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تجربیات آزمون تافل :
11June2016زمان آزمون : 

110نمره : 

29رایتینگ : 22اسپیکینگ : 29لسنینگ : 30ریز نمره : ریدینگ : 

هیچ کالسی نرفتم. ماه جسته و گریخته وکب خوندم و از دو ماه قبلش به طور متمرکز تی پی او زدم. 10حدود 
نخوندم. براي رایتینگ هم یک لیت و یک فصل از یک کتاب گرفتن چند تمپبراي به غیر از هیچ کتاب غیر وکب 

چه عواملی باعث نمره خوب و بد من در قسمت هاي مختلف جا ثبت  نام کردم که رایتینگ هام رو تصحیح کنه. 
شد؟

گ  رایتین
رایتینگ دیدم . از دوستم و جاهاي مختلف چندین1تا تسک 5نوشتم و حدود 2تا رایتینگ تسک 15من حدود 

دقیقه 3040(یعنی و با صرف وقت از روش تمپلیت ساختم. این تمپلیت رو در زمان مورد نظرش تست می کردم
تصحیحش می کردم . مثال در طی زمان به این نتیجه تمپلیت رو و بعد از پی بردن به کاستی هاش می نوشتم)

ون اختصاص بدم و مقدمه و نتیجه گیري ام رو خیلی متنم در آزمم که باید زمان زیادي رو به غلط گیريرسید
مهم ترین خوبی این تا رایتینگ تصحیح می کرد.10یک بسته تصحیح رایتینگ هم خریده بودم که کوتاه بگم.

بنویسم، کاري که قبلش حوصله نداشتم و هم چنین چند تا من رو مجبور کرد که کلی رایتینگبسته این بود 
که خیلی کلیدي بود ( مثال اینکه مقدمه ام خیلی طوالنیه). به نظرم اگر در رایتینگ تمپلیت نکته عمده بهم گفتن 

خوبی داشته باشین + سرعت تایپتون خوب باشه کار تمامه.

:براي تسک دودانههوشمنتمپلیت

سبتا حرفه اي کلمه و جمله ن200تصور اینکه کسی بدون تمپلیت بتونه نمره خوبی بگیره برام غیر ممکنه. حدود 
کار باال میره و هم جمالت پیچیده تري گفته خواهد شد.سرعتدر متن نوشته می شه. هم 

رو بگیره. تمپلیت هاي بد اولیه من این طور بود که چند جمله بلند کامل reasoning. تمپلیت نباید جلوي 1
باز باشه. reasoningرو می آوردم. بعد متوجه شدم بهترین جمالت اون هایی هستند که نصف دیگشون براي 

a recent surveyمثال  has revealed that.و بعدا نظر خودتون رو می نویسین
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خیلی خوب حفظ کردید خودتون رو محدود نکنین حتما در دومین جمله مثال پاراگراف . اگر جمله با گرامر 2
شاید واقعا به نحوه استدالل نیاد و بهتر باشه جاي دیگري بگید.دوم بگم. 

3 .introduction , conclusion 70: کال خیلی مهم نیستن. کاري کنید بدنه متنتون بزرگ باشه (مثال٪
، کاري که خودم انجام دادم.بخواهید متن خودتون رو نقد کنیدconclusion. مگر این که در متن)

. غلط گیري : هر فردي در نحوه نوشتن و تایپ کردن متفاوته. من سریع تایپ می کنم ولی غلط دارم. مثال در 4
دقیقه از 8الی7دادم حدود بعدا کمتر شد. در نتیجه من تشخیصابتدا به ازاي هر دقیقه یکی دو غلط داشتم.

غلط خاصی که دقیقه ام رو به غلط گیري اختصاص دادم . بسیار راضی ام. چون در آخر متنی رو نوشتم 30
نداشت.

