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نوامبر در مركز عاليان امتحان دادم. سنتر بسيار خوب و تميزيه البته من جاي  18من امروز 
ديگه اي امتحان ندادم كه بخوام در مقام مقايسه چيزي بگم اما اينجا كه هيچ مشكلي نداشت. 
ظرفيت مركز هم خيلي نيست در نتيجه شلوغ و استرس زا نيست به هيچ عنوان. رفتار مراقبين 

  لين برگزاري آزمون هم بسيار عالي بود. و مسئو
شروع شد و ريدينگ من النگ بود. ريدينگ اول درمورد چگونگي  12:30امتحان ساعت 

تكامل پرندگاني كه قابليت پرواز كردن رو از دست دادن بود. ريدينگ دوم درمورد 
conservation biology د. ريدينگ ي براي حفاظت از گونه هاي حياتي و ... بوو راهكارهاي

سوم درمورد كشاورزي بوميان امريكا (سرخپوستان) بود كه بخصوص درمورد منطقه شمال 
شرقي اياالت متحده و ايالت هاي نيوانگلند و چند ايالت اطرافش مثل نيويورك متمركز بود و 
مشاهدات و يادداشت هاي مهاجرين اوليه اروپايي در باره محصوالت زراعي سرخپوستا در اين 

ي بود. ريدينگ چهارم هم راجب جدا شدن فرهنگ و ادبيات و هنر اياالت متحده بعد از نواح
ويژگي هاي متمايز از هنر و ادبيات سرزمين مادري  استقالل از بريتانيا بود و اينكه چطور

روي هم رفته ريدينگش  هويت و درونمايه هاي جديدي رو در آمريكا شكل داد. (بريتانيا) شد و
بتا سخت بود. پاراگراف هاي طوالني داشت و به سواالت آخر كه ميرسيدم به به نظر من نس

  شخصه گيج ميشدم. 
سواالت ليسنينگ آسونتر بود البته من خيلي حواسم پرت شد و بعضي ها رو واقعا شانسي زدم. 
همه شونو يادم نيست دقيقا اما بطور كلي مكالمه اول بين يه پسر و استادش درمورد كالس 

نواع استايل هاي رقص و اينكه موسيقي چه تاثيري داره و ... بود يه لكچر در مورد رقص و ا
 Tucsonبود و در مورد  و ستاره شناسي انتخاب محلي در روي زمين براي مشاهدات نجومي
مي بخشيد اما چيز واضح ديگه اي بخاطر  در ايالت آريزونا بود و چرا اونجا رو انتخاب كردن.

  نميارم كه بگم. 
ها بود. متاسفانه اينجا هم  TPOواالت اسپيكينگ هم درجه سختي خاصي نداشتن مثل س

در مورد اين بود كه دانشجويي نامه نوشته بود براي تابستون  3چيز زيادي يادم نمياد اما سوال 
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ها باشگاه كتاب بگذاريد تا بچه ها درو هم جمع شن و وقت آزادم كه بيشتره كمك ميكنه 
ترم تابستوني بچه ها خيلي فشرده است  ميگفت كه مخالفه،در ليسنينگ بهشون اما پسري 

نميرسه و ..... سوال پنج هم كه يادم مياد اين بود كه دختري درس ها و تكاليف زياده و كسي 
تازه يه آپارتمان نزديك دانشگاه اجاره كرده بود و ميخواست اسباب كشي كنه. قرار بود برادرش 

مكش كه اسباب و اثاثيه رو با هم ببرن اما كاميون برادرش به شدت كه كاميون داره بياد ك
خراب شده بود و مدتي طول مي كشيد تا تعمير شه. حاال دوتا راه داشت زنگ بزنه از شركت 
هايي كه مسئول اسباب كشي هستن كمك بخواد كه خب گرونه و تازه كلي پول بابت 

راه دم اينه كه كماكان خونه پيش پدر و آپارتمانش هزينه كرده بود و براش نمي صرفيد. 
و خستگي نميذاره بخوبي درس  هست نيبمونه اما خب مسير رفت و آمدش طوالمادرش 
  بخونه. 

