
 سالم دوستان

آزمون  منم یه سهمی داشته باشم و تجربیاتاستفاده میکردم گفتم  دوستان من تو این مدت خیلی از تجربیات بقیه

نوامبر را با بقیه در میون بذارم شاید کمک کوچیک و ادای دینی باشه. من امروز سنتر دانشگاه صنعتی  21امروز 

ون نقص بود دو تا خانم مهربون و خوش خنده مسئول امتحان دادم. همه چیه سنتر عالی و بد 21:21اصفهان ساعت 

سانت از نفرات کناری و جلویی بود.  01پارتیش بندی شده بود و با فاصله حدود  شستنآزمون بودم. محل ن برگزاری

م تذکر هنکته ای که در مورد اسپیکینگ نگرانش بودم که صدای بقیه اذیت نکنه اصال اتفاق نیفتاد یعنی حتی یه مورد 

به کسی واسه آروم صحبت کردن داده نشد اگه هم داده شده باشه من ندیدم چون غرق امتحان بودم. اما بریم سوال 

 اصل مطلب. 

 ریدینگ :

تا سوال اول  5ریدینگ النگ بود. متن اول به قدری واسه من سخت بود که فک میکردم ژاپنی نوشته شده و واقعا 

مورد ساخت یه سری مجسمه بود که تو قرن های ششم تا نهم ساخته شده و یه سری نمیتونستم جواب بدم متنش در 

تفاوت باهم داشتن که مقایسه کرده بود بی اندازه واسه من سخت بود با چند تا از بچه های دیگه هم که تو زمان 

ه رم ست آزمایشی رایتینگ این متن بوده باشه وگه نصحبت میکردم میگفتن سخت بود. من واقعا امیدوا استراحت

در مورد دالیل برتری  ها شایدم آسون تر. یکی TPOبود و روون عین  آسونخدا باید به داد نمرم برسه. بقیه متن هاش 

یش وفایی و رکودش بود. اون یکدایناسورها تو زمان خودشون بود یکی دیگش در مورد اقتصاد آمریکا و دالیل شک

 .و نکته خاصی هم نداشت نمیدونم چرا یادم نمیاد ولی چیز خاصی نبود

 :لیسنینگ

ه بریتیش و سرعت حرف لهج ها بود. بدون TPOساده ساده بدون هیچ نکنه و ابهام خاصی. سطحش کامال پایین تر از 

. یکیش در مورد این بود که یه دانشجو رفته بود پیش زدن هم خیلی خوب و معمولی هیچ ابهامی هم تو گزینه ها نبود

مل و نقل ممکن اونم میگفت نه و گزینه های ح تو دانشگاه هتا اجازه بگیره ماشینشو بتونه بیار یکی از مسئولین دانشگاه

بخش یکیش در مورد دالیل مهاجرت پرندگان از مسیر انحرافی و طوالنی تر از  این را واسش میگفت. دو تا لکچر

نتظار دارن بود اون یکیش هم در مورد مراحل تکامل ساز درام. بخش دوم هم با یه مکالمه بین دانشجو مسیری که همه ا

و استادش شروع شد که استاد بهش میگفت میتونی موضوع مقالتو طوری تعریف کنی که شامل حال یه جایزه ای که 

تا  2ی از نم. لکچرها یکیش در مورد یکدپارتمان زبان فرانسه گذاشته بشی اونم میگفت اره کار سختی نیس و میتو



 م اسمانی بودایکیشم هم در مورد دسته بندی اجر و دالیل شکوفایی و انقراضش بود )اسمش یادم نیس( تمدن باستانی

و کل لکچر  هکه نه میشد تو دست بندی ستاره قراره بگیره نه سیار (اسم این بازم یادم نمیاد )که یه چیزی تو فضا بود

 حول و حوش توصیف همین میگشت. 

