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	����:خانوادگينام����:نام

..........................: ي دانشگاهي و دانشگاهرشته��
:ي آزمون سراسريرتبه

���� �����: نوع ديپلم��������� :دانشگاهيي پيشرشته

دانيد؟ ميمتان را درست ميرا به شكل حضوري گذرانديد يا غيرحضوري؟ آيا هنوز هم اين تص) سال چهارم(دانشگاهي ي پيشدوره-1

حضوري، بله:پاسخ

آورديد؟ تر، چه تغييراتي به وجود ميهاي قبلي سال كنكور يا حتي سال دوباره كنكور بدهيد، در برنامه-! خداي نكرده-اگر قرار بود-2

يعني براي خـودم مـشخص   . دادمگذاري كنم پاسخ ميها را عالمتها را با اين ديد كه براي بار بعد آن از ابتدا تست  :پاسـخ 

تـري نيـاز    به دقت بيشموارد نيازي به تست مجدد نيست، در كدام ام و واقعاًكردم كه كدام مبحث را خوب يادگرفته      مي

گرفتنـد حتمـاً سـعي    هايي را كه زياد از مـن وقـت مـي   تست. تر داردهاي نياز به يادگيري و مرور بيش دارم و كدام بخش   

 امسال وقت خيلي مهم    چون كالً . دادمها مي تري براي حل آن    دفعات بعد به خودم فرصت كم      كردم مشخص كنم و در    مي

☺. كردم آدمِ بهتري باشمو سعي ميكردم تر ميمدت دقيقريزي خود را چه بلندمدت و چه كوتاهبرنامه.است

كنيد؟ هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي ميشركت در آزمون-3

حـاال بـراي   . دانشگاهي شركت در آزمون يعني آدم مدام خود را بسنجد و اين بسيار الزم استيشنظرم در سال پ   به:پاسـخ 

يك نفر مهم اين است كه وضعيت خود را نسبت به بقيه رصد كند، يك نفر نياز بـه سـنجش علمـي دارد، يـك نفـر بايـد         

. يدا كردها پشود با شركت در اين آزمونميها را  ايني كه همه ،دادن را ياد بگيرد و از اين دست       هاي خوب آزمون  مهارت

 خودمان متفاوت باشد يا بـه هـر دليـل ديگـري     يها با برنامه آزمونيگرفت كه ممكن است برنامهالبته گاهي بايد درنظر 

هـاي خواندن كنكور است نه آزموندر اين موارد يادمان نرود كه هدف ما از درس      . نتوانيم خود را با آزمون هماهنگ كنيم      

!پس خيلي خود را اذيت نكنيم. آزمايشي

هاي مطالعه و آهنگ تغيير آن در طول سال كنكور چه سفارشي داريد؟ ي ساعتدرباره-4

كه در تابستان حجم آموزش    -دهند  ها درس مي  ها در تابستان سبك است و طبق روالي كه معلم         ي بچه معموالً برنامه :پاسخ

البتـه بـه   . (تر كار كنـد تواند بيشاست يك نفر احساس كند در اين دوره شخصاً مي       ممكن  . رود كارها جلو مي   -تر است كم

مثالً با مشورت معلـم يـا مـشاور، يكـي از            !) كه خسته و اذيت نشود و دوستانش را هم به لحاظ رواني آزار ندهد             شرط اين 

اما در دروس اختصاصي احتياجي     . اشدگمانم ديني پايه يا عربي براي اين كار مناسب ب         . دروس عمومي را يك بار تمام كند      

روز افـزوده   تر شود؛ زيرا حجم مطالـب روزبـه       از مهر به بعد آرام آرام بايد تمرين كرد كه سرعت بيش           . به اين كار نيست   

توان ساعت مطالعـه را     هايي كه مي  يكي از زمان  . رودفروردين و ارديبهشت هم تقريباً با روند پيش از عيد جلو مي           . شودمي

تري به خود وارد كنـيم      خردادماه بايد فشار كم   . تري انجام شود، روزهاي عيد است     د كرد با اين هدف كه كارهاي بيش       زيا

