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  یشکل برا نیچگونه به بهتر 
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  ی آمادگ یرا شرح داده و سه نکته را برا TOEFL آزمون تافل یکردم به طور کل  یدر مقاله قبل سع
 .کنم  انیآزمون ب نیا  در
 .باره اضافه کنم نیرا در ا گریخواهم سه نکته د ی م زیمطلب ن نیا در
 

 مهم است   ار ی مطالعه خوب بس   ط ی مح  -4
مطالعه خود انتخاب   ی: سه مکان را برادیمطالعه خود استفاده کن یفضا  جادیا ینکات برا نیا از

باشد؛ اما  یگرید یهر جا ای منیمحل ها ممکن است اتاق شما، کتابخانه، دفتر، اتاق نش نی. ادیکن
 .دیکن  یاست که در آنجا احساس راحت نینکته ا

رفته و   یگریبه مکان د دیمکان خسته شد کیمطالعه آن است که اگر از  یانتخاب سه مکان برا  لیدل
 .دیکار را باال ببر  یبازده

 .باشد یو شلوغ   یحواس پرتر از بدو دی، باتان. محل درس خواندندیخود فراهم کن یمکان آرام برا کی 
 .نداشته باشند تانیبرا  ی تا مزاحمت دیدر حال مطالعه هست  دیخانواده و دوستانتان هم اطالع ده به

  .دیکنار بگذار  TOEFL را تا بعد از آزمون تافل یاجتماع یو شبکه ها  دیخود را خاموش کن  تلفن
 .دیخود را مرتب کن یکار و کشوها و قفسه ها ز ی. مدیو مرتب کن زیمطالعه خود را تم  یفضا
ه  آزمون آماد یدفتر برا کیو  ز یمداد ت کی د؛ی مطالعه خود را آماده کن  لیاز شروع خواندن، وسا قبل

  .دیکن
 .دیکن یزیخود را برنامه ر  یوعده وغذا  ان یم ،یحیتفر  یها برنامه

 .دیبود در طول زمان مطالعه، بهتر تمرکز کن   دیقادر خواه  یزیبرنامه ر  با
 .آزمون تافل است یبرا ی سالم از شروط آمادگ یخوردن غذا نیهمچن
 .دیرا فراموش نکن یآب کاف دنینوش دیکن  یکه مطالعه م یهنگام

و   دیبکش قینفس عم نیچند د،یست یبخش ن کی قادر به تمرکز در  ایشده  دی نا ام دیکن  یاحساس م اگر
 .دیتمرکز کن

 

 :د ی ر ی کمک بگ  TOEFL آزمون تافل  ی برا   گران ی د   یی از راهنما  -5
  ی. هنگام شروع، م دیو با هر بخش آشنا شو  دیتست را به دقت بخوان  حاتیتوض  نیاز هر تمر  قبل
عملکرد خود   یابیارز  ی. برادیخود را بسنج یفعل یی تا فقط توانا  دیانجام ده ی نیآزمون تمر  ک ی دیتوان

  .دیاستفاده کن ScoreNexus منبع مانند ک یاز  دیتوان  یشما م
 د،یر ینمره بگ د،ینک افت یدر  را کامل TOEFL تافل  آزمون کی د یتوان ی ، شما مScoreNexus با

  .دیر یمشاوره بگ ی معلم واقع کی بهبود نمره خود از  یو برا  دیکن  یابیعملکرد خود را ارز 
  .آزمون تافل است یبرا ی سنجش نقاط قوت و ضعف شما و آمادگ یراه مناسب برا کی نیا
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 :مثال یبرا
 

 :Reading بخش 
 .دیکن ادداشت یدفتر خود   ایاز کتاب  یدر گوشه ا  دیتوان یم  ای دیمناسب هر کلمه خط بکش یمعن ریز 

  یم  ازیدر صورت ن ی . حت د یکن ی غلط خود را بررس یو پاسخ ها  دینیاز اتمام آزمون پاسخ ها را بب بعد
 .دیاستفاده کن  ناتیاز فرهنگ لغت در حل تمر  دیتوان

 
 :Listening بخش 

. تمام  دیاور یرا بخاطر ب اتیکند جزئتا به شما کمک  دیکن  ادداشتیگوش دادن مطالب را  نیح در
 .کمک کند( ی لیتواند خ ی م یسی)کد نو  د یسیفقط نکات مهم را بنو د،ینکن  ادداشتیجمالت را 

 
 :Writing بخش 

مقدمه،  کیشامل   یطرح کل  کی. دیسیخود را بنو یها دهیو سپس ا دیدر مورد موضوع فکر کن ابتدا
 .دیو سپس شروع به نوشتن کن  دیر یدرنظر بگ یریگ  جهیو نت یبدنه اصل

