


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا با تراست
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توضیح آزمون

آزمون تافل  چیست؟
آزمون تافل آزمونی تقریبًا چهار ســاعته جهت ارزیابی مهارت های چهارگانه زبان انگلیســی اســت که 
مخصوص دانشــجویان غیر انگلیســی زبان می باشــد. شرط الزم )و البته نه کافی( قبولی دانشجویان در 
دانشــگاه های انگلیســی زبان، داشــتن حداقل نمره آزمون تافل )و یا آزمون جایگزین آن، آیلتس(، که 
توســط دانشــگاه مقصد مشــخص می شــود، می باشــد؛ لذا، شــرکت در این آزمون برای دانشجویانی که 
قصدشــان اپالی برای دانشــگاه های انگلیســی زبان است، الزامی است. امتحان تافل دو نوع کاغذی  و 
اینترنتی  دارد که تقریبًا تمامی دانشــجویان امروزه در نوع اینترنتی آن شــرکت می کنند. تایمر در این 
آزمون همواره و در هر بخش وجود دارد که شــخص موردنظر باید زمان خود را با آن مدیریت کند چرا 

که زمان در این آزمون فاکتور خیلی مهمی محسوب می شود.
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بخش های آزمون تافل

همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتیــم، ایــن آزمــون )بــه ترتیــب( چهــار مهــارت خوانــدن، شــنیدن، 
ــرار می دهــد: ــان انگلیســی را مــورد ارزیابــی ق ــه زب حــرف زدن و نوشــتن ب

بخش )مهارت(زمان )دقیقه(تعداد سواالت

ریدینگ 80 – 5660 – 36

لیسنینگ 90 – 5160 – 34

استراحت10-

اسپیکینگ 620 تسک 

رایتینگ 250 تسک

ETS جدول 1 - کلیات آزمون تافل، برگرفته از سایت

جزئیات هر بخش، به ترتیب در زیر آورده شده است.



TOEFL Guideline7

ریدینگ

ــا چهــار متــن   ــه طــور تصادفــی، ســه ی اولیــن بخــش آزمــون، بخــش ریدینــگ اســت کــه در آن ب
آورده می شــود کــه هریــک بــه طــور میانگیــن شــامل 12 ســوال تســتی خواهنــد بــود. پــس می تــوان 
گفــت کــه بــه طــور معمــول، زمــان اختصــاص داده شــده بــه هــر متــن بایــد 20 دقیقــه باشــد. ایــن 
بخــش نمــره منفــی نداشــته؛ لــذا، هیچــگاه کســی ســوالی از ایــن قســمت را بــی پاســخ نمی گــذارد! 
متــن هــای آورده شــده عمومــًا دارای موضوعــات علمــی )انقــراض دایناســورها، نحــوه زندگــی گونه ای 
خــاص از پرنــدگان، ویژگــی هــای نوعــی از گیاهــان و...( تاریخــی )چگونگــی مانــدگار شــدن بعضــی از 
نقاشــی هــای درون غارهــا، چگونگــی پیدایــش برخــی از خــط هــای منســوخ شــده(، هنــری )ویژگــی 
ســبک خاصــی از موســیقی، ویژگــی نقاشــی هــای معــروف در دوران رنســانس و ...( و یــا موضوعاتــی 

از ایــن قبیــل می باشــند.

در این بخش، هر یک از ســواالت به صورت جدا جدا ظاهر می شــوند که در ســمت راســت 
ســواالت، پاراگرافی از متن که ســوال از آنجا طرح شــده اســت نمایش داده می شود. این 
کار باعــث راحتی پاســخ دادن شــخص به ســواالت می شــود. در بخش ریدینــگ، می توان 
ســوالی را جواب نداد و به ســوال بعدی رفت. همچنین، گزینه ای وجود دارد که با زدن آن، 
ســواالت پاســخ داده نشده مشخص خواهند شد و این سبب می شود که به راحتی بتوان 
به آن ســواالت رجوع کرد. نوع ســواالتی که در بخش ریدینگ مطرح می شــوند را می توان 

به صورت زیر دسته بندی کرد:
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جزئیــات: در ایــن بخــش از شــما خواســته می شــود کــه داده ای کــه مســتقیمًا در متــن بــه آن اشــاره  	
شــده اســت را بیــن گزینــه هــا پیــدا کنیــد. بــه عنــوان مثــال، عنــوان ایــن دســته از ســواالت بــه صــورت 

زیــر می توانــد باشــد:

According to paragraph 2, why did DETAIL do ________ ?

According to the first paragraph, how did DETAIL do ________ ?

Q: The word promptly in the passage is closest in meaning to

A.   purportedly

B.   secretly

C.   forcefully

D.   hastily

معنــی لغــات: در ایــن نــوع ســواالت کلمــه ای از متــن انتخــاب می شــود کــه شــما بایــد متــرادف آن  	
کلمــه را از بیــن گزینــه هــا انتخــاب کنیــد. بــه عنــوان مثــال:

منظــور )قصــد(: در ایــن نــوع ســواالت، کــه ســواالت تحلیلــی محســوب می شــوند، پرســیده می شــود  	
کــه هــدف نویســنده متــن از عنــوان کــردن موضوـعـی خــاص چــه بــوده اســت. ایــن نــوع ســواالت 

ــر طــرح شــوند: ــه صــورت زی ــد ب می توانن

Q: Why does the author mention European dance music in paragraph 2? 

