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سﻼم .من ساعت  9ﺻﺒﺢ  28فوريه در مركز كريمخان سازمان سنجش امتحان دادم.
كليات آزمون:

 كﻼً همه چيز منظم و خوب برگزار شد و در كل سنتر منظمي بود .مسئولين سنجش
آدماي مودبي بودن با اين حال خيلي به رعايت قوانين

ETS

سخت ميگرفتن مثﻼً مداركو

چندين و چند بار اول و وسط آزمون كنترل كردن و ميومدن باﻻسر بچه ها .با اين اهل

كرم ريختن و اذيت الكي نﺒودن.

 ﺗا ساعت  8:30پذيرش نداشتن وكسي رو راه نميدادن داخل.

 به مدرك شناسايي خيلي خيلي حساسيت داشتن .شناسنامه و كارت ملي قديمي رو گير
ميدادن با اين حال به يه خانمي اجازه دادن بره سر جلسه ﺗا باباش پاسپورﺗشو بياره!

 مراقب به ﺗعداد كافي بود و اگه مشكلي داشتيم سريع رسيدگي ميكردن.

 خوراكي هيچي داخل سالن مجاز نﺒود ولي چون قﺒل امتحان كمد ميدادن مي ﺗونستيم
آب معدني يا خوراكيمونو وسط  BREAKبخوريم .به عﻼوه خودشون هم براي همه سانديس

كيك گذاشته بودن.

 هدست بر خﻼف انتظارم هم ﺻداي خوب و مناسﺒي داشت و هم راحت بود .كلن چيدمان
سالن و فاﺻله ها هم خوبه.

 قﺒل اين كه آزمون شروع بشه بايد يه فرم ﺗعهدنامه  ETSرو كامل مي كرديم كه يه قسمتش
هم بايد متن ﺗعهد رد رون ويسي كرد ﺗا بذارن آزمون بديم.

 قﺒل از شروع آزمون موسيقي مﻼيم پخش كردن!

 مشكلي از لحاظ برگه دادن نﺒود .به عﻼوه واسه هر دو اسكيل ميشد سه ﺗا برگه گرفت.

 براي ﺗنظيم ميكروفون اول آزمون بهتره ﺗند ﺗند ﺻحﺒت كنيد) مثﻼ جمﻼت روي ﺻفحه( و
مكس نﺒاشه وگرنه هي ايراد ميگيره.

 خودكار بود ولي ميذاشتن بﺒريم.
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READING

 ظاهراً كه متن ها خيلي پيچيده نﺒود.

 فونت امتحان بزرگتر از  TPOها هست كه اولش ممكنه آدمو بترسونه ولي در عمل همون
اندازه مطلب داره.

 VOCAB عجيب غريب نداشت كه نشه حدس زد .خيليا ﺗكراري بودن مثل  SURELYو
 VIGOROUSو  AFTERMATHجديد بود ولي ميشد از گزينه ها حدس زد.

 موضوع متن ها يكي در مورد حشرات بود كه چجوري بال بزنن كه انرژي كمي بسوزونن.
يكي در مورد ﺻنعت پارچه ﺗو اروپا بعد انقﻼب ﺻنعتي ) خيلي متنش شﺒيه  TPOبود و با

كليتش آشنا بودم( .يكي از بيولوژيكي بود كه چجوري گونه اي جديد ﺗو طﺒيعت ايجاد

ميشن.

 سوﻻت خيلي دوپهلو نﺒود و اگه كسي با دقت رو سواﻻ وقت ميذاشت كسي راحت و سريع
ميتونست جواب بده .من رسيدم هر سه ﺗا متن رو كامل بخونم.

Listening

 مكالمه اول يه دانشجو بود كه بيولوژي برداشته بود .اول فك ميكرده عﻼقه نداره ولي
بعدش ديده با وجود اين كه رياضي دوست داره بيولوژي به دردش ميخوره

 يكي از لكچرها بسيار سخت بود .در مورد اين كه آيا حيوونا دلشون براي هم ميسوزه يا نه؟
و آزمايشي كه روي ميمون انجام دادن .از جزئيات و روش آزمايش خيلي دقيق ولي دو

پهلو سوال يك و چند گزينه اي كرده بود.

