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 تجربه آزمون
  انشگاه خاتم، د 2016دسامبر  11روز يكشنبه صبح،  9ساعت 

همه چيز خوب بود و كابين ها از هم فاصله داشت. برخوردها هم عالي بود. فقط تو ليسنينگ كيفيت مركز آزمون: 
  يه مشكل از سرور پيش اومد كه به نفع ما بود كه در بخش ليسنينگ توضيح داده مي شه.

به نظرم سطحش در حد تي پي او هاي سخت بود. شايدم به نظر من سخت بوده چون بيولوژي براي سطح آزمون: 
  من راحته و در اين آزمون كًال كم بود بيولوژي.

اوليش درباره كوه يخ بود و تاثيرات فيزيكي كه كوه يخ بر روي محيطش داره. مثالً باعث فشرده شدن ريدينگ: 
سال، همچنان زميني كه فشرده شده به باال رفتن خودش  11000ي پس از زمين مي شه و به مرور زمان، حت

دوميش  شكل درمياره.  Uشكل به حالت   Vادامه مي ده تا به حالت اولش برگرده. يا كف دره ها رو از حالت 
يا  درباره يك اثر مشهور از ميكل آنژ بر روي سقف يك كليسا بود كه بعدها به داليلي مثل اثر شمع هاي كليسا

نشت آب بر روي سقف كم رنگ شده بودن، اگرچه خود ميكل آنژ با شناختي كه از انواع رنگ داشت از دو نوع 
رنگ خوب استفاده كرده بود. بعد ميان بازسازيش كنن كه يك بحثي هم درباره بازسازيش و اينكه خوبه يا نه در 

جالب اينجا بود كه دو تا  يادم نيست متاسفانه. سوميش رو پاراگراف آخر شد. به يه بازسازي قبلي هم اشاره شد.
ريدينگ اول عكس هم داشتن كه تو ريدينگ دوم عكسه خيلي خوب قبل از خوندن متن مي گفت چيه داستان 

  درباره چيه.
بود كه هيچي ازش متوجه نشدم،  conceptual art: مكالمه اول رو يادم نيست. سخنراني اول درباره ليسنينگ

دقيقه برگشتيم.  40تا  30م جواب مي دادم سيستم ها قطع شد. همه رفتيم بيرون و بعد از حدود اما وقتي داشت
سيستم ها و جاها عوض شد. دو تا حسن داشت. يكي اين كه كيبوردم لب تابي شد كه تايپ باهاش راحت تره و 

چيزي نفهميدم!! لكچر  دوم اينكه لكچر دوباره پخش شد. اول خوشحال شدم ولي متاسفانه براي دومين بار هم
سوم درباره ماه بود. ماه دو طرف داره كه اون وري كه صاف و صوفه طرف زمينه و ما مي بينيمش. اون طرفي كه 
نمي بينم و اخيراً عكسبرداري شده خيلي كج و كوله و داراي اعوجاجه. دليلش اينه كه ماه زمين اول دو تا بوده. 

ينكه در يك جهت حركت مي كردن و در نتيجه سرعت نسبيشون تقريباً صفر اون دو تا به هم خوردن و به دليل ا
ولي يكي از لكچرها فكر كنم درباره اياالت بخش دوم ليسنينگ رو كالً به ياد ندارم  بوده در اثر برخورد يكي شدن.

رو دقيقاً  بخش سوم متحده بود و ارتباط تغييرات اجتماعي با تغييرات در معماري ولي مطمئن نيستم. در عوض
  ) (:خواستيد بفرستم. (از همون تكراريا بود اگر يادمه. متنش رو هم دارم. 
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. ترجيح مي ديد كودوم فعاليت رو به 1سوال نشد ماهي گيري كنم. تقريباً همه آروم حرف مي زدن. : اسپيكينگ
نيست ولي زياد چالش  . يادم2سوال رو يادمه.  Homeworkصورت گوروهي انجام بديد. بقيش رو نگا نكردم ولي 

يه تغيير تو صف سلف دانشگاه بود براي اينكه اونايي كه مي خوان منتظر نمونن از منوي . 3سوال  برانگيز نبود.
غذاي سريع ولي محدود استفاده كنن. دختره گفت آره خيلي هم خوبه چون بعضي وقتا استراحت بين كالسا زمان 

