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آگوست سنتر امیربهادر آزمون داشتم. چندتا نکته فنی و چندتا نکته  ۱۲من 
 .حاشیه ای رو بدونید خالی از لطف نیست

 : نکات فنی#
به بعد بود. حتی مثال کلماتی که تو  TPO 40 آزمون خیلی شبیه آزمون های

 .ریدینگ پرسیده شده بود بیشتر تو این بخش بود
ریدینگ ها متشکل از پاراگراف های طوالنی بودن که واقعا باعث میشد تمرکز 

 .رو کم کنه، پیشنهاد میکنم اینجور مواقع از نوت برداری کمک بگیرید
لیسنینگ تفاوتی با تی پی او ها نداشت، ولی زمان بندی پاسخ به سوال هارو 

ه، چون برخی دقت کنید. هر بخش لیسنینگ ده دقیقه زمان برای کل بخش دار
 .نرم افزار های تی پی او اینجور نیس یه وقت اشتباه نکنید

تی پی او  اسپیکینگ و رایتینگ که معمولی و میتونم بگم حتی کامال شبیه 
  .های زیر بیست بود

 
واقعا نگران نباشید، تکرار و تمرین و عادت به سبک و استایل تافل باعث موفقیت 

 .تو آزمون میشه. فقط تمرین
رای بخش ریدینگ فقط تی پی او زدم، تقریبا تمامش رو خوندم و تا تونستم ب

تحلیل کردم، برای بخش لیسنینگ مستند بیگ بنگ رو پنج فصلش رو دیدم 
بهمراه خود تی پی او ها، تو زمان های استراحت بیگ بنگ میدیدم، هم فان 

و تقریبا بعد  بود هم مفید. برای اسپیکینگ هم از اینترنت تمپلیت گرفتم چندتا
 داشتم. برای رایتینگ از کتاب یه ماه برای هر سوال دو سه نوع تمپلیت قوی 

Master skills استفاده کردم و باز چند تمپلیت از اینترنت. 
و همیشه از نرم افزار ممرایز برای یادگیری و مرور لغت استفاده میکردم، 

دو تا نیم ساعت در  زیر دستم بود، یه چیزی حدود ۴۰۰واژه و  ۱۲۱۲همیشه 
 .روز مرور داشتم. خیلی مفید واقع شد

 
 :نکات حاشیه ای#
 

دقیقه  ۷.۲۵تو سنتر امیر بهادر همه چی بسیار خوب پیش رفت. من ساعت 
که درب موسسه باز شد وارد شدم، اسممو تو لیست در آوردم و تقریبا جز ده 

 .نفر اول رفتم داخل
افتاد بدون هیچ تعللی، تو وضعیت چک هم با یه کارت ملی هوشمند کارم راه 

به راحتی و سرعت عکس گرفته شد و متن چک رو هم خوندم و کابینم تعیین 
من تو کابین خودم بودم، منتظر باید مینشستیم تا یازده نفر  ۸.۱۵شد. ساعت 

آزمون شروع شد.من طبقه  ۸.۴۰داخل اتاق همه بیان تا شروع بشه، تقریبا 
ترسیدم که تو بریک اذیتم کنه، که ازش می ششم بودم،همون چیزی
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خداروشکر تو طبقه پنجم سرویس بود و همچنین تو بریک آسانسور تعللی 
 .نداشت

 .خودشون تو کابین آب معدنی میدن، حتی تو بریک پذیرایی هم میکنن
 ...همه چی خوب بود و ما که دشواری نداشتیم

 

  به امید موفقیت همه دوستان
 : محتویات آزمون
 
#Writing Task 2 

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?  

For any business to be successful, it must spend a lot of money on 
advertising. 
#Speaking Task 1  

🔷 Which of the following professions should be paid the highest 

salary?  
- Nurse  
- Police officer  
- Teacher  
Choose one and explain why you think it deserves to be paid a higher 
salary than the other two. 
#Speaking Task 2  

🔷 Do you agree or disagree with the following statement?  

Older doctors are more knowledgeable than younger doctors 
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