
  با سالم

  اول از همه برای کانال خيلی خوب و مفيد از شما تشکر ميکنم.

 ی زبان، من زبانم خوب نبودش، یعنی عالوه بر در مورد پيشينه
های تخصصی اینکه اسپيکينگ و رایتينگم نزدیک به صفر بود، متن

رشته خودم که با اکثر کلماتش هم آشنا بودم برام قابل خوندن و 
٢فهميدن نبود. بعدش کالس زبان ترميک عادی رفتم برای حدود  ۵ 

که  four corners هار رنگ بود به اسم سال که ا زهمين کتابهای چ
تا آخر کتاب سوم و خوندم. زبانم خيلی بهتر شد و ميتونستم فيلم 

از نظر پایه و گرامر بهم  که  در حد فرندز و کتابهای رشته ام و بخونم
ساله افتاد تا اینکه تصميم به تافل دادن  ٣ی کمک کرد. بعد وقفه

های نداشتم دوستم کالسای از تافل گرفتم و چون هيچ زمينه
موسسه برزآبادی و بهم پيشنهاد کرد. برای زمستان سال پيش 

نژاد و زرین مهر و شرکت کردم های دکتر ترکمنثبت نام کردم کالس
و تازه با سواالت و سبک تافل آشنا شدم. اون زمان سرکار بودم و 
 فقط ميرسيدم تکاليف اسپيکينگ و رایتينگ و تحویل بدم و شروع به

vocabulary-ibt-toefl-   خوندن کلمات کردم. من یک سری کلمات
 hardworkers-for  شروع به خوندن کردم و جز و از سایت مرمایز

قع کمتر از کلمه است که در وا 1700 این کلمه دیگه ای نخوندم.
اینهاست، خيلی هاش و ميدونيد و خيلی هاش هم ریشه های 

ها باز وقفه افتاد بعد از کالس مختلف یا هم معنی هاش هستش. 
تا دو ماه پيش که شروع به زدن تی پی او ها به صورت هر روزه 

به بعد زدم و دیگه منبعی  ١۵خود تی پی او ها از حدود  .کردم
دن آزمون، ریدینگ و ليستينگ و دوباره مطالعه نکردم. بعد از ز

ميخوندم، معنی کلماتی که نميدونستم و در می آوردم و علت غلط 
زدن سواالت و بررسی ميکردم. برای اسپيکينگ انقدر صدام و ضبط 

روان و درست صحبت کنم، برای رایتينگ هم توی سایت ميکردم تا 
grammarly.com  تا غلط هام و بفهمم. متن را وارد ميکردم 



  من توی سنترGEMS-VAMS   آزمون دادم و بدون شناخت هم
. خوشبختانه توی این چون تاریخش مناسب بود انتخابش کردم

کانال دو تا تجربه درباره اش پيدا کردم که قبل آزمون خيالم یه کم 
وی پارک اوستا، ضلع شمالی خيابان رراحت شد. اول که جاش روبه

رسيدم  ٢٠و  8بود که حدود  9آزادی هستش. آزمون من ساعت 
که یک عده از بچه ها منتظر بودند  در و باز کنند که همون موقع در 
 و باز کردند و داخل شدیم. برای کارت شناسایی هم سختگيری

 17خاصی نداشتند من کارت ملی بردم که عکسش مربوط به 
يم بود و ایرادی نگرفتند.  بچه هایی که اینجا آزمون داده بودند سالگ

ساعت و نيمه آغاز شده بود ولی برای  ١با تاخير خيلی طوالنی 
دقيقه شروع شد با انجام مراحل پيش از آزمون که صدا  20و  9من 

ضبط ميکردند و ... که من راضی بودم. فاصله ميزها بيشتر از آزمون 
صورت نفر کناری و ميبينيد، یعنی کابينش تا  اميربهادر هست ولی

دم کيبورد ادامه داره. ولی همين که فاصله های چن متری بين 
ميزها بود باعث شد من به اميربهادر که آزمایشی اونجا دادم 
 ترجيحش بدم و صدای نفر بقلی خيلی کمتر شنيده ميشد.

