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 GEMS-VAMS سنتر#آگوست تو  27تجربه آزمون #

 

 با سالم

 

خوب بود.  يليخ يليبودم، خ دهيشن هيكه از بق ييزايكه داشتم و چ يدرباره سنتر: سنتر بر خالف تصور
 يليتموم شد. محل آزمون خ 9بچه ها راس ساعت  يهمه  نگيكامال سر وقت و منظم بود. چك زيهمه چ

كس جدا و با  هر نيخوب بود. رو به روي هر ستون از ميزها يك كولر گازي و يك ساعت ديواري بود، كاب
 نيبود و ا شتريداده بودم فاصله ها ب ربهادريكه در سنتر ام يشيبود. نسبت به آزمون آزما هيفاصله از بق

  .كننده نبود تياما اذ شديم دهيشن يرد. صدا تا حدودك شتريتمركز من رو ب يليخ

 يعادت كردم و همه  طيبه مح عيكه من سر يخوب و مثبت بود به طور يليپرسنل خ يهمه  برخورد
  .رفت نيم از ب هياسترس اول

  .زرد رنگ داشت A4 مداد و سه برگ كينوشت افزار هم هر كس  درباره

تو  وهيو آبم كيبچه ها پخش كردن و در زمان استراحت هم با ك نيب يبخش اول آزمون آب معدن يوسطا
كردن؛ سرويس بهداشتي هم تو همون طبقه ي آزمون بود و در نتيجه خيلي وقت  ييرايهمون طبقه پذ

 .استراحت به خاطر جابجايي بين طبقات تلف نميشد

 .بودم يسنتر راض نياز ا يليكل من خ در

مسئول جلسه با شركت كننده ها  اديز يگفت فاصله  شهيسنتر م نيكه راجع به ا يمنف ينكته  كي فقط
 نيمداد صداشون كرد. البته ا ايعوض كردن برگه ها  يبرا شديسخت م يليبود و چون سالن بزرگ بود خ

تا  ستنيبا شدنيكه مجبور م دميديها رو م يلياما خ اوردميچون كاغذ كم ن اوردين شيپ يمن مشكل يبرا
 .نتشونيمراقب بب

 

 speaking بخش يها بود و حت TPO در سطح قايآزمون دق يقسمت ها يآزمون : به نظرم همه  درباره

 .بود TPO به نظرم آسون تر از
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النگ خورد كه  نگميسنيبودم. البته من ل دهيد TPO قبال تو نشويبود و ع يها تكرار listening از يكي
 .رو جبران كرد ميستگاستراحت خ ميمن خسته كننده بود. اما تا يبرا يليخ

نبود و پاراگرافا فاصله نداشت(اما با  TPO تنها سختيش فونت بدش بود. فونتش مثل reading درباره
فلش مشخص شده بود) اما من آخراش واقعا چشمم داشت اذيت ميشد و خوشحال بودم كه ريدينگم النگ 

 .نخورده

كنن، چند  ياي مختلف رو همه همزمان تموم نمكه چون پارت ه نهينكته ديگه كه به نظرم مهمه بگم ا يه
و ممكنه آدم هول كنه. من  شهيم اديآزمون رفت و آمد ز يآخرا نيقبل از شروع استراحت و همچن قهيدق

مواقع اصال  نيخودم اولش حواسم پرت ميشد اما سعي كردم فقط رو مانيتور خودم تمركز كنم. لطفا در ا
 .ان خودتون باشهو توجهتون فقط به زم ديرياسترس نگ

 

 آرزوي موفقيت براي همه با


