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  باقرنيا :خانوادگی نام  ارغوان: نام

  ..........................:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۴: سراسريي آزمون  رتبه

  رياضي و فيزيك: نوع دیپلم  هنر: دانشگاهی ي پیش رشته
  

  دانید؟  متان را درست میرا به شکل حضوري گذراندید یا غیرحضوري؟ آیا هنوز هم این تصمی) سال چهارم(دانشگاهی  ي پیش دوره  -1

خواهم بود که غیرحـضوري بگـذرانم    تر دل حضوري گذراندم چون غیرحضوري گذراندن براي ما ممکن نبود اما بیش          :پاسخ
  .تا درگیر امتحانات کتبی و عملی ترم نباشم

  آوردید؟  تر، چه تغییراتی به وجود می هاي قبل ي سال کنکور یا حتی سال  دوباره کنکور بدهید، در برنامه-! خداي نکرده-اگر قرار بود  -2

خصوص دوران قبـل از عیـد همـان روزي کـه      هاي مهم را تا جایی که ممکن است به کردم تمام درس  سعی می  حتماً :پاسـخ 
ي  ریـزي کـنم کـه بـه مـرور همـه       ها را طوري برنامه در نکته و تست عید و خرداد هم تست .اند مطالعه کنم تدریس شده 

  .بندي هر آزمون آموزشگاه برسم ی کنم تا جایی که ممکن است به بودجهسع .ها برسم تست

  کنید؟  هاي آزمایشی را چگونه ارزیابی می شرکت در آزمون  -3

کنـد و حـس    ي درس خوانـدن را تنظـیم مـی    بندي آزمون آزمایشی برنامه   حرکت با بودجه   .ثر است ؤخیلی مفید و م    :پاسخ
  با نقـاط ضـعف و قـدرت خـود آشـنا     ها  با شرکت در آزمونها  بچه. شود  می تر  بیشي تالش    رقابت در نتایج باعث انگیزه    

کنـد و    مـی شـنا آ ملموس و ها  فضاي کنکور را براي بچهکه اینضمن . کند  میریزي و تالششان جهت پیدا شوند و برنامه   می
  .شود  میثر واقعؤخیلی در کاهش استرس کنکور م

  آن در طول سال کنکور چه سفارشی دارید؟ هاي مطالعه و آهنگ تغییر  ي ساعت درباره  -4

ولی به نظرم  !شان در این باره عمل نکردم قع به توصیهادانند چون من خودم خیلی از مو خب مشاورها بهتر از من می   :پاسـخ 
  .تر شود  ساعت درسی افزایش پیدا کند و منسجماز ماه دي و دوران امتحانات به بعد باید حتماً

 ها؟ چرا؟ کالسی همراه دوست و هم دادید یا به تنهایی را ترجیح می اندن بهخو در سال کنکور، درس  -5

شـود و    زیرا با دیگران تمرکز الزم را ندارم و مرتب حواسم پرت می،دهم من همیشه تنها درس خواندن را ترجیح می        :پاسخ
  .م را هم ندارم به آن مسلطقدر براي خود تکرار کنم تا حس کنم که واقعاً نآکه مطالب را  فرصت این

  دانید؟ بازي براي رفع خستگی را در سال کنکور درست میsmsکردن از اینترنت و  استفاده  -6

خـصوص   اما براي خـود مـن در اکثـر مواقـع بـه     . کند هاي مختلف فرق می براي بچه !بینم از نظر منطقی مشکلی نمی    :پاسـخ 
ام  هـایی کـه برنامـه    کردم وقـت   سعی مییخت و مخصوصاًر  هم می  شد که اعصابم را به      اي می  اینترنت باعث مسایل حاشیه   

خر مانده بـه کنکـور بـراي اسـتراحت     آباشم و روزهاي  ي خوبی براي درس خواندن داشته خیلی سنگین است و باید روحیه 
ن  مثـل مـ  هـا هـم اصـالً    هچبعضی ب! هاي اجتماعی نروم با توجه به شناختی که از خودم داشتم       سراغ اینترنت و شبکه    اصالً

  .شد شان هم می نبودند و باعث تقویت روحیه
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  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

 . در سـال کنکـور الزم هـستند   ستراحت و تفریح بدون هیچ ساعت درسی کامالًنظرم روزهایی فقط براي ا     به. بله حتماً  :پاسخ
  . چند روز قبل و بعد از تعطیالت عیدگذارند مخصوصاً ثیر میأخیلی در بهبود روحیه ت

  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

کنـد و یـا دیگـران     رود یـا فکـر مـی    بله به نظرم داوطلب کنکور در این سال با حجم زیادي از کارهایی که انتظار می        :پاسخ
 در این بین وجـود  .ریزي کند خیلی درگیر و گیج است که چطور برنامه  روست و به نوعی      هگویند که باید انجام دهد روب       می

اش  د درسیراش را زیر نظر بگیرد و به او بگوید در اوقات مختلف سال چگونه باید ساعات و موا یک مشاور که روند درسی
اش را  رگیر کرده و روحیـه اش را با او تحلیل کند و گاهی سر مسائلی که ذهنش را د        را تنظیم کند و نتایج آزمون آزمایشی      

دفتـري کـه   . بخـش اسـت   ریزد البته به شکل مختصر و مفید با او صحبت کند بـراي او خیلـی مفیـد و اطمینـان     به هم می  
که او درك مشخـصی از کـار خـودش     اش را در آن یادداشت کند هم خیلی موثر است براي این     آموز ساعات درسی   دانش
  .باشد داشته

  کنید؟  را مثبت ارزیابی می...) آخر تابستان، نوروز، پیش از کنکور و (مطالعاتی آیا شرکت در اردوهاي   -9