صندلی ها ردیف ردیف هستند برای همين رفت و آمد بقيه و 
يبينيد و احيانا ممکن هست حواستون پرت بشه ولی من که م

دستشویی توی  تمرکزم باال نيست مشکلی برام ایجاد نشد.
همون سالن آزمون هستش که خيلی نزدیکه و سریع ميتونيد برید 
دستشویی و برگردید و تميز و خلوت هم بود. توی تایم استراحت 

ارید خوراکی های هم آب و آبميوه و کيک دادند و شما اجازه ند
در کل برای من خيلی خوب بود و  خودتون ببرید توی سالن آزمون.

 راضی بودم از سنترم. 
  سطح آزمون  در مورد آگوست دیدم و 27من نظرات بقيه و برای

به  40باهاشون موافقم. ریدینگ و رایتينگ در حد تی پی او های 
ر های اخيه سواالت تافل بعد بود. اسپيکينگ سختتر بود  و شبي

بودش. من حدود یک هفته قبل آزمون توی سایت آقای اعالیی 
های اخير (تا حدود ماه می)  و تمرین اسپيکينگ و رایتينگ  ماه



کردم که خيلی مفيد بود. یک حسنی که اسپيکينگ های جدید 
دارند این هست که سواالت طوالنی هستش و برای من که سریع 

ی آماده سازی ایجاد ميشد. سوال و ميخوندم وقت بيشتری برا
های تی پی او ها و رایتينگ دوم هم مثل تافلرایتينگ  اول مشابه 

گرفتم  28و ليسنينگ نمره  27من توی ریدینگ نمره اخير بودش. 
که انتظارم هم همين حدود بود و تی پی او هارو هم در همين رنج 

و  ٢٠دود برای اسپيکينگ و رایتينگ فکر ميکردم سطحم حميزدم. 
ميشدم  19حدود باشه چون توی دو تا ازمون ازمایشی که دادم  ٢١

شدم  26بود ولی اسپيکينگ  100تا  95و انتظار نمره کلی ام حدود 
توی  .شدش 108و نمره نهایيم  که اصال باورم نميشد 27و رایتينگ 

و هم نتونستم تا اخرش تموم کنم و مثال دوم  ۴اسپيکينگ سوال 
من دو تا ازمون ازمایشی دادم که یک ماه قبل از ازمون  نصفه موند. 

ناميدکننده  شدم که خيلی برام 91شدم و دو هفته قبل ازمون  95
بود. برای بهبود رایتينگ و اسپيکينگ هم ویدئوهای نوت فول دیدم 

پاراگراف که نميتونستم  ٣که سبک رایتينگ و عوض کردم به جای 
اف با توضيحات بهتر و کاملتر و راگرپا ٢درست توضيح بدم کردمش 

رایتينگ از نظر گرامر و کلمات رایتينگم پيچيدگی خاصی نداشت. 
 کلمه.  450کلمه نوشتم و رایتينگ دوم هم حدود  300اول و حدود 

 های آزمایشی در بخش اسپيکينگ استرس شدید توی آزمون
 10گرفتم ولی برای ازمون اصلی از چند روز قبل قرص پروپانول 

ش حساسيت ندارم و روز ازمون قبل دم که مطمئن شم بهخور
شروع و بين تایم استراحت یک قرص خوردم که تپش قلب نگيرم و 

ها حالم مفيد بود. اثر قرص یا تلقين بود نميدونم ولی از ازمایشی
 خيلی بهتر بود 

همچنين توصيه ميکنم حتما سواالت ماههای اخير و مطالعه کنيد و 
یتينگ ندارید ميشه به شکل اسپيکينگ باهاشون اگر وقت برای را

  تمرین کنيد، هم ایده پيدا ميکنيد و هم با سوال اشنا شدید. 
و در آخر اینکه اصال با نمرات آزمایشی ناميد نشيد و به تمرینتون 

  ادامه بدید. 



  
   با آرزوی موفقيت برای همه 


