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ــه  ــتین ؟ چ ــوب هس ــزم . خ ــتان عزی ــما دوس ــه ی ش ــر هم ــام ب س
ــاده ی  ــاب فــوق الع ــه کت ــا ی ــون هســتیم ب ــاره در خدمتت ــرا ؟ دوب خب
دیگــه . همونطــور کــه خیلــی از شــما میدونیــد قبــا کتــاب  مهــارت 
هــای گرامــر در امتحانــات تســتی را بــرای شــما آمــاده کردیــم . ایــن 
بــار بــا هــم دیگــه میریــم ســراغ قســمت READING ...  قصــد 
ــا یــاد گرفتــن مهــارت هــای مختلــف بتونیــد در  مــا اینــه کــه شــما ب
کمتریــن زمــان ممکــن بــه تســت هــای آزمــون هــای مختلــف پاســخ 
بدیــد . بــا اســتقبال خوبــی کــه از کتــاب گرامــر کردیــد کلــی انــرژی 
ــا یــه عالمــه انــرژی مثبــت اومدیــم تــا مهــارت هــای  گرفتیــم و ب
READING را هــم آمــوزش بدیــم . بــرای دوســتانی کــه تــازه 
بــه جمــع مــا اضافــه شــدن بایــد بگــم کــه اینجــا فضــا کامــاً خودمونیــه 
... یعنــی وســط درس دادن مــن ، اگــه دلتــون خواســت آب بخوریــد 
، اگــه دلتــون خواســت بــا موبایلتــون حــرف بزنیــد ، اهــل تلگــرام 
کــه اصــاً نیســتید ) مثــاً الکــی مــا تلگــرام نداریــم ! ( ، امــا احیانــاً 
یهــو کســی کار ضــروری پیــدا کــرد ، خواســت پیامــی بــده  ، کانالــی 
چــک کنــه ، بــره تــو پــی وی شــیطونی ، مــا پایــه ایــم ... هیــچ مشــکلی 
ــون  ــر درس بهت ــان ه ــر در پای ــاب گرام ــن کت ــط عی ــت ! فق نیس
ــده ...  ــواب ن ــه درســت ج ــی ک ــال کس ــه ح ــدم . وای ب ــن می تمری

 خــودم شــخصاً تلگرامشــو پــاک میکنــم ... واال

       اگه آماده هستید شروع کنیم ... 

 ،  Reading ســواالت  نــوع  مــورد  در  مختصــری  اول  مــن 
ــه ســواالت و در کل هــر  ــرای پاســخ دادن ب اســتراتژی مناســب ب
آنچــه کــه شــما بایــد در مــورد Reading بدونیــد را توضیــح میــدم. 
ــت و  ــه راح ــم ک ــاد میگیری ــم ی ــا ه ــی را ب ــارت های ــد از اون مه بع
ســریع و بــا خیــال راحــت بــه ســواالت ایــن بخــش در هــر آزمونــی 
کــه هســت جــواب بدیــم . حــاال چــه آزمــون تافــل و آیلتــس باشــه 

ــور ارشــد و ...   ــه کنک و چ
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متاســفانه خیلــی از داوطلبیــن بــه علــت وقــت گیــر بــودن، 
ایــن بخــش را در امتحانــات رهــا میکننــد و تســت هاشــو 
نمیزننــد . خــوب ایــن چــه کاریــه ؟ ایــن کتــاب رو قشــنگ 
بخونیــد اونوقــت در عــرض ســه ســوت بــه تمــام ســواالت 

پاســخ میدیــن ... میگیــن نــه ؟ امتحــان کنیــن ! 

اولیــن نکتــه ای کــه در مــورد تســت هــای Reading بایــد 
بدونیــد اینــه کــه وقتشــون کمــه! پــس از همیــن امــروز بایــد تمریــن 
کنیــد کــه متــن را ســریع بخونیــد . خارجیــا یــه مثلــی دارن کــه میگــه :

در مــورد امتحــان هــا هــم همینطــوره ! زمــان امتحــان کوتاهــه ! ســریع 
بخــون ! بعــداً روش هایــی را یــاد میگیریــم کــه بــا اســتفاده از اونهــا 
ــخ  ــواالت Reading پاس ــه س ــی ب ــی کم ــان خیل ــد در زم میتونی

بدیــد. 

و امــا نکتــه ی دوم : قــرار نیســت متــن را کــه خوندیــم بعــدش بریــم 
ســخنرانی کنیــم ! پــس خیلــی هــم تــوی خونــدن متــن عمیــق نشــید ! 

مــا فقــط میخوایــم چنــد تــا تســت باهــاش جــواب بدیــم ...

نکتــه ی ســوم : مهــم تریــن کار اینــه کــه شــما بفهمیــد متــن در مــورد 
ــدید ،  ــه ش ــن رو متوج ــوع مت ــه موض ــه . اگ ــت میکن ــزی صحب ــه چی چ

جــواب دادن بــه تســت هــا خیلــی آســون تــر میشــه . 

نکتــه ی چهــارم : اگــه موضــوع متــن را خیلــی متوجــه نشــدید نگــران 
نشــین ! هــر اطاعاتــی کــه بــرای پاســخ دادن بــه تســت هــا نیــازه ، 

داخــل متــن وجــود داره . فقــط بایــد پیــداش کنیــد .
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نکتــه ی پنجــم : وقتتــون را روی ســوال هایــی کــه مطمئــن نیســتید 
تلــف نکنیــد .اول همــه تســت هــا را پاســخ بدیــد ، بعــد اگــه زمــان 

داشــتید بریــد ســراغ تســت هایــی کــه شــک داریــن .

آخریــن نکتــه کــه خیلــی هــم مهمــه : خیلــی هــا اعتقــاد دارن کــه کســی 
ــره  ــه دای ــده ک ــواب ب ــوب ج ــه ســواالت Reading خ ــه ب میتون
لغــات بزرگــی داشــته باشــه . مــا منکــر ایــن مســئله نیســتیم . مــا هــم 
ــای متــن رو متوجــه بشــی راحــت تــر  ــم هــر چــی بیشــتر معن معتقدی
بــه ســواالت جــواب میــدی . امــا آیــا ایــن بــه معنــی ایــن هســت 
ــن  ــال ای ــه بیخی ــن را نمیفهم ــات مت ــی بعضــی از کلم ــه کس ــه اگ ک
قســمت بشــه ؟ صــد در صــد نــه ! مــا اینجــا بــا هــم ترفندهایــی را یــاد 
میگیریــم کــه تحــت هــر شــرایطی بــه ســواالت Reading پاســخ 
بدیــم . پــس بایــد ســعی کنیــد دایــره لغاتتــون را افزایــش بدیــد و اگــه 
فکــر میکنیــد در ایــن مــورد ضعیــف هســتید ناامیــد نشــین. مــا اینجاییــم 

تــا بتونیــم همیــن مشــکات را رفــع کنیــم . 

خوب دیگه خیلی حرف زدم ! بریم سراغ مهارت ها 
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