تـر روزهـاي خـرداد بـه حـل      بـيش . نـشدن تـا روز كنكـور   چنان خـسته بلكه براي هم. اما نه به اين معنا كه كم كار شويم 

هاي خـودم را مـالك سـاعت    دانشگاهي رسيدن به برنامه سال پيشمن در. گذردها ميهاي جامع و تحليل مفيد آنآزمون

».تر، بهترهرچه بيش«بودم؛ نه مطالعه قرارداده
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ها؟ چرا؟ كالسيهمراه دوست و همداديد يا بهتنهايي را ترجيح ميخواندن بهدر سال كنكور، درس-5

ديگر مـدام  خواندن با يكن است دو نفر در درس ممك.  هركس دارد  يتنظر من اين موضوع بسيار بستگي به شخص       به:پاسخ

امـا گـاهي كنـار    . باشند و اين به هر حال اثـر منفـي دارد  داشته) چه كاذب و چه حقيقي(نسبت به هم حس ضعف يا قوت      

رونـد كـه    كنند و با هم جلو مي     ها در رفع كردن اشكاالت همديگر تالش مي       دهد، بچه ديگر بودن به آدم قوت قلب مي      يك

. در اردوهاي علمي مدرسه شركت كردخانه رفت،شود با هم به كتابمي.  هم خوب استخيلي

دانيد؟بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsكردن از اينترنت و استفاده-6

رگرم شـدن بـا   كه آدم در حين سبر اينيعني عالوه. كنند ذهن را زياد مشغول مي   اين دو، كارهايي هستند كه احتماالً     :پاسـخ 

چنان در ها هم حتي اگر سراغ كار ديگري برود همويژه بعد از ترك آن، قبل و بهها ممكن است متوجه گذر زمان نباشد آن

كه كامل  ايننه. كنندگيرند رفع نمياي كه مي نظر من خستگي را به نسبت وقت و انرژي        به. ها درگير است  ذهن خود با آن   

تر بـه عنـوان     بيش. ام در برود مخالفم   ما با اين ديد كه فالن قدر وقت برايش بگذارم كه خستگي           ممنوع كنيم خودمان را؛ ا    

. ارتباطي يا براي انجام كار در صورت نياز بايد نگاهشان كرديوسيله

كنيد؟ آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي-7

نظر من در كند و بهآدم به شدت كمبودش را در اين سال حس مي. كنمارش ميبسيار زياد هم سف . موقع البته بله، به :پاسـخ 

وقت و با توجه بـه      جا و به  هكنم ب كيد مي أت. هر فرصتي با درنظرگرفتن جوانب كار، بايد به گردش و تفريح و مسافرت برود             

.  مواظب باشيم ذهنمان خسته نشودكالً. وضعيت شخصي خود در دروس

كنيد؟ به چه شكلي؟  مشاوران را سودمند ارزيابي ميگرفتن ازآيا كمك-8

تر و به اصطالح ديد از بااليي نـسبت بـه مـسائل سـال كنكـور دارد و ايـن                 به هر حال مشاور ديد عميق     . حديه، تا بل:پاسخ

رد امـا تـشخيص برخـي مـوارد در مـو     . است، خوب و الزم استآموزي كه تازه وارد اين داستان شدهتجربيات براي دانش  

يد و نبايد بگذاريم    آآموز و مشاور، خوب از آب درمي      ست كه با مشاركت دانش    ريزي چيزي خواندن و برنامه  ي درس شيوه

البته كم .  هم با حسن نيت است كار را خراب كندي بيش از حد خودمان به مشاور يا دخالت بيش از حد او كه عموماًتكيه

نظرهاي معلمين و مشاور هم از عقـل خودمـان بايـد اسـتفاده              در اختالف . شودآيد كه آدم با مشاور دچار مشكل        پيش مي 

!گيج نشويم. كنيم

كنيد؟ را مثبت ارزيابي مي...) آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و (آيا شركت در اردوهاي مطالعاتي -9

