایــن کتــاب ب
ــون  ــبیه آزم ــدد ش ــای متع ــه انجــام تمرین ه ــد شــد و ب ــنا خواهی آش
ــا  ــه ب ــت، روزان ــری اس ــما تصوی ــه ش ــر حافظ ــد. اگ ــل می پردازی تاف

ــپارید. ــاد بس ــه ی ــات را ب ــل TOEFL Pictionary کلم ــن موبای اپلیکیش

• ۲۴۰	 Writing/Speaking	 Topics:	 with	 Sample	
Essays
ــع رایتینــگ تافــل ایــن دو مجموعــه کتــاب شــما را  ــه طــور کلــی بهتریــن مناب ب
ــد  ــد و می توانی ــه ســواالت رایتینــگ و اســپیکینگ کمــک می کن ــرای پاســخ دهی ب ب
ــت را  ــری درس ــاختارهای گرام ــد و س ــی بگیری ــای جالب ــخ ها ایده ه ــه پاس ــا نمون ب
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 Speaking and Writing Strategies ،بیاموزیــد. مــورد مشــابه ایــن کتــاب
for the TOEFL iBT می باشــد. از امتیــازات خــوب ایــن کتــاب آمــوزش 
مهارت هــای الزم )ماننــد یادداشــت بــرداری و نقشــه کشــی ذهنــی( بــرای آزمــون 

تافــل می باشــد.

•	 TOEFL	Grammar	Guide
ــه  ــری ک ــم گرام ــکات مه ــده اســت و ن ــته ش ــاده نوش ــان س ــه زب ــاب ب ــن کت ای

بایــد در آزمــون تافــل رعایــت کنیــد را آمــوزش می دهــد. همچنیــن، 
ــاختارهای  ــن س ــا کاربردی تری ــی ب ــه خوب ــاب ب ــن کت ــه ای ــا مطالع ب
ــا ایــن وجــود، اگــر بــه  گرامــری آزمــون تافــل آشــنا خواهیــد شــد. ب
ــرای آمادگــی آزمــون تافــل باشــید،  دنبــال بهتریــن کتــاب گرامــر ب
پیشــنهاد می کنیــم بــا روش هایــی کــه در مقاله چگونــه گرامــر 
ــد  ــه کنی ــان را مطالع ــب خودت ــع مناس ــاد بگیریم مناب ــی را ی انگلیس

ــد. ــرفت کنی ــریع تر پیش ــا س ت

           ترفندهای تافل

ــت  ــما نیس ــش ش ــز دان ــه چی ــه هم ــد ک ــم می دانی ــما ه ــا ش حتم
ــر  ــرای ه ــت ب ــن جه ــه همی ــد. ب ــن کنی ــان را تمری ــت زم ــارت مدیری ــد مه و بای

ــم. ــی می کنی ــتراتژی معرف ــد اس ــما چن ــه ش ــارت ب مه
 

           ریدینگ تافل

بــرای تقویــت مهــارت خوانــدن و کســب نمــره خــوب، بهتــر اســت، بــا 
تکنیک های مهــارت خواندن آشــنا شــوید و آن هــا در هــر متــن پیاده ســازی 
کنیــد. امــا بــه طــور کلــی، کلیدواژه هــا را هایایــت کنیــد و روزانــه کلمــات 

آکادمیــک مطالعــه کنیــد.

           رایتینگ تافل

ــر  ــگارش مراحــل زی در قســمت رایتینــگ، می بایســت پیــش از ن
را هرگــز فرامــوش نکنیــد:

الف( خواندن دستور العمل  •
ب( توجــه بــه کلمــات کلیــدی مــورد نظــر طراحــان   •
ــگارش  ــد ن ــا discuss کــه رون ســوال)کلماتی ماننــد describe ی

شــما را تعییــن می کننــد(
ــوال،  ــه س ــون توج ــن کان ــوال )یافت ــل س ــه و تحلی پ( تجزی  •

درک بافــت مدنظــر، تعاریــف و مثال هــا(
ت( گزینش ایده ها با استفاده از تکنیک بارش فکری  •

 TOEFL ــل ــن موبای ــتار از اپلیکیش ــرح نوش ــازی ط ــاده س ــرای آم ث( ب  •
Essay اســتفاده کنیــد.