Q: According to paragraph 3, all of the following were results of the wide disappearance 
of American Chestnut trees EXCEPT:

ــال  	 ــه دنب ــد ب ــه حســاب می آین ــواًل ســواالت راحتــی ب ــه معم ــوع ســواالت ک ــن ن ــات منفــی: ای اطالع
گزینــه ای هســتند کــه در متــن ذکــر نشــده اســت و یــا طبــق اطالعــات متــن، برعکــس آن اتفــاق افتــاده 

اســت. بــه طــور معمــول، در صــورت ایــن ســواالت Except و یــا Not وجــود دارد. بــرای مثــال:
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خالصــه ســازی عبــارات: در ایــن نــوع ســواالت، قســمتی از متــن )یــک یــا چنــد جملــه( هایالیــت  	
می شــود و از شــما خواســته می شــود تــا یکــی از گزینــه هــا را کــه در واقــع خالصــه همــان عبــارت اســت 
ــا رد  ــوع ســواالت ب ــن ن ــارت اصلــی( انتخــاب کنیــد. حــل کــردن ای ــدون حــذف اطالعاتــی از عب )البتــه ب

گزینــه ســاده تــر خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال:

ــر  	 ــوع ســواالت معمــواًل ضمیــری مشــخص می شــود و پرســیده می شــود کــه ضمی ــن ن ارجــاع: در ای
مــورد نظــر بــه کــدام کلمــه بر می گــردد. ایــن نــوع ســواالت معمــواًل ماننــد زیــر نمایــش داده می شــوند:

Q: Which of the following best expresses the essential information in the highlighted sen-
tence? Incorrect choices change the meaning in important ways or leave out essential 
information.

Q: The word it in the passage refers to:

A.   night
B.   sun
C.   passage
D.   data

Q: What can be inferred from paragraph 1?

استنتاج: این نوع سواالت که در دسته سواالت تحلیلی طبقه بندی می شوند از داوطلب می خواهند  	
که قسمتی از متن را خوانده و بیان کنند که چه نکته ای از آن برداشت می شود. لذا، پاسخ این سواالت 
صراحتًا در متن ارائه نشده و شخص مجبور است با برداشت خود به دنبال گزینه صحیح بگردد. نحوه 

پرسش اینگونه سواالت معمواًل به صورت زیر است:
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ــه ای جدیــد معرفــی  	 ــد نقطــه نشــان دهیــد: در ایــن دســته از ســواالت، جمل ــا چن ــی را ب جاهــای خال
می شــود و در پاراگرافــی در متــن، چهــار مــکان مشــخص می شــود. فــرد بایــد بتوانــد تشــخیص دهــد کــه 
جملــه ارائــه شــده در کــدام یــک از جاهــای مشــخص شــده معنــی کامــل و درســت می دهــد. ماننــد زیــر:

Part of a passage: Their demise also resulted in the extinction of a half-dozen species of 
forest insects and the severe crippling of other animal populations such as the wild tur-
key: these all relied on the American Chestnut as a source of habitat and food. Affected 
wildlife attempted to adapt to their disrupted environment by looking to other species of 
trees, such as the Acorn, and seed-bearing plants for food. This placed great ecological 
pressure on those species, as none could equal the American Chestnut in its ability to 
provide a consistently abundant crop of nuts. The problems the American Chestnut blight 
engendered thus show the ripple effects that can occur within any ecosystem when new 
elements are introduced in an unsound manner.     

Q: Look at the four squares that indicate where the following sentence could be added to 
the passage.

The Sentence: In fact, is it widely believed that the scope of its devastation far eclipses 
even that of the fungal disease, also accidentally introduced, that ravaged Dutch Elm trees 
across Europe and North America, from 1910 to 1928.

Where would it best fit?
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خالصــه ســازی کل متــن : ایــن ســوال کــه در واقــع همــواره آخریــن ســوال هــر متــن محســوب  	
ــاره کلیــات ارائــه شــده در متــن عباراتــی ارائــه می دهدکــه فــرد  می شــود و نوع هــای مختلــف دارد، درب
ــوان گزاره هایــی کــه کل  ــه عن ــارت را ب ــد از میــان آن هــا کــه معمــواًل شــش گــزاره هســتند، ســه عب بای
ــاًل کل  ــه اســت کــه مث ــن ســوال، اینگون ــد. از دیگــر مدل هــای ای ــد انتخــاب کن متــن را خالصــه می کنن
ــادی بیــان  ــف اســت. ســپس، در ایــن ســوال ویژگی هــای زی ــه دو موضــوع مختل ــل تقســیم ب متــن قاب
ــا ارتباطــات درســت را  ــد ت ــه خــود وصــل کن ــوط ب ــه موضــوع مرب ــک را ب ــد هــر ی ــب بای می شــود. داوطل

ــک اســت )برخــالف ســواالت دیگــر(. ــن ســوال، بیشــتر از ی ــد. ارزش ای ــه مشــخص کن اینگون

سوال زیر را در نظر بگیرید:

Directions: Select the appropriate phrases from the answer choices and match them to 
the Radiocarbon Dating and Faunal Analysis to which they relate. Some of the answer 
choices will NOT be used. This question is worth 4 points.

Drag your answer choices to the spaces where they belong. To remove an answer choice, 
drag it back. To review the passage, click VIEW TEXT.

Faunal Analysis in Cuba and CaliforniaRadiocarbon dating in Two Creeks Fossil Forest

a. Tar and benzene are used in the analytical process.

b. This analytical method has determined when the Pleistocene epoch ended.

c. Initial estimates were made by comparing with similar occurrences in Scandinavia.

d. Over 70 tests were done on fossil samples.

e. Radiocarbon dating tracked the fossils to 13,370 years before present.

f. Successful radiocarbon dating of the forest samples proves the end of glaciations in North 
America.
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لیسینینگ

ایــن بخــش از آزمــون شــامل دو یــا ســه بخــش اســت )زمــان پاســخگویی بــه ســواالت هــر بخــش 
ــه می باشــد( 10 دقیق

 که هر یک از بخش ها به صورت زیر می باشند:

تعداد در هر 
نوع صحبتتعداد سواالتزمان تقریبی )دقیقه(بخش

ارائه درس توسط استاد76- 24

مکالمه دو نفره45 - 12

جدول 2 - مشخصات هر بخش در قسمت لیسینینگ

در ایــن بخــش، برخــالف قســمت اول امتحــان، نمی تــوان بــه ســوالی بازگشــت و تمامــی ســواالت 
بایــد پاســخ داده شــوند. در قســمت ارائــه درس، مفهــوم مــورد بررســی علمی، تاریخــی و ... )در واقع 
می توانــد ماننــد هــر یــک از موضوعــات ریدینــگ باشــند، و در بعضــی مــوارد حتــی دیــده شــده اســت 
ــا تغییــر اندکــی در لیســینینگ هــم آمــده اســت(  کــه موضوعــی کــه در ریدینــگ آمــده اســت، ب
ــا مســئولی از  می باشــد.  در قســمت مکالمــه دو نفــره، معمــواًل بحــث بیــن یکــی از دانشــجویان ب
دانشــگاه، اســتاد وی، دوســت هــم دانشــگاهیش و ... حــول مســائل درســی، دانشــگاهی، ســرویس 

رســانی در امــور دانشــگاهی و غیــره می باشــد.

