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ارومیه  ساختمانش نسبت به جاهایی مثل معرفت یا آواتاک ام بود، برخوردشون خیلی خوب بود و زیاد اذیت نمیکردن.
این شدیم و یلی زود فرم ها رو پر کردیم و چک و خ نفر برای امتحان حضور داشتن ۱۰بزرگتر بود ولی کال حدود 

بین کامپیوترها فاصله کافی بود، پارتیشن ضد صدا وجود  اصال معطلی نداشت. فضای سالن هم ساکت و خنک بود.
صداهای اطراف موجود بود که استفاده کردم و تاثیر مثبتی داشت و برای قسمت ریدینگ هم یه گوشی اضافه برای حذف 

رنگ هم داده بودن بهمراه خودکار )خدا خدا میکردم یه وقت مداد بهم ندن!(. اجازه ورود  کاغذ زرد توی تمرکزم داشت.
هیچ چیزی رو هم بهمون ندادن. موقع استراحت وسط آزمون هم از هرکسی که برای استراحت میومد بیرون امضا 

اینم بگم که اصوال متقاضی برای ثبت نام تافل توی مراکز ترکیه  میگرفتن و دوباره با دستگاه بدنش رو چک میکردن.
کمتر از ایرانه و سنترها دیرتر تکمیل میشن. واسه همین اگر شرایطش رو داشته باشین، میتونین خیلی راحت توی یکی 

 سنترهای باکیفیت اینجا ثبت نام کنین.
 

النگ بود، متن ها بسیار ساده بودن و نه تنها لغت جدیدی داخلشون وجود نداشت بلکه سواالت لغت ماکزیمم  ریدینگ من
بود! برای اونهایی که هاردورکرز رو خوندن و مرور کردن، این ریدینگ ها خیلی ساده بود.  ۵۰۴در حد اسنشیال و 

  Ambiguousسخت ترین سوالش معنی لغت  مثال رو پرسیده بود یا  Establishedمثال یکی از سواالت معنی لغت 
تنها مشکل من این بود که ریدینگ اول هنوز یه ذره گیج بودم و گرم نشده بودم و حس میکنم شاید خیلی رو خواسته بود! 

میزدم و برای  ۲۷تا  ۲۵بین  خوب نزدم ولی بقیه ریدینگ ها واسم ساده بود. اینم بگم که من تی پی او ها رو حدودا
لغت، لیست لغات استاد اعالیی و هاردورکرز رو خونده بودم. موضوع ریدینگ اول درمورد یه سری پرنده فنچ بود که 
سایز نوک و دهانشون متفاوت بود و این باعث میشد که بعضیاشون نتونن توی شرایط سخت و خشکسالی زنده بمونن. 

امریکا، تاثیر صدا در فیلم ها و نقشی که صدا و موسیقی در  ۱۸گسترش پست در قرن ریدینگ های بعدی هم درمورد 
بعد از سقوط  ۱۳تفسیر بیننده از  فیلم ایفا میکنه، و موضوع آخر هم درمورد عوامل بحران در اقتصاد اروپا در قرن 

سطح سختی سواالت هم مثل تی  امپراطوری بیزانس بود که همونطور که گفتم متن و لغاتش واقعا ساده و متوسط بود.
 بود و ساختار سواالت تغییری نداشت. ۴۸تا  ۴۰پی او های 

 
بود. تنها مشکلی که من داشتم این بود که توی لکچر  ۴۸تا  ۴۰و  ۳۴تا  ۳۰قسمت لیسنینگ هم دقیقا مثل تی پی او های 

ن تمرکز منو بهم ریخت. البته سریع آخر بقیه شروع کردن به ترک سالن برای استراحت و باز و بسته شدن درب سال
بهشون اشاره کردم و اونا هم زود درب رو بستن ولی بهرحال باعث شد لکچر آخر رو خوب دنبال نکنم. من تی پی او 