           لیسنینگ تافل
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ــد مهــارت شــنیداری خــود را تقویــت کنیــد،  ــا فــرض اینکــه شــما قصــد داری ب
پیشــنهاد می کنیــم:

ــی  ــواالت را پیش خوان ــی س ــل صوت ــه فای ــردن ب ــوش ک ــل از گ ــف( قب ال  •
ــید. ــی باش ــه اطاعات ــال چ ــل دنب ــه فای ــردن ب ــوش ک ــگام گ ــد هن ــا بدانی ــد ت کنی
ــل  ــت عــادی شــنیدن فای ــا حال ــون ی ــزان صــدای هدف ب( در انتخــاب می  •

دقــت الزم را داشــته باشــید.

           اسپیکینگ تافل

ــد  ــرو خواهی ــوال روب ــوع س ــا دو ن ــل ب ــپیکینگ تاف در قســمت اس
ــد: ــوش نکنی ــز فرام ــه را هرگ ــه نکت ــی در پاســخدهی س ــد ول ش

الف( مقدمه چینی  •
• ب( دالیل، جزییات، مثال

           برنامه مطالعاتی آمادگی آزمون تافل

ــه  ــد، همیش ــه می کنی ــل مطالع ــون تاف ــرای آزم ــه ب ــور ک همانط
ــان  ــن روش، زم ــا ای ــد. ب ــز کنی ــد تمرک ــلط نداری ــر آن تس ــه ب ــی ک ــر مهارت های ب
بیشــتری بــه تقویــت نقــاط ضعــف خــود اختصــاص خواهیــد داد و در ایــن 
ــی  ــه مطالعات ــا برنام ــن، حتم ــت. بنابرای ــد داش ــری خواهی ــرد بهت ــا عملک مهارت ه
آمادگــی آزمــون تافــل را شخصی ســازی کنیــد. عــاوه بــر ایــن، بــه دلیــل شــباهت 
ــان تســت های آزمــون  ســواالت بخــش لیســنینگ تافــل و آیلتــس، یــک روز درمی

ــد. ــل کنی ــس را ح آیلت
ــید و  ــته باش ــکل داش ــه مش ــوال ها همیش ــی از س ــا برخ ــت ب ــن اس ــی ممک حت
ــتری از  ــداد بیش ــن تع ــه تمری ــه روزان ــن، در برنام ــد. بنابرای ــتباه دهی ــخ اش پاس
ــه  ــت متوج ــواالت را درس ــوید س ــن ش ــا مطمئ ــد ت ــرار دهی ــابه را ق ــواالت مش س
ــرداری  ــت ب ــرعت یادداش ــه س ــود دارد ک ــن وج ــال ای ــی احتم ــوید. از طرف می ش
شــما کــم باشــد یــا موقــع خوانــدن متــون مجبــور باشــید زمــان زیــادی اختصــاص 
ــد. بنابرایــن،  ــکات بســیار در عملکــرد نهایــی شــما تاثیرگذارن دهیــد. تمامــی ایــن ن

ــد. ــز کنی ــان تمرک ــد روی تجربیاتت ــعی کنی س
ــل  ــاز تاف ــبیه س ــای ش ــردن در آزمونه ــرکت ک ــرای ش ــزار TPO ب ــرم اف از ن

ــد. ــتفاده کنی اس

           آمادگی آزمون تافل ؛ جمع بندی

ــک  ــی حــرف از آزمــون دادن می شــود، اضطــراب آزمــون و فکــر داشــتن ی وقت
آمادگــی موثــر ذهنمــان را درگیــر می کنــد. بــا ایــن حــال، تمامــی داوطلبیــن موفــق، 
ــی  ــکات آزمون ــد و از ن ــه می کنن ــب مطالع ــع مناس ــد، مناب ــن می کنن ــدف تعیی ه
ــک  ــما کم ــه ش ــه ب ــن مقال ــده در ای ــی ش ــع معرف ــم مناب ــد. امیدواری ــره می گیرن به
ــوش  ــد. فرام ــب کنی ــل کس ــون تاف ــان را در آزم ــورد نظرت ــره م ــد نم ــرده باش ک
ــرای  ــما ب ــه ش ــاید تجرب ــید ش ــع بنویس ــه مناب ــه مطالع ــا از تجرب ــرای م ــد ب نکنی

ــد. ــد باش ــتانتان مفی ــیاری از دوس بس
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