نکته قابل توجه این است که

معمــواًل لهجــه افــراد در ایــن بخــش آمریکایی بــوده و گاهی دیده می شــود که در یکی از قســمت ها لهجه 
بریتیش به کار می رود؛ پس، باید در هنگام تمرین این بخش به لهجه بریتیش هم تسلط خوبی داشت.
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اسپیکینگ

پــس از دو بخــش اول، و البتــه بعــد از اســتراحت 10 دقیقــه ای وســط آزمــون، مهــارت مکالمــه فــرد 
ــه  مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن بخــش از شــش ســوال تشــکیل شــده اســت کــه ســواالت ب

ترتیــب زیــر می باشــند:

زمان آماده زمان پاسخ
شماره نوع سوالنوع پاسخسازی

سوال

دو دلیــل باید برای جواب خود 15 ثانیه45 ثانیه
ارائه کرد

ســوالی بــا موضــوع آزاد پرســیده 
1می شود

باید یک گزینه را با حداقل دو 15 ثانیه45 ثانیه
دلیل انتخاب کرد

ســوالی بــا موضــوع آزاد پرســیده 
می شــود ولی اینبار باید از بین دو 

گزینه، جواب را انتخاب کرد
2

30 ثانیه60 ثانیه

معمواًل خواســته می شــود که 
اطالعات ارائه شــده در ســوال 
خالصــه شــود و نظــر یـکـی از 
افــراد در حــال بحث نیــز بیان 

شود

تغییری حول مســائل دانشــگاهی 
رخ داده اســت )بــه صــورت متــن 
دو  و  می شــود(  داده  نمایــش 
دانشجو در این باره بحث می کنند 

)به صورت فایل صوتی(

3

خالصه سازی ارائه علمی30 ثانیه60 ثانیه

یک موضــوع علمی ارائه می شــود 
)به صورت متن( و ســپس ارائه ای 
دو یــا ســه دقیقــه ای از آن ارائــه 

می شود

4

20 ثانیه60 ثانیه

خالصــه ســازی مشــکل پیش 
آمده و انتخاب یکی از راه حل 
هــا به عنــوان راه حــل بهتر با 

ارائه دلیل

دانشــگاه  در  برایــش  شــخصی 
یـکـی  و  می آیــد  پیــش  مشــکلی 
از دوســتانش چنــد راه حــل ارائــه 

می کند

5

ارائه علمی از یک مبحث )به صورت خالصه سازی ارائه علمی20 ثانیه60 ثانیه
6فایل صوتی( پخش می شود

جدول 3 - نحوه سواالت در بخش اسپیکینگ
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در این بخش نکته حائز اهمیت زمان است که

متقاضی باید تالش کند در زمان مشخص شده، پاسخ خود را آماده کند و در زمان تعیین شده صحبت خود 
را کامل کند. در این بخش از آزمون، برخالف آزمون آیلتس، فردی برای صحبت با آن در محل آزمون نیست، 
بلکه تمامی ســواالت این بخش با اســتفاده از هدســت داده شده در امتحان، در کامپیوتر ذخیره می شوند. 

این قضیه به خودی خود مقداری از استرس شخص را کاهش می دهد! 

رایتینگ

ــان انگلیســی را  ــه زب در بخــش پایانــی آزمــون، دو ســوال مطــرح می شــوند کــه مهــارت نوشــتار ب
ــه شــرح زیــر اســت:  مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد. ایــن بخــش، ب

زمان پاسخ حداقل کلمات
شماره نوع سوالپاسخ)دقیقه(

سوال

22020
مقایسه دالیل ارائه شده توسط 

نویسنده متن و استاد ارائه 
دهنده

خواندن متنی که موضوعی 
را با ارائه سه دلیل رد )قبول( 
می کند و پس از آن شنیدن 
ارائه  علمی که همان موضوع 
را با ارائه سه دلیل قبول )رد( 

می کند

1

30030
انتخاب یکی از موضوعات ارائه 

شده و ارائه حداقل دو دلیل برای 
انتخاب

ارائه دو )یا تعداد بیشتری( 
موضوع خاص که تقریبًا در 

تقابل همدیگر هستند
2

جدول 4 - نحوه سواالت در بخش رایتینگ
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در ایــن بخــش، بایــد پاســخ مربــوط بــه ســواالت تایــپ شــود، لــذا داشــتن ســرعت تایــپ نســبتًا بــاال 
می توانــد در ایــن قضیــه یاریگــر باشــد! صفحــه ای کــه در آن می تــوان تایــپ کــرد قابلیــت کپــی، 
پیســت، و نمایــش تعــداد کلمــات تایــپ شــده را دارد. ذکــر ایــن نکتــه هــم خالــی از لطــف نیســت 
کــه صفحــه تایــپ در ایــن بخــش، قابلیــت تصحیــح غلــط امالیــی را طبیعتــًا نــدارد )!( و حتــی اگــر 

