آیلتس یا تافل؟ کدامیک را انتخاب کنم؟ راهنمای جامع
تحلیل کامل ما در مورد آیلتس یا تافل را دن بال کنید .در این پست بر حسب تجربه و مطالعات کامل ،به شما می گوییم که تفاوت
های  IELTSو  TOEFLکدامند؟ و شما باید کدام یک را برای خود انتخاب کنید؟
اگر شما هم مثل خود من یک بومی انگلیسی زبان نیستید ،پس حتما در مورد آزمون های زبان انگلیسی برای دانشجویانی که
قصد تحصیل دارند ،یا افرادی که برای کار به کشورهای انگلیسی زبان مهاجرت می کنند ،شنیده اید .داشتن مدرک یکی از آزمون
های تافل و آیلتس برای شما بعنوان بخشی از ( applicationدرخواست) این موارد ضروری است.
دو آزمونی که در حال حاضر در دنیا بعنوان معیار پذیرفته شده اند:


آزمون تافل ()TOEFL: Test Of English as a Foreign Language



آزمون آیلتس ()International English Language Test System

هر دو این آزمون ها ،بطور دقیق مهارت شما در زبان انگلیسی را امتحان می کنند و به همین دلیل هم هزاران موسسه در سراسر
دنیا مدرک تافل و آیلتس را معتبر می دانند .اما این دو آزمون و مدرک ،در روش ،ساختار و معیار تدریس متفاوت هستند و
بنابراین شما باید با دقت انتخاب کنید که مدرک تافل به درد شما می خورد یا مدرک آیلتس؟

آیلتس ( )IELTSچیست؟
آیلتس یک آزمون زبان انگلیسی است که برای مقاصد تحصیل ،مهاجرت و کار در کشورهای دیگر ،توسط  ۹۰۰۰موسسه در ۱۳۰
کشور جهان پذیرفته شده و بطور مشترک توسط شورای  British councilو University of Cambridge ESOLاسترالیا
سازماندهی و برگزار می شود.
آیلتس در واقع از ساختار و لهجه ی انگلیسی استفاده می کند و بیشتر توسط موسسات بریتانیایی و موسساتی که در کشورهای
مشترک المنافعی همچون استرالیا و نیوزیلند معتبر شناخته می شود.
بسته به هدف شما (کار یا تحصیل یا مهاجرت؟) شما باید دوره های آموزش آیلتس عمومی ( )Generalیا دوره های آموزش
آکادمیک ( )Academicرا بگذرانید.

تافل ( )TOEFLچیست؟
آزمون تافل بدنبال آن است که مهارت شما را در محیط های آکادمیک (دانشگاهی) همچون خوابگاه ،دانشگاه یا کالس درس
بسنجد .توسط  ۸۵۰۰موسسه در  ۱۳۰کشور جهان شامل بریتانیا ،آمریکا و استرالیا و همچنین توسط  ۱۰۰دانشگاه برتر دنیا
پذیرفته می شود.
آزمون تافل توسط سازمان آمریکایی  ETS (Education Testing Serviceبرگزار می شود و لهجه و ساختار زبانی که در
تافل یاد می گیرید ،از نوع آمریکایی است .این آزمون بیشتر توسط موسسات آمریکایی پذیرفته می شود.

تافل و آیلتسجدای از گونه و روش آزمونی که هر کدام از این دو دارند ،در آزمون تافل سواالت عمدتا بصورت چند گزینه ای
( ) Multiple choiceهستند ،در حالیکه در آیلتس شما طیفی از انواع سواالت را دارید ،از جمله پاسخ های کوتاه ،پر کردن جای
خالی و نوشتن مقاالت کوتاه (.)Short essay tasks
از طرف دیگر زمان امتحان ایلتس ( ۲ساعت و چهل دقیقه) ،بطرز قابل توجهی کوتاه تر از ازمون تافل (حدود چهار
ساعت) است.
از طرف دیگر فقط یک نوع آزمون تافل وجود دارد که آن هم فقط و فقط با کامپیوتر برگزار می شود در حالیکه آیلتس دو نوع آزمون
دارد ،روی کاغذ و با کامپ یوتر .همانگونه که گفتیم ،آزمون آیلتس جنرال مخصوص افرادی است که قصد مهاجرت یا اشتغال دارند،
آزمون آیلتس آکادمیک هم برای کسانی است که قصد تحصیل در کشورهای انگلیسی زبان را دارند.

ساختار آزمون های تافل و آیلتس
هر دو آزمون تافل و آیلتس از چهار بخش کلی تشکیل می شوند:





بخش گفتاری
بخش نوشتاری
بخش درک مطلب
بخش شنیداری

( Speakingبخش گفتاری)