 .دیکن  حیو اشتباهاتتان را تصح   دیآن را دوباره بخوان د، یرس انیکه به پا یهنگام
 

 :  Speaking بخش 
 .دیصحبت نکن  یگرید ز ی. درمورد چدیشد پاسخ ده دهیکه از شما پرس یبه سواالت  قیدق  بصورت
  .دیر ی و زمان را در نظر بگ  دیآرام و ساده صحبت کن شمرده،

 
 

 :د ی ر ی همکار کمک بگ  ا ی معلم    ک ی از   -6
ها   یاز همکالس دیتوان یبلکه م د؛یآزمون تافل را تنها انجام ده  یهمه مراحل آمادگ دیستین مجبور 

 .دیر ی و معلمان کمک بگ
 
  معلم خوب  ک ی کردن    دا ی پ 

افراد    نیاست که ا  نیا TOEFL شرکت در آزمون تافل یبرا یامشاور حرفه   ایمعلم  کیداشتن   تیمز 
 .مختص شما را ارائه بدهند یو کمک ها ناتیتوانند تمر  ی آزمون تجربه دارند و م ن یقواعد ا حی در توض

  ایمثال دانشگاه ها، موسسات و  دیکن دایمختلف معلم مورد نظر خود را پ  یاز راه ها دیتوان یم
  نیاز ب  ی خواهد کرد. . حت یی راهنما یدر منطقه خود که شما را به صورت خصوص  یمعلم خصوص
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  سفرد مناسب را بر اسا کی  دیتوان ی. مدیدار  یمتعدد یکندد انتخاب ها یم  س یتدر  ن یکه آنال یافراد
 .دیها انتخاب کن نامهیتجربه و گواه  مت،یزمان، ق

 
 

  ا افراد مختلفب   یی آشنا 
تبادل زبان در   یدادها یرو دیتوان  ی م Meetup ت یبا افراد مختلف است. در سا ییآشنا گرید روش

  یسیمسافران و سخنرانان انگل دادها،یرو دیتوان  یم  Couchsurfing قی. از طر دیکن دا یرا پ تان یکینزد
 .دی و آن ها را مالقات کن  دیارسال کن ام یپ ک یآن ها  ی. برادیکن  دایدر منطقه خود را پ

  یسیتوانند با شما انگل ی م ی زبان به خوب یسی انگل ی. افراد بومستیبهتر از ارتباط رو در رو ن زیچ چیه
  دیتوان ی. در عوض شما هم مدیآماده شو TOEFL آزمون تافل یشکل برا ن یکنند تا به بهتر  نیتمر 

 .سود دوطرفه است کیو  یسرگرم کیادل زبان ها . تبدیاموز یرا به آن ها ب تانی زبان مادر 
  .دیخود را گسترده تر کن یروابط دوست  دیتوان ی م یحت

کنند،   یمتن ها و نوشتار شما را اصالح م گانی زبان که بصورت را یسیانگل ی کردن افراد بوم دایپ یبرا 
 .دیاستفاده کن LANG-8 تیاز سا دیتوان یم

 .پردازند یم گریکدی در  زهیانگ  جادیها و ا یآموزان در آنجا با هم مطالعه کرده و به تبادل استراتژ زبان
و درباره آنچه که شما   دیبپرس  گریکدیسواالت خود را از  د،یگوش بده د،ی هم مطالب را بخوان درکنار

 .دیینما یرا بررس  اتیمطالب و جزئ گریکدی. با دیصحبت کن د،ی خوان یو م دیکن  ی گوش م
 

 TOFEL آزمون   ی برا   ن ی آنال   ی ها  انجمن 
 .دیر یبگ یبانی پشت  نیآنال یانجمن ها در

 :مانند یعبارات سبوکیمثال ف ینترنت یا یدر شبکه ها  دیتوان  یم شما
"language exchange", "English learning" , "EFL" ,"ESL learners" از کلمات  یاریو بس

 .دی کن را جستجو  گرید یدیکل
  کیمخصوصا اگر در  د،یدر آن ها شرکت کن  دیتوان  ی هستند که م یخوب اریبس نیآنال یها انجمن

 یریادگیامکانات  ریاستفاده از سا ت یو فرصت و موقع دیکن  یم یدورافتاده زندگ ایمنطقه کوچک 
 .مناسب است تانی روش برا نیا د،یزبان را ندار 

  یبرا یاقدام به آمادگ ن یو بصورت آنال دیبرقرار کن پیاسکا یتماس ها دیتوان یشما م نیهمچن
 .دیکن TOEFL آزمون تافل

نرم افزار چت   کیدر  گفتگو  .خواهد کرد شتریب  یسیشما را در نوشتار انگل  ییتوانا نیارتباط آنال یبرقرار
  یمناسب یها دهیو ا  د یو پاسخ ده دیدهد تا در مورد مسائل مختلف فکر کن  یامکان را م  نیبه شما ا

 .دیر یبگ