که اوایل تمرکـز در حـضور بقیـه بـرایم خیلـی       ي نوروز شرکت کردم با وجود این  بله من فقط در اردوي هشت روزه       :پاسخ 
و در مجمـوع مطالعـات روزهـاي    شدم اما به تدریج این مشکالت حل شـدند   مشکل بود و در انتهاي اردو خیلی خسته می  

 خوشـایند نیـست و باعـث حـس خـستگی و      تر از این مـدت اردو واقعـاً   البته به نظرم بیش .ثر بودندؤاردو خیلی مفید و م   
شود و ساعات درسی مفید  طور به مرور زمان کم می ها هم همین شود در ضمن از جدیت بچه زدگی از درس خواندن می     دل

  .یابند کاهش می

  است؟ کدامشان؟  تان در رسیدن به موفقیت کنونی تأثیرگذار بوده ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي نظر شما آموزشآیا به    -10

خواند تا مـن کنجکـاو و    خواند و خودش هم خیلی کتاب می خب از زمان کودکی مادر من هرروز ظهر برایم کتاب می . :پاسخ
ام بـه   ام به کتاب و ادبیات باعث عالقـه  ام و عالقه و پیگیري ویسندگی بودهمشتاق شدم و از سن خیلی کم عاشق کتاب و ن          

بعـداً در تمـام دوران   . ام این است که مطالعه در کل برایم کار دشواري نیست و به آن عادت کرده  . هنرهاي دیگر هم شد   
خـصوص   ام بودنـد بـه   قـه ها مورد عال چون درس. ي هنر شدم    تحصیل همیشه درسم خوب بوده مخصوصاً وقتی وارد رشته        

  .گیرم خوشحال بودم ها را فرامی که آن خواندمشان و واقعاً از این هاي اختصاصی با عالقه و اشتیاق می ي درس درباره

  است؟  گیري داشته  در موفقیت شما تأثیر چشمها کتاب و خواندن کدام دبیرانهاي عمومی، آموزش کدام  در درس   -11
  

  اي سبطیآق: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  چی هاي زبان فارسی آقاي سبطی، کتاب آبی قلم کتاب امال و لغت نشر دریافت، کتاب: کتاب
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  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

  لیف خانم خاکبازأکتاب جامع عربی نشر مشاوران آموزش ت: کتاب

  خانم پرو: کالس
  دین و زندگی

  فقط کتاب درسی: کتاب

  جابريآقاي : کالس
. کتاب لغـات نـشر خیلـی سـبز      . لیف آقاي جابري  أکتاب جامع کنکور نشر خیلی سبز ت      : کتاب  زبان انگلیسی

  . نشر خیلی سبزend readingکتاب 

 است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  علی آقاي احمد رستم :کالس
ي اسـتاد و   همـراه جـزوه   بـه  )هـا  جدیدها و قـدیمی ( فی سازمان سنجشهمه منابع معر : کتـاب   درك عمومی هنر

  المعارف هنر دایرة

  آقاي مشیدي: کالس
  ریاضی و فیزیک

  ........................................................................... :کتاب

  آقاي شیردل: کالس
  ترسیم فنی

  ي استاد رش و جزوهکتاب قدیم و جدید آموش و پرو: کتاب

  آقاي گرجی :کالس
فـرم و طـرح    .هنـر المعارف  دایرةهاي معرفی سنجش و تعدادي منابع فرعی مثل    کتاب: کتاب  خالقیت تصویري

  مبانی هنرهاي تجسمی .رنگ

  شریف و خانم سارا فعلی خانم نسل:کالس
هـاي فرعـی تـاریخ تئـاتر و      ده از کتابخالقیت نمایشی نشر راه اندیشه و مطالبی پراکن        :کتاب  خالقیت نمایشی

  سینما مثل تاریخ سینماي بوردول و تاریخ تئاتر اسکار براکت
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  خانم هدي صالحی :کالس
  خالقیت موسیقی 

  نژاد يلیف کیوان جعفرالقیت موسیقی نشر کارنامه کتاب تأخ :کتاب

  خانم افسري :کالس
  خواص مواد

  خواص مواد نشر مبتکران :کتاب
  

  هایی دارید؟ افزایش آمادگی ذهنی و روحی در روز کنکور چه سفارشبراي    -13

ام این اسـت کـه از    توصیه .درس بکشند از یک روز قبل کنکور اصالً سراغ هیچ درسی نروند و کامالً دست از   که  این :پاسـخ 
 )اش  کنکـور عمـومی  حداقل(هاي قبل  مدتی قبل ازکنکور هرروز در ساعتی که کنکور قراراست برگزار شود یک کنکور سال    

اند زمان   بارها تمرین کردهاي که قبالً بندي کار کنند تا روز کنکور با آرامش طبق برنامه      را جواب بدهند و دقیق روي زمان      
تر اسـت و عـوض کـردن      االت طبق ترتیب دفترچه آرامش بخش     ؤبه نظر من جواب دادن به س       .باشند را در دست داشته   

شود شب  روز قبل کنکور هم تفریح حسابی مثل فعالیتی که باعث خستگی شود باعث می .کند ترتیب آدم را هول و گیج می      
  .باشند کنکور خواب بهتري داشته

ي شخصی، فشار خانواده، مشورت با دیگران، کـالس اجتمـاعی و حـرف     عالقه(اي انتخاب کردید؟  تان را بر چه پایه ي دانشگاهی   رشته   -14
 ...)و ! مردم

  .ي خودم  برحسب عالقهکامالً :پاسخ

  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  اگر به شما یک بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده   -15
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  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16
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  است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17
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 ........................................................................................................................................................................................ ..............................  
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  !مفصل و دقیقشان خیلی سپاسگزاریمهاي  خاطر پاسخ از خانم ارغوان باقرنیا به
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