
 .محترم آموزان زبان همه و گرامی اساتید خدمت سالم عرض با

 میزارن اشتراک به کشور مختلف سنترهای از تجربشونو دوستان و انداخته راه کانال این که خوبی سنت پیرو

 .بزارم اشتراک به تجربمو که دونستم وظیفه هم بنده

 .بود ساری شهر تو مازندران پزشکی علوم دانشگاه داشتم آزمون آگوست 27 بنده که سنتری

 .سروصدا از دور و شهر خارج و هست خزرآباد جاده تو که بوده دندانپزشکی دانشکده تو سنتر این اینکه اول

 جو بودن آروم به موضوع این و نشد شروع هنوز دانشگاه پاییز ترم خوب داشتم امتحان من که هم روزی 

 .افزود دانشگاه

 هدفون ,سیستماش ,اتاقش هست کیفیت با و نو امکاناتش هست جدیداالحداث دانشکده این چون اینکه بعدی نکته

 بودم داده هم آزمایشی آزمون تهران تو موسسه یه تو قبال من که نیست باز زیاد بندیها پارتیشن .اینکه فقط...و

 صندلیهاش سنتر این تو ولی بود ای چهارپایه صندلیهای این از نداشت جالبی صندلی اونجا ولی بود همین هم

 .بود تنظیم قابل و مانند اداری

 مشکلشو سریع داشت مشکلی کسی هم کردن رعایت سکوتو هم انصافا که بودن خانم دوتا و آقا یه مراقباشم

 .میکردن حل

 زیاد خطا احتمال کردن تایپ موقع که بود هم نزدیک کیبوردش های دکمه که بود این داشت که مشکلی یه

 .میشد

 آبمیوه و کیک هم ای دقیقه 10 بریک زمان بود میز هر رو خودکار یه و مداد یه و A4 برگه تا سه اینکه و

 سرویس و بود عالی که هم سرمایشی سیستم.میدادن بهش داشت نیاز کسی اگه که داشتن هم معدنی آب .دادن

 .بود آزمون اتاق کنار هم بهداشتی

 میگیرید یاد خودتون یا کالسا از یا که تکنیکهایی با تمرین و تکرار با و بود TPO سطح در کامال آزمونشم

 .بیاین بر پسش از میتونین

 رایتینگ اینکه فقط گذاشتن کانال همین رو قبل پست تو که بود همونایی رایتینگ و اسپیکینگ موضوعاتشم

Integreted قابل میشن ساخته جنوبی آسیای مناطق در که محصوالتی اینکه درخصوص بود چالشی یه 

 .نه یا هستن ای مدیترانه مناطق به ارسال

 اورگان ایالت تو خاصی گیاه یه بود شناسی گیاه یادمه که یکی بود متفاوت قبل پست با کمی من ریدینگای

 !نیست ذهنم تو دیگش دوتای

 دریایی موجودات ,شمسی منظومه بود میشد تکرار TPO و تافل کتابای تو که موضوعاتی شبیه هم لیسنینگ

   ...و

 یه آزمون انتهای که بود این بود ذهنم تو دوستان از یکی تجربه رو کانال همین از من که هم اخر و مهم نکته

 .نره یادتون اینو بدید پاسخ آزمون ریپورت و تصحیح به راجع سوال به باید که هست قسمتی

 .دوستان همه برای موفقیت آرزوی و کانال این گردانندگان و اساتید از مجدد سپاس


