
 #اشنایی با تافل

 :توضیح می دهیمتافل از چهار بخش ریدینگ، لیسینیگ، اسپیکینگ و رایتنیگ تشکیل شده است که هریک را به تنهایی 

 (Reading)ریدینگ: #

 دقیقه وقت خواهید داشت. 60 دادن متن می باشد که برای جواب 3 ،باشد Short Formatاگر به صورت 

 دقیقه وقت خواهید داشت. 80 دادن متن می باشد که برای جواب 4 ،باشد Long Formatاما اگر به صورت 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 (Listening)لیسینیگ: #

و دوتا ارائه  (Conversation)بخش دارد که هر بخش خودش شامل یک مکالمه  2 ،باشد Short Formatاگر به صورت 

(Lecture)  رید به سوال هایشان جواب دهید.دقیقه وقت دا 10می باشد. برای هر بخش 

و دوتا ارائه  (Conversation)بخش دارد که هر بخش خودش شامل یک مکالمه  3، باشد Long Formatاگر به صورت 

(Lecture)  دقیقه وقت دارید به سوال هایشان جواب دهید. 10می باشد. برای هر بخش 

 می باشد. )یعنی یا ریدینگ یا لیسینیگ( Long Formatتذکر: بین ریدینگ و لیسینیگ حتما یکی از آن ها به صورت 

@TOEFL_and_GRE_channel 

  (Speaking)اسپیکینگ: #

( و چهار تای بعدی به صورت وابسته independentسوال می باشد که دوتای اول به صورت مستقل ) 6دارای 

(integratedمی )  .باشد 

 سوال اول و دوم:

ثانیه برای پاسخ دادن وقت  45ثانیه برای اماده کردن جواب و  15یک سوال پرسیده می شود و باید به آن جواب بدهید. 

 خواهید داشت.

 سوال سوم و چهارم:

اماده کردن ثانیه  30یک متن رو می خوانید و سپس یک فایل صوتی می شنوید و در مورد آن متن و فایل حرف می زنید. 

 دقیقه برای پاسخ دادن وقت دارید. 1جواب و 

 



 سوال پنجم و ششم:

دقیقه برای پاسخ  1ثانیه اماده کردن جواب و  30یک فایل صوتی را می شنوید و سپس در مورد ان فایل باید حرف بزنید. 

 دادن وقت دارید. 

@TOEFL_and_GRE_channel                                                                

 (Writing)رایتنیگ: #

و یک سوال به صورت  (integrated)دقیقه زمان است. یک سوال به صورت وابسته  60دوتا سوال می باشد که دارای 

 .(independent) مستقل

 سوال اول:

( و سپس راجع به متن یک فایل صوتی را باید Readingسوال وابسته می باشد که در ابتدا یک متن باید خوانده شود )یعنی 

دقیقه وقت  20( و بعد از آن باید در مورد متن و فایل صوتی یک رایتینگ بنویسید. برای نوشتن Listeningبشنوید )یعنی 

 نمره دارد و برای تعداد کلمات هرچه بیشتر بهتر می باشد، مخصوصا اگر از قسمت لیسینیگ باشد. 5دارید. این سوال 

 وال دوم:س

می باشد و حداکثر ندارد.  300یک موضوع به شما می دهند و در مورد اون موضوع باید یک رایتینگ بنویسید. حداقل کلمات 

 نمره دارد. 5این هم هرچه بیشتر بهتر ولی باید مراقب بود که گرامر را درست استفاده کنید. این سوال هم 

**************** 

نکات مربوط به هریک از قسمت ها در هفته های آتی و در قسمت های مربوط به خودشان گفته  الزم به ذکر است که بقیه

 خواهد شدو این توضیحات فقط برای اشنایی بیشتر با ازمون تافل بود.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 



 در تافل ریدینگ#

 تذکر:

می  Long Formatمی باشد. خود دوستان به حالت  Short Formatتمامی توضیحاتی که در زیر گفته می شود برای حالت 

 توانند بسط بدهند.

