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  یشکل برا نیچگونه به بهتر 
آماده  TOEFLآزمون تافل 

 )قسمت سوم( م؟یشو
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. در مقاله  می کن  انیشرکت کنندگان در آزمون تافل ب  یرا برا  یکاربرد  ارینکات بس  می ار بخش قصد د  نیدر ا
 .میپرداز   یآزمون م  نی ا  رامونیپ  گرینکته د  6به    زی مطلب ن  نیو در ا  میکرده بود  انینکته را ب  6اول و دوم  

 

 انه ی و عام   ی رفن ی ( بصورت غ نگ ی د ی )ر   ی س ی خواندن انگل   ن ی تمر  -7
و سواالت مربوط به آن ها را پاسخ    د یخوان  ی متن را م  کی، شما  TOEFL آزمون تافل Reading بخش  در
 .توانند آن ها را درک کنند یکه همه م یهستند، به طور یموضوعات عموم نیا .دیده  یم

 :دینیرا بب نگیدیدر بخش ر  ت یموفق یبرا ییراهکارها نجایا در
 .دیبه خواندن مطالب بپرداز با تمرکز و دقت  قهی دق 30روز  هر

 :باشد، از جمله   دیمف اریبس تان یتواند برا یوجود دارد که م  Reading یجالب برا تیوب سا چند
 

Breaking News  
 .کند ی استفاده م Reading نیتمر  یمورد عالقه من است، که از اخبار برا یها ت یاز وب سا یکی نیا

 
ESL lounge 

 .دیکن  دایپ تی وب سا نیکوتاه را در ا یبلند و داستان ها یاز داستان ها یاریبس دیتوان  یم شما
 :دیاستفاده کن  reading ن یو تمر  ت یتقو یهم برا میقرار داده ا تیکه در سا ییاز داستان ها دیتوان یم
 شود  یم هیساده که خواندن آن به همه زبان آموزان توص  یسیرمان انگل ۱0

 .دیو سواالت خود را بپرس دیاز هر چند پاراگراف توقف کن پس
 ؟ دیخوان  یم  ینوان مثال، درمورد چه موضوعع به

 ؟  ستیچ ی اصل موضوع
 ...هستند؟ و یچه کسان یاصل یها تیشخص
 .دین ک ی تا پاسخ ها را بررس د یداستان را بخوان دوباره

 .دیکن  انیخود ب یبرا ا یو  دیسیرا بنو دی، خالصه آنچه که خواند Reading انیپا در
 .دیرا مشخص کن دی ها کلمات جد ن یانجام تمر  هنگام

 در  ای ادداشت یدفترچه  ک یو آن ها را در   دیکن  دایفرهنگ لغت پ ک یآن ها را در  یمعان
 .دیسیفلش کارت ها بنو 

 .دیتافل استفاده کن یمهارتها ریسا نیدر جمالت در طول روز و در طول تمر  دیکلمات جد نیا از
 
 
 
 

http://maxteachenglish.com/10-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B2/
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 د ی انجام ده   ی ر ی ادگ ی را با هدف   Listening ن ی تمر  -8
 .دیشنو یچند نفر را م انیگفتگو م اینفر و  کی یآزمون تافل، صحبت ها Listening بخش در

  د،یشروع به گوش دادن کن  نکهیقبل از ا.  دیده  ی پاسخ م   دیبه سواالت بر اساس آنچه گوش داد  سپس
موضوع  یرو  دیبدان  دیبا کن  دیبا  یچه  اصل  به  .دیتمرکز  کن  یموضوع  توجه  خود    دیمطلب  از  و 

 .کند یصحبت م یبه چه منظور دشخصیبپرس
 .رود یم یگریموضوع به موضوع د کیاز  چگونه

جمله کلمات را با    یدر کجا  ندهیو استرس کلمات به چه صورت است و گو  هیدرست لغات، تک   تلفظ
 .کند ی م انیب یشتریفشار ب

 .آورد  یم  نییپا ایبرد و  یخود را باال م یصدا یزمان چه
 .دیو از خود سوال بپرس دیمتوقف کن  قهیدق 5تا   2را هر   ی صوت ناتیتمر 

 ست؟ یچ موضوع
 ست؟یچ یاصل هدف
 هستند؟  یها چه کسان تیشخص

 ره یوغ ست؟یشما در مورد موضوع چ نظر
 .دیکن  یرا بررس  تانیتا پاسخها  دیگوش کن دوباره

   یو معن دیسیبنو دیکرده ا دایکه پ یدیبه عقب برگرديد. هر کلمه جد د،یچيزي را متوجه نشد اگر
 .دیکن دایآن را پ 

 .دیرا خالصه کن دیا دهیگوش دادن، آنچه شن انیپا در
را در خالصه خود    دیکلمات جد  دیبلند انجام ده  یصحبت با صدا  ایرا با نوشتن    نکاریا  دیتوان   یم  شما