لهب:پاسخ

است؟ كدامشان؟ تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بودهي كودكيهاي دورهها و سرگرميها، بازيآيا به نظر شما آموزش-10

چنين در كودكي به    هم. اي در كنكور است   بوده و عنصر برجسته   محور مهم هاي سرعت مديريت زمان هميشه در بازي    :پاسخ

.د كه در اين سال نقش مهمي براي همه دارداندادهديگر را يادما كمك به هم
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است؟ گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشمهاكتاب و خواندن كدام دبيرانهاي عمومي، آموزش كدام در درس-11

... و پور و بهبهاني و مهرابيالمپياد ادبي بودم قبالً، آقايان رحيمي و الهامي، خانم ها طالب:كالس
زبان و ادبيات فارسي

...........................................................................:كتاب

ويژه در ترجمه و تعريبدل و آقاي هنرور بهآقاي خوش. زاده و كريميها خوانينخانم:كالس
زبان عربي

سفيد گاج:كتاب

انصاريخانم جابر:كالس
دين و زندگي

جامع گاج:كتاب

ها صفايي، افشار، طيبي و جعفرزادهخانم:كالس
ن انگليسيزبا

درك متن به زبان ساده، واژگان و گرامر كياساالر:كتاب

است؟ها در موفقيت شما نقش مهمي داشتهها يا كتابهاي اختصاصي، كدام كالسدر درس-12

ها كالنكي و كرمانيخانم:كالس
شناسيزيست

)پايه(چي و قلم) پيش(لگو هشت هزار تست گاج، ا:كتاب

...........................................................................:كالس
شناسيزمين

...........................................................................:كتاب

آقاي مظلومي، خانم سعادت:كالس
فيزيك

يش گاج، پايه الگوفيزيك پ:كتاب

آقاي مصاليي و خانم سالمي:كالس
شيمي

ن و همايش دريافتخيلي سبز و مبتكرا:كتاب
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رياضيات گاج، مهر و ماه:كتاب
رياضي تجربي

نيا و خانم مافيآقاي مقدم:كالس

هايي داريد؟براي افزايش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارش-13

انـسان باشـيم و     . طول سال به بهترين شكلي كه براي خودمان ممكن است و در توانمان هـست عمـل كنـيم                  در تمام   :پاسخ

در پايان هم هرچه . از خودش بسازد »انسان كامل «حواسمان باشد كنكور فقط بخش كوچكي از زندگي كسي است كه بايد             

چون . تر اهميت بدهيم  كردن بيش  و به سالم زندگي    ي خواب خود را حتماً تنظيم كنيم      شويم برنامه تر مي به اين روز نزديك   

كاري را كه دوسـت  !  روز قبل از كنكور، درس تعطيل  .تأثير سالمت جسمي هنگام كنكور خيلي مهم است و حتماً تأثيرگذار          

طيلـي  البتـه اگـر تع    . كـنم من جمع خانواده را خيلي توصيه مي      . تر سعي كنيم آرامش را نگه داريم      داريم انجام دهيم و بيش    

!شود خب يك نگاهي مثالً به لغات ادبيات بيندازيمدرس موجب استرس مي

ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگـران، كـالس اجتمـاعي و حـرف     عالقه(اي انتخاب كرديد؟ تان را بر چه پايه  ي دانشگاهي رشته-14
...)و ! مردم

.......................................................................................................................................................... ...................................................:پاسخ

كنيد؟ آيا به همان شكل عمل مي) ي قبليبا همان رتبه(شود اگر به شما يك بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده-15

............................................................................................................................................................................................................. :پاسخ

است؟ چه بودهبهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما -16

............................................................................................................................................................................................................. :پاسخ

است؟در زندگي شما داشتهآيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم -17

............................................................................................................................................................................................................. :پاسخ

اي داريد؟يل در خارج از كشور برنامهي تحصآيا براي ادامه-18

............................................................................................................................................................................................................. :پاسخ

؟ چرا؟)جا ماندگار شويددر آن(تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد  هستيد به كمك مدرك تحصيليآيا مايل-19