 يكي ديگه از لكچرا در مورد فوايد يه روش هسته اي براي ﺗحليل آثار باستاني بود.
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 مكالمه دوم در مورد يه دانشجويي بود كه ماشين دوستشو قرض كرده .چون طرح ﺗرافيك
نداشته پليس دانشگاه ماشينشو برداشته برده حاﻻ ناراحته.

 يه لكچر ديگه هم در مورد روش معادلي براي اندازه گيري م قدار زغال سنگو و پشم و
چوب و  ...محصوﻻت پركاربرد در انقﻼب ﺻنعتي ﺗو انگليس بود .يه بخشايي با يكي از

ريدينگهاي  TPOمشابهت زيادي داست.

 بخش اكستند هم دقيقاً شﺒيه سواﻻي عمو ﺗكراري بود.
SPEAKING

 موضوع سوال اول اين بود كه عيﺒهاي درس خوندن ﺗو يه شهر جديد رو بگيد .ﺗقريﺒاً
نزديك بهش ﺗو  SUPER23بود.

 سوال دوم يادم نمياد ولي موضوعش در كل چالش برانگيز نﺒود.

 سوال سه در مورد يه پروفسور بود كه چون قرار بود بره كنفرانس جاش يه سري محقق
فرستاده بود سر كﻼس .بچه ها مخالف بودن چون فكر ميكردن بهتره ﺗاريخ كﻼسو عوض

كنه و پيچوندن كﻼس باعث ميشه به مﺒاحث مهم آخر ﺗرم نرسن.

 سوال چهار در مورد  ECONOMINC ON SCALEبود .يعني يه چيزيون ﺗو ﺗعداد زياد
ﺗوليد كنن سودش بيشتره .مثالش در مورد يه مجله بود كه اوش بايد پول نويسنده و جا و

اينا رو بده ولي بعد كه معروف شد با همون قيمت اول ﺗو ﺗعداد زياد به مردم ميفروشه
مجله رو و چون هزينه اي نويسنده و اينا خيلي ﺗغيير نكرده كلن به نفعش ﺗموم ميشه.

 سوال پنج در مورد به خانمي بود كه ميخواست شب بره ﺗولد دوستش رستوران ولي يادش
افتاده بود كه ﺻﺒﺢ بايد بره يه دانشگاه دوردست مسابقه دو بده! مي ﺗونه بره مهموني ﺻﺒﺢ

ﺗو اﺗوبوس بخوابه ولي اذيت ميشه يا پاشه بره مهموني ولي زود برگرده كه الﺒته دوستش
ناراحت مي شه به عﻼوه دلش هم ﺗنگ شده و ميخواد با دوستش وقت بگذرونه.
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 سوال شيش موضوعش دو روش خواب زمستاني  HIBERNATIONبراي حيوانات بود .يه
سري ساعت بيولوژيكي دارن ﺗو بدنشون آخراي ﺗابستون ميخوابن مثه يه سنجاب .سري
دوم وقتي غذا كم باشه يه هوا سرد بشه فقط اينطوري ميشن!

WRITING

 متن بخش اول در مورد اين بود كه جنگل مصنوعي درست كنيم براي آدم و طﺒيعت خوبه.
فرسايش زمين كم ميشه ،حيوونا جا و مكان پيدا ميكنن و  GLOBAL WARMINGهم

كم ميشه .آقاهه همه رو رد ميكنه.

 موضوع قسمت دوم هم اين بود كه آيا بچه ها زيادي به موبايل و بازي كامپيوﺗري وابسته

شدن؟ و بهتره كه خانواده ها بچه ها رو مثل قديم بفرستن ﺗو كوچه بازي كنن ﺗا ذهنشون

رشد كنه.

