معرفی آزمون ملی TOLIMO
آزمون تولیمو ( )The Test of Language by the Iranian Measurement Organizationsیکی از آزمونهای استاندارد تعیین سطح دانش زبان
انگلیسی است که در ایران و توسط سازمان سنجش طراحی و اجرا میشود .این آزمون برای داوطلبان دکترای داخل کشور (دانشگاههای آزاد و سراسری) معتبر
است.
حداقل و حداکثر سن برای شرکت در آزمون وجود ندارد و صرفاً افرادی که حداقل مدرک دیپلم داشته باشند میتوانند در آزمون شرکت کنند .در آزمون TOLIMO
میتوانید در چندین آزمون و در تاریخهای نزدیک به هم شرکت کنید و محدودیتی در این امر وجود ندارد.
سازمان سنجش آموزش کشور نرمافزار برگزاری آزمون بصورت الکترونیکی را طراحی و پیادهسازی کرده است و در حال حاضر این نرم افزار برای آزمونهای
 TOLIMOمورد استفاده قرار میگیرد.
بخشهای آزمون  TOLIMOالکترونیکی همانند آزمون کاغذی است و تفاوتی از نظر بخشهای آزمون ندارد .تفاوت آزمون اینترنتی با کاغذی در این است که
مهارت نوشتاری ( )Writingدر آزمون کاغذی بر روی برگه و با دستخط داوطلب انجام میشود ولی در آزمون الکترونیکی داوطلب باید متن  Writingرا در نرم
افزار و توسط صفحه کلید تایپ کند.
تفاوت دیگر در مهارت شنیداری ( )Listeningاست که در آزمون کاغذی  Lectureتوسط بلندگو و بصورت عمومی برای داوطلبان پخش میشود ولی در آزمون
الکترونیکی هر داوطلب از طریق هدفونی که در اختیارش قرار گرفته است ،صوتها را خواهد شنید.الزم به ذکر است که زمان آغاز هریک از مهارتها برای داوطلبان
در آزمون الکترونیکی مستقل از یکدیگر است.
نمره آزمون تولیمو چطور محاسبه میشود؟
محدوده نمره آزمون از  ۳۱۰تا  ۶۷۷تعریف شده است و برای محاسبه آن پس از حساب کردن نمره حاصل شده در هر بخش ،ده برابر میانگین نمرهها بهعنوان
نمره کل در نظر گرفته میشود.
• در صورتی که نمره باالتر از  ۶۰۰بگیرید نتیجه آزمون شما عالی محسوب میشود.
• در صورتی که نمرهای بین  ۵۲۰تا  ۵۹۹بگیرید آزمون شما خوب محسوب میشود.
• در صورتی که نمرهای بین  ۴۸۰تا  ۵۱۹دریافت کنید یعنی نتیجه آزمون شما متوسط بوده است.
• در صورتی که نمره شما کمتر از  ۴۷۹باشد نتیجه آزمون ضعیف است.
الزم به ذکر است که بخش تشریحی ( )Writingنمره جداگانه دارد و نمره آن بین  ۱الی  ۶میباشد که در کارنامه شما کنار نمره کل دریافت شده ذکر میشود.
فرآیند برگزاری آزمون تولیمو ()TOLIMO
فرآیند برگزاری آزمون در ساعت  ۸:۰۰صبح روز آزمون آغاز خواهد شد و متقاضیان میبایست قبل از شروع فرآیند در ساعت  ۷:۳۰صبح در محل حوزه حضور
داشته باشند .از آنجائیکه آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق رایانه برگزار میگردد ،برای متقاضیان کارت ورود به جلسه پیشبینی نشده است و نیازی به ارائه
کارت شرکت در جلسه آزمون در این روش نمیباشد .اما متقاضیان میبایست با یک یا دو کارت شناسایی معتبر شامل( :کارت ملی هوشمند ،شناسنامه عکسدار،
گذرنامه ،گواهینامه رانندگی و کارت پایان خدمت (برای آقایان)) ،به حوزه امتحانی ذیربط مراجعه نمایند .عدم حضور به موقع تا فرآیند آزمون و تأخیر بیش از ۱۵
دقیقه ،منجر به لغو آزمون متقاضی خواهد شد.
بخشها ،تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگویی به آنها
بخشهای تستی :شامل  ۱۰۵سؤال میباشند و متقاضیان باید جمعاً در مدت  ۸۰دقیقه به آن سؤاالت پاسخ بدهند.
بخش اول ساختار و بیان نوشتاری ( :)Structure and Written Expressionتعداد سؤاالت  ۳۵سؤال ( ۱۵سؤال تکمیل جمله و  ۲۰سؤال شناسایی خطا)،
مدت پاسخگویی  ۲۲دقیقه
بخش دوم درک مطلب شفاهی – شنیداری ( :)Listening Comprehensionتعداد سؤاالت ۳۵ :سؤال .قسمت ۲۰( Aگفتگوی کوتاه) ۲۰ :سؤال ،قسمت B
(۲گفتگوی طوالنی) ۸ :سؤال ،قسمت ۳( Cسخنرانی) ۷ :سؤال) ،مدت پاسخگویی  ۱۸دقیقه .سؤاالت بخش شنیداری (درک مطلب شفاهی) به صورت مستقل
برای هر متقاضی از طریق هدست پخش خواهد شد و متقاضیان باید با توجه به متن سؤال که از هدست پخش میشود ،نسبت به انتخاب یکی از چهار گزینهای
که در رابطه با سؤال مربوط به این بخش (درک مطلب شفاهی) است ،اقدام نمایند .متقاضیان باید توجه داشته باشند ،متن سؤاالت شنیداری فقط یکبار پخش
میشود و قابل تکرار نیست ،لذا الزم است تمام حواس و دقت خود را برای شنیدن صوت منتشره به کار ببندند ،تا ضرری متوجه آنان نشود.
بخش سوم خواندن و درک مطلب ( :)Reading Comprehensionتعداد سؤاالت  ۳۵سؤال ،مدت پاسخگویی  ۴۰دقیقه
بخش تشریحی نوشتاری ( :)Writingشامل یک سؤال میباشد ،که متقاضیان باید در مدت  ۳۰دقیقه از طریق رایانه (کامپیوتر) به سؤال مربوط پاسخ دهند.
متقاضیان در این قسمت میبایست از مهارت تایپ جمالت ،با کیبورد برخوردار باشند.