کلمــه ای را اشــتباه نوشــته باشــید، زیــر آن خــط نمی کشــد.
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فرمت النگ در لیسینینگ یا ریدینگ
دلیل اینکه تعداد ســواالت بخش های ریدینگ و لیســینینگ متغیر اعالم شــده این اســت که ETS به 
صورت کاماًل رندوم بخش ریدینگ یا لیســینینگ آزمون هر فرد را به اصطالح النگ فرمت می کند. این 
بدین معنی اســت که اگر ریدینگ النگ شــود، به جای ســه متن، چهار متن ارائه می شــود )و طبیعتًا 
20 دقیقه به زمان پاسخگویی آن اضافه می شود( و اگر لیسینینگ النگ شود، به جای دو بخش، سه 
بخش ارائه می شــود )در این حالت هم زمان مورد نظر برای پاســخگویی بخش ســوم اضافه می شــود(. 
نکته جالب این است که بخشی که النگ فرمت شده است، یکی از متن ها )برای ریدینگ( و یا یکی از 
بخش ها )برای لیسینینگ( ترتیب اثر داده نمی شود. توجیه این کار هم برای سازمان ETS این چنین 
اســت که ســوال هایی که قرار اســت در آینده در امتحان خود وارد کند را یک بار به صورت آزمایشــی 
وارد آزمون می کند )ولی بدون تأثیر دادن نمره آن( تا بازخورد داوطلبان را دریافت کند و ببیند که آیا 
ســوال های جدید، اســتاندارد های الزم را دارا اســت یا خیر. نکته قابل توجه این اســت که پیدا کردن 
اینکه کدام متن )یا بخش( در نمره فرد محاسبه نمی شود کاماًل غیر ممکن است چرا که فرآیندی رندوم 
اســت؛ لذا، از پیدا کردن هرگونه ترفند، حقه، الگوریتم، اثبات و ... جلوگیری کنید! تنها کاری که شــما 
بایــد انجــام دهید این اســت که تمامی بخش ها و متن هــا را طوری جواب دهید گویی که همگی آن 

ها ترتیب اثر داده خواهند شد.
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منابع آزمون

منابعــی کــه در ادامــه مطــرح می شــوند بــرای آمادگــی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان اســت. تعــداد 
منابــع موجــود بــرای آزمــون تافــل )و دیگــر آزمــون هــای مشــابه( بســیار زیــاد بــوده و طبیعتــًا یــک 
ــن  ــاب از بی ــری و انتخ ــذا، بحــث تصمیم گی ــد؛ ل ــا هــم بخوان ــا را ب ــه آن ه ــد هم شــخص نمی توان
گزینه هــای موجــود اســت. مــا در اینجــا ســعی کرده ایــم منابعــی را در دســترس قــرار دهیــم کــه 
ــه صــورت لینــک در کانال هــای  ــع هــم ب ــد )بیشــتر ایــن مناب بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفته ان
تلگرامــی می باشــند(. طبیعــی اســت کــه خوانــدن ایــن منابــع لزومــًا منجــر بــه نتیجــه بهتر نمی شــود 
و هــم چنیــن منابــع معتبــر دیگــری نیــز ممکــن اســت خــارج از ایــن لیســت باشــد. در پوشــه حــاوی 
ایــن فایــل، برخــی از منابــع کارآمــد بــرای آزمــون آورده شــده اســت. اکثــر ایــن کتــاب هــا و منابــع 
در اپلیکیشــن ممرایــز  در دســترس اســت. اپلیکیشــن ممرایــز کــه ســایت آن هــم موجــود اســت 
بدیــن صــورت اســت کــه کــورس هــای بســیار زیــادی بــرای یادگیــری زبان هــای مختلــف )از جملــه 
ــد در صفحــه  ــه آن عالقه مندی انگلیســی( را دارا می باشــد و شــما می توانیــد هــر کورســی را کــه ب
شــخصی خــود ذخیــره کنیــد و آن را طالعــه کنیــد. روش مطالعــه هــم اینگونــه اســت کــه هــر روز 
ــا ارائــه مثــال و معنــی انگلیســی یــا فارســی آن واژه )کــه بســتگی بــه  تعــداد مشــخصی لغــت را ب

چگونگــی تعریــف شــدن کــورس موردنظــر در ایــن ســایت دارد( فــرا می گیریــد.
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 منابع لغت
 	 1212 Words )Memrise(

 	 504 Essential Words

 	 400 Must-Have Words for the TOEFL

 	  400 Zhan Vocabularies

 	 Barron’s Essential Words for the TOEFL

 	 Magoosh TOEFL Vocabulary Flashcards )Android and iOS(

 	  NoteFull Videos

 	 NoteFull Summary

 	  Magoosh Sample Reading Questions

 	 Magoosh Reading Videos

 	  Zhenti Reading

نکته:

دقــت کنیــد کــه از بیــن کورس هــای ممرایز بــاال )مورد 2 تــا 4(، ورژن هــای مختلفی وجــود دارد. می توانید 
ورژن های مختلف را با ســرچ در ســایت ممرایز پیدا کرده، مقایســه کرده، و منطبق ترین را براســاس ســالیق 

خود انتخاب کنید.

منابع گرامر

منابع بخش ریدینگ
 	 Magoosh Grammer

https://www.memrise.com/course/1477561/1212-words-you-need-to-know-to-pass-toefl-ibt-2/
https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/
https://www.memrise.com/course/132337/400-must-have-words-for-the-toefl/
http://www.memrise.com/course/1897085/
https://www.memrise.com/course/131980/essential-words-for-the-toefl6th/
https://toefl.magoosh.com/flashcards/vocabulary?utm_source=ieltsblog&utm_medium=blog&utm_campaign=popular&utm_term=endofpost&utm_content=flashcards
https://t.me/TOEFLsharing/723
https://t.me/TOEFLsharing/796
https://s3.amazonaws.com/magoosh.resources/TOEFL_Practice_Questions.pdf
https://t.me/TOEFLsharing/693
https://t.me/TOEFLsharing/744
https://t.me/TOEFLsharing/707
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منابع بخش لیسینینگ

منابع آزمون کامل

منابع بخش اسپیکینگ

منابع بخش رایتینگ

 	 NoteFull Videos

 	 NoteFull Summary of Listening

 	 Magoosh Listening Videos

 	  TED

 	 TPO

 	 ETS Sample Tests

 	 ETS TOEFL iBT Quick Prep.

