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  سالم
سازمان سنجش آزمون دادم. در ابتدا توصيه ميكنم زماني كه اعالم ميكنن داوطلبان از سالن انتظار به سمت  12:30تير ساعت  25من جمعه 

تو سالن انتظار بيرون و نفرات آخر برين. چون اتاق قبل از محل آزمون تهويه مناسبي نداره و مرحله  محل آزمون برن يا نفرات اول بريد يا بمونيد
دقيقه در اون اتاق مجبور به انتظار شدم و اصال اتاق شرايط  20سكيوريتي چك هم توسط دوستان سنجش خيلي طول ميكشه. من نزديك 

باشيد، چون به يك نفر ايراد گرفتن و طرف مجبور شد زنگ بزنه براش يكي ديگه بيارن. مناسبي نداشت. حتما دو مدرك شناسايي همراه داشته 
مسئولين مركز هم برخوردشون خيلي خوب بود. در نهايت در كابين خودتون قرار بگيريد و آزمون رو شروع كنيد. متاسفانه دو ميز سمت راست 

ميكردن و با هم صحبت ميكردن. از مراقب خواستم تذكر بده بهشون و تذكر من سيستمشون مشكل فني داشت و دوستان كناري اصال مالحظه ن
رف كنن و سر و صدا كردن و كال طهم داد با اين حال زياد كارساز نبود. بعد هم كه خود مسئولين سنجش اومدن مشكل سيستم هاشون رو بر

از وقتم هدر رفت كه در آخر باعث شد چند سوال آخر رو  دقيقه نتونم زياد تمركز كنم روي متن ريدينگ ها و خيلي 10باعث شدن حدودا 
من توي خونه كه تمرين ميكردم، جلوي تلويزيون كه خيلي هاش رو با عجله زدم كه برسونم).  ريدينگ سومشانسي بزنم (به غير از سوال هاي 

ورت باور نكردني تمركزم رو بهم ميزد. ريدينگ اما پچ پچ دوستان سر جلسه به ص و با كلي سر و صداي اطرافيان ريدينگ و ليستنينگ ميزدم
كه اول درباره ي تاثير گرمايش جهاني بر مهاجرت يه نوع پروانه به سمت مناطق شمالي تر بود. ريدينگ دوم درباره ي مغز دلفين ها بود و اين

به دليل هم درباره تاريخ ظروف چيني بود. چرا مغزشون بزرگه. ريدينگ سوم درباره ي مراحل اوليه تشكيل منظومه شمسي بود و ريدينگ آخر 
  مشكلي كه براي من به وجود اومده بود درباره ي سطح ريدينگ ها و سواالتشون نميتونم نظري بدم.

ليستنينگ هاي كانورسيشن هم يكيش دانشجو اومده بود كتابخونه دنبال مرجع ميگشت براي تحقيقش درباره تاريخ راه آهن، يكيش هم استاد 
تغيير موسيقي اپرا توسط يه موسيقي دان بود. يكيش در مورد فت چطوري مقاله ات رو بهتر كن. در مورد لكچر ها يكيش تاريخچه ي بهش ميگ

 ليفرنيا و تاثيراستفاده از انرژي زمين گرمايي براي توليد انرژي بود. يكيش درباره ي انتقال يه نوع قورباغه به استراليا و انتقال يه نوع گياه به كا
 timeهم درباره ي يه نظريه بود كه هم به اقتصاد ربط داشت هم به روانشناسي و موضوعش هم مثبتشون بر اكوسيستم اونجا بود. آخري 

discounting به نظر من ليستنينگ ها ساده بودن و نكته مبهمي نداشتن. . بود  
  ثير بيشتري در جامعه ميذاره:مورد تا 3اسپيكينگ هاي اينديپندنت يكيش اين بود كه كدوم يكي از اين 