. تمپیلتتان را باید بتوانید اجرا کنید : من چند رایتینگ اولی که براي خودم نوشتم خیلی خوب بود. اما تا 5
! فهمیدم انقدر اون تمپلیت سنگینه که تازه متوجه اوضاع شدمبنویسمدقیقه3040خواستم این رایتینگ را در 

درصد کل متنم شده بود. هم 30بدنه متنم حدود ،رو بنویسم نصف وقت رفته و در آخرintroductionمن تا 
ساعت ها وقت بگذارید براي نوشتن یک تمپلیت. اما باید اون تمپلیت اشتباه داشتم. در نتیجه به نظرمچنین کلی

یسید و از ننوحفظیتست کنید. می تونید موقع تست کردنش دقیقه)40الی 30(مثال در زمان مورد نظرشرو
خواهید آزمون اصلی رو بدید قطعا حفظ هستید.بنویسید چون در آخر که می روي برگه

صیه کرده بودند بزرگ داشتم. دو نفر دیگه هم که نمره خوب گرفته بودند به من توreason. من دو تا پاراگراف 6
همینطور بنویسم.

براي مصححین تافل چه چیزي در رایتینگ مهم است

رایتینگ من موضوعش سخت بود. از اون موضوعات ریز : اگر به یک عرف و سنت اعتقاد نداري آیا بهتر است 
،دخالت کنه یا نهخودت را مجبور به انجام دادن کنی یا نه. مثال اگر موضوع این بود : آیا دولت باید در اقتصاد

همه ما می تونیم صفحه ها بنویسیم! اما این موضوع واقعا سخت بود برام. به نظرم خیلی دالیل زیبا و متنوعی هم 
نوشتم براشون استدالل محسوب میشد. در بلند نیوردم. حس کلی من این هست که صرف اینکه دو تا پاراگراف 

من این هست که حدسد کردم (در دو سه جمله). در نتیجه نتیجه گیري هم در آخرش استدالل خودم رو نق
براي آن ها این نکات مهم باشه:

) طوالنی reasoning.  پاراگراف هاي بدنه(1
. کم بودن غلط هاي گرامري 2
کلمه بیشتر)380. (اهمیت متوسط) تعداد کلمات زیاد ( از 3
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. (اهمیت کمتر) استفاده از یکی دو جمله با گرامر خاص!4

ریدینگ
طبیعتا مهم ترین کار باید همان تی پی او خواندن باشه. حتما دستتون میاد باید چه کار کنید. من چند ایده و 

تکنیک که خیلی به من کمک کرد را می گم:

:ترین نکاتمهم
تند خوانی

ما مشکل اصلی چه بود؟ غلط به طور میانگین در تی پی او ها داشتم. ا45این را در آخر ها یاد گرفتم. من حدودا 
تا غلط زدم 9دقیقه وقت کم اوردم! یک تی پی او ساده رو هم 10چندبار اتفاق افتاد که در یک تی پی او زمان.

. مشکل این بود گاهی متن پر از جزئیاتی هست که اهمیتی ندارد. در نتیجه از بود)17( حس می کنم تی پی او 
می بینم سریع متن را بخوانم تا به قسمت حساس برسم بیشترین تاثیر وقتی یاد گرفتم که وقتی یک سوال را 

.ممکن را برایم داشت

دقیق خوانی سوال

یا صورت در یک گزینه دقت کنی تا حذفش کنیسوال هاي تافل شبیه معما اند. گاهی باید به یک کلمه اشتباه 
غلط به صورت پایدار غیر ممکن 23اشتن بخوانی. براي من بدون دقت کامل به سوال دو دوبارهسوال را دقیق

.این استراتژي براي کسی ممکن است که بتواند تند خوانی کند و براي خود وقت اضافه تولید کندالبته است. 

وکب

وکب سنگ در تافل سوال هاي لغت پرسیده میشه. در متن هم اگر بلد باشید راحت تر میتونید متن رو بخونید.
نور آب زندگی کنه باید بتونه ود خوند. کسی هم که می خواد در آبناي ریدینگه. وکب رو نمیشه در مدت محد

کلمات رو متوجه بشه. توصیه من اینه که از یک سال قبل از دادن آزمون ها شروع به خواندن وکب کنید. به همه 
Memriseآندروید با نام applicationاز وقتی با بخونن. منآرام آرام ون شاز ابتداي دانشگاهتوصیه کنید

آشنا شدم زندگی وکبی ام متحول شد!

Skip ریدینگکل یک کردن!

