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

كند ولي اگـر فـرد بـه تنهـايي بخواهـد خـودش       تر ميصورت حضوري، بله؛ چون معلمان فرآيند يادگيري را آسان        به:پاسخ

سـه  اگر معلم مطالب را خوب تفهيم كند ديگر نيازي به كالس كنكور رفتن هنگام مدر             ! تر زور بزند  بخواند، بايد خيلي بيش   

.تري را حل كندهاي بيشتواند بدون اتالف وقت اضافي درس را مرور كرده و تمرينتنهايي ميآموز بهنيست و دانش

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

 ثانيـاً جـاي خوانـدن    باشم،باشم تا سردرگم نشوم؛ يعني اوالً يك برنامه داشته  تري داشته ي دقيق كردم برنامه  سعي مي  :پاسخ

تري كـار   هاي بيش تست. گذاشتماي و بيهوده را كنار مي     خواندم و كارهاي حاشيه   تر درس مي  ها مشخص باشد؛ بيش   درس

.شدمتر روي مباحث كتاب درسي و سؤاالت كنكور مسلّط ميكردم و بيشمي

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

چنـين يـك ارزيـابي    هاي زيادي كسب كنيد و قبل از كنكور نواقص خود را برطرف كنيـد و هـم  شود تجربه باعث مي  :پاسخ

 شما قبل از شود كههاي آزمايشي باعث ميآزمون. دهدشود از ميزان تسلط شما بر دروس و حس رقابت را افزايش ميمي

تري دارد نسبت به قبـل از  ي بيشكنكور واقعي در محيط و سؤاالتي مشابه آن تجربه كسب كنيد و مسلماً كسي كه تجربه    

.تواند عمل كندبهتر ميآن 

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

راحتـي درس  كم آن را افزايش دهيد تا برايتان عادت شـود و بـه  د شروع كنيد و كم   نظر من از هرچه در توان داري      به:پاسخ

 سـاعت و روزهـاي   6-7هنگام مدرسه رفـتن  . طور بهتره متعادل بخوانيد نه يك روز كم و نه يك روز زيادبخوانيد و همين 

.گي داردهاي خودتان و هدفي كه داريد بستتر به توانايي ساعت خوب است ولي بيش10-12تعطيل 

ها؟ چرا؟ كالسيهمراه دوست و همداديد يا بهتنهايي را ترجيح ميخواندن بهدر سال كنكور، درس-5

شود كه باهاش حـرف بـزنم و مـشكالت ديگـر؛ بـا      شود و ترغيب ميتنهايي، چون در كنار نفر ديگر حواسم پرت مي       :پاسخ

ديگـر را  باشيم و هـم ي علمي داشته  ها مباحثه ؤال كنيم و با آن    ها س ها بهتر است براي رفع اشكال از آن       كالسيدوست و هم  

.به درس خواندن تشويق كنيم و به هم روحيه بدهيم و با هم مشورت كنيم

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

در حد نياز كافي حبت با خانواده بهتره، اينترنت و گوشي هم  نه چون اعتيادآور و خطرناك هستند، ورزش كردن و ص    :پاسـخ 

ي قوي دارم  شاءاهللا خواهيدديد؛ در ضمن نگيد كه من اراده اش رو بعد از كنكور ان     شما يك سال تحمل كنيد نتيجه     . هستند

.هجور چيزها شديد بازگشتش به حالت اوليه خيلي سختتدريج كه سرگرم اينچون به... طور چيزها اين



داوطلبان موفق آزمون سراسري    مصاحبه با  

)2(

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

ي زياد كند و هم عادت به مطالعههنگام خستگي زياد، چون مسافرت هم چيزهايي را از ذهن آدم پاك مي          در حد كم    :پاسخ

خواهند خـاطرات از    ه مي در ضمن به كسي ك    . شودهاي طوالني مي  كند و باعث تنبلي بعد از بازگشت از مسافرت        را كم مي  

!گن برو مسافرتذهنش پاك بشه بهش مي

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

توانيـد مـسير   مورد مشكالت خودتـون و انتخـاب بهتـرين روش، مـي     بله، با صحبت كردن با مشاوران متخصص در     :پاسـخ 

