معرفی آزمون بینالمللی TOEFL
 TOEFLبرگرفته از سرواژگان  Test of English as a Foreign Languageبه معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است .آزمونی است که میزان
توانایی افراد را در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاهها و مؤسسات آموزشی میسنجد .این آزمون توسط مؤسسه آمریکایی ایتیاس ()ETS
برگزار میشود.
این آزمون یکی از دو آزمون بسیار معتبر جهانی است که در بیش از ده هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصد و سی کشور جهان مورد پذیرش قرار میگیرد.
تافل اولین بار در سال  ۱۹۶۴برگزار شد و پس از آن تاکنون نزدیک به  ۳۰میلیون نفر در این آزمون شرکت کردهاند.
آزمون تافل در حال حاضر معتبرترین آزمون بینالمللی زبان انگلیسی در جهان میباشد و بیش از دههزار دانشگاه و کالج معتبر در سراسر دنیا این آزمون را معیار
پذیرش دانشجویان بینالمللی قرار دادهاند ،در ایران نیز وزارت علوم و بهداشت کشور آزمون تافل را به عنوان یکی از آزمونهای مورد تأیید جهت تحصیل در مقاطع
تحصیالت تکمیلی برشمردهاند.
معرفی دوره آزمون تافل اینترنتی ):(Internet-based Test) (TOEFL iBT
در این نوع آزمون شرکت کنندگان بایستی در تاریخهای مشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پیدا کرده و از طریق اینترنت آزمون را برگزار کنند .برخالف
تافل قدیمی که بیشتر تأکید بر روی گرامر بود ،این آزمون تمامی مهارتهای زبانی را پوشش میدهد.
در این آزمون فرد قادر خواهد بود مهارتهای خود را در جهت نتبرداری ،درك مطالب ،تلفیق مطالب درك شده و شنیده شده در یک مجموعه نوشتاری واحد و
تسلط در برقراری ارتباط با افرادی که به زبان انگلیسی مکالمه میکنند را تقویت نماید .شایان ذکر است این آزمون از تاریخ  ۱آگوست سال  ۲۰۱۹شاهد تغییرات
عمده ای در جهت ساده¬سازی آزمون بوده است که با استقبال زیادی مواجه شده است.
این آزمون از  ۴بخش  ۳۰نمره¬ای تشکیل شده است و تقریباً  ۳ساعت به درازا میکشد .نمره این امتحان از  ۱۲۰میباشد و نمره باالی  ۸۰در این امتحان در اکثر
موارد نمره بسیار خوبی تلقی میشود .اگر چه بخش  Structureبه صورت یک بخش مجزا در این آزمون مشاهده نمیشود اما باید در نظر داشته باشید که در
قسمت گفتار و نوشتار ،به دانش در زمینه ساختار نیاز است.
-

مهارت خواندن ()Reading Comprehension

این قسمت دارای  ۳الی  ۴متن بلند و در قالب  ۳۰الی  ۴۰سؤال تستی میباشد .موضوع متنها آکادمیک بوده و معموالً در کتابهای دانشگاهی یافت میشوند.
سواالت عمدتاً در مورد موضوع اصلی متن ،جزئیات ،برداشتها ،نحوه دیگر بیان جمالت ،جایگذاری جمالت ،واژههای مترادف میباشد .در آزمون  iBTدانشجو باید
مهارتهایی نظیر خالصه برداری ،برداشت سریع ایدههای اصلی و جدولبندی را دارا باشد.
-

مهارت شنیداری ()Listening Comprehension

این بخش شامل  5الی  ۷متن میباشد؛ دو یا سه مکالمه دانشجویی ( )campus lifeو سه یا چهار متن نیز شبیهسازی کالس درس دانشگاهی و مباحثات
( )lectureاست.
-

مهارت گفتاری ()Speaking Comprehension

این بخش مجموعاً شامل چهار قسمت است؛ یک قسمت مستقل که در هرکدام از آنها یک سوال درباره زندگی آکادمیک مطرح میشود و دانشجو باید در مورد آن
صحبت کند .سه قسمت هم شامل بخشهای  readingو listeningهمراه با بخش  speakingمیباشد .در این بخشها دانشجو باید در مورد خالصه متنی که
میخواند یا میشنود و یا ایدههای جدید خود در مورد این متون صحبت کند .این صحبتها باید دقیق ،واضح و دارای تجزیه و تحلیل دقیق از اطالعات ارائه شده
باشد.
-

مهارت نوشتاری ()Writing Comprehension

این بخش شامل دو قسمت است .یک قسمت مجتمع ( )Integratedبا زمان پیشنهادی  ۲۰دقیقه و یک قسمت مستقل ( )independentبا زمان پیشنهادی
 ۳۰دقیقه میباشد .در بخش مجتمع دانشجو باید متن آکادمیکی را بخواند ،سپس به صحبت های استادی که به تحلیل متن می پردازد گوش دهد و بعد از آن
نظرات خود را در مورد متن بنویسد .در بخش مستقل نیز دانشجو یک مقاله شخصی در مورد سوال ارائه شده مینویسد.
نمره هر یک از مهارتها بین  ۰تا  ۳۰بوده و در مجموع نمره بین  ۰تا  ۱۲۰است .نمره  ۷۹یا  ۸۰این آزمون معادل  55۰آزمون کاغذی شناخته میشود که برای
ورود به اکثر دانشگاهها در مقطع تحصیالت تکمیلی مورد نیاز است.