15و در بعضی قوي. بعضی ها را مقابلیتی که فوق العاده به کارم آمد. من در بعضی از ریدینگ ها ضعیف بود
که تصور فیزیکی احتیاج دارند مثل زمین شناسی + آن هاییدقیقه اي. مثال25دقیقه اي می زدم. بعضی ها را 
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. وقتی مثال ریدینگ اولتان آن ریدینگ سخت باشد استرس می گیرید. سعی می آن هایی که روان شناسی بودند
کنید سریع تمام کنید و غلط هایتان زیاد می شود. من عنوان ریدینگ را می خواندم. اگر به تحربه در آن بد بودم 

تا  ریدینگ(طبیعتا النگ) ریدینگ دوم در مورد 4شتم آخرین ریدینگم. در امتحان همین شد. از آن را می گذا
دقیقه براي آن وقت داشتم. یادم می آید برایم خیلی سخت 30زمین شناسی بود. گذاشتم آخر. چیزي در حدود 

دم. و دوباره یکبار دیگر هم دقیقه ز25بود. اصال متوجه نمی شدم چی میگه. اما انقدر وقت داشتم که در حدود 
0در آخر هم روي گزینه ها مطمئن نبودم ولی باالخره نمره ام کامل شد.آن را خواندم. 

:بقیه نکات
نوشتن خالصه هر پاراگراف در دو کلمه

ال هم نیگم کار درستیه. می تونید به عناون ایده امتحان   این کار عجیبی بود که من براي خودم ابداع کردم. اص
بود. معموال بعد از حذف گزینه summaryکنید. من بیشترین غلط هام در سوال هاي آخر هر متن یعنی همون 

گزینه می رسیدم که همشون درست بودن! و تقریبا شانسی بینشون انتخاب می کردم. بعد از 4هاي بدیهی به 
هاsummaryمدتی متوجه شدم که هر کدام از جمالت در واقع خالصه یک پاراگراف اند. در نتیجه معموال 

نتیجه بعد از اینکه هر پاراگراف را می خواندم در چند کلمه خالصه اش اند. در سه پاراگراف از متنچکیده همان
رد انقراض :2می نوشتم پاراگراف را می نوشتم . چون همان لحظه خوانده بودم خیلی کار ساده اي بود برام. مثال

ه از ثانی40به دلیل شهاب سنگ . این به من کمک می کرد آن یک جمله دیگر را هم حذف کنم. ولی حدودا 
کردن دوباره متن وقتم را جمعا می گرفت. به جاش هیچوقت متن را در سوال آخر دوباره نگاه نمی کردم . نگاه 

است.زمان بريخیلی کار خطرناك

خاصنوشتن اسم هاي

من یکی از بیشترینصرفا به عنوان یک ایده مطرح می کنم: این هم از ابداعات خودم بود که لزوما توصیه نمی کنم. 
. دوره زمین xعواملی که باعث اشتباهاتم در فهم متن و هم چنین سوال ها بود اسم هاي خاص بودن : مثال آقاي 

و غیره. من روي کاغذ هر بار اسم جدیدي می دیدم می نوشتم و روبروش توضیح دو کلمه اي . مثال yشناسی 
جانسون : دوربین عکاسی.

انحرافی اند. مثال توي یک گزینه نوشته آقاي الوروف که دوربین عکاسی تافل سوال هاي اوال خیلی از گزینه هاي 
. چون من اسم هاي خاص که طبیعتا در متن جدید هستن را نمی تونم ولی خالقش جانسون بودرا اختراع کرد

به طور دقیق به خاطر بسپارم به این کار احتیاج داشتم.
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ال در ابتداي متن یک مفهوم جدید را تعریف می کرد و دوما همین اسم هاي خاص باعث می شد گیج بشم. مث
چندین بار ازش استفاده می کرد. همان لحظه مفهوم را متوجه می شدم اما به پارگراف بعدي که رفته بودم یادم 

رفته بود.

ن تعداد صحیح هاي من را یکی دو تا بهتر کرد. اما ای،نوشتن اسم هاي خاص و هم چنین ایده قبلی یعنی خالصه
به شرطی سودمند است که مشکل شما این یکی دو نمره ها باشد!

