
  

 TOLIMOمعرفی آزمون ملی 

سطح دانش زبان  نییاستاندارد تع یهااز آزمون یکی( The Test of Language by the Iranian Measurement Organizations) مویآزمون تول

معتبر  (یآزاد و سراسر یهاداخل کشور )دانشگاه یداوطلبان دکترا یآزمون برا نی. اشودیو اجرا م یو توسط سازمان سنجش طراح رانیاست که در ا یسیانگل

 است.

 TOLIMOدر آزمون شرکت کنند. در آزمون  توانندیداشته باشند م پلمیکه حداقل مدرک د یشرکت در آزمون وجود ندارد و صرفاً افراد یو حداکثر سن برا حداقل

 امر وجود ندارد. نیدر ا یتیو محدود دیبه هم شرکت کن کینزد یهاخیآزمون و در تار نیدر چند دیتوانیم

 یهاآزمون ینرم افزار برا نیکرده است و در حال حاضر ا یسازادهیو پ یرا طراح یکیآزمون بصورت الکترون یافزار برگزارسنجش آموزش کشور نرم سازمان

TOLIMO ردیگیمورد استفاده قرار م. 

است که  نیدر ا یبا کاغذ ینترنتی. تفاوت آزمون اآزمون ندارد یهااز نظر بخش یاست و تفاوت یهمانند آزمون کاغذ یکیالکترون TOLIMOآزمون  یهابخش

را در نرم  Writing نمت دیداوطلب با یکیدر آزمون الکترون یول شودیبرگه و با دستخط داوطلب انجام م یبر رو ی( در آزمون کاغذWriting) یمهارت نوشتار

 کند. پیتا دیافزار و توسط صفحه کل

در آزمون  یول شودیداوطلبان پخش م یبرا یتوسط بلندگو و بصورت عموم Lecture ی( است که در آزمون کاغذListening) یداریدر مهارت شن گرید تفاوت

ان داوطلب یها برااز مهارت کیبه ذکر است که زمان آغاز هر الزم.دیها را خواهد شنقرار گرفته است، صوت ارشیکه در اخت یهدفون قیهر داوطلب از طر یکیالکترون

 است. گریکدیمستقل از  یکیر آزمون الکتروند

 

 شود؟یچطور محاسبه م مویآزمون تول نمره

عنوان ها بهنمره نیانگیحاصل شده در هر بخش، ده برابر م محاسبه آن پس از حساب کردن نمره یشده است و برا فیتعر ۶۷۷تا  ۳۱۰نمره آزمون از  محدوده

 .شودینمره کل در نظر گرفته م

 .شودیمحسوب م یآزمون شما عال جهینت دیریبگ ۶۰۰که نمره باالتر از  یدر صورت •

 .شودیآزمون شما خوب محسوب م دیریبگ ۵۹۹تا  ۵۲۰ نیب یاکه نمره یدر صورت •

 آزمون شما متوسط بوده است. جهینت یعنی دیکن افتیدر ۵۱۹تا  ۴۸۰ نیب یاکه نمره یدر صورت •

 است. فیآزمون ضع جهیباشد نت ۴۷۹که نمره شما کمتر از  یدر صورت •

 .شودیشده ذکر م افتیکه در کارنامه شما کنار نمره کل در باشدیم ۶ یال ۱ نی( نمره جداگانه دارد و نمره آن بWriting) یحیبه ذکر است که بخش تشر الزم
 

 ( TOLIMO) مویآزمون تول یبرگزار ندیفرآ

صبح در محل حوزه حضور  ۷:۳۰بایست قبل از شروع فرآیند در ساعت می انیصبح روز آزمون آغاز خواهد شد و متقاض ۸:۰۰برگزاری آزمون در ساعت  فرآیند

نیازی به ارائه  ه است ونشد نیبیکارت ورود به جلسه پیش انیگردد، برای متقاضداشته باشند. از آنجائیکه آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق رایانه برگزار می

دار، هوشمند، شناسنامه عکس یمعتبر شامل: )کارت مل ییدو کارت شناسا ای کیبا  ستیبایم انیباشد. اما متقاضکارت شرکت در جلسه آزمون در این روش نمی

 ۱۵از  شیب ریآزمون و تأخ ندی. عدم حضور به موقع تا فرآندینما عهمراج ربطیذ ی((، به حوزه امتحانانیآقا یخدمت )برا انیو کارت پا یرانندگ نامهیگذرنامه، گواه

 خواهد شد. یمنجر به لغو آزمون متقاض قه،یدق

 

 الت و مدت زمان پاسخگویی به آنهاتعداد سؤا ها،بخش

 دقیقه به آن سؤاالت پاسخ بدهند. ۸۰باید جمعاً در مدت  انیباشند و متقاضسؤال می ۱۰۵: شامل یتست یهابخش

خطا(،  ییسؤال شناسا ۲۰جمله و  لیسؤال تکم ۱۵سؤال ) ۳۵سؤاالت  تعداد: (Structure and Written Expressionساختار و بیان نوشتاری ) اول بخش

 دقیقه ۲۲مدت پاسخگویی 

 Bسؤال، قسمت  ۲۰کوتاه(:  یگفتگو۲۰) Aسؤال. قسمت  ۳۵سؤاالت:  تعداد: (Listening Comprehension) شنیداری –درک مطلب شفاهی  دوم بخش

بخش شنیداری )درک مطلب شفاهی( به صورت مستقل  سؤاالت دقیقه. ۱۸سؤال(، مدت پاسخگویی  ۷(: یسخنران۳)  Cسؤال، قسمت  ۸(: یطوالن یگفتگو۲)

ای ت به انتخاب یکی از چهار گزینهشود، نسبباید با توجه به متن سؤال که از هدست پخش می انیهدست پخش خواهد شد و متقاض قیاز طر یهر متقاض یبرا

بار پخش باید توجه داشته باشند، متن سؤاالت شنیداری فقط یک انی. متقاضدکه در رابطه با سؤال مربوط به این بخش )درک مطلب شفاهی( است، اقدام نماین

 به کار ببندند، تا ضرری متوجه آنان نشود.شود و قابل تکرار نیست، لذا الزم است تمام حواس و دقت خود را برای شنیدن صوت منتشره می

 دقیقه ۴۰سؤال، مدت پاسخگویی  ۳۵سؤاالت  تعداد: (Reading Comprehensionخواندن و درک مطلب ) سوم بخش

بوط پاسخ دهند. دقیقه از طریق رایانه )کامپیوتر( به سؤال مر ۳۰در مدت  دیبا انیباشد، که متقاضیک سؤال می شامل: (Writingنوشتاری ) یحیتشر بخش

 بایست از مهارت تایپ جمالت، با کیبورد برخوردار باشند.در این قسمت می انیمتقاض