. بچه ها دنيا رو از ديد خودشون مي بينن و فكر مي 4و نفهميدم. رو خيلي محدود مي كنه. ولي دليل دومش ر
كنن بقيه هم عين اونا همه چيز رو مي بينن. يه اسمي هم داشت اين پديده. يه آزمايش انجام شده كه توش يه 
 بچه داره به يه مدل خونه نگا مي كنه و محقق مي ره پشت مدل و به ديوار خالي نگا مي كنه. از بچه مي پرسن
محقق چي مي بينه االن. مي گه داره اين مدل خونه رو مي بينه. يعني از ديد خودشون فكر مي كنن همه مي 

. پسره منتظر يه دختر ديگه اس كه بياد جزوش رو پس بگيره براي امتحان فردا بخونه. دختره 5بينن همه چيز رو. 
ه بره جزوه رو از زير در اتاق دختره تو خوابگاه پسر رو كاشته. پسر هم عجله داره كه بره سر كارش. پسره مي تون

بندازه تو كه خوابگاهم روبروي محل كار پسرس ولي اينطوري دير مي رسه به سر كارش. يا مي تونه جزوه رو بذاره 
دانشگاه اعتماد  mail boxدانشگاهي دختره و بهش پيغام بذاره تو موبايلش كه اونجاس. ولي به  mail boxتو 

درباره دو نوع سازگاري حيوونا با زمينايي بود كه بعضي فصال از سال خشكن ولي بعضي فصال آب طغيان . 5نداره. 
مي كنه و اونجا رو مي پوشونه. يكي از سازگاريا سازگاري فعاليتي بود. مثالً يه نوع حشره كالً از روي زمين مي ره 

ه نوع ديگه حشره هم آبشش داره هم شش. روي درخت زندگي مي كنه. يكي هم سازگاري فيزيكي بود. مثالً ي
  وقتي آب مياد از آب شش نفس مي كشه.

 relocation. كرگردن به دليل ارزش شاخش داره شديداً شكار مي شه. براي جلوگيري از شكارش اول: رايتينگ
يرن و چون رو انتخاب كردن. ولي ريدينگ مخالف بود. اوالً وقتي كردگدن ها رو منتقل مي كنيم يه تعدادي مي م

تعدادشون كمه همون يه تعدادم خيليه. پروفسور گفت نخيرم. اگه بمونن همونجا كه بيشتر مي ميرن. پس اين 
ريسك خيلي كمتر از ريسك موندن و نهايتاً منقرض شدنشونه. ريدينگ مي گفت ثانياً انتقال اونها روي باروريشون 

خدشه دار مي شه و بده. ولي پروفسور گفت داداش كسايي و همچنين ارتباطاتشون مثل رابطه مادر و فرزنديشون 
كه كردگدن ها رو منتقل مي كنن سعي مي كنن از همه رده هاي سني انتخاب كنن كه باروري كم نشه. يعني 
يه نري كه نزديك به سن جفت گيريه رو هم حتماً مي برن با خودشون. ضمناً مادر و فرزند رو منتقل نمي كنن 

نن با هم منتقل مي كنن، مطمئن نيستم). سومين ايراد اين كار از نظر ريدينگ اين بود كه (يا اگه منتقل ك
شكارچياي طمع كار دوباره مي گردن دنبال كرگدنا تو منطقه جديدشون و شكار رو ادامه مي دن. ولي پروفسور 

. آيا دوم اه. such an arduous task) خيلي بزرگه و پيدا كردن كردگدن اونجا خيلي Botsawaگفت اونجا (
موزه بهترين راه براي معرفي يك كشوره. كه من گفتم نه. چون موزه فاقد موسيقي فولكلوره و اين موسيقي خيلي 

ك كشور رو نشون بده. همچنين عشاير در موزه نيستن و مي تونن خيلي خوب بهتر مي تونه فرهنگ و تاريخ ي
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ير خواسته بيان تو موزه ها مستقر شن و حقوق بگيرن كه معرف فرهنگ كشور باشن. حتي اخيراً دولت از عشا
عشاير قبول نكردن خوشبختانه. خوشبختانه چون منتقدين مي گن اگر قبول مي كردن ضربه بزرگي به فرهنگ 
عشايري وارد مي شن و همينطوريش اونا خيلي توريست جذب مي كنن و واس خودشون يه صنعتي به نام 

experience tourism اختن.را اند  


