
 TOEFLالمللی معرفی آزمون بین

 TOEFL  برگرفته از سرواژگانTest of English as a Foreign Language زانیاست که م یاست. آزمون گانهیبه عنوان زبان ب یسیآزمون انگل یبه معنا 

( ETS) اسیتیا ییکایمرآزمون توسط مؤسسه آ نی. اسنجدیم یها و مؤسسات آموزشدر سطح دانشگاه یسیارتباط به زبان انگل یبرقرار نهیافراد را در زم ییتوانا

 .شودیبرگزار م

. ردیگیقرار م رشیکشور جهان مورد پذ یو س کصدیاز  شیاز ده هزار دانشگاه و مؤسسه از ب شیاست که در ب یمعتبر جهان اریاز دو آزمون بس یکیآزمون  نیا

 اند.آزمون شرکت کرده نینفر در ا ونیلیم ۳۰به  کیبرگزار شد و پس از آن تاکنون نزد ۱۹۶۴ار در سال ب نیتافل اول

هزار دانشگاه و کالج معتبر در سراسر دنیا این آزمون را معیار باشد و بیش از دهالمللی زبان انگلیسی در جهان میتافل در حال حاضر معتبرترین آزمون بین آزمون

های مورد تأیید جهت تحصیل در مقاطع زموناند، در ایران نیز وزارت علوم و بهداشت کشور آزمون تافل را به عنوان یکی از آالمللی قرار دادهپذیرش دانشجویان بین

 اند.تحصیالت تکمیلی برشمرده

 :(TOEFL iBT) (Internet-based Test) ینترنتیدوره آزمون تافل ا یمعرف

آزمون را برگزار کنند. برخالف  نترنتیا قیکرده و از طر دایمشخص شده در محل حوزه آزمون حضور پ یهاخیتاردر  یستینوع آزمون شرکت کنندگان با نیا در

 .دهدیرا پوشش م یزبان یمهارتها یآزمون تمام نیگرامر بود، ا یبر رو دیتأک شتریکه ب یمیتافل قد

، تلفیق مطالب درك شده و شنیده شده در یک مجموعه نوشتاری واحد و ، درك مطالببرداریهای خود را در جهت نتآزمون فرد قادر خواهد بود مهارت نیا در

 راتییشاهد تغ ۲۰۱۹آگوست سال  ۱ خیآزمون از تار نیذکر است ا انیکنند را تقویت نماید. شاتسلط در برقراری ارتباط با افرادی که به زبان انگلیسی مکالمه می

 مواجه شده است. یادیاست که با استقبال زآزمون بوده  یساز¬در جهت ساده یعمده ا

امتحان در اکثر  نیدر ا ۸۰ یو نمره باال باشدیم ۱۲۰امتحان از  نی. نمره اکشدیساعت به درازا م ۳ باًیشده است و تقر لیتشک یا¬نمره ۳۰بخش  ۴آزمون از  نیا

در نظر داشته باشید که در  ایدشود اما ببه صورت یک بخش مجزا در این آزمون مشاهده نمی Structureشود. اگر چه بخش تلقی می یخوب اریموارد نمره بس

 قسمت گفتار و نوشتار، به دانش در زمینه ساختار نیاز است.

 (Reading Comprehensionخواندن ) مهارت -

. شوندیم افتی یدانشگاه یبوده و معموالً در کتابها کیها آکادم. موضوع متنباشدیم یسؤال تست ۴۰ یلا ۳۰متن بلند و  در قالب  ۴ یال ۳ یقسمت دارا نیا

 دیدانشجو با iBTباشد. در آزمون یمترادف م یهاجمالت، واژه یگذاریجمالت، جا انیب گریها، نحوه دبرداشت ات،یمتن، جزئ یسواالت عمدتاً در مورد موضوع اصل

 را دارا باشد. یو جدولبند یاصل یهادهیا عیبرداشت سر ،یخالصه بردار رینظ ییهامهارت

 (Listening Comprehension) یداریشن مهارت -

و مباحثات  یکالس درس دانشگاه یسازهیشب زیچهار متن ن ای( و سه campus life) ییسه مکالمه دانشجو ایدو  باشد؛یمتن م ۷ یال 5بخش شامل  نیا

(lecture.است ) 

 (Speaking Comprehension) یگفتار مهارت -

در مورد آن  دیو دانشجو با شودیمطرح م کیآکادم یسوال درباره زندگ کیقسمت مستقل که در هرکدام از آنها  کیبخش مجموعاً شامل چهار قسمت است؛  نیا

که  یمتن الصهدر مورد خ دیبخشها دانشجو با نی. در اشدبایم speakingهمراه با بخش   listeningو reading یهاصحبت کند. سه قسمت هم شامل بخش

از اطالعات ارائه شده  قیدق لیو تحل هیتجز یواضح و دارا ق،یدق دیها باصحبت نیمتون صحبت کند. ا نیخود در مورد ا دیجد یهادهیا ایو  شنودیم ای خواندیم

 باشد.

 (Writing Comprehension) ینوشتار مهارت -

 یشنهادی( با زمان پindependentقسمت مستقل ) کیو  قهیدق ۲۰ یشنهادی( با زمان پIntegratedقسمت مجتمع ) کیبخش شامل دو قسمت است.  نیا

آن  ازپردازد گوش دهد و بعد  یمتن م لیکه به تحل یاستاد یرا بخواند، سپس به صحبت ها یکیمتن آکادم دی. در بخش مجتمع دانشجو باباشدیم قهیدق ۳۰

 .سدینویدر مورد سوال ارائه شده م یمقاله شخص کیدانشجو  زی. در بخش مستقل نسدینظرات خود را در مورد متن بنو

 یکه برا شودیشناخته م یآزمون کاغذ 55۰آزمون معادل  نیا ۸۰ ای ۷۹است. نمره  ۱۲۰تا  ۰ نیبوده و در مجموع نمره ب ۳۰تا  ۰ نیها باز مهارت کیهر  نمره

 است. ازیمورد ن یلیتکم التیها در مقطع تحصورود به اکثر دانشگاه