 بهبود سيستم آموزشي -1
 افزايش فرصت هاي شغلي -2
 بهبود وضعيت درماني -3

  سوال دوم ميگفت اگه يه دوست به مشكل خورد آيا بايد بدون اينكه كمك بخواد به كمكش رفت يا نه؟
اول بتونن تقاضا بدن اتاقشون رو عوض كنن و سوال سوم توي ريدينگ يه دانشجو توصيه كرده بود دانشگاه اجازه بده كه دانشجوهاي سال 

گوينده هم موافق بود و از تجربه شخصيش ميگفت كه سال اول هم اتاقيش اذيتش كرده بود و گفت در ازاش دانشگاه پول بخواد كه همه نيان 
  تقاضا بدن، فقط اونايي كه مشكل دارن بيان. 

ات معلق با بارون به سطح زمين ميان و لكچرر هم ميگفت توي آفريقا همين باعث سوال چهارم ريدينگش درباره ي يه پديده جوي بود كه ذر
  شده يه منطقه اي خيلي حاصل خيز بشه. 

كار ميكنن و يكيشون گفته بود مريضه نميتونه بياد. راه حل هاش  gymسوال پنجم مشكل طرف اين بود كه مسئول دانشجو هايي بود كه توي 
يا به طرف بگه كارت ساده است، اشكال نداره  جاش رو پر كنه با اين حال كه عصري با دوستاش قراره درس بخونهخودش بره  يا هم اين بود كه

  مريضي، بيا سر كارت. 
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مهندس كامپيوتر  سوال ششم دو مزيت اينكه به كارمند ها بين كار استراحت داده بشه. يكيش اين بود كه ذهنشون باز ميشه و مثالش هم يه
، يه دفعه جواب مشكلش رو تبود كه ساعت ها زل زده بود به مانيتور اما چيزي به ذهنش نميومد. وقتي پاشد رفت پارك يه قدمي بزنه و برگش

جاي پنج روز، چهار  پيدا كرد و مزيت دوم هم اين بود كه بازده كارمند ها باال ميره و مثالش هم يه كارخونه اي بود كه با كارمنداش گفته بود به
  روز بيان و اين باعث شده بود توليد كارخونه باال بره (جل الخالق!!!!!)

و استفاده از دي اكسيد كربن هوا  biofuelسوال اول رايتينگ درباره جايگزيني سوخت هاي فسيلي با سه سوخت جايگزين يعني هيدروژن، 
سبي باشن و دليل مياره. سوال دوم هم گفته بود آيا موافقيد والدين به كودكان هر هفته بود كه لكچرر ميگه اينا هيچ كدوم نميتونن گزينه منا

  پول تو جيبي بدن يا نه. 
قه هم دقي 6كلمه و  301توي رايتينگ من تا هفته قبل از آزمون فكر ميكردم وقت كم بيارم اما تمرين كردم خودم رو رسوندم. رايتينگ اول 

  دقيقه هم براي مرور.  5كلمه و  544براي مرور، رايتينگ دوم 
عوض نكردن و وقتي برگشتم همون برگه هاي قبلي سر جاشون بود اما شخصا توصيه  breakنكته ي ديگه اين كه برگه هاي چرك نويس رو در 

ده كنيد. با اين حال ميكنم به جاي تالش كردن براي نوشتن تمپليت ها، اينقدر تمرين كنيد كه تمپليت ها توي ذهنتون آماده باشه و استفا
بود و منم ديدم بي كارم يه دور نوشتمشون  وقت كافي براي نوشتنشون continueحتي بعد از بريك وقتي طرف رمز رو زد هم قبل از زدن 

تا آخر  من سعي كردم طولش بدم اينكه يه مورد ديگه هم. كه مرور بشه اما بذاريد مسئول سنجش رمز رو بزنه بره بعد شروع كنيد به نوشتن
وم ليستنينگم بخوره به اسپيكينگ ديگران و يك دقيقه و نيم هم از ليستنينگ اضافه آوردم و سعي كردم ببينم تاپيك چيه، اما صدا اونقدر مفه

  نبود كه بتونم بفهمم.
        . همگي موفق باشيددر آخر 