دقیقه زمان  60می شود. دارای  39-42سوال می باشد که مجموع سواالت  13-14متن میدهند که هر متن دارای  3در ریدینگ 

بودن  Long Format(. این نکته مهم هست که در صورت 1.30هستید یعنی برای هر سوال تقریبا یک دقیقه و سی ثانیه )

% مواقع می دانیم 99ریدینگ فقط سه تا از متن ها مهم می باشد و خوشبختانه اونی که الکی می باشد و حذف می شود را در 

 کدام است. )فایل ریدینگ هایی که تکراری می باشد و اصوال حذف میگردد را بریتان ارسال خواهم کرد.(

@TOEFL_and_GRE_channel 

  گروش حل ریدین#

 روش وجود دارد که بصورت زیر میباشد: 3برای حل ریدینگ 

. این روش اصال خوب نمی باشد زیرا وقت گیر ابتدا کل متن را بخوانید. سپس برویم سراغ سواالت و آن ها را حل کنیم -1

 است.

که در صورتی که این هم زمان بر است . اول سواالت را بخوانیم و سپس برویم سراغ متن و دوباره سوال رو نگاه کنیم -2

 .سریع باشید می شود انجام داد و می شود گفت بد نیست در صورتی که سریع باشید

( متن را بخوانیم )جمله اول هر پاراگراف( و سپس سواالت و بعدش بریم سراغ در Main Ideaابتدا جمالت کلیدی ) -3

 وش را در اینجا اموزش می دهیم.(این روش بسیار عالی است. ) ما هم این رمتن پیدا کردن برای جواب دادن. 

 می باشد. Scanو   Skimالزم به ذکر است که روش سوم همان روش 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 



 #نوع سواالت در ریدینگ

 نوع سوال می آید که در زیر فقط معرفی می کنیم: 10در ریدینگ 

1- Vocabulary  

2- Reference 

3- Rhetorical purpose 

4- Detail and fact 

5- Paraphrase (simplifying the meaning) 

6- Text insertion (coherence) 

7- Inference (conclusion) 

8- Negative fact (exception) 

9- Summary 

10- Table 

 باشد. Long Formatاکثر اوقات در صورتی می آید که ریدینگ به صورت  10الزم به ذکر است که مورد 

@TOEFL_and_GRE_channel 

ها درس میدادند )دوستان حتما می دانند که در ازمون  TPOاین کانال بدلیل اینکه دکتر علیمحمدی در کالس تافل براساس 

را بلد بودن چقدر ارزش دارد(، نکات هم بر همان اساس می باشد که البته در بیشتر موارد این روش ها برای  TPOتافل 

 واب می دهد.همه نوع متن چه تافل و چه در جاهای دیگر ج

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #حل سواالت ریدینگ

Vocabulary 

 سوال آن به یکی از دو صورت زیر مطرح میشود که مورد یک بیشتر رایج است:

1- The word ….. in the passage is closet in meaning to? 

2- The word ….. could best the replaced by? 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 #راه حل:

 برای این نوع سوال دو راه حل وجود دارد که هریک را بطور کامل در زیر توضیح میدهیم.

 استفاده ازحفظ کردن پیشوند و پسوند -1

استفاده از متن. )جمله ای که کلمه هست ویک جمله قبل و یک جمله بعد آن را بخوانید و دنبال نشانه باشید.( اگر  -2

 مله قبل و بعد را بخوانید.نشد دوج

 روش دوم خیلی سخت است و کم می شود با این روش به جواب رسید.

از قبل اینقدر کلمه بخونی تا دایره لغتت باال باشه بدون متن و چیزی زود جواب رو بزنید. )نکته خودم استاد  -3

 نگفت(

هم  GREم تا حفظ کنید چون بدرد ازمون در هرصورت روش اول خوب می باشد  هرروز پیشوند ها و پسوند هارو میذار

 میخورد.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 برای این دو روش در زیر مثال اورده می شود.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 جمعه. بفرستید برام رو جوابتان سپس و نمایید حل لطفا. باشد می تمرین جهت بیشتر سوال نمونه زیر فایل گرامی دوستان

 . شد خواهد گذاشته صحیح هاي جواب

 صورت به برایشان اضافي تمرین یك جایزه عنوان به نمایند إرسال برایم جمعه روز تا صحیح پاسخ بتوانند که کسانی

 .شد خواد إرسال مجدد و تصحیح نیز آن جواب و شد خواهد فرستاده اختصاصی

 شما همراهی از تشکر با

 

 

 



 

 #ادامه حل سواالت ریدینگ:

Reference 

 سوال به صورت زیر است:نوع 

The word ………… in the passage refers to: 

 ابتدا اول باید بدانیم ضمیر چیست:

 و غیره if, theyضمیر: کلمه ای که بجای اسم می آید تا از تکرار آن اسم جلوگیری کند. )پس سوال در مورد اسم است( مثال: 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 روش حل:

باید خوانده شود. یکی جمله ای که خود ضمیر است و دیگری جمله ی قبل آن. البته اگر ضمیر اول جمله باشد نیاز به اصوال دو جمله 

خواندن جمله ی قبلی است.)دو جمله( ولی اگر ضمیر در وسط جمله باشد خود آن جمله )یک جمله( اصوال کفایت می کند و جواب را 

 در بیشتر مواقع خواهد داد.