 	 Magoosh Practice Test

 	 NoteFull Videos

 	 278 TOEFL iBT Speaking Topics by Aalaee

 	 NoteFull Videos

 	 Magoosh Videos

https://t.me/TOEFLsharing/731
https://t.me/TOEFLsharing/797
https://t.me/TOEFLsharing/692
https://www.ted.com/
https://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/SampleQuestions.pdf
https://www.ets.org/toefl/ibt/prepare/quick_prep/
https://toefl.magoosh.com/free-toefl-practice-test
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://t.me/aalaeeTOEFLiBT/1074
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://t.me/TOEFLsharing/691
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نکته:

بــرای مطالعــه بیشــتر هر بخش، می تــوان کتاب های انتشــارات مختلــف را تهیه کرد، کتاب هاـیـی که برای 
تمامی بخش های آزمون طراحی شــده و عمومًا شــامل نرم افزارهایی که دارای چند آزمون آزمایشی هستند، 

می باشند. انتشاراتی نظیر آکسفورد، تامسون، کمبریج و ... .
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TPO چیست؟

تــی پــی او در واقــع نمونــه آزمون هــای واقعــی تافلــی اســت کــه توســط عــده ای بزرگــوار هــک شــده 
اســت و در دســترس تمامــی داوطلبــان قــرار گرفتــه اســت؛ در نتیجــه، می تــوان گفــت کــه بهتریــن 
ــون  ــه شــامل 54 آزم ــن مجموع ــرای آزمایــش و ارزیابــی خــود آزمون هــای TPO اســت. ای ــع ب منب
می باشــد کــه معمــواًل بــه دانشــجویان پیشــنهاد می شــود کــه از آزمــون 20 شــروع کننــد )آزمــون 
ــرای آزمون هــای  ــع خوبــی ب ــن اســت خیلــی منب ــد ممک ــی بودن ــه دلیلــی قدیم ــل از آن ب هــای قب
امــروزی تافــل نباشــند ولــی در صــورت داشــتن وقــت کافــی، خوانــدن آن هــا نیز پیشــنهاد می شــود(. 
ولــی آزمون هــای 21 تــا 54 ضــروری بــوده و الزم اســت کــه هــر شــخصی کــه می خواهــد در آزمــون 
نمــره نســبتًا خوبــی بگیــرد، ایــن آزمون هــا را خوانــده و تحلیــل کنــد. ایــن مجموعــه در قالــب یــک 

نرم افــزار تهیــه شــده اســت و اســتفاده از آن آســان اســت.

از آنجا که زبان این نرم افزار چینی است، برای برخی استفاده از آن ممکن است خیلی راحت و آسان 
نباشــد! در همین راســتا، یک ســایت ایرانی آزمون های 1 تا 54 را به صورت آنالین در آدرس زبان اگزم 
قرار داده است. استفاده از این سایت بسیار ساده بوده و برای افرادی که می توانند آنالین آزمون دهند 
مفید اســت. از طرفی، ورژن اصلی این نرم افزار را که شــامل آزمون های 1 تا 53 می باشــد می توانید از 
ســایت تافل3 دانلود کنید. توجه داشــته باشــید که حتمًا فایل راهنمای ارائه شده از این سایت را نیز 

دانلود و مطالعه کنید چرا که زبان کل نرم افزار چینی است و عماًل چیزی را متوجه نخواهید شد!

https://zabanexam.com/toefl/
http://tfl3.ir/index.php/download/toefl-resources-download/181-download-tpo-1-53
http://tfl3.ir/index.php/download/toefl-resources-download/181-download-tpo-1-53
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آزمون های آزمایشی

آزمــون هــای آزمایشــی تافــل در مراکــز مختلفــی ماننــد تافــل3، زبــان نــگار، امیــر بهــادر و ... برگــزار 
می گــردد. اطالعــات جامــع تــر راجــع بــه ایــن آزمــون هــا را می تــوان بــا ســرچ در گــوگل بــه راحتــی 
یافــت. شــرکت در ایــن آزمــون هــا الزامــی نبــوده، ولــی بــه عنــوان آزمونــی جهــت کاهــش اســترس 
آزمــون اصلــی می توانــد مفیــد باشــد. همچنیــن، همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، نــرم افــزار 
هایــی نظیــر کمبریــج، آکســفورد و ... نیــز در راســتای طــرح ســواالت آزمایشــی تافــل کوشــیده اند. 
ــد  ــد کارآم ــه می توانن ــل شبیه ســازی شــده اند ک ــون کام ــن آزم ــزار چندی ــرم اف ــن ن ــک ای ــر ی در ه
ــای  ــر نرم افزاره ــه دیگ ــت بیشــتری نســبت ب ــای TPO در اولوی ــه آزمون ه ــد ک ــع شــوند هرچن واق
موجــود قــرار دارنــد چــرا کــه ســواالت واقعــی آزمــون می باشــند؛ بــا ایــن وجــود، در صــورت داشــتن 

وقــت کافــی، آزمون هــای شبیه ســازی شــده ذکــر شــده می تواننــد مفیــد واقــع شــوند.
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گام به گام ثبت نام آزمون
در این قسمت سعی شده است که گام های ثبت نام آزمون به طور کامل شرح داده شود. این مراحل، 

به ترتیب زیر خواهد بود:

گام اول:

 ETS.org/TOEFL ساخت اکانت در سایت

ETS شکل 1 – ثبت نام در سایت
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در این مرحله باید دقت کنید که

اطالعات خود را به طور کامل و صحیح )و منطبق بر پاســپورت( وارد کنید. رعایت این نکته ضروری اســت. 
در صورتیکه پاسپورت ندارید، به گونه ای نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید که در آینده می خواهید در 
پاســپورت خود وارد کنید. همچنین، پیشــوند )ســید، سیده و...( و پسوند نام خود را نیز حتمًا وارد کنید. در 

مراحل بعدی ثبت نام نیز، یوزر و پسورد خود را می سازید و ثبت نام تمام می شود.

