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	����:نام خانوادگي����: نام�

�:سراسريي آزمون رتبه����� ����(���� ������ :ي دانشگاهيرشته ��� ���(

�$� ��#�":نوع ديپلم%��$� ��#�":دانشگاهيي پيشرشته�%

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

ه بل-حضوري:پاسخ

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

.رمكردم وقت بيشتري روي دروس عربي و ديني بگذاكردم اما سعي ميتغييرات زيادي ايجاد نمي:پاسخ

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

شود نقـاط   تر است باعث مي   االت آزمون سراسري نزديك   ؤ استاندارد و به س    هاآناالت  ؤيي كه س  هاشركت در آزمون  :پاسخ

ها  آزموني آماري مناسب خود را محك بزنند اما سعي نكنند در همهيضعف خود را شناسايي كنند و حتي در يك جامعه

. يكي را انتخاب كنند و با برنامه آن حركت كنند؛شركت كنند

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

 زمـاني  ي و طوري نشود كه در يك بازهنشوندبه نظرم بايد طوري انرژي خود را تقسيم كنند كه در طول سال خسته             :پاسخ

ترين ميزان ساعت مطالعه بايد از  بيشمعموالً.  استراحت را در طي سال فراموش كنندوسمت كتاب و دفتر نروند اما اصال 

.شود كه طبيعي است و نبايد نگران بود يك يا دو ماه آخر ساعت مطالعه كم مي معموالً.آذر تا بعد از تعطيالت عيد باشد

ها؟ چرا؟ كالسي هموهمراه دوست داديد يا بهجيح ميرا ترتنهايي بهخواندن  درس،در سال كنكور-5

.رفتتر بود و ساعت مطالعه ام باالتر ميچون تمركزم بيشتنهايي؛ به:پاسخ

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

. لطمه بزندهاآنياي باشد كه به كيفيت مطالعهايد به گونههركسي در هر شرايطي احتياج به استراحت دارد اما نب:پاسخ

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

كنم همين مقدار كافي باشد امـا      فكرمي . روز اول فروردين مسافرت رفتم     3 آخر شهريور و     ي من هفته  ؛ اما نه زياد   ،بله:پاسخ

. به مسافرت نروندالًكنم كه اصهرگز توصيه نمي

كنيد؟ به چه شكلي؟ گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي ميآيا كمك-8

كردند و هـم از نظـر    مشاور به من خيلي كمك كرد چون هم مشكالت درسي و نقاط ضعفم را مشخص و رفع مي             ،بله:پاسخ

.ثر بودؤحفظ روحيه بسيار برايم م
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كنيد؟ را مثبت ارزيابي مي...) ابستان، نوروز، پيش از كنكور و آخر ت(آيا شركت در اردوهاي مطالعاتي -9

ي ديگـر مناسـب   هاكنم ولي اگر شرايط اردو هم از نظر درس خواندن و هم از نظر جو و بچه هر اردويي را توصيه نمي    :پاسخ

ند كـه در خانـه درس   كه براي من خيلي مفيد بود اما خيلـي از داوطلبـان هـم هـست    يناتواند خيلي كمك كند كماباشد مي 

كنم اول شرايط شخصي خود را درنظرگرفته و اگر تصميم به رفتن به اردو               پيشنهاد مي  .اندخوانند و بسيار هم موفق بوده     مي

. براي درس خواندن خود فراهم كنيد شرايط مناسبي، با انتخاب بهترين مكانداريد

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

.فرد داردثير زيادي روي زنگي آينده هرأهاي دوران كودكي ت مسلما چون به نظرم بازي،بله:پاسخ

است؟گيري داشتهها در موفقيت شما تأثير چشمها و خواندن كدام كتابهاي عمومي، شركت در كدام كالسدر درس-11

آقاي دكتر سبطي: كالس
زبان و ادبيات فارسي

شده توسط نشر دريافتهاي چاپكتاب: كتاب

................................................: كالس
زبان عربي

)خيلي سبز(فوت و فن عربي : كتاب

آقاي دكتر كريمي: كالس
دين و زندگي

معرفت برتر: كتاب

................................................: كالس
زبان انگليسي

هاي چاپ شده توسط انتشارات مبتكرانكتاب: كتاب

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

استاد ذهبي: كالس
فيزيك

)نكور سراسريهاي كتست( گاج -)نشر دريافت(دانشگاهي فيزيك پيش: كتاب

دكتر بابايي: كالس
شيمي

دكتر بابايي انتشارات مبتكران: كتاب
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استاد فرزان: كالس
حساب ديفرانسيل

 استاد10: كتاب

خانم لك: كالس
هندسه تحليلي

 مبتكران-خوشخوان: كتاب

خانم لك: كالس
پايههندسه

 مبتكران-خوشخوان: كتاب

قندچياستاد : كالس
رياضيات گسسته

 انتشارات خوشخوان- انتشارات مبتكران-ي فائقانتشارات انديشه: كتاب

تان راضي هستيد؟ ي دانشگاهيآيا از رشته-13

خيلي زياد:پاسخ

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

. رشته و موقعيت شغلي و اجتماعيي آيندهي شخصي و تحقيق دربارهيعالقه:پاسخ

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

بله:پاسخ

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

.هاي مختلف درسي و فرهنگيتر و شركت در فعاليتر در فضاي اجتماعي بزرگحضو:پاسخ

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

!خدا را شكر تا به حال نه:پاسخ

اي داريد؟ي تحصيل در خارج از كشور برنامهآيا براي ادامه-18

.ي خيلي زود استگيري قطعفكرهايي دارم اما االن براي تصميم:پاسخ

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

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

هاي درسي تكيه كنند و عمـق مطالـب را   نند و سعي كنند تنها روي مطالب و مباحث كتاب با هدفي مشخص شروع ك    :پاسخ

همچنين انرژي خود را طوري تقسيم كنند كه تا آخـر بتواننـد             ! هاي متعدد كه چيزهاي زيادي را از كتاب     ياد بگيرند نه اين   

.هايشان را خواهندديد نتيجه زحمتمنظم درس بخوانند حتماً
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