 در اینجا حائز اهمیت می باشد، این است که معموال در بیشتر مواقع فاعل جمله جواب می باشد.نکته ای که 

 همچنین باید در نظر داشت که اگر خواستید احیانا شانسی جواب را بزنید در اکثر مواقع طوالنی ترین جواب گزینه صحیح می باشد.

 به مثال های زیر دقت شود. 

 @TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #حل سواالت ریدینگ

 #ادامه حل سواالت ریدینگ

 3#ادامه حل سواالت ریدینگ مورد

Purpose 

 سوال به صورت زیر می باشد:

Why does the author mention phrase? 

The author mentions phrase in order to? 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 روش حل:

عمل میکنیم یعنی یک جمله قبل و یک جمله بعد را می خوانیم و حل میکنیم. اگر  Vocabularyبرای جواب دادن دقیقا مثل قسمت 

 جواب نداد دوجمله قبل وبعدش را میخوانیم.

( می باشد و نتیجه گیری نیستند. همچنین فعل restateنکته ای که حائر اهمیت هست این است که جواب ها معموال تصحیح شده )

 کردن جواب خیلی بدرد میخورند و کمک میکنند. هایی که داریم در پیدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #حل سواالت ریدینگ

 #ادامه حل سواالت ریدینگ

 3#ادامه حل سواالت ریدینگ مورد

Purpose 

 سوال به صورت زیر می باشد:

Why does the author mention phrase? 

The author mentions phrase in order to? 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 روش حل:

عمل میکنیم یعنی یک جمله قبل و یک جمله بعد را می خوانیم و حل میکنیم. اگر  Vocabularyبرای جواب دادن دقیقا مثل قسمت 

 جواب نداد دوجمله قبل وبعدش را میخوانیم.

ی باشد و نتیجه گیری نیستند. همچنین فعل ( مrestateنکته ای که حائر اهمیت هست این است که جواب ها معموال تصحیح شده )

 هایی که داریم در پیدا کردن جواب خیلی بدرد میخورند و کمک میکنند.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #ادامه_حل_سواالت_ریدینگ

 4#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

Detail and Fact 

استفاده  scanning، یا همان توانایی، skillمی باشد. در این نوع سوال مجبور هستیم از  .…… According toنوع سوال به صورت 

نماییم. به این صورت که چند کلمه کلیدی اتخاب میکنیم و میریم در متن دنبالش می گردیم و سپس جمله خودش و بعد و قبلش رو 

 میخوانیم اگر جواب نداد دوتا جمله قبل و بعد را میخوانیم.

 از آن می باشد. (restate)ه جواب، یا خود متن می باشد یا بیانی دیگر گزین

@TOEFL_and_GRE_channel 

 تذکر:

 سوال از این نوع می باشد. 4این سوال خیلی مهم است زیرا تقریبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #ادامه_حل_سواالت_ریدینگ

 5#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

Paraphrase 

 Which sentence below best express the essential information in the highlightedنوع سوال به صورت 

sentences in the passage?  می باشد. این سوال از نوعrestate  می باشد. یعنی کلمات و گرامر در متن جواب حتما تغییر

 کرده است. 

 #نکات:

 شده است دقت شود. highlightفقط به جمله ای که  -1

 نباید بهش اضافه شود. چیزی -2

 چیزی هم نباید ازش کم شود. -3

بعضی وقت ها شاید همه گزینه ها یک چیزی را کال حذف کرده باشند پس جواب گزینه ای خواهد بود که ایده اصلی متن یا  -4

 را داشته باشد. main ideaهمان 

 

 شد.شده می با highlightای  از آن جمله  restateگزینه جواب، گزینه ای است که 

 موارد گفته شده:

 4#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #ادامه_حل_سواالت_ریدینگ

 6#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

Insertion / coherence 

پیوستگی بیفتد آن جمله را در این سوال به این صورت است که از یک جکمله به شما می دهند و از شما میخواهند بدون اینکه متن از 

