ریدینگ:
امتحان ریدینگ من النگ بود .ریدینگ اول در مورد حیوانات خونگرم و خونسرد بود که این دوتا ویژگی
حیواناتو با هم مقایسه کرده بود .ریدینگ آسونی بود چون مورد مشابهش توی TPOها هم لیسینینگ و هم
اسپیکینگ (سوال  ) ۶قبال اومده و خود متن هم چیز خاصی نداشت.
ریدینگ دوم در مورد یه سری روستاها و شهرهای قدیمی بود که بحث کرده بود چطوری آب آشامیدنی و
کشاورزیشونو تامین میکردند که نسبتا سخت بود.
ریدینگ سوم در مورد تاثیر عکسبرداری و اختراع دوربین بود و اینکه این اختراعها چجوری روی سبکهای
نقاشی مثال سبک امپرسیوم اثر گذاشته تا به امروز که واقعا یکی از سختترین ریدینگایی بود که من دیده بودم.
سه تا پاراگراف داشت و هرکدوم فکر کنم  ۲۰تا خط داشت .خیلی ریدینگ سختی بود ،خدا نصیب گرگ
بیابون نکنه 😂.
ریدینگ چهارمم متاسفانه خیلی زور زدم یادم بیاد ،یادم نیومد ولی نسبتا سخت بود.
نکات) در کل ریدینگ سخت شده ،هم پاراگرافهای طوالنی و هم سواالت مفهومیتر ولی اگه TPOها رو خوب
کار کنید ،مطمنا جواب میگیرید .مخصوصا از شماره  ۴۰تا  ۴۹که بیشترین شباهتو به آزمونهای االن دارن.
من سه سال پیش امتحان دادم و هیچی هم نمیدونستم از تافل ،ریدینگو  ۲۰زدم ولی االن تو TPOها میانگین
 ۲۷میزدم .امیدوارم توی امتحان هم نمرم خوب بشه .راستی یه توصیه به اونایی که فکر میکنن ریدینگشون
ضعیفه ،تا میتونید تمرکز کنید روی نوع سوال و نوع سوالو خوب درک کنید .اولش سخته ولی وقتی نوع سوال
و روش حلشو یاد بگیرید دیگه کاری نداره جواب دادن بهش ،و اینکه الزم نیست هر TPOای میخونید لغاتشو
دربیارید ،کافیه ده تا TPOبخونید و لغاتشو دربیارید ،چون لغات تماما تکرار میشه و الکی وقت خودتونو تلف
نکنید ،تا میتونید تست بزنید و تمرکز کنید فقط رو متن ،فقط تمرکز....

لیسینینگ:
کانورسیشنا آسون بود که یکیش در مورد ارایه دانشجو به صورت اورال بود توی کالس که استاد یه سری نکات
بهش میگفت رعایت کنه که خیلی آسون بود واقعا ،مثال بهش گفت حتما پاورپوینت درست کنه تا ملت
خوششون بیاد!!! (اینو که مامانبزرگ منم میدونه  ) ):و بعدیش در مورد این بود که پسره میخواست یه جاب
تابستونی بگیره و امده بود مشورت بگیره از مشاورش که اینم ساده بود.
اما میرسیم به بخش قشنگ ماجرا 😁  .لیسینینگ دوم در مورد یه شاعری بود که از یکی دوتا شاعر قبل خود
تاثیر گرفته بود و یه سری شعر سروده بود .ولی اصل ماجرا اینجاست ،لیسینینگ لهجه بریتیش داشت ولی
بریتیشش فوق العاده فوق العاده بد بود! به طوری که سادهترین کلماتو هم بد تلفظ میکرد ،به همین برکت
قسم!!! اصال خیلی بد بود .فکر میکنم لهجه اسکاتلندی غلیظ بود .و لیسینینگش فوق العاده زیاد جزییات داشت،
فوق العاده اگزمپل داشت ،که منی که زیاد نت برنمیداشتم یه صفحه پشت و رو نت برداشتم و آخراش دیگه
اصال نمیدونستم چی داره تلفظ میکنه و چی میگه فقط مینوشتم ،سواالش هم سخت داده بودن نامردا ،این
لیسیننگ برای من فاجعه بود ،فقط امیدوارم جوابام زیاد غلط نباشه! 😲
لکچر بعدی در مورد بایولومینسانس ( بچه های شیمی و زیست باهاش آشنا هستن ) بود که در واقع تولید نور
از برهمکنشهای شیمیایی داخل بدن بعضی موجودات هستش که این لکچر در مورد حیوونات دریایی صحبت
میکرد که از این خاصیتشون چه استفاده هایی میکنن .لکچر آسون و منطقی بود نه مثل قبلی!