هاي انحرافي زيـادي رو تجربـه كرديـد و بـه            كه راه ون قدم برداريد نه بعد از اين      موفقيت خودتون رو بشناسيد و بعد در ا       

.نتيجه نرسيديد

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

ي جوانب اردو را در نظر بگيريد و به ولي همهاگر خيلي باشند و نسبت به كار خودتون در خونه بهتر باشند، مسلماً خو:پاسخ

.گيري كنيدبا مشورت با بقيه مخصوصاً پدر و مادر تصميم

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

.برندها قدرت ابتكار و هوش را باال ميبازيبله، بازي با اسباب:پاسخ

است؟ گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشمهاكتاب و خواندن كدام دبيرانهاي عمومي، آموزش كدام در درس-11

...........................................................................: كالس
زبان و ادبيات فارسي

 كلك معلم- نشر الگو- خيلي سبز-نشر دريافت: كتاب

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

 گاج-خيلي سبز: كتاب

...........................................................................: كالس
دين و زندگي

 كانون آبي-گاج: كتاب

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

Advanced- گاج-خيلي سبز: كتاب
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است؟ها در موفقيت شما نقش مهمي داشتهها يا كتابهاي اختصاصي، كدام كالسدر درس-12

...........................................................................: السك
شناسيزيست

 مهر و ماه-تخته سياه: كتاب

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

خيلي سبز:كتاب

...........................................................................: كالس
فيزيك

 مهر و ماه- خيلي سبز-نشر الگو-كانون آبي: كتاب

...........................................................................:كالس
شيمي

 مهر و ماه- گاج- خيلي سبز-مبتكران: كتاب

...........................................................................: كالس
رياضي تجربي

 مهر و ماه- خيلي سبز-گاج: كتاب

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

ت گذشته است و فقط بايد نهايت وجود بياورند كه اين هم مثل امتحانابا تلقين جمالت مثبت به خود اين باور را را به  :پاسخ

خواهند سر جلسه انجام دهند مثل كنـار گذاشـتن   قبل از جلسه كارهايي را كه مي. تالششون رو بكنند و به خدا توكل كنند 

.گير و سخت در ذهن خود مرور كنندهاي وقتسؤال

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

.ي شخصي و مشورت با ديگران به خصوص با پدر و مادرم و تحقيق در جاهاي مختلفعالقه: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، قطعاً:پاسخ
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است؟ بهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده-16

.تر و مستقل بودن و ايفاي نقش در جامعه در سطح باالترآشنايي با روابط اجتماعي گسترده:پاسخ

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

تدريج به آن عادت خانواده در محيط جديدي قراردارم كه بايد بهي خودم است و دور از ي كارهايم به عهدهبله، همه:پاسخ

.كنم كه اين اوايل كمي سخت است

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

.ام؛ اگر شرايط خوبي پيش بيايد شايد بروم ولي مطمئناً بر خواهم گشتدانم، هنوز فكر نكردهنمي:پاسخ

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

طور مشورت با اونايي كه رفتند البته براي مدتي براي تحصيل و بعـد از آن قطعـاً   تر فكر كنم و همين   شايد، بايد بيش  :پاسخ

.ي خود خدمت كنمن است كه به جامعهگردم؛ چون شرايط بهتري باشد، چرا استفاده نكنيم؟ ولي اصل ايبرمي

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

ريـزي هدفمنـد و     برنامه. آيدتمام وجودتان را به كار ببنديد تا به موفقيت دلخواهتان برسيد و اين آسان به دست مي                :پاسخ

هاي تست خوب انتخاب كنيد، سر كالس فعال باشيد و خوب گوش بدهيد و در نهايت زياد تالش باشيم، كتابهمنظم داشت

با پدر و مادر و افراد مطمئن مشورت كنيد و همواره انگيزه براي بهتر شدن را در خـود تلقـين جمـالت مثبـت نگـه            . كنيد

. پيروز و سربلند باشيد. داريد
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