 .دیاستفاده کن
 

 د ی س ی را بنو  writing مشخص شده   ی که در زمان بند   د ی کن   ن یقبل از آزمون تافل تمر  -9
موضوع اول و    یبرا  قه یدق  20  ی عنی  .دیدو متن زمان دار   ی برا  قهی دق  50حدود    ی طول امتحان واقع  در

 .موضوع دوم یبرا قهی دق 30
 .دیموضوع را انتخاب کن  کیها  نهیگز  ن یاز ب ابتدا

  5و    دیسیبنو  قهیدق  20-۱5حدود    ی. برادیکن  می تنظ  قهیدق  25  ای  20  یساعت خود را برا  مریتا  سپس
 .دیو اصالح زمان بگذار   یبازخوان یرا برا قهیدق
کرده و زمان    ی. افعال مختلف را بررسدیکن  تیکامل در آزمون تافل گرامر خودتان را تقو  یآمادگ  یبرا

 .دیو آن ها را در جمله به کار ببر   دیمختلف افعال را صرف کن یها
 .دیکن  یاسم ها و مصدرها را بررس نیب تفاوت
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 .دیداشته باش ی از انواع حروف اضافه و حروف شرط یدرست   درک
 .دیزبان کمک بخواه یسیفرد انگل کی ایمعلم  کیرفع سواالت و اشکاالت خود از  یبرا

کارها، نامه ها  ستیل د،یخر  ستیل ل،یمیمجله، ا کیمانند نوشتن  د،یسیبنو  یسیروز به زبان انگل هر
 .بوک سیف یپست ها یو حت 

 .دیکن می تنظ  قه یدق 25-۱5  یخود را برا مرینوشتن زمان تا یبرا
 .دیتوجه کن  ی. به عالئم نوشتاردیخود را چک کن  یو گرامر ییامال اشتباهات

 .دیبدانند را مطالعه کن دیکه زبان آموزان با نگی ت ینوشتن را ینکته ساده برا ۱0مقاله مرتبط   نیهمچن
 

 گران ی و با د   یی ها به تن   ی س ی صحبت کردن انگل   ن ی تمر  -۱0
است    ممکن  .شود  یم  می کوچک تقس  یبه بخش ها TOEFL تافل   نگیکیاسپ  ا یصحبت کردن و    بخش

برا ابتدا  کامپ  یدر  با  باش  ی بیحس عج  وتریصحبت  نباش  دیداشته  نگران  م   یبرا   .دیاما    ی آماده شدن، 
 .دیصحبت کن  گرانیبا د ایو   ییبه تنها دیتوان

 .دیبلند پاسخ ده یصحبت کردن، سواالت آزمون را با صدا ییتنها یبرا
 .دیصحبت کن یسیخانه خود به زبان انگل اهانیگ  ی حت ای یخانگ واناتیح با

  د ی کن  ن یبار آن را تمر   نیدشوار بود چند  تان یکلمه خاص برا  ک ی. اگر تلفظ  دیصحبت کن  نه یآ   کیمقابل    در
 .دیآن را دوباره تکرار کن  دیعبارت مسلط نشده ا ایبه آن کلمه که  ی . تا وقتدیی آن را درست بگو دیتا بتوان 
 .دیکن  یآن ها بررس حیبا تلفظ صح ییآشنا یرا برا (IPA) یالملل نیب یالفبا حروف

 یکلمه را با صدا  نیدکمه هستند که ا  کی   یدارا  یس یانگل  نیآنال  یکه اکثر لغت نامه ها  دینکن  فراموش
 .دیضبط شده خود گوش ده یسپس به صدا دیخودتان را ضبط کن ی. صدادیگو یبلند م

آن    از  .دیضبط شده خود گوش ده  یبه صحبت ها  گریهمراه معلمان، دانش آموزان و دوستان د  به
  د یکن  ادداشت ی. اشکاالت خود را دیکلمات در صحبت خود سوال بپرس  ب یها در مورد تلفظ، قواعد و ترت

 .دی کن  نیتا دوباره آن ها را تمر 
 .دیهدفون صحبت کن  کی قیتا از طر   دیکن می را تنظ  پیاسکا یها تماس

 .دیبحث و گفتگو انتخاب کن یرا برا یمباحث خاص دیتوان یم
انگل  یبرا  یمقاله نکات  نیهمچن زبان  ن  یسیصحبت کردن به    ن یبه کالس و معلم و همچن  ازیبدون 

 .دیرا مطالعه کن  م یرا روان صحبت کن یسیچگونه انگل
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 د ی آگاهانه و ناخودآگاه استفاده کن   ی ر ی ادگ ی   ی ها   ی از استراتژ  -۱۱
 .دیکن  یهدف در ذهن مطالعه م  کیو با    دیکن  یافتد که شما تالش م  یاتفاق م  یآگاهانه زمان  یریادگی