لچکر بعدی در مورد مهندسی مکانیک و چرخ دنده بود که این چرخ دنده ها چجوری توی بدن حیوونات هم
بکار رفته و مهندسین از اونا الهام میگیرن برای ساخت وسایل خفن مثل ماشینای مدرن.
لکچر بعدی هم  ..........................یادم نمیاد ببخشید ولی سخت نبود و در حد همون TPOها بود .
نکات) در مورد لیسینینگ خدمتتون عرض کنم که من با اینکه فیلم و سریال زیاد میدیدم ولی لیسینینگم
ضعیف بود ،و چون لیسینینگ مهمترین بخش تافل محسوب میشه بنابراین خیلی رو لیسینینگم کار کردم .و
تونستم لیسینینگو از  16توی اولین  TPOبه  27توی آخریش برسونم ،حاال من چیکار کردم ،ببینید بطور
خالصه بهتون بگم من صبح تا شب و ایضا بعضی وقتا شب تا صبح لیسینینگ گوش میکردم و مدام هندزفری
تو گوشم بود ،تو مترو ،تو  ،BRTتو تاکسی ،تو مهمونی ،تو عروسی و حتی سرکار جلوی رییس!! و همه
لیسینینگای  TPOها را زدم بدون استثنا .تقریبا یک ماه مونده بود به امتحان همه لیسینینگای  TPOها را
جمع کردم وریختم تو گوشیم و مدام گوش میکردم .و از اون نرم افزار چینی  TPOکه آقای اعالیی توی
کانالشون گذاشتن هم لیسینینگارو گوش میدادم .چندتا نکته به من خیلی کمک کرد :یک اینکه لیسینینگارو

بدون استثنا با سرعت  x1.2گوش میکردم تا به تند حرف زدنشون عادت کنم .دوم اینکه پادکستهای  NPRو
 BBC 6 minutesرو خوردم  .این پادکستها فوق العادن ،از من به شما پیشنهاد حتما این پادکستها رو
گوش بدید ،پادکستهای  BBCخیلی خوبه ،هم فانه هم مباحثی که توش صحبت میکنن چیزایی که توی
اسپیکینگ تکرار میشه مخصوصا سوال یک و دو واسه همین خیلی به اسپیکینگتون هم کمک میکنه .ولی باید
با لهجشون کنار بیاد که بعد دو سه تا ترک گوش کردن عادت میکنید .پادکستهای  NPRهم که رادیو ملی
آمریکاست و یکم سنگینه و خیلی از مباحثش شبیه لکچرا هستش و موضوعاتی مثل بایولوژی یا آرت هیستوری
تکرار میشه توش .بنابراین اینم خیلی مفیده مخصوصا واسه دوستان عشق آمریکامون که قطعا تو آمریکا این
رادیو رو زیاد میشنون در آینده ان شااهلل .نکته سوم اینکه من هر لکچری رو گوش میکردم سعی میکردم یه
خالصه ازش بگم و جمالتشو پارافریز کنم که این خیلی باز تو اسپیکینگ برای سوالهای  3تا  6کمکم کرد.
بطور خالصه اونایی که لیسینینگشون ضعیفه مثل من خیلی رو این بخش کار کنن ،چون واقعا میشه ازش
نمره گرفت اگه یه مقدار بیشتر کار کنید و تمرکز کنید روش.
اسپیکینگ:
سوال  1در مورد این بود که فرض کنید شما عضو کمیته علمی -اجرایی دانشگاه هستید و میخواید یه کاری
کنید که دانشجوها بیشتر تشویق بشن به درس خوندن و سطح دانشگاتونو ببرید باال .کدوم یکی از سه کار
زیر و انجام میدید )1 :فرستادن به خارج  )2 .تامین نیازهای مالی دانشجویان (فکر نمیکنم دقیقا این بود ولی
تو همین مایه ها بود)  )3دادن اسکوالرشیپ .که من همین سومی رو توضیح دادم.
سوال  2در مورد این بود که آیا شما موافقید مدارس عالوه بر یاد دادن کورسها به بچهها ،به اونا بعضی از
خصوصیات اخالقی مثل صداقت ،بخشندگی و یه چیز دیگه رو یاد بده یا نه .که من موافق نبودم و گفتم اینا
چه ربطی به مدرسه داره بابا جان ! 