رايتينگ اول در مورد اين بود كه خفاش ها در اثر برخورد با پره هاي توربين هاي بادي طي 
جمعيتشون به شدت رو  مسير مهاجرنشون شديدا آسيب ميبينند و كشته ميشند و درنتيجه

به كاهش بوده. تو ريدينگش سه تا راهكار ميداد كه جلوي اين روند گرفته بشه يك اينكه 
محل نصب توربين ها رو عوض كنن تا در مسير مهاجرت خفاش ها نباشه. دوم اينكه ميشه 
توربين ها رو در طول شب خاموش كرد. خفاش ها هم كه فقط در شب پرواز ميكنند. راهكار 
آخر هم اين بود كه امواج الكترومغناطيس در اطراف توربين ها ايجاد كنند به كمك رادارها. 
تجربه نشون داده كه خفاش ها چون اين امواج رو درك ميكنند مسيرشون رو عوض ميكنن و 
به سمت منبع اون حركت نميكنند. مثال خفاش ها به سمت فرودگاه ها كه گسيل و ترافيك 

  نزديك نميشن. اين امواج زياده 
در ليسنينگ استادي همه اين موارد رو ناكارآمد ميدونست. براي اولي گفت  خب طبق معمول

كه  محل نصب توربين ها هميشه بايد جاهايي باشه مثل دره كوه ها كه باد زياده و متاسفانه 
ور و مهاجرت خفاش هاست. پس اين هستن كه مسير عب اينجور مناطق دقيقا همون جاهايي

راهكار جواب نميده. براي دومي گفت درسته كه ميشه توربين ها رو در طول شب خاموش 
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نكته اي وجود داره و اون اينه كه خفاش ها در طول روز سعي ميكنن درجاهايي كرد. اما 
اسبه. خب در اين بخوابي كه ارتفاع زيادي داره و سازه هايي مثل توربين براشون از اين نظر من

صورت وقتي در نهايت براي استراحت به سمت توربين ها برن( چون فكر ميكنن كه مثل شب 
براي سومين مورد هم  خاموش هستن) با روشن شدنشون در روز دوباره آسيب جدي ميبينند.

اشاره كرد به اينكه اين امواج ميتونه اثر سوء روي ساز و كار توليد مثلي خفاش ها خواهد 
اشت و روند طبيعي توليد مثل اون ها رو دچار مشكل ميكنه كه خب درنهايت باز منجر به د

  كاهش جمعيتشون خواهد شد. 
  

رايتينگ دوم هم موضوعش اين بود كه امروزه خيلي از دانش آموزها موقع درس خوندن 
انجام  فعاليت هاي ديگه مثل صحبت با تلفن و گوش دادن به موسيقي و كار با اينترنت رو هم

  ميدن. شما با اين شيوه موافقيد يا مخالف؟ 
حتما موفق ميشيد. اصال هم نااميد نشيد.  ،در پايان بگم كه فقط درس بخونيد و تمرين كنيد

تو هر بخشي ضعيف هستيد بيشتر كار كنيد هيچ چيزي رو از دست نميديد در بدترين حالت 
ايتينگ به عنوان مثال يه كابوس بود حسرت نميخوريد كه چرا كم كاري كرديد. براي خودم ر

هميشه فكر ميكردم نميرسم تو زمان به اون كمي رايتينگ رو بنويسم. ولي امروز تو رايتينگ 
دقيقه هم زمان اضافه  4واژه نوشتم. تازه تو رايتينگ اول  425واژه و دومي هم  258اول 

ز خارق العاده اي نداره. فقط آوردم. حتما با تمرين و پشتكار نتيجه ميگيريد امتحانش هيچ چي
  درس خوندنو كنار بذاريد. اميدوارم همه تون موفق باشيد. نبايد وسط كار نااميد بشيد و 