گام دوم:

پیدا کردن زمان و مکان مناسب برای آزمون
پس از ثبت نام در سایت، به قسمت Register / Find Test Centers, Dates بروید:

شکل 2  - پیدا کردن سنتر برای آزمون
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در صفحه باز شده نام شهر مورد نظر جهت ثبت نام و بازه تقریبی خود را مشخص کنید:

شکل 3 - وارد کردن مکان آزمون و تاریخ تقریبی

شکل 4 - تاریخ های باز برای آزمون

در مرحله بعد تاریخ های باز برای آزمون در بازه مورد نظر مشخص می شود که به ترتیب زیر است:
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گام سوم:

نحوه پرداخت پول

ــادی  ــغ روش هــای زی ــرای پرداخــت ایــن مبل ــکا اســت. ب ــه هــر آزمــون تافــل، 245 دالر آمری هزین
ــر می باشــند: ــه ترتیــب زی ــدی از آن هــا ب ــه چن وجــود دارد ک

ــه آدرس ســایت  	 ــا وارد شــدن ب ــا ســایت هــای مشــابه: ب ــزا، تهــران پیمنــت ی از طریــق شــریف وی
مشــخصات خــود را وارد می کنیــد و آن هــا بــه صــورت خــودکار پرداخــت را انجــام می دهنــد. )در هــر 
یــک از ایــن ســایت  هــا بــه طــور جداگانــه فایــل راهنمــای چگونگــی پرداخــت برایشــان ارائــه شــده اســت 
کــه بــا مراجعــه بــه آن می توانیــد مبلــغ را واریــز و ثبــت نــام کنیــد(. در فایــل هــای ضمیمــه، راهنمــای 
خریــد از ســایت شــریف ویــزا پیوســت شــده اســت. همچنیــن، بدیهــی اســت کــه هــر یــک از ســایت 
هــای موردنظــر کارمــزدی متناســب بــا سیاســت هــای خــود روی قیمــت دالر در بــازار اضافــه تــر در نظــر 

می گیرنــد. 

ــا  	 از طریــق آشــنا هــای خــارج از کشــور: نســبت بــه روش بــاال ارزان تــر ولــی احتمــااًل چــون بایــد ب
آمریــکا ارتبــاط برقــرار کنیــد کمــی زمــان گیــر تــر اســت. 

از طریــق خریــد Voucher: آموزشــگاه هایــی ماننــد عالمــه ســخن، امیربهــادر، خاتــم و ... خدماتــی  	
ارائــه می دهنــد کــه شــما یــک کــد مخصــوص بــرای ثبــت نــام در آزمــون هــای تافــل در ازای مبلغــی 
ــن هســتند امتحــان  ــه اول مطمئ ــرای کســانی خــوب اســت ک ــن روش ب ــد. ای ــت می کنی ــول دریاف پ
می دهنــد، دوم زمــان مشــخصی بــرای دادن امتحــان ندارنــد چــون ووچــر هــا یــک ســال اعتبــار دارنــد و 

ســوم می خواهنــد جلــوی ضــرر احتمالــی ناشــی از افزایــش قیمــت دالر را بگیرنــد.

با انتخاب تاریخ موردنظر، گزینه Register ظاهر می شــود. در صفحه بعدی، پس از تأیید 
قوانین سایت، اطالعات پاسپورت یا گواهینامه و یا کارت ملی را وارد کنید. بعد از بازبینی 

اطالعات ارائه کرده، وارد صفحه پرداخت خواهید شد. 
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نکته ی مهم:

این است که تمام روش های باال را باید در نظر داشته باشید و بهترین را متناسب با شرایط خود انتخاب 
کنید. نویسنده این متن هیچ گونه تعهدی در قبال ضرر شما ندارد.

مراکز آزمون

برخــی از نکاتــی کــه بایــد بــرای انتخــاب مرکــز )یــا ســنتر( آزمــون درنظــر گرفــت عبارتنــد از: نحــوه 
برخــورد عوامــل ســنتر، راحتــی صندلــی، هدســت و کیبــورد کامپیوتــر هــا، داشــتن فاصلــه مناســب 
ــرادی  ــداد اف ــودن تع ــاق امتحــان، متناســب ب ــت دمایــی ات ــز مجــاور خــود، وضعی ــا می ــز ب هــر می
کــه در اتــاق امتحــان می دهنــد بــا ســایز اتــاق، نزدیــک بــودن ســرویس بهداشــتی بــه اتــاق 
امتحــان و فاکتــور هاـیـی از ایــن قبیــل. باالخــره امتحاـنـی تقریبــًا چهــار ســاعته )چیــزی ماننــد 
کنکــور کارشناســی!( نیازمنــد دارا بــودن یــک ســری شــرایط راحــت می باشــند. بــه عنــوان مثــال، اگــر 
جمعیــت اتــاق خیلــی زیــاد باشــد، در هنــگام اســپیکینگ، همهمــه عجیبــی در اتــاق ایجــاد خواهــد 
شــد کــه طبیعتــًا بــاب میــل خیلــی از افــراد نخواهــد بــود! جهــت مطلــع شــدن از ویژگــی هــای هــر 
کــدام از ســنتر هــا، می تــوان از تجربیــات افــرادی کــه اخیــرًا )چــرا کــه ممکــن اســت مشــکلی کــه 
دو ســال پیــش در ســنتر وجــود داشــت بعــد از مــدت کوتاهــی برطــرف شــده باشــد!( در آن مرکــز 
امتحــان داده انــد اســتفاده کــرد. لــذا، تحقیــق در ایــن راســتا کــه کــدام مرکــز آزمــون )بــا توجــه بــه 
مــدت زمانــی کــه مهلــت داریــد( بــرای شــما بهتــر اســت، از نکاتــی می باشــد کــه بایــد بــه آن توجــه 

کنیــد.
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ارسال رایگان نمرات برای دانشگاه ها

