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نگارش Essay  در بخش دوم رایتینگ تافل 

معرفی کلی بخش دوم رایتینگ تافل 

در این بـخش از شـما خـواسـته می شـود بـرای مـوضـوع داده شـده یک مـقالـه یا Essay بـنویسید. دقـت داشـته بـاشید که فـقط 30 

دقیقه فـرصـت دارید تـا مـقالـه خـود را بـرنـامـه ریزی کنید، بـنویسید و ان را تصحیح کنید. مـقالـه شـما همچنین بـر اسـاس کیفیت 

نـگارش ، گسـترش و بیان ایده هـا، وضعیت انـسجام هـم چنین بـر اسـاس صـحت و درسـتی و زبـان شـما مـورد بـرسسی و نـمره 

دهی قرار می گیرید.یک مقاله خوب بین 300 تا 400 و حتی بیشتر کلمه در خود جای دارد. 

چه چیز از شما پرسیده می شود؟ 

 در این بـخش شـما بـاید چـندین کار را هـم زمـان انـجام بـددهید و فـقط یک چیز از شـما خـواسـته و پـرسیده نمی شـود. ممکن 

اسـت از شـما بـخواهـند که در مـورد مـوضـوعی نـظرتـان را بـنویسید، و همچنین بـا اسـتفاده از دالیل مـشخص از ادعـای خـود دفـاع 

کنید. دقت داشته باشید که باید به تمام بخش های سوال پاسخ دهید. 

نکته مهم این است که باید از دالیل و مثال های مختلفی برای اثبات نظر خود استفاده کنید. 

دقـت داشـته بـاشید که مصححین تـافـل بـه دنـبال نـظر شـما نیستند بلکه چیزی که بـرایشان اهمیت دارد این اسـت که شـما چـه 

طور نظرتان را با استفاده از دالیل و جزئیات اثبات کرده اید. 

هر سوال از دو ایده تشکیل شده که به ان ایده ثابت و ایده متغیر می گوrم. 

مثال: 

Do you agree or disagree with the following statement? The government should spend more 

money on improving access to the internet than on public transportation. 

 در سوال باال موارد زیر را می توان در یافت: 

 government investment :عنوان متغیر

 internet or public transportation :عنوان متغیر



انواع سواالت در بخش دوم رایتینگ تافل 

 Agree/Disagree

یکی از سـواالت که ممکن اسـت بـا ان بـر بـخورید همین نـوع سـوال یعنی Agree/Disagree  هسـت. در این سـوال هـمان طـور 

که از اسمش هم بر می آید شما باید بگوrد که موضوعی موافق هستید یا مخالف.  

1) Do you agree or disagree with the following statement? People are never satisfied with what 

they have; they always want something more or something different. Use specific reasons to 

support your answer. 

2) Do you agree or disagree with the following statement? People should read only those books 

that are about real events, real people, and established facts. Use specific reasons and details to 

support your opinion. 

همان طور که مثال ها می بینید دقیقا در سوال از کلمه Agree/Disagree استفاده شده است. 

 Preference

این نـوع سـوال بـه شـما دو گـزینه می دهـد و از شـما می خـواهـد که یکی از گـزینه هـا را انـتخاب کنید و دالیل و مـثال هـایی را 

برای جواب خود ارائه دهید.  

1. Some people say that physical exercise should be a required part of every school day. Other 

people believe that students should spend the whole school day on academic studies. Which 

opinion do you agree with? Use specific reasons and details to support your answer. 

2. A university plans to develop a new research center in your country. Some people want a center 

for business research. Other people want a center for research in agriculture (farming). Which of 

these two kinds of research centers do you recommend for your country? Use specific reasons in 

your recommendation. 

 Descriptive

این نـوع مـقالـه از شـما میخواهـد تـا یک شی یا یک محـل یا یک فـردی و هـر چیز دیگری را تـوصیف کنید. در این نـوع مـقالـه بـاید 

در مـورد ظـاهـر، احـساس و صـدا و بـوی و ازین قبیل مـطالـب صـحبت کنید و احـساس خـود را بـه روشنی و واضـح بـه تحـریر در 

اورید.  

1.In your opinion, what is the most important characteristic (for example, honesty, intelligence, a 

sense of humor) that a person can have to be successful in life? Use specific reasons and 



examples from your experience to explain your answer. When you write your answer, you are not 

limited to the examples listed in the question. 

2. If you were asked to send one thing representing your country to an international exhibition, 

what would you choose? Why? Use specific reasons and details to explain your choice. 

 Essay بخش های مختلف یک

همان طور که می دانید یک مقاله بخش های مختلفی دارد که تقریبا همه شما با ان آشنا هستید.  

• Introduction

• Body

• Conclusion

 introduction قسمت های مختلف

 Motivator, Background, Thesis statement with Blueprint :خوب شامل سه مورد می شود  introduction یک

 Body بخش

برای راحتی کار طبق فرمول زیر می توانید به سادگی یک Body خوب بنویسید. 

 :Body Structure

Opening phrase + topic sentence + general support + specific support + conclusion. 

 Conclusion بخش

برای نوشتن یک conclusion  در مقاله راه هایی وجود دارد که در این بخش به 3 مورد ان بسنده می کنم. 

Thesis .1  خود را یک بار دیگر پارافریز می کنیم 

2. مواردی را که برای اثبات دالیل خود گفته بودیم یک بار دیگر خالصه طور بیان می کنیم. 

3. یک نتیجه گیری کلی از کل ماجرایی که نوشته ایم ذکر می کنیم. 



 

موفق و پیروز باشید.  
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Background

Thesis  

Statement 


