تافل یا آیلتس؟ کدام یک بهتر است؟

❖

Test Of English as a Foreign

آزمون تافل
) Language (TOEFEL

نام آزمونی است که میزان توانایی افراد در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی را در سطح دانشگاه ها و
موسسات آموزشی می سنجد .این آزمون توسط موسسه  ETSدر سه نوع کاغذی ،کامپیوتری و اینترنتی برگزار
می شود و در بیش از شش هزار موسسه از ٠٣١کشور جهان مورد پذیرش قرار می گیرد .آزمون اینترنتی()IBT
به میزان قابل توجهی جایگزین دو نوع دیگر شده است .این آزمون ۴ساعته و دارای ۴بخش می باشد.تافل
اینترنتی یا  IBTکه شیوه رایج آزمون تافل محسوب می شود در سال  ٣١-۴١بار در کشور های مختلفی چون
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ایران برگزار می شود.

بخش های آزمون تافل:
بخش های آزمون

تعداد سواالت

زمان

Reading

 ٣-۴متن ٠٢-٠۴ ،پرسش برای
هرکدام

 06-06دقیقه

Listening

 ۴-۶سخنرانی۶ ،پرسش برای
هرکدام
 ٢-٣مکالمه ۵ ،پرسش برای
هرکدام

 ۰١-۶١دقیقه

استراحت

-

 ٠١دقیقه

Speaking

۶تمرین٢ :تمرینindependent
۴تمرین integrated

 ٢١دقیقه

Writing

یک تمرینindependent
یک تمرین integrated

 ٢١دقیقه
 ٣١دقیقه

در بخش ، speakingدو پرسش نخست  independentهستند به این معنا که برای پاسخ به این پرسش ها
کامال از نظرات و عقاید خود استفاده می کنید اما چهار پرسش بعدی integratedهستند که توانایی شما را در
چهار مهارت یاد شده به چالش می کشند .در این بخش شما از طریق میکروفون های موجود در هدست صحبت
می کنید ،صدای شما ضبط و به شبکه امتیازدهی  ETSارسال می گردد .در آنجا ارزیاب های تایید انسانی(-0
3نفر) به شما از مقیاس صفر تا  4نمره می دهند .میانگین نمره در  0تمرین به نمره مقیاس بندی صفر تا 36
تبدیل می شود .ارزیاب ها به اثربخشی برقراری ارتباط و توانایی شما در انجام تمرین هایی که به شما داده می
شود اهمیت می دهند .مشابه این بخش ،بخش writingنیز دو فرم تمرین یادشده را دارا است .در تمرین
 integratedشما متن کوچکی را می خوانید و به یک سخنرانی گوش می دهید و سپس در پاسخ به آنچه
www.kardoonline.com

1

خوانده و گوش داده اید ،می نویسید .اما در تمرین independentباید مقاله ای در پاسخ به موضوع داده شده
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بنویسید.

آزمون  IBTامتیازی بین صفر و  ٠٢١دارد .نمره کل ٠١١به باال و نمره  ٢٣به باال در speakingرا میتوان
نمرات قابل قبولی برای اخذ پذیرش و به عبارت دیگر نمرات سطح باال دانست.
معرفی بهترین کتاب ،وبسایت و برنامه :
سایت

کتاب

)Barron’s TOEFL IBT (15 edition
www.quizlet.com
Cambridge preparation for the
www.learn4good.co
TOEFL test
m
ثبت نام در آزمون تافل به چه صورت است؟

برنامه
Magoosh TOEFL app
TOEFL preparation

برای ثبت نام در این آزمون کافی است به سایت  www.ets.orgقسمت  TOEFLمراجعه کرده و با ایجاد یک
حساب کاربری ،فرایند ثبت نام خود را آغاز کنید .الزم به ذکر است شرکت کنندگان در این آزمون می توانند
نتیجه آزمون خود را برای چهار دانشگاه و بصورت رایگان ارسال کنند .نکته قابل توجه پرداخت هزینه آزمون و
عدم دسترسی ما به حساب های بین المللی است! نگران نباشید؛ شرکت هایی هستند که با دریافت هزینه
آزمون از شما این کار را انجام می دهند .در پایان ،رسید پرداخت را نزد خود نگه دارید؛ به شماره پیگیری آن
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هنگام مشاهده نتایج آزمون نیاز خواهید داشت.

❖ آزمون آیلتس)International English Language Test System(IELTS
این آزمون با مشارکت دانشگاه کمبریج انگلستان ،شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می
شود .این آزمون فراگیرترین آزمون زبان انگلیسی در سطح دنیاست و در مقایسه با تافل نه تنها برای اخذ
پذیرش از دانشگاه های آمریکایی کامال مورد قبول است بلکه در بسیاری از دانشگاه ها به عنوان گزینه بهتر
ترجیح داده می شود و مورد قبول دانشگاه های اروپایی و کانادایی نیز می باشد .در ایران سازمان سنجش تنها
مرجع صادرکننده مجوز فعالیت جهت برگزاری آزمون های بین المللی از جمله آیلتس می باشد.
بخش های آزمون
آزمون آیلتس دارای دو فرم آکادمیک و جنرال است .تفاوت اصلی آیلتس آکادمیک با جنرال در دو مهارت
 Speakingو  Readingمی باشد که با دیدگاه آکادمیک و جهت ارزیابی دانش زبان انگلیسی مورد استفاده در
محیط های علمی طراحی شده است.
Speaking
 ٠٠-٠۴دقیقه

Writing
 ۶١دقیقه

Reading
 ۶١دقیقه

Listening
 ٣١دقیقه
www.bazargardi.com
www.charbzaban.com
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٣بخش

 ٢تمرین

بصورت رو در رو

باید بیش از ۴١١لغت  ۴١پرسش
باشد

 ۴بخش

 ٣بخش

 ۴١پرسش

برای کسب نمره قبولی در آزمون آیلتس ،دانستن حداقل  ٧١درصد لغات ضروری  ،IELTSدانستن حداقل ٣١
درصد گرامر پیشرفته و تمرین در زمینه های  speaking،listeningو  writingمی تواند سودمند باشد.
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نمره کل آیلتس از صفر تا ۰است که معموال  ۶تا ٧نمره قبولی محسوب می شود.
معرفی بهترین کتاب ،وبسایت و برنامه :
سایت

کتاب

برنامه

www.ielts.org
www.ieltssimon.com

Official IELTS practice material
The official Cambridge guide to
IELTS

British Radios
IELTS complete

ثبت نام و شیوه برگزاری :
برای ثبت نام باید به سایت موسسه بین المللی  dpiمراجعه کرده و با ایجاد حساب کاربری این کار را انجام
دهید .پس از پرداخت هزینه و اتمام فرایند ثبت نام ،موسسه یک هفته قبل از آزمون روز و ساعت آزمون شفاهی
را از طریق ایمیل و پیامک برای شما ارسال می کند .آزمون شفاهی( )speakingیا در همان روز آزمون کتبی و
یا به فاصله ٧روز قبل یا بعد از آزمون کتبی گرفته می شود .آزمون کتبی در مجموع دو ساعت و ۴۵دقیقه به
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طول می انجامد.

تهیه کننده :سیده زهرا بحرانی
منبع :نشریه پژوهش

www.saednews.com
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www.englishinfo.ir
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