لسنینگ
ینگ را خیلی زودتر شروع به شدم ولی کمی بیشتر از توانایی ام شدم. توصیه ام این هست که لسن29لسنینگ 

ی متوجه نمی شدم موقع تی پی او ها و این لزوما با ت)٪100(یک سال). من لسنینگ ها را کاملتمرین کنید(
پی او خواندن حل نمی شود. گویا کتاب هاي و فایل هاي خوبی در این زمینه وجود دارند . نسبت به سریال دیدن 

کمی مشکوکم. خیلی نوع امتحان هاي آکادمیک با سریال فاصله داره : چه در لهجه و چه در موضوع.

اسپیکینگ
حتما دالیلی وجود داشته.هست. در نتیجهمن به گواه افراد خوبلهجه ). 22نمره بسیار پایینی کسب کردم(

دالیل احتمالی نمره پایینم؟

مصحح ارزیابی شدم ولی اینجا دیگه توسط خود کامپیوتر و هم چنین skill. نداشتن یک ارزیاب : من در سه 1
نه. 

. حتی را آوردمروشن دو دو تسک اول دو دلیل و مثال ، برايمن در امتحان: استراتژي انتقال حداکثر اطالعات2
چند ثانیه اضافه آوردم. تقریبا همه لسنینگ ها رو دقیق گوش دادم و بازگو کردم. در همه ارزیابی هاي سه قسمت 
هم توسط مصححین تافل گفته شد که شما خیلی روشن دالیل اصلی را گفتی ولی کال معمولی بودي! خیلی 

ساده بوده است.  معنایش این هست که برایشان فکرت را پرورش نمی دادي که به دلیل استفاده از گرامر یا وکب 
نحوه حرف زدن خیلی مهم است و نه لزوما محتوایی که منتقل می کنید. من سعی کرده بودم حداکثر محتوا را 
منتقل کنم و قطعا خیلی انتقال دادم(تقریبا همه چیز را گفتم) ولی احتماال به دلیل انتقال زیاد محتوا انقدر 

من بود. من قصدم این بود که عمديفتم که برایشان خیلی عادي بود. قطعا این استراتژي جمالتم را ساده گ
حداکثر محتوا را در ساده ترین جمالت منتقل کنم. در طول زمان هم استراتژي و جمالت تمپلیتم را ساده و ساده 

استراتژي ربط استفاده نکنم. تصمیم گرفتم از کلمات حتیتر کردم و در نهایت تقریبا هیچ تمپلیت خاصی نداشتم. 
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ن هم دقیقا همین را گفتند : خوب بودي ، واضح گفتی حرفت یداشتم. مصححمثل یک کامپیوتر را پاسخ گویی 
را اما معمولی بودي ، دالیلت را پخته نمی کردي و جمالت و لغاتت ساده بود.

توصیه

فرد باید یکی دو سال اسپیکینگ تمرین قابلیت اسپیکینگ نیازمند کار ریشه اي است.. کار ریشه اي : 1
من استراتژي ام را جمالت ساده کنه. چون ما در سیستم آموزشی مون خیلی اسپیکینگ گفته نشده. 

گذاشته بودم چون انقدر قوي نبودم که بتوانم حداکثر محتوا + جمالت پیچیده را منتقل کنم.
رده باشم. تمپلیتی که بر خالف تمپلیت رایتینگم . تمپلیت؟ شاید من از تمپلیت بسیار ساده ام ضریه خو2

If I were the man I would choose the secondتنها یک جمله غیر بدیهی داشت : 
solution

: من سوال و تمرین دوباره آن ها در روزهاي منتهی به آزمون. حفظ بودن همه موضوعات تی پی او 3
را در تی پی او دیده بودم.امتحان 1تسک 

نتظار چه توصیه بیشتري دارین :ديشده ا22از کسی که اسپیکینگ را 

چگونه بخوانم؟جمع بندي : 
کار کنید.generalاز یک سال پیش روي چند قابلیت به صورت 

1 .vocab دقیقه15: روزي

2.speaking دقیقه5: روزي

3.Listening دقیقه10: روزي

تی پی او ها کنید. تمپلیت را فراموش نکنید.ههمشروع به زدن ،از سه ماه قبل تافل

در مورد کتاب هاي تافل اطالعی ندارم.

هم سري بزنید.applyabroad.comبه سایت 

امیدوارم برایتان مفید بوده باشه و نمره خوبی بگیرین.همین. متشکر از این که این متن را مطالعه کردید. 