سوال  3این بود که یه بنده خدایی از همین دانشجوها نامه زده بود به دانشگاه که بیاین کنار این دریاچه کنار
دانشگاه یه چندتا نیمکت بزارین که وقتی ملت بعدازظهر کالسشون تموم میشه و خسته میشن برن اونجا
بشینن و دمی به شادمانی بگذرانن ( چه مشکالتی دارن خداوکیلی!!!) چون اینجوری هم روحیه دانشجوها
عوض میشه هم اینکه اون موقع کتابخونه جا نیست که برن بشینن .ولی دختره تو لکچر موافق نبود و میگفت
کنار رودخونه که معموال سوت و کور و پرنده پر نمیزنه و اصال حال نمیده بریم اونجا که اون پسره پیشنهاد داد
میشه غذا درست کنیم ببریم اونجا بخوریم!!! ( خیلی کول بود ،دمش گرم) و دلیل دوم دختره این بود

که کتابخونه بعدازظهرا یعنی از ساعت  7به بعد به این خاطر شلوغ میشه که بیرون هوا زود تاریک میشه و
اصال سرده هوا واسه همین ملت بیرونم نمیرن...
سوال  4در مورد یه روشی بیزینسی بود که مردم یه چیزی میخرن یا یه جایی ثبت نام میکنن مثل باشگاه بعد
تا مدتی میتونن از سرویسهای اون چیزی که خریدند یا جایی که ثبت نام کردن استفاده کنن .کال سوال جالبی
نبود!
سوال  5هم این بود که دختره جدیدا ادیتور شده و کاراش خیلی زیاده این روزا ولی باید تو این هفته یه مقاله
رو مرور کنه چون یه میتینگ خیلی مهم داره و در مورد اون مقاله بحث میشه و اصال هم وقت نداره .پسره
بهش گفت که میتینگو عقب بندازه که دختره گفت نمیشه چون جمع کردن دوباره این همه آدم دورهم کار
حضرت فیله و پیشنهاد دومش این بود که خودش مقاله رو بخونه و استدالل و نظراتشو یکی یکی ایمیل بزنه
به اعضای اون جلسه...
سوال  6هم در مورد این بود که  2خصوصیت در درختان جنگل باید وجود داشته باشه که اونا را از خطرات
محافظت کنه ،یکیش این بود پایداریشون زیاد باشه و دومیش هم این بود که یه سری رزین و صمغ داشته
باشند که سوسک موسکا نرن توش خونه بسازن!
نکات) در مورد اسپیکینگم من چیز زیادی نمیتونم بگم جز اینکه باهم کار کنید ،جمع بشید کنار هم تو خونه
تو دانشگاه ،سرکار ،هرجا و باهم صحبت کنید ،در مورد مسائل روز در مورد محیط دانشگاه ،سعی کنید زبون
و فکرتونو عادت بدید به اینکه کلمه انگلیسی جایگزین فارسی بشه توی حرف زدنتون ،اون دوستانی هم که
یکم اینتروورتد ترن هم صداشونو ضبط کنن یا جلوی آینه صحبت کنن چون واقعا مفیده ،همچنین اون
جزوانت آقای اعالیی و اسپیکینگهای منتخب دوستان قدیم هم خیلی مفیده ،حتما گوش بدید اونارو...
رایتینگ:
سوال اول رایتینگ در مورد یه سری جلبکهای دریایی بود به نام  seaweedها که متن اول گفته بود میشه از
اینا سوخت تهیه کرد ولی بعد سه تا دلیل آورده بود که نمیشه! (درگیرن با خودشونا!!!) .اولین دلیلش این بود
که مکان و لوکیشن خوبی نداریم که اینارو کشت بدیم ولی لکچر میگفت داریم و میشه کنار مزارع پرورش
ماهی و میگو کشت داد و هیچ خطری هم ندارن .دلیل دوم این بود که این جلبکا یه سری باکتریا وارد بقیه
محصوالت میکنن که اونارو آلوده میکنن که لچکر میگفت اینجوری نیست و اتفاقا مفیدن و از این حرفا .دلیل
سومشم این بود که نمیتونیم این جلبکا رو هاروست کنیم چون مکانیزمشو نداریم که لچکر میگفت یه سری

مکانیزما اومده که جدیده و اینکارو میکنن .کال زیاد سخت نبود رایتینگش و من دقیقا  300کلمه نوشتم که از
سرشون هم زیاده!!!