........................................... .................................................................................................................................................................. :پاسخ

! اندجا آمدهها كه به دنبال راز پيروزي شما تا اين سؤال آخر، يك راهنمايي كوچك براي اين بچهو به جاي-20

يـك . بودن؛ به فكر بقيه باشيد  كردن و خوب  ، تمام تالشتان را بكنيد براي خوب زندگي       ! )آيماگر پيروز به حساب مي    (:پاسخ

ها را رعايت كنيد يقين ها، اگر حق  چه در مورد خدا، چه در مورد آدم       «: گفتزد؛ مي معلم خوب داشتيم كه حرف خوبي مي      

!يا علي» .تان را خواهيدگرفتداشته باشيد حق
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185 175 348 267 247 �f� 74038 0�+ �1C� در I�ر

418 396 1068 602 521 �f� 438015  �c	ري I��1(رC� ون�0) +�+

10997 11101 9951 10855 11193 8��C� N� ?�1�

 8c��*زH ?�1�:8ات �7م دروس ا*�-��8 %�و+�\��E	م 

��1? درس ��	ان درس hرد�

90/7 ز+�ن و اد+��ت �Tر�8 1
89/4 ز+�ن ��+8 2
69/4 �Tه�| و *�Dرف ا��*8 3
65/4 ز+�ن �7ر/8 4
0/0 ز*�0 =���8 5
83/4 ر��.��ت 6
70/0 ز�:! =���8 7
72/3 }�L�T 8
58/1 81�= 9
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8c��*زH ?و�% ��I= و  *\�ز =�? در دور? ه�ي روزا�I��1 و 0��7H رC� در N� I�:�E	م �\�+8ر

 �c	ري I��1(رC� ون ا��1ل�+ :(

2[2
 �1C� ز در�\* I� ( 0��7H ر��I=و �1 ) دور? ه�ي روزا�C� در N� I�*��N� ?�1� 91�L ز�� %�و? ه� ر

٣١٨١٣٢2٣١١١٩٣

=�1ر? : ٣٣٠٧٣٣_
 OE6داو

*�cه�? @��<��*
: 8c��*زH ?در ه� ز�� %�و? ، %�و OE6داو N� ?�1� و I�ز+���Cي �7ر/8و.�D! ر

�Cxر � دو d�  N� ?�1� و I�ز�� %�و?/ ر

235 261 292 360 �f� 27812 0�+ �1C� در I�ر

411 464 508 606 �f� 95472  �c	ري I��1(رC� ون�0) +�+

10151 *6630 *6630 9710 8��C� N� ?�1�

�-8E�Q در ا�0 * ��*!  X+��  ا�0 ا�! ��L�* �I!  �ا��� در ه� ز�� %�و? +* ��J��در)� +	د? ا�!٢2ز��%�و? داراي 

: 8c��*زH ?ي �7ر/�1�8ات �7م دروس ا*�-��8 %�و�C��+ز

?�1� ��	ان درس O����

٧٨/٧ ز+�ن و اد+��ت �Tر�8  ١

٠/]٨ ز+�ن ��+8  ٢

_٩/[ �Tه�| و *�Dرف ا��*8  ٣

٧٣/[ ز+�ن �7ر/8  [

2٢/٩  8��1�H،ز+�ن �<8QQ ا��T،8:�EAا�: 2

:8c��*زH ?و�% ��I= و  *\�ز =�? در دور? ه�ي روزا�I��1 و 0��7H رC� در N� I�ز+���Cي �7ر/8ر

 �c	ري I��1(رC� ون ا��1ل�+ :(

2٢٣
 �N در *��N� ?�1� 91�L ز�� %�و? ه� I�ر

 �1C� �1C� ز در�\* I� ( 0��7H ر��I=و ) دور? ه�ي روزا�

١٠١2١٢٩٨١٣٢٢٠

)www.azmoon.org(�� د����8 +�اي ا��<�ب ر=� در ���! دا�H ?�Acزاد ا��*8 

٨٣٩٠٢٢_
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