معلم، حفظ کردن لغات، گوش دادن   ک یکه شما در حال دادن آزمون، کار با   یعنوان مثال، هنگام به
در واقع شما به طور فعال و آگاهانه در حال    د،یهست   یگرامر  ناتیانجام تمر   ا یو    یصوت   ناتیبه تمر 

 .دیهست یریادگی
 .هستندتافل  یمهارتها  تیتقو یفعال و آگاهانه برا یریادگی یها وهیمقاله ش  نیدر ا ۱0تا  7 نکات

  ی سرگرم  ی راه، در وقت آزاد و برا  نیا  ی ریادگی  یافتد. برا  ی اتفاق م   ی ناخودآگاه در حالت طبيع  یریادگی
 :مثال دیاستفاده کن یسیاز انگل

 .دیتماشا کن  سیرنویو بدون ز  یمورد عالقه خود را چند بار به زبان اصل لمیف
 .دیفرهنگ لغت بخوان  کی که عالقه شما را جذب کند و آن را با استفاده از   دیکتاب را انتخاب کن کی

را بخوانند. آن ها نسبتا کوتاه    یست یآگاتا کر   یرمان ها ESL ان یکنم دانشجو یم   شنهادیمعموال پ  من
آنجا از  هستند،  آسان  ها  ییو  داستان  با  یجالب  یسیپل  یکه  بخوان  دیهستند،  را  داستان  تا    دیکامل 

 .قاتل است ی چه کس دیومتوجه ش
 .دیسی بنو نیآن را آنال ا ی دیصحبت کن یسیبه زبان انگل ،یریادگ یبدون هدف  دیتوان یم

و   دیدر آن ها عضو شو دیتوان یخود م قیبوک وجود دارد که با توجه به عال  سیف یاز گروه ها یاریبس
 .دیسیخود بنو یها یدرمورد سرگرم

عنوان    به به  مثال،  گروه  کیعنوان  من  م  ی دونده  انتخاب  و    ی را  ورزش  مورد  در  که  ورزش    ا یکنم 
 .است یاستقامت 

 

 د ی آزمون تافل را انجام ده   ناتی تمر  -۱2
 .دیتست را انجام ده ناتیتمر  دیبا دیشو یامتحان آماده م یشما برا اگر

 .دیکن یابیخود ارز  ی لیو مشاوره تحص را با کمک راهنما  ینیتمر  یدر نمرات آزمون ها شرفتیپ
. پس از چند هفته، همان آزمون را دوباره  دیکن  نیو دوباره آن ها را تمر   دی خود را چک کن   اشتباهات
 .دیکن ی خود را بررس شرفتیو پ  دیکن سهی. نمرات خود را مقادیانجام ده

  د یوانمود کن  د،یده  ی را انجام م   ناتیتمر   یکه وقت   دیاور یامتحان به وجود ب  طیمشابه مح  ط یمح  کی
خود    ناتیداشت و به موقع تمر   دیآرام خواه  یفضا   کی. شما  دیامتحان هست  یواقع  طی مح  کیکه در  

 .داد دیرا انجام خواه 
  ر یتلفن، نوت بوک و سا ن ی. بنابرادیخود را با خود ببر  ی شخص ل یوسا دیتوان  ی محل امتحان، شما نم در

بگذار  کنار  را  هدیموارد  از  ماش  ،یکمک  چی .  نامه،  لغت  بوک،  نوت  غ  نیمانند  و  توان    ینم  رهیحساب 
 .استفاده کرد
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از آزمون تشنه و    دیمطمئن شو  نیبنابرا  دیبنوش   ایو    دیبخور   یزیچ  دیتوان  یطول آزمون نم  در   ا یقبل 
 .وجود ندارد یحداکثر ایحداقل  دیده  یکه م  یتعداد آزمون ی. برادیگرسنه نباش

 .دیاز آزمون دادن دست نکش دیآل خود را نگرفته ا دهینمره ا یحت ایکه نمره حداقل  یزمان تا
 .دیو امتحان بده دیبرو دیدار  یآزمون آمادگ  یکه برا یزمان
 .دیشو یم روز یکه پ دی و مطمئن باش  دیسخت خود را فراموش نکن ناتیتمر 

 .دیگذران یباال م یخود را با نمره قبول TOEFL که شما ستی ن ی تالش و پشتکار، شک با
 .بود دیصورت موفق خواه نیدر ا دیاعتماد داشته باش ز یبه خودتان ن دیبا
 

 :دیمقاله را از دست نده نیا یقبل یقسمتها
 )قسمت اول( م؟یآماده شو  (TOEFL)آزمون تافل یشکل برا  نیبه بهتر  چگونه
 )قسمت دوم( م؟یآماده شو  (TOEFL)مون تافلآز  یشکل برا  نیبه بهتر  چگونه
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