
 دوستان سالم.

 يامتحان تافل داشتم و م NOETصبح تو سازمان سنجش ٩) ساعت 12Augustمرداد ( ٢١ن م
 رفتنيبچه ها ماونجا بودم كه كم كم  ٨:٣٠من ساعت   بايشما بگم. تقر يخواستم تجربه ام رو برا

از دم در سازمان سنجش اگه كه به  نكهينكته ا هيآزمون ما شروع شد.   9:30ساعت  بايداخل و تقر
كوچه  هيسر  ديبر ترنييپا كميدست چپتون هست كه  يفرع ابونيخ هي ديبر عصريول دونيم هطرف

(اوشابه  Hype اي RedBull توننيمثل من خواستن م ييهستش اونجا اگه بچه ها پرماركتيه هي
امتحان تو بخش  نيرفت و برگشت كه ح برهينم شتريب قهيدق 6 5زا) بخرن اونجا. كه كال  يانرژ

حداقل  ايداشته باشن  تيحساس نيها به ا يخسته نشن (البته ممكنه بعض نگيستنيو ل نگيدير
 نشه) يباعث ضرر ينكرده  واسه كس ييخدا شنهادميپ نيتست كرده باش باريقبلش 

 و بعدش از مطالب آزمون. دميم حيسر جلسه رو توض يهااز اتفاق يسر هي اول

از همون  بورديك يعنينشده  تيها متاسفانه آپد ستميخوب بود. دوما س يليبرخورد همه خ اوالً
 ينم يكس چيه نكهينكته ا هينداشتند فقط به روز نبودن. يها بود اما خب مشكل خاص يميقد

 يآب پر رو رو وانيل شدينم يآب و حت يبطر يرو با خودش داخل برره (حت يزيچ چيتونست ه
بخاطر مشكل  گفتشياز شركت كننده ها كه م يكيكه  ي) به طورديكه وسط آزمون بخور ديبزار زيم

الكر بزاره كه  يقرص پروپانولول همراهش باشه، اجازه ندادن و مجبور شد تو هيداره  ازين شيقلب
! كه خداروشكر موند:) ). اما مداد و خودكار مونديو ببره (البته اگه زنده م اديشد بعدش ب ازياگه ن
 يكيبود كه  نيا ،آزمون نيا يمتفاوت بود تو ديكه شا يا گهيبحث د هيبرد.  شدينبود و م يمشكل

 قهيدق 5 4برگشت بعد  يو اما وقت ييوسط آزمون رفت دستشو بارياز خانم ها كه امتحان داشت 
 نگيستنيل وقتاما اصال بهش اجازه ندادن، اون موقع  !يياصرار داشت كه باز بره دستشو يليدوباره خ

 جاديا ياديز ياون زبان آموز برا رفتن و بحث با مراقب، سر و صدا يسروصدا جاديبود، و با توجه به ا
نكنه و از آزمون محرومش كردند تا  يبحث گهيشد كه باالخره مراقب كارت هاش رو برد و رفت كه د

 يليخ دمدا يم گوش نگيستنيداشتم ل !. من خودم كه مثالچون برنگشت آنجا كه من اطالع دارم
شد كه استرس  ياون خانم) هواسمو پرت كرد و كال جوو آزمون طور مراقب و يموضوع (بحث ها نيا

اتفاق و  نيها ا يليها پرت بشه و تو ذهن خ يليكه حواس خ شديباعث م ديآورد و شا يبه وجود م
بچه  هيمراعات بق شتريب كميبهتر باشه  ديشا ني. سر همنگهايستنيآور بشه وسط ل اديبحث همش 



ي، حداقل طيشرا نيتو چن ميخودمون فكر نكن يو فقط به خواسته شخص ميها و دوستانمون رو بكن
دوم  و طوريكه فقط مراقب بشنوه نه كل سالن! يحساس يزمانخيلي آروم حرف بزنيم تو چنين 

ان حواستون دوست نكهيوما اس دوستان هميشه تو سكوت مطلق تمرين نكنيد كه جاهايي كم نياريد!
يا  آب خوردن اي ييبار مجاز هست كه وسط آزمون برا دستشو كيفقط  يباشه ظاهرا كه هركس

 شنهاديپ هي. (ديو بعد بر ديرياجازه بگ ديكن لنددست ب ديپاشه از سره آزمون، و حتما هم با هرچي كال
 نگيدير ي: وقتيرفتن دارن! با توجه به تجربه شخص ييبه دستشو ازين نگيديكه وسط ر ييكسا يبرا

كه بره قسمت  ديبزن continueشما تموم شد و  نگيديبخش ر گهيكه م اديم يقسمت شه،يتموم م
 نگيسنيمربوط به ل حاتياز اون قسمت توض قبلمرحله  هيبخش  نيا ،)نگهيسنيكه همون ل(بعد 

 هستش يزمان مناسب يليخ كه اون زمانو  ديرياجازه بگ د،يبزن continue نكهي. شما قبل اهستش
برگشتم و بعد برگشتن هم  ديطول كش قهيدق 4 3چون من خودم حدود  ديكارتونو انجام بد ديبر
از آزمون  يبخش چيزدم و ه continueبعد  اديبودم نفسم سر جاش ب ومدهبدو بدو ا سادميوا كمي