نکته را در ابتدا بلد باشیم. با  7جای مناسب جایگذاری کنید طوری که متن دارای پیوستگی باشد. برای پاسخگویی به این سوال باید 

 نکته می توان خیلی راحت پاسخ مسئله را یافت. 7کمک این 

@TOEFL_and_GRE_channel 

نکته را بخاطر  7نکته دیگر را هفته بعد خواهیم گفت تا بتوانیم بطور کامل این  4هیم و نکته را توضیح می د 3در این قسمت 

 بسپاریم.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 #نکات

 ضمیر و مرجع ضمیر:  -1

آن را یاد بگیرید. تنها نکته به طور کامل استفاده کنید تا بخش گرامر و قسمت #ضمیر  برای یادگیری این قسمت میتوانید از

که االن میتوان به آن اشاره کرد این است که اگر در جمله ی داده شده ضمیر باشد باید جمله قبلش را بخوانیم تا مرجع ای 

 " را باید خواند.(squareضمیر آن را پیدا کنیم. )جمله قبل مربع "

@TOEFL_and_GRE_channel 

 :transitional wordsلغات گذار یا همان  -2

خیلی مهم است و بیشتر بکار می آید. دوتا از این کلمات گذار که خیلی مهم می باشد کلمات  این قسمت برای جواب دادن 

Thus  و However .می باشند 

Thus  

خواهد بود.  Dیا  Cبرای نتیجه گیری بکار می رود. پس جواب در بیشتر مواقع بین گزینه های  Consequentlyیا همان 

 .Bو  Aر نبود بعد می رویم سراغ گزینه های یعنی ابتدا این دو گزینه چک شود و اگ

However 

 این کلمه برای تضاد بکار می رود. یعنی دوجمله ای قبل و بعد این کلمه باید در تضاد هم باشند. 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 :Coherenceپیوستگی یا همان  -3

یعنی نمی شود که مثال دو جمله که دارند در جمالت باید از لحاظ گرامری و کلمات با یکدیگر در پیوستگی کامل باشند. 

 ( حرف می زند.Bمثال ( میزنند ما جمله ای را بین این دو بیاریم که در مورد چیز دیگری )Aمثال مورد یک چیز حرف )

@TOEFL_and_GRE_channel 

 

 مورد7ادامه_#

 

 : theحرف تعریف  -4

گفته شد. اگر در جمله داده شده از این حرف تعریف استفاده شد  the#همانطور که در قسمت #گرامر برای حرف تعریف 

 یعنی باید کلمه ی بعد از آن قبل از این جمله آمده باشد.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 کلمات مشابه: -5



آمده  می باشد و باید دنبال کلماتی باشیم که در جمله اصلی که قرار است جایگزین شود و جمله قبل آن 3این هم مانند مورد 

 باشد. اینجوری پیوستگی هم حفظ می شود.

@TOEFL_and_GRE_channel 

 استفاده از دو کلمه گذر که هم معنی باشند و برای تضاد به کار رود، غلط است. -6

@TOEFL_and_GRE_channel 

 اگر جمله اصلی مثال بود پس باید حتما قبل آن یک توضیحی در مورد آن مثال گفته شده باشد. -7

@TOEFL_and_GRE_channel 

 insertion#تمرین_

نکته گفته شده برای این نوع سوال را بکار بگیرید. بعد از  7دوستان فایل زیر، فایلی برای تمرین می باشد تا بتوانید با این 

 حل این تمرین جوابش را با توضیح کامل برام بفرستید تا بتوانم برایتان تصحیح و رفع اشکال نمایم.

 .برایتان ارسال خواهم کردین را جمعه جواب این تمر

 با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیزم

@TOEFL_and_GRE_channel 

 موارد گفته شده:

 6#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

 

 

 

 #ادامه_حل_سواالت_ریدینگ

 7#ادامه_حل_سواالت_ریدینگ_مورد

Inference 

 این سوال به صورت زیر مطرح میشود:

What can be inferred from 

It is implied that 

It is suggested that 

@TOEFL_and_GRE_channel 

 به آنها پاسخ دهیم. یعنی همان کاری که آن موقع انجام میدادیم را انجام دهیم. Detailبرای حل این نوع سوال باید مانند سواالت 

 می باشد. restateدر این سوال هم باید در نظر داشت که جواب ها به صورت بیانی دیگر یا همان 
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