در حالیکه هر دو آزمون بخشی به نام  Speakingدارند ،در آیلتس بخش گفتاری بصورت رو در رو ( )face to faceبا یک نفر
امتحان گیرنده انجام می شود( .در تافل شما در میکروفون به سواالتی که از قبل طراحی شده و برای همه یکسان است جواب می
دهید)
در بخش گفتاری تافل شما به  ۶سوال ضبط شده در کامپیوتر پاسخ می دهید که جواب شما بعد از ضبط شدن در کامپیوتر بصورت
اتوماتیک برای  ۶نفر جهت تصحیح فرستاده می شود( .در آیلتس جواب های شما توسط یک نفر تصحیح می شود)
زمان بخش اسپیکینگ تافل حدود  ۲۰دقیقه است که حتما در همان روز امتحان برگزار می شود ،ولی زمان این بخش در آیلتس
حدود  ۱۴دقیقه است که ممکن است در همان روز برگزار نشود.
بخش گفتاری ازمون ایلتس برای کسانی که به لهجه های غیر آمریکایی صحبت می کنند مناسب تر است( .تافل لهجه آمریکایی را
در بخش گفتاری بهتر می پسندد و ثابت شده است که نمرات افراد با لهجه مناسب تر آمریکایی باالتر بوده است)

( Writingبخش نوشتاری)
بخش نوشتاری آزمون تافل بصورت تایپی ،و آزمون ایلتس بصورت نوشتاری بر روی کاغذ انجام می شود .در این بخش از ازمون تافل
شما باید دو قسمت ( )Taskرا تکمیل کنید .بخش اول یک مقاله  ۳۰۰تا  ۵۰۰کلمه ای باید بنویسید و در بخش دوم شما باید از
یک  Lectureیا ارائه کالسی ،یادداشت برداری کنید و بعد یک جواب  ۱۵۰تا  ۲۲۵کلمه ای را متناسب با سوال بنویسید.
اما در این بخش از ازمون ایلتس دو قسمت وجود دارد :قسمت اول به شما می گوید که اطالعات و مفهوم کلی یک پاراگراف یا جدول
یا نمودار را روی کاغذ بنویسید .و در بخش دوم باید یک مقاله  ۲۰۰تا  ۲۵۰کلمه ای را در مورد دیدگاه شما راجب یک موضوع خاص
یا در مورد یک سوال کلی بنویسید.

( Readingبخش خواندن و درک مطلب)

بخش خواندنی هر دو آزمون بسیار شبیه به هم است .در آزمون تافل که از  ۳تا  ۵زیربخش ریدینگ تشکیل شده است شما ۲۰
دقیقه زمان دارید تا به آنها پاسخ دهید .موضوعات مطرح شده در این ریدینگ ها عمدتا موضوعات دانشگاهی یا علمی بوده و سواالت
بصورت چند گزینه ای مطرح می شوند.
در ریدینگ آیلتس شما  ۳زیربخش دارید که مانند تافل ،هر کدام  ۲۰دقیقه زمان نیاز دارند و موضوعات مطرح شده عمدتا موضوعات
طبیعی ( )Naturalو دانشگاهی هستند .اما سواالت به گونه های متنوعی مطرح می شوند ،پاسخ کوتاه ،پر کردن جای خالی و چند
گزینه ای .هم در تافل و هم در آیلتس برای پاسخ دادن ،باید مفهوم و ایده اصلی مطلب را درک کرده باشید.

( Listeningبخش شنیداری)

آزمون ها بطور کامال قابل توجهی در بخش شنیداری باهم تفاوت دارند! آزمون شنیداری تافل حدود  ۴۰تا  ۶۰دقیقه طول می کشد
و در این مدت به فایل های صوتی دانشگاهی ،لکچ ر و مکالمات دونفره گوش می دهید .در حین گوش دادن می توانید یادداشت
برداری کنید و بعد از تمام شدن فایل صوتی ،به سواالت چند گزینه ای پاسخ دهید.
در این بخش ازمون ایلتس داوطلبان می توانند به سواالت پاسخ دهند در حالیکه دارند به فایل صوتی گوش می دهند ،همچنین
سواالت عالوه بر چند گزینه ای شامل انواع مختل دیگری از سواالت می شود.

امتیاز دهی به آزمون تافل و آیلتس
بخش گفتاری و نوشتاری آزمون تاقل به صورت کلی نمره دهی می شوند (منظور کارنامه ای است که بعد از آزمون به شما تعلق می
گیرد) .یعنی از  ۱تا  ،۳۰یک نمره به بخش گفتاری و نوشتاری اختصاص پیدا می کند .ولی در کارنامه آیلتس هر جزئی بصورت جدا
نمره دهی می شود ،مثال منطق نوشتاری ،گرامر ،روانی ،مثال اگر یکی از زیربخش های ازمون رابا منطق قوی ولی گرامر ضعی نوشته
اید ،در تافل نمره باالتری کسب می کنید در حالیکه اگر همان مقاله را در ایلتس با گرامر قوی تر ولی کلمات و ایده های ضعی تر
بنویسید ،نمره باالتری در این بخش کسب می کنید.
نمره دهی کل آزمون آیلتس از  ۹-۱است (نمره کلی شما متوسط چهار بخش ذکر شده در باالست که رند شده است) .مثال اگر
متوسط چهار بخش آزمون شما  ۶٫۲۵شده باشد ،به شما نمره کلی  ۶٫۵تعلق می گیرد .اما نمره دهی در آزمون تافل از  ۱۲۰نمره
است ،که امتیازات هر چهاربخش ( که هرکدام  ۳۰نمره دارند) جمع می شود و یک نمره کلی تعلق می گیرد.

معادل سازی نمرات تافل و آیلتس؟
برای اینکه ببینید هر نمره تافل برابر نمره چند آیلتس است جدول زیر را ببینید:

مقایسه نمرات در آزمون تافل و آیلتس