نزنيد خودش بعد چند دقيقه  continue(با توجه به اينكه بعضي قسمت ها اگه  رو از دست ندادم
 دينكن دايپ ياختالف زمان يليبچه ها خ هينكته هم حواستون باشه كه با بق هي.  )ميره مرحله بعد

  .نگيستنيل يبرا ديبش تيكنه و ممكن اذ دايشما تداخل پ نگيسنيممكنه با ل هيبق نگيكيوگرنه اسپ

رو كار كردم كه ريدينگ آزمون خيلي  48و  ٤٤تا  ٤٠هايTPOاما در مورد آزمون: من خودم قبًال 
، كه ديگه نميدونم از كجا آوردن انگار كينه داره از بس سخته!!) 48( تر بودهم راحت ٤٤تا  ٤٠از 

 پاورپوينت فايل خودم من . بودن consensus ،excludeلغاتش واقعا راحت بود مثالً دوتا از لغات 
م. اول آزمون كه فهميدم كه يك دخونو نر ١٢١٢و فايل بنظرم في بود كا كه خوندم رو عاليي آقاي

 كردم من كه اشتباهي دقيقه زمان ريگينگ من هستش دونستم كه ريدينگ من النگه. ٢٠ساعت و 
 اومده هم نقشه يه بود تايلند كشور مورد در كه دوم ريدينگ تو كه بود اين آزمون ريدينگ بخش در
يي كه شكل داشته  TPOتايلند رو نشون داده بود، من چون هيچ وقت با  كشور موقعيت كه بود

باشه برخورد نكردم، فكر كردم كه اون ريدينگ، ريدينگ النگ من هستش و به همين دليل ريسك 
دقيقه رو  ٢٥دقيقه وقت گذاشتم و سريع جواب دادم و روي دو تاي بعدي  10كردم و رو او يدونه 

هركدام وقت گذاشتم اما بعد فهميدم كه اولين ريدينگم النگ بوده و اميدوارم كه خيلي اشتباه نكرده 
 اين تايلند ريدينگ مورد در.بدين اختصاص بخودش رو كدوم هر وقت خالصه باشم تو اون يدونه. 

 و امدند كجا از و گيرند مي نشأت كجا از تايلند كشور مردم كه بود اين مورد در كه بدم رو توضيح



كجا برمي گرده كه سخت ترين ريدينگ بود در بين اون چهار ريدينگ بنظر من. يكي  به تاريخشون
پرندگان براي بهتر پرواز كردن بود مثل كم شدن وزن  adaptionديگه از ريدينگ ها در مورد انواع 

لت آيروديناميك بدنشون و شون كه شامل وزن ماهيچه ها و استخوان هاشون ميشه، يكي ديگه حا
  خالصه توضيحات ديگه. دوتا ريدينگ ديگه يادم نيست متاسفانه.

 ٤٤تا  ٤٠هاي  TPOها مثل همون listening سختي در مورد بخش ليسنينگ ميتونم بگم كه 
منظور اكثرا بود و شايد راحت تر، اما سوال ها كمي پيچيده شده بود يعني خودتون درك ميكنيد كه 

ارافريز شده و دقيقاً متن ليسنينگ بيان نميشه. اما پيشنهادي كه من دارم در دو قسمت جوابها پ
conversation  كه قسمتهاي اول هر دو پارتlistening  هستش، نكته برداري نكنيد چون ساده

زنند كه براحتي ميفهميد و جواب كنن در كل هم حد دو سه دقيقه حرف ميولي سريع صحبت مي
ن خودم نكته برداري ميكنم بعضي وقتا يسري نكات از دستم ممكنه در بره) اما واسه ميديد (چون م

  ساير بخش ها اگه بخواين ميتونين نكته برداري كنيد.

ها. سوال اول گفته بود  TPOدر مورد بخش اسپيكينگ خيلي سواالت راحت بود در حد همون 
 كه بود اين دوم سوال  معلم /  -پليس  افسر -كدوم يكي بايد بيشترين درآمد داشته باشه؟ پرستار

اين بود كه دانشگاه  3قيد با اين موضوع كه دكتر هاي مسن تر علم شون بيشتره؟ / سوال مواف آيا
announcement  داده بود كه مي خواد كتاب هاي كهنه ي توي كتابخونه رو جمع كنه تا جا

براي كتاب هاي جديد توي قفسه ها ايجاد شه و كتاب هاي كهنه هم به صورت آنالين رو سايت 
بزاره برا كسايي كه ميخوان استفاده كنن. دانشجو موافق بود و گفت ايده خوبيه چون دانشجوها 

هاي قديمي دسترسي پيدا كنند و نياز ندارند حملشون كنن چون آنالين براحت تر ميتونن به كتا
و كتاب هاي جديد خريدداري  ميشه باز جا ها قفسه تو جديد هاي كتاب برا اينكه دوم در دسترسن و