یکــی از الزمــه هــای اپــالی بــرای دانشــگاه هــا، فرســتادن نمــره رســمی تافــل بــرای دانشــگاه مقصــد 
اســت. بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اینگونــه نیســت کــه بتوانیــد نمــره خــود رو برایشــان آپلــود کنیــد؛ 
لــذا، بــرای هــر دانشــگاه مجبوریــد سفارشــی بــه خــود ســایت ETS دهیــد تــا نمــره شــما را بــه صــورت 
رســمی بــرای دانشــگاه مــورد نظرتــان بفرســتد. هزینــه ارســال آن هــم 20 دالر آمریــکا اســت کــه 
هزینــه کمــی نیســت. مــدت زمانــی هــم کــه طــول می کشــد نمــره از ETS بــه دانشــگاه ارســال شــود، 
زمانــی تقریبــی از 7 تــا 13 روز اســت. ســازمان ETS ایــن قابلیــت را بــه کســانی کــه امتحــان تافــل )و 
جــی آر ای( می دهنــد داده اســت تــا بتواننــد نمــره خــود را بــه چهــار دانشــگاه بــه طــور رایــگان ارســال 
کننــد. بــا توجــه بــه قیمــت دالر، ایــن فرصــت خوبــی بــرای ماســت. جهــت اســتفاده از ایــن قابلیــت 
بایــد توجــه داشــت کــه زمــان مشــخص کــردن دانشــگاه هــای گیرنــده نمــره شــما، حداکثــر ســاعت 

22 شــب قبــل امتحــان شماســت. لــذا، تــا آن زمــان بایــد بــرای ارســال نمــرات اقــدام کــرده باشــید.

برای ثبت ســفارش، به پروفایل شــخصی خود در سایت ETS مراجعه کنید و بر روی گزینه 
Order Score Reports کلیک کنید. در صفحه بعد تا سقف چهار دانشگاه را می توانید وارد 
کنید )یا به صورت اسم دانشگاه، یا به صورت کد مخصوص تافل(. موردی که ممکن است 
باعث سردرگمی شما شود این است که ممکن است از یک دانشگاه چند گزینه برای ارسال 
وجود داشــته باشــد. این حالت بدین معنی اســت که در دانشگاه مقصد شما دپارتمان ها 
جــدا از هــم فعالیــت کرده و هر دپارتمانی کد مخصــوص خود را دارد. برای مطمئن بودن از 
انتخاب مقصد درست،  می توانید در گوگل )و طبیعتًا در سایت دانشگاه مورد نظرتان( کد 

مخصوص دپارتمان خود را سرچ کنید و همان را در صفحه مورد نظر کپی کنید.
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آزمون و نحوه برگزاری

در همــان ابتــدا، بــه یــاد داشــته باشــید کــه هنــگام مراجعــه بــه مــکان آزمــون کارت ملی )پاســپورت 
یــا گواهینامــه، و یــا حتــی شناســنامه! ضــرری نــدارد( خــود را بــه همــراه داشــته باشــید. در ابتــدا، 
پــس از تطبیــق دادن اطالعــات ثبــت نامــی شــما بــا هویتتــان، عکســی از شــما گرفتــه می شــود. 
ســپس، بایــد تعهدنامــه ای کــه بیــان می کنــد کــه هیچگونــه تقلبــی در ایــن آزمــون نخواهیــد کــرد 
)!( را امضــا می کنیــد، و پــس از آن، متنــی را بــه انگلیســی خوانــده تــا نمونــه صدایتــان را داشــته 
ــان اســت )حتــی  ــر آنچــه همراهت ــل دادن ه ــل و تحوی ــن مراح ــی ای ــام تمام ــس از انج باشــند. پ

خوراکــی هایتــان!( راهــی اتــاق آزمــون خواهیــد شــد.

در آزمــون، بــه آب )و در بعضــی از مراکز، به قند!( دسترســی دارید. همچنیــن، دو مداد و تعدادی چرک 
نویس خواهید داشــت که در صورت اتمام هریک، یکی دیگر به شــما داده می شــود. لذا به همراه بردن 

اتود، انواع مداد طراحی، غیر طراحی، B12 ،B6 و ... بی فایده خواهد بود!
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شــروع آزمــون، همانطــور کــه پیــش تــر ذکــر شــد، بــا بخــش ریدینــگ خواهــد بــود. ســپس، بخــش 
لیســینینگ و بعــد از آن اســتراحت بیــن آزمــون. بایــد توجــه داشــت درصورتــی کــه اگــر بخشــی از 
امتحــان را زودتــر از زمــان معیــن شــده تمــام کنیــد، می توانیــد بــه مرحلــه بعــد برویــد و ایــن بدیــن 
معنــی اســت کــه بعضــی از افــراد استراحتشــان زودتــر خواهــد بــود. پــس، ممکــن اســت شــما در 
ــان بخــش لیســینینگ خــود باشــید و عــده ای در حــال بلنــد شــدن از میزشــان )و احتمــااًل در  پای
حــال ایجــاد ســر و صــدای جزئــی( باشــند؛ لــذا، بایــد بتوانیــد در ایــن شــرایط تمرکــز خودتــان را حفــظ 
کنیــد. از طرفــی، افــرادی کــه زودتــر بــه اســتراحت می رونــد، زودتــر بازخواهنــد گشــت و بــا توجــه بــه 
سیاســت هــای ســنتر، ممکــن اســت اســپیکینگ آن هــا زودتــر شــروع شــود )در بعضــی از مراکــز، 
سیاســت اینگونــه اســت کــه تمامــی افــراد، حتــی دســته ای کــه زودتــر دو بخــش اول را تمــام کــرده 
انــد، بایــد صبــر کننــد تــا همگــی تمــام کــرده، و بــا هــم اســپیکنگ را شــروع کننــد تــا در حــق کســی 

اجحــاف نشــود. ایــن مــورد را می توانیــد تحقیــق کنیــد(.

بخش سوم و چهارم امتحان هم به همین منوال برگزار می شوند. نکته دیگری که اشاره به آن خالی از 
لطف نیست این است که، در زمان اسپیکینگ، مکالمه بقیه دوستان و در زمان رایتینگ، صدای تایپ 
دیگر افراد حاضر در اتاق ممکن اســت باعث اختالل در تمرکز حواس شــما شــود )مخصوصًا آن دسته از 
افرادی که با سرعت باالی تایپ می کنند!( لذا، برای جلوگیری از همچین اتفاقی می توانید حرف زدن و 

یا تایپ سوال های رایتینگ در محیط های شلوغ را تمرین کنید.