میزدم و امروز هم بجز لکچر آخر تقریبا همه سواالت رو دانسته و نسبتا مطمئن جواب دادم. ولی  ۲۹تا  ۲۶ها رو بین 
رو خراب کرد. اگر بعضی اوقات حوصله تی پی او زدن ندارید توصیه میکنم یوتیوب رو باز کنید  خب قسمت آخر کار

و بصورت زنده شبکه های خبر خارجی رو ببینید. بذارید گوشتون هرروز انگلیسی بشنوید. همچنین به شدت گوش دادن 
ید و انواع ایستگاههای رادیویی رو بشنوید. استفاده کن Tunein Radioبه رادیو رو توصیه میکنم. میتونین از اپلیکیشن 

بصورت منظم هم سلایر نگاه کنید، مخصوصا سلایر های کمدی که دیالوگ های روزمره زیاد دارن، نه سلایر های 
 که لغات عجیب غریب توش استفاده میکنن!و تاریخی جنایی و معمایی 

 
کردم و البته اینکه مدتی خارج از ایران زندگی کردم اسپیکینگ خب سخت ترین بخش برای من بود. نسبتا زیاد تمرین 

کمکم کرد تا راحتتر صحبت کنم. سوال اول این بود که وقتی به یه محل جدید برای زندگی میرید، با آدمهای جدید روبرو 
 میشین که ارتباط برقرار کردن باهاشون سخته. اول توضیح بدید که چرا سخته و دوم راهکاری برای حل این مشکل

بگید. سوال دوم هم این بود که شما ترجیح میدین استادی داشته باشید که همیشه روی شما نظارت کنه و کنارتون باشه، 
یا اینکه فقط بعضی اوقات کنارتون باشه و شما هروقت خودتون خواستید باهاش مالقات کنید. چندتا نفس عمیق قبل از 

حداقل تپق ممکن صحبت کنم. تقریبا هم تمام جزییات ممکن رو توی  شروع اسپیکینگ استرسم رو کم کرد و باعث شد با
حرفهام گفتم. فقط توجه داشته باشید که اگر احساس ضعف میکنید باید تقریبا هرروز یه نمونه اسپیکینگ کار کنید تا 

انگلیسی برای زبونتون عادت کنه. سعی کنید با خودتون ذهنی انگلیسی حرف بزنین و تمام اتفاقات اطرافتون رو به 
 کنین.« فکر»خودتون بگید تا یواش یواش بتونین انگلیسی 

 
رایتینگ هم قسمت اول یه موضوع متوسط راجع به یه شهر تاریخی بود که جمعیتش ناگهان افت میکنه و دالیل اون رو 

یلی که برای بررسی میکرد. قسمت دوم یه مقدار موضوعش واسم جدید بود ولی برای جواب دادن از اصطالحات و دال
موضوعات دیگه استفاده میکردم، کمک گرفتم. موضوع این بود که بعضی روش های کشاورزی و آبیاری به محیط 
زیست آسیب میزنن. آیا شما موافقید که این روش ها ممنوع بشه برای اینکه محیط زیست آسیب نبینه یا اینکه تولید غذا 

 ۵۲۰کلمه نوشتم. اصوال توی تمرین هام حدود  ۴۹۰رو انتخاب کردم و  مهم تر از محیط زیسته؟! که من هم جواب دوم
خب بازم باتوجه به شرایط امتحان، قابل قبول بود. به شدت توصیه میکنم نمونه های خودتون رو بدید تا مینوشتم ولی 



تا فرم کلی دستتون  واستون تصحیح کنن. برای کمک گرفتن، نمونه رایتینگ های یه نفر که نمره باال گرفته رو بخونید
ینگی رو که توی بیاد. و در آخر، از کانال خوبتون خیلی خیلی تشکر میکنم. من هفته های آخر تمام موضوعات رایت

 مینوشتم و این خیلی کمک کرد تا برای امتحان آماده باشم و سریع دالیلم رو حاضر کنم. کانال گذاشته میشد