 اسپیکینگ

تا کالس داده بود گفته بود کدومش بهتره و محبوب تره بین دانش  2خیلی خوب و آسون بود واسه من. سوال اول    

دیدم دیگه بقیشو نگاه نکردم و در مورد همین گفتم.  Film studyآموزان یادم نمیاد سه تا گزینه چی بود من تا 

سوال دوم این بود که دوس داری خودت بیزینس داشته باشی یا واسه کسی کار کنی. سوال سوم این بود که دانشگاه 

ه امکان به دانشجو ها بده که کالس مورد عالقشون که هم ب میخواست واسه ترم بعد لیست انتظار واسه دروس بذاره

که پسره  ه کنهاده یه کالس دیگه اضافرزرو کنن و شانس داشته باشن که بتونن بگیرن هم دانشگاه اگه دید متقاضی زی

 ته بعد ترم میشه که یه سری مطالب از دست میره دلیلمخالف بود و میگفت اگه هم بشه اون کالسو گرفت چند هف

ا بذاره کسی استقبال نمیکنه چون اون کالس یس دیگه ای دومشم این بود که اگه دانشگاه بخواد واسه اون درس کال

 واناییتبود که  Reward Powerتن یا استادشو دوس داشتن. چهارمیش در مورد ساعتش خوب بوده که همه گرف

کنانش با قرار دادن پاداش تعریف کرده بود استادم تو لکچر مثال دوستشو زد که مدیر کار ایجا انگیزه بین مدیر برای

یه بخش یه شرکت بزرگ بود که اول میخواست واسه فروش های خوب ماهیانه پارتی بگیره ولی چون کنترل و 

ه رو دیوار که زنب که بیشترین فروش را میکنه آخر ماه کسی و عکس اختیاری رو بودجه نداشت تصمیم گرفت اسم 

 کالس بیولوژی بگیره هتابستانترم  امسالمجبور بود حتما بقیه ببینن و انگیزه بگیرن. پنجمی در مورد یه دختری بود که 

ولی به خواهرش قول داده بود که بره پیشش و از بچش که تازه به دنیا اومده مراقبت کنه دو تا راهکار این بود که 

مرکز کنه رو اه بگیره و تیه مکانی نزدیک دانشگ میتونه صبح از بچه مراقبت کنه و شب بره سر کالس و دومیش هم

کالس فقط. آخریش هم در مورد این بود که وقتی یه گونه جدید به یه منطقه جدید معرفی میشه رقابت میکنه با گونه 

ین بردشون و این حالت نباید از بهای بومی و مشکل ساز میشه و باید از بین بردشون ولی دو تا شرایط گفته بود که ت

خطر  ویکی وقتی بود که گونه تو زادگاه خودش داره منقرض میشه ولی وقتی میاد یه جای جدید شکوفا میشه 

اگه از بین  بطوریکه یکی هم وقتی که یه همزیستی با یکی از گونه های بومی ایجاد میکنهانقراضش از بین میره 

 ن میره. ببریمش اون گونه بومی هم از بی

 رایتینگ



( بود که تعدادش داره کم میشه متن سه تا استراتژی واسه جلوگیری از کم lemursاولش در مورد یه گونه میمون )

کنه و دانش  دومیش هم گفته بود اینکه استاد سخنرانی شدنش گفته بود که لکچر گفته بود به مفت نمیرزه و نشدنیه.

 ه یا اینکه دانش آموزم بیاد وسط و تو بحث شرکت کنه.آموز نت برداره بهتر

 

ازش گرفت و اصال نگرانی نداره و غول بی  221ه به راحتی هم میشه نمره باالی یآسون کالم آخر: کال تافل امتحان

لسه جشاخ و دمی نیس. من خودم واسه رایتینگ سرمایه گذاری نکردم و اولین متن کاملمو واسه هر دو تا تسک سر 

ید یه واسه رایتینگ حتما کالس برید و رایتینگ هاتونو بد .آزمون اصلی نوشتم که مطمئن هستم نمره خوبی نمیگیرم

نفر تصحیح کنه. دوستانی که تو کالس های آقای اعالیی شرکت کردن که خیلی راضی بودن و نمره خوبی گرفتن 

 کرد.  مهارتیه که به تنهایی نمیشه توش پیشرفت اگه امکانش واستون هست حتما شرکت کنید چون رایتینگ تنها

 

  آرزوی موفقیت و نمره عالی واسه همتون دارم.