نمره دهی و کارنامه

بــه طــور متوســط 10 روز پــس از آزمــون نمــرات آزمــون تافــل، نمــرات بــرای شــما ایمیــل می شــود. 
نمــره تافــل، از 120 محاســبه می شــود بــه طوریکــه بــرای هــر یــک از مهــارت هــا، 30 نمــره در نظــر 
ــه نمــره از 30 تبدیــل می شــود در  ــه هــر ســوال صحیــح ب گرفتــه می شــود کــه نحــوه اینکــه چگون
ــا تعابیــر متفــاوت آمــده اســت کــه می توانیــد بــه آن هــا مراجعــه کنیــد  ســایت هــای مختلــف ب

)تقریبــًا همگــی نزدیــک هــم هســتند(. نامــه نمــره نهایــی آزمــون بــه صــورت زیــر خواهــد بــود:
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شکل 5 - نمره نهایی آزمون )از 120(
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بــرای هــر مهــارت، در کادری جــدا، عوامــل کلــی از دســت دادن نمــره شــرح داده شــده اســت کــه 
ــد می باشــد. ــرای اطالعــات بیشــتر مفی ب

نکات اضافی و پیشنهاد

نتایج آزمون تافل تا 2 سال اعتبار دارد. 	

ریپــورت هــای رایــگان بــرای دانشــگاه هــای مقصــد فرامــوش نشــود! همچنیــن در انتخــاب دانشــگاه  	
هــای خــود منطقــی عمــل کنیــد: دانشــگاه هایــی کــه مطمئــن هســتید برایشــان اپــالی می کنیــد را 
وارد کنیــد، نــه دانشــگاه هــای رنــک 1 تــا 10! )نویســنده ایــن متــن خــودش همچیــن اشــتباهی را دچــار 

شــده اســت!(

برای ریپورت نمرات اضافی فقط میتوانید از نحوه پرداخت اول و دوم استفاده کنید. 	

اگــر دیــر اقــدام بــه ثبــت نــام در آزمــون کنیــد )بــه ایــن حالــت اصطالحــًا Late میگوینــد( بایــد مبلــغ  	
285 دالر آمریــکا را بپردازیــد.

بــرای لغــو آزمــون یــا جابــه جــا کــردن آن تــا 4 روز قبــل از آزمــون فرصــت داریــد. پــس از لغــو آزمــون،  	
بازگشــت پــول )Refund( تحــت شــرایط زیــر انجام می شــود:

نهایتًا 50 درصد از هزینه آزمون به شما بازگردانده می شود. 	  

مبنــای هزینــه آزمــون، مبلــغ ثبــت نــام بــه صــورت Regular deadline اســت و چنانچــه شــما بــه  	  
ــده می شــود. ــه شــما بازگردان ــام کــرده باشــید، نیمــی از هزینــه Regular ب صــورت Late  ثبــت ن

خیلی مهم:

در زمان حضور در آزمون حتما "کارت ملی" یا "پاسپورت" برای احراز هویت داشته باشید. "شناسنامه" برای 
احراز هویت قابل قبول نیست.
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لیستی از کانالها و منابع مفید به صورت خالصه شده در پایان ارائه می شود:

کانال ها و گروه های تلگرامی مفید

)Apply Club Channel )Channelمنابع آزمون

)TOEFL Preparation - ApplyAbroad )Groupپرسیدن سواالت و رفع مشکل

)TOEFL & GRE Sharing )Channelاشتراک گذاری منابع آزمون

)Aalaee TOEFL iBT )Channelنمونه رایتینگ و تجربه آزمون

)Aalaee TOEFL iBT )Groupپرسیدن سواالت و رفع مشکل

https://t.me/ApplyClub
https://t.me/TOEFLIELTSApplyAbroad
https://t.me/TOEFLsharing/691
https://t.me/ibtil_TOEFLiBT
https://t.me/TOEFLiBTatIBTIL
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لیستی از منابع مفید به صورت خالصه شده در پایان ارائه می شود:

منابع

لغت

1212 Words )Memrise(

504 Essential Words

400 Must-Have Words for the TOEFL

400 Zhan Vocabularies

Barron’s Essential Words for the TOEFL

Magoosh TOEFL Vocabulary Flashcards )Android and iOS(

Magoosh Grammerگرامر

ریدینگ

NoteFull Videos

NoteFull Summary

Magoosh Sample Reading Questions

Magoosh Reading Videos

Zhenti Reading

لیسینینگ

NoteFull Videos

NoteFull Summary of Listening

Magoosh Listening Videos

TED

اسپیکینگ

NoteFull Videos

TOEFL iBT Speaking Topics by Aalaee 278

Linguamarina

رایتینگ
NoteFull Videos

Magoosh Videos

https://www.memrise.com/course/1477561/1212-words-you-need-to-know-to-pass-toefl-ibt-2/
https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/
https://www.memrise.com/course/132337/400-must-have-words-for-the-toefl/
http://www.memrise.com/course/1897085/
https://www.memrise.com/course/131980/essential-words-for-the-toefl6th/
https://toefl.magoosh.com/flashcards/vocabulary?utm_source=ieltsblog&utm_medium=blog&utm_campaign=popular&utm_term=endofpost&utm_content=flashcards
https://t.me/TOEFLsharing/707
https://t.me/TOEFLsharing/723
https://t.me/TOEFLsharing/796
https://s3.amazonaws.com/magoosh.resources/TOEFL_Practice_Questions.pdf
Magoosh Reading Videos
Zhenti Reading
https://t.me/TOEFLsharing/731
https://t.me/TOEFLsharing/797
https://t.me/TOEFLsharing/692
https://www.ted.com/
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://t.me/aalaeeTOEFLiBT/1074
https://t.me/aalaeeTOEFLiBT/1074
https://www.youtube.com/channel/UCAQg09FkoobmLquNNoO4ulg
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://t.me/TOEFLsharing/691