اما سوال دوم که خود سوال کل صفحه سمت چپ و کامل گرفته بود! این بود:
یه دولتی میخواد فقط یکی از کارهای زیرو برای مدارس انجام بده ،شما کدوم انتخاب میکنید:
 افزایش تعداد معلمها تا مدارس کالساشون خلوتتر بشه.
 افزایش یه سری برنامه ها برای پیش دبستانی ها و مهدکودکا تا قبل از ورود به مقطع ابتدایی این
گوگلی مگولیا آماده بشن.
 فراهم کردن یه سری شرایط برای معلما تا اینا سطح سوادشونو افزایش بدن.
من خودم گزینه سومو انتخاب کردم چون قبال یه رایتینگ در مورد همین نوشته بود .و اینکه فکر میکنم اون
دوتا موضوع هم قبال مطرح شده بود ،یعنی سه تا رایتینگو کرده بودن یه دونه .این رایتینگو من توی  4پاراگراف
نوشتم و دوتا بادی گنده نوشتم ،حدود  459کلمه شد 5 .دقیقه هم وقت داشتم ریوایز کنم.
نکات) خب به نظرم بهترین و موثقترین منبعی که شما را یه سمت یه رایتینگ عالی و خوب راهنمایی
میکنه خود استاد اعالیی هستن و من چیز بیشتری نمیتونم بگم فقط یه سری نکات کوچیک در مورد
خودم میگم .من اون موقع که کالس آقای اعالی میرفتم یه سری دوستان بودن که رایتینگای خفن
مینوشتم و نمرات باال هم گرفتند ،بعد که رفتم روی این رایتینگها زوم کردم دیدم اکثرشون لغاتی بکار
میبرن که یکم از لغات تافل سطحش باالتره مثال لغات  1100و من از همونجا شروع کردم کتاب  1100رو
با نرم افزار استثنایی  memriseخوندن .تا قبل امتحان تافلم تمومش کردم و توی رایتینگام سعی میکردم
از این لغات استفاده کنم .تازه این  1100یکی از منابع اصلی امتحان  GREهم هست که دوستان حتما
باید بخونن .نکته بعدی اینکه تمپلیت یکی از دوستان نمره باال را برداشتم یکم توش تغییر دادم و اون شد
تمپلیتم حدود  90لغت .من از روزی که شروع کردم به نوشتن تا شب قبل امتحان  20تا رایتینگ نوشتم
و بعضی وقتا با استفاده از بعضی سایتها که ادرسشونو پایین گذاشتم ،سعی کردم سرعت تایپمو ببرم باال
که خوشبختانه مفید بود.
http://thetypingcat.com/typing-speed-test
http://typing-speed-test.aoeu.eu/?lang=en

یه نکتهای که به نظرم خیلی مهمه دوستان عزیز اینه که استفاده درست از کالوکیشنها واقعا کمک زیادی
به افزایش نمره میکنه که من اینو از رایتینگ دوستانی دیدم که نمرشون تاپ شده ،من خودم با این معضل
روبرو بودم که یه فکری به ذهنم رسید ،اونم این بود که با استفاده از دیکشنری نازنین النگمن ،یه خروجی
 PDFاز همه لغاتی که من توی رایتینگم استفاده میکردم گرفتم ،یعنی از تک تک لغاتی که مورد نظرم
بود با استفاده از گزینه  printخود دیکشنری از اون صفحه  PDFگرفتم و هرشب اونا رو مرور میکردم.
واقعا این کار خیلی بهم کمک کرد که صفت و اسمو درست بکار ببرم تو جمله یا مثال بدونم یه فعل
چجوری بکار میره .حتما اینکارو بکنید .ثواب داره! 
ضمن اینکه توی آزمون امروز و در انتهای رایتینگ ،دوستان زحمتکش  ETSبا فونت بولد شده نوشته
بودند که فقط مثالها و جمالت خودتونو بنویسید نه تمپلیت ،پس دوستان حواسشون باشه که تمپلیتو یه
طوری استفاده کنن که خسر الدنیا و االخره نشن انشااله.
همین!
ضمن تشکر از استاد عمو اعالیی عزیز ،برای همه شما دوستان و عزیزان آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم
به هر آرزویی که دوست دارید برسید....
موفق و پایدار باشید

