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  يمحمد :خانوادگی نام  فاطمه :نام

  !!!)شما حدس بزنيد(: ي دانشگاهی و دانشگاه رشته  يك :ي آزمون سراسري رتبه

  اضی و فيزيكير: نوع دیپلم  هنر :دانشگاهی ي پیش رشته
  

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

  .گذراندند آموزان حتماً باید سال چهارم را در مدرسه می امسال دانش. حضوري :پاسخ

  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

دانـشگاهی   تري بخوانم و در سال پیش کردم دروس عمومی را با جدیت بیش   سعی می ) دبیرستان(تر    هاي قبل   در سال  :پاسخ
چنین  کردم، هم تري از تابستان می ي بیش ي امسال، احتماالً استفاده ي برنامه درباره. تر باشم؛ مخصوصاً در درس عربی  آماده

 .دادم عید را هم از دست نمی

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

مثالً خود من قبل از کنکور یک بار هم . ها اتکا کرد ي آن ها براي کسب تجربه است و نباید زیاد به نتیجه  خب آزمون  :پاسخ
دانـستم کـه    هـا مـی   من با همین آزمون. کند ها حدود رتبه را مشخص می     ي آزمون   ولی نتیجه . بودم  ها نشده   نفر اول آزمون  

  .شود  رقمی می ام تک رتبه

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

ها، قبل از عید به  بعضی از بچه. شان را مصرف کنند هاي اول نباید خودشان را خسته کنند و تمام ِانرژي ها در ماه  بچه :پاسـخ 
ز کنکور، بعد از عید است، هنگامی کـه  سا که زمان سرنوشت کنند، درصورتی خوانند و خودشان را خسته می     شدت درس می  

ها دیگر رمقی براي درس خواندن ندارند و بـه   کنند، اما این بچه بسیاري از داوطلبان تازه شروع به جدي درس خواندن می    
  .مانند شکل محسوسی از بقیه عقب می

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

دهم و به جاي درس خواندن با او  خواندن، کسی درکنارم باشد، تمرکزم را از دست می  به تنهایی، چون اگر وقت درس:پاسخ
  !کنم صحبت می

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

ها وقت پـاي   را کنار گذاشت ولی بعضی اوقات به اسم رفع خستگی ساعت شود همه چیز       خب در سال کنکور که نمی       :پاسخ
  .ترجیح من براي رفع خستگی بیرون رفتن و کتاب خواندن بود. شود کامپیوتر و موبایل تلف می

  کنید؟  آیا رفتن به مسافرت و تعطیالت را در سال کنکور سفارش می  -7

دغدغه به استراحت پرداخـت و بـه نظـرم بهتـرین راه      ر جدا شد و بیدر سال کنکور گاهی باید از فضاي کنکو    .  حتماً  :پاسخ
  . چهار روزه ضروري است-ویژه در تعطیالت عید یک سفر سه به. براي این استراحت، سفر است
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

. تر از آن، وجود کسی است که بتواند راه را به شما نشان بدهد  و مهمریزي در سال کنکور بسیار مهم است برنامه. بله :پاسخ
هاي فردي از این نظر که هر فرد با     مشاوره. هاست  هاي گروهی کمک بزرگی براي بچه       هاي فردي و هم مشاوره      هم مشاوره 

هـا مـشکالت    ر کـه بچـه  هاي گروهی از این نظـ  خواهد و مشاوره ي مخصوص به خود را می    فرد دیگر تفاوت دارد و برنامه     
  .مشابه خود را بفهمند

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

  .ها کامالً بستگی به هر فرد دارد گرفتن از این اردو البته بهره. بله، اما تعداد و زمان آن نباید خیلی طوالنی باشد :پاسخ

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

  .خواند، تاثیرگذار بود هایی که مادرم برایم می طور مثال کتاب به. بله :پاسخ

  است؟  گیري داشته ما تأثیر چشم در موفقیت شها کتاب و خواندن کدام دبیرانهاي عمومی، آموزش کدام  در درس   -11
  

   آقاي آقاسی-آقاي سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  کتاب هاي نشر دریافت: کتاب

  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

   انتشارات مشاوران آموزش-آموزش جامع عربی: کتاب

   آقاي کریمی-خانم پرو: کالس
  دین و زندگی

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

  آقاي جابري: کالس
  زبان انگلیسی

   نشر خیلی سبز-زبان انگلیسی جامع کنکور: کتاب
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  است؟ ها در موفقیت شما نقش مهمی داشته ها یا کتاب هاي اختصاصی، کدام کالس در درس   -12
  

  ریف، خانم خلج، خانم افسريش علی، خانم نسل آقاي رستم: کالس
  درك عمومی هنر

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

  آقاي مشیدي: کالس
  ریاضی و فیزیک

   انتشارت کارنامه کتاب-درك ریاضی و فیزیک: کتاب

  آقاي شیردل: کالس
  ترسیم فنی

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

  آقاي گرجی: کالس
  خالقیت تصویري 

   انتشارات کارنامه کتاب-خالقیت تصویري: کتاب

  خانم نسل شریف، خانم فعلی: کالس
  خالقیت نمایشی

   انتشارات راه اندیشه-خالقیت نمایشی: کتاب

  خانم هدي صالحی: کالس
  خالقیت موسیقی

   انتشارات کارنامه کتاب-خالقیت موسیقی: کتاب

  خانم افسري: کالس
  خواص مواد

   انتشارات مبتکران-خواص مواد: کتاب
  

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

  .ترین چیز است حفظ آرامش مهم :پاسخ

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

  .ي شخصی و مشورت با دیگران عالقه :پاسخ
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  کنید؟  آیا به همان شکل عمل می) ي قبلی با همان رتبه(شود  بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یک   -15

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

  است؟  بهترین تأثیرات ورود به دانشگاه در زندگی شما چه بوده   -16

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

 است؟ آیا دانشجو شدن تأثیرات بدي هم در زندگی شما داشته   -17

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

  اي دارید؟  در خارج از کشور برنامهي تحصیل براي ادامهآیا    -18

  .جا ماندگار بشوم بله، ولی دوست ندارم که آن :پاسخ

  ؟ چرا؟)جا ماندگار شوید در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

ي زمانی زیاد شود که نتوانم به  دوست ندارم که مدت طوالنی خارج از کشور باشم و بعد آن قدر فاصله  . مهاجرت نه  :پاسخ
اش از جامعه  کند فاصله کند، وقتی که مهاجرت می اش براي خلق اثر هنري استفاده می      یک هنرمند از جامعه   . رگردمایران ب 

ي فردي که مهاجرت کـرده از کـشورش،    فاصله: گوید هایش می   جایی در یکی از کتاب    » میالن کوندرا «. شود  خیلی زیاد می  
  .ي زمانی برایم بیفتد خواهم که این اتفاقِ فاصله مند آینده نمیبه عنوان هنر. ي مکانی نیست، بلکه زمانی است فاصله

 ! اند جا آمده ها که به دنبال راز پیروزي شما تا این  سؤال آخر، یک راهنمایی کوچک براي این بچه و به جاي   -20

تـر از همـه    د و مهمباشند، بعد یک مشاور خوب پیدا کنند، بعد تمام تالششان را بکنن اول از همه به خدا توکل داشته      :پاسـخ 
  .آرامش داشته باشند
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