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#تجربه آزمون  27آگوست تو #سﻨﺘرGEMS-VAMS

با سﻼم

درباره سﻨﺘر :سﻨﺘر بر خﻼف تصوري كه داشﺘم و چيزايي كه از بقيه شﻨيده بودم ،خيﻠي خيﻠي خوب بود.
ﻫﻤه چيز كامﻼ سر وقت و مﻨظم بود .چكيﻨﮓ ﻫﻤه ي بچه ﻫا راس ساعت  9تﻤوم شد .محل آزمون خيﻠي
خوب بود .رو به روي ﻫر سﺘون از ميزﻫا يك كولر گازي و يك ساعت ديواري بود ،كابيﻦ ﻫر كس جدا و با
فاصﻠه از بقيه بود .نسبت به آزمون آزمايﺸي كه در سﻨﺘر اميربهادر داده بودم فاصﻠه ﻫا بيﺸﺘر بود و ايﻦ
خيﻠي تﻤركز مﻦ رو بيﺸﺘر كرد .صدا تا حدودي شﻨيده ميشد اما اذيت كﻨﻨده نبود .
برخورد ﻫﻤه ي ﭘرسﻨل خيﻠي خوب و مثبت بود به طوري كه مﻦ سريﻊ به محيﻂ عادت كردم و ﻫﻤه ي
اسﺘرس اوليه م از بيﻦ رفت .
درباره نوشت افزار ﻫم ﻫر كس يك مداد و سه برگ  A4زرد رنﮓ داشت .
وسطاي بخش اول آزمون آب معدني بيﻦ بچه ﻫا ﭘخش كردن و در زمان اسﺘراحت ﻫم با كيك و آبﻤيوه تو
ﻫﻤون طبقه ﭘذيرايي كردن؛ سرويس بهداشﺘي ﻫم تو ﻫﻤون طبقه ي آزمون بود و در نﺘيجه خيﻠي وقت
اسﺘراحت به خاطر جابجايي بيﻦ طبقات تﻠف نﻤيﺸد.
در كل مﻦ خيﻠي از ايﻦ سﻨﺘر راضي بودم.
فقﻂ يك نكﺘه ي مﻨﻔي كه راجﻊ به ايﻦ سﻨﺘر ميﺸه گﻔت فاصﻠه ي زياد مسئول جﻠسه با شركت كﻨﻨده ﻫا
بود و چون سالﻦ بزرگ بود خيﻠي سخت ميﺸد براي عوض كردن برگه ﻫا يا مداد صداشون كرد .البﺘه ايﻦ
براي مﻦ مﺸكﻠي ﭘيش نياورد چون كاغذ كم نياوردم اما خيﻠي ﻫا رو ميديدم كه مجبور ميﺸدن بايسﺘﻦ تا
مراقب ببيﻨﺘﺸون.

درباره آزمون  :به نظرم ﻫﻤه ي قسﻤت ﻫاي آزمون دقيقا در سطح  TPOﻫا بود و حﺘي بخش speaking
به نظرم آسون تر از  TPOبود.
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يكي از  listeningﻫا تكراري بود و عيﻨﺸو قبﻼ تو  TPOديده بودم .البﺘه مﻦ ليسﻨيﻨﮕم ﻻنﮓ خورد كه
خيﻠي براي مﻦ خسﺘه كﻨﻨده بود .اما تايم اسﺘراحت خسﺘﮕيم رو جبران كرد.
درباره  readingتﻨها سخﺘيش فونت بدش بود .فونﺘش مثل  TPOنبود و ﭘاراگرافا فاصﻠه نداشت)اما با
فﻠش مﺸخص شده بود( اما مﻦ آخراش واقعا چﺸﻤم داشت اذيت ميﺸد و خوشحال بودم كه ريديﻨﮕم ﻻنﮓ
نخورده.
يه نكﺘه ديﮕه كه به نظرم مهﻤه بﮕم ايﻨه كه چون ﭘارت ﻫاي مخﺘﻠف رو ﻫﻤه ﻫﻤزمان تﻤوم نﻤي كﻨﻦ ،چﻨد
دقيقه قبل از شروع اسﺘراحت و ﻫﻤچﻨيﻦ آخراي آزمون رفت و آمد زياد ميﺸه و مﻤكﻨه آدم ﻫول كﻨه .مﻦ
خودم اولش حواسم ﭘرت ميﺸد اما سعي كردم فقﻂ رو مانيﺘور خودم تﻤركز كﻨم .لطﻔا در ايﻦ مواقﻊ اصﻼ
اسﺘرس نﮕيريد و توجهﺘون فقﻂ به زمان خودتون باشه.
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