سوال چهارم در مورد اين بود كه رئيس يك بخش دانشگاه  / .شده توسط دانشگاه قابل استفاده ميشن
كرد اما بودجه هاي دانشجوها بود بايد هزينه ي يك سفره دانشجويي را اماده ميكه مربوط به سفر

خالي بود دو راه حل پيشنهاد شد يكي اين كه درصد كمي از مبلغ از دانشجوها گرفته شود كه اين 
شد افراد با توان مالي كمتر در مراسم شركت نكنندهمچنين درصد زيادي از مبلغ براي باعث مي

هم باقي مي ماند و دوم اينكه گروهي ارزان قيمت تر را به داخل دانشگاه دعوت كنند و  دانشگاه باز
به اين ترتيب هزينه اجاره كردن مكاني براي برگزاري مراسم در خارج از دانشگاه و همچنين هزينه 

سوال آخر هم اين بود كه بعضي حيوانات فقط از برگ درختان  / شودرفت و آمد صرفه جويي مي



اينگونه حيوانات براي تامين پروتئين  adaptionكنن كه اين برگها پروتئين كافي ندارند و ه ميتغدي
بدن شون چيه: فكر كنم يكي استفاده از مكمل غذايي و يكي هم خوردن برگ ها تو زمان خاصي از 

    ها رو داره nutritionبيشترين  اون وقت ها برگ درخت روز هستش كه

تو بخش ريدينگش گفته بود كه يسري درخت  integratedخش رايتينگ سوال اول ب مورد در  
ها هستن كه ريشه قوي و بلندي دارن و تو مناطق خشك و شرايط سخت خشكي تمام منابع آب 

برن. ريدينگ سه تا رو براي خودش استفاده ميكنن و در نتيجه گياهان غالب منطقه رو از بين مي
ور اين درخت ها رو از بين ببريم، يكي گفته بود كه اونارو بسوزونيم، هر پيشنهاد داده بود كه چط

چند كه سوختن باعث ميشه بقيه گياهان هم بسوزه اما با استفاده از كود و مواد شيميايي دوباره 
گياهان رو زنده ميكنيم. دوم اينكه اين درخت ها را قطع كنيم وبالفاصله گياهان غالب منطقه رو 

گيرن كه به اون درخت اين گياهان سريع رشد ميكنن و جلوي نور خورشيدو مي كشت كنيم، كه
رن و سوم اينكه از روش طبيعي استفاده كم خودشان از بين ميها نرسه و درختا خشك بشن و كم

هاي درختارو جمع كنيم كه از برگهاي اين درخت ها بخورن كه كم كم از بين  predatorكنيم كه 
اين روش منطقي نيست چون نه تنها باعث  مورد روش اول براي سوختن گفتشدر برن و ليسنينگ 

هاي اون درخت ها از طريق رودخونه هاي نزديك مي تونه seedميشه كه بقيه گياهان بسوزند بلكه 
به مناطقي كه سوخته نشده برن و باز در جايي ديگه با شرايط مناسب دوباره رشد كنن.در مورد 

كنن و اين  نيست كه گياهان كشت شده سريعتر رشدبود كه تظميني  قطع كردن درختان گفته
ها اينقدر سريع و  predetorدليل قانع كننده نيست و در مورد روش آخر هم گفته بود كه اين 

 replaceكافي نيستن كه با خوردن برگها، درخت رو از بين ببرن و درخت دوباره برگ جديدي رو 
  ي كنه.م manageخودشو  surviveميكنه 

هم گفته بود كه آيا موافقيد كه براي موفقيت در هر تجارتي بايد كلي هزينه  رايتينگسوال آخر 
دليل: ميشه به جاي هزينه و تمركز تو بخش  2براي تبليغات صرف بشه؟ من خودم گفتم كه نه، 

فيت باال كرد و كيفيت رو باال برد كه خود اين كي سرمايه گذاريكيفيت افزايش رو بايد تبليغات، 
رو  ه) ميشه كه ميتونword of mouthيم دهن به دهن (يا اصطالحا قمسترتبليغات غيباعث 

-Rolls  شركت ساخت ماشين (مثال: رو بيشتر كنهتجارت  تفروش بيشتر و شانس موفقي
Royce بخش در زياد هزينه عدم با ميتونم كه بود اين-2 )...موفق هست و  و نداره تبليغ اصال كه 



از قشر  رو بيشتري هاي مشتري ميتونن روش اين به و بيارن پايين را محصوالت قيمت تبليغات
  كنن. جذب بيشتر جامعه جهاني

تشكر و زحماتشون  هادر آخر جا داره كه از آقاي عاليي عزيز و همكارانشون براي همه راهنمايي
و از اون دوست  بودم اما كالس هاي مجازي خيلي برام مفيد بودن تهرانكنم ( من با وجود اينكه 

 كه اميدوارم .)عزيزم كه اين كالس مجازي رو بهم پيشنهاد داد واقعا قدرداني ميكنم، سپاس
  . و دارمرآرزوي موفقيت براي همه دوستان و  باشه بوده مفيد توضيحات

 


