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  اشتري :خانوادگی نام  سارا: نام

  ..........................:  و دانشگاهي دانشگاهی رشته  ۸: سراسريي آزمون  رتبه

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

  

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

  . بله- 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

  .کردم  تغییري ایجاد نمی:پاسخ

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

گرفتم و از وضعیت خودم در بین دیگر داوطلبـان   ي جدیدي یاد می دادم نکته از هر آزمونی که می . مفید بودند  بسیار   :پاسخ
  .فهمیدم ها می شدم و ضعف درس خواندنم را در درس مطلع می

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

 ماه وقت است و باید بـراي تمـام   9هاي مطالعه باال شروع کرد زیرا تا کنکور  ان ابتدا با ساعت به نظر من نباید از هم    :پاسخ
هاي آخر که به نظـر   هاي زیاد شروع کردند و در ماه ها را دیدم که از اول با ساعت        باشیم من خیلی    این مدت انرژي داشته   

. بندي کنند و در کنکور نتیجه خوبی بگیرنـد  وب جمعترین زمان در سال کنکور است به دلیل خستگی نتوانستند خ           من مهم 
هـاي آخـر     سـاعت را بـراي مـاه   10 ساعت در روز شروع کنند و روزي        6کنم بهتر است در ابتدا داوطلبان با          من فکر می  
  .بگذارند

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

  .تري دارم طوري تمرکز بیش من عادت دارم به تنهایی درس بخوانم و این. تنهایی به :پاسخ

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

دارد کـه  کنم این بستگی به خود فرد   من براي رفع خستگی خود در سال کنکور از این روش استفاده نکردم و فکر می     :پاسخ
اي را دیدم که بـراي رفـع    رقمی هاي تک شود که بعد از مدتی به آن وابسته شود یا نه، چون من رتبه       آیا این کار باعث می    

  .است اي وارد نشده خستگی از این روش استفاده کردند و به درسشان هم لطمه

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

افتـد و در   سال به مسافرت نروند هیچ اتفاقی نمی اي چند روز آن هم در ایام عید بد نیست ولی به نظر من اگر یک بر :پاسخ
  .خواهند بروند توانند با خیال راحت به هرجا که می عوض بعد از کنکور می
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  کنید؟ به چه شکلی؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابی می آیا کمک  -8

  .اي چون در سال کنکور وقت بسیار با ارزش است ریزي هفته رنامهبراي ب.  البته:پاسخ

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

  . بله:پاسخ

  است؟ کدامشان؟  ثیرگذار بودهتان در رسیدن به موفقیت کنونی تأ ي کودکی هاي دوره ها و سرگرمی ها، بازي آیا به نظر شما آموزش   -10

  . خیر:پاسخ

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

  آقاي آغاسی و آقاي سبطی: کالس
  زبان و ادبیات فارسی

  نشر دریافت: کتاب

  خانم خاکباز: کالس
  زبان عربی

  چی آبی قلم: کتاب

  خانم پرو: کالس
  دین و زندگی

  گاج: کتاب

  آقاي جابري: کالس
  زبان انگلیسی

  خیلی سبز: کتاب

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

  ..................................................: کالس
  درك عمومی هنر

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

  ..................................................: کالس
  ینمایشخالقیت 

  ..................................................: کتاب
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  ..................................................: کالس
  تصویريخالقیت 

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

  ..................................................: کالس
  موسیقیخالقیت 

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

  ..................................................: کالس
  خواص مواد

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

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

که مدام به خود القا کنیم که من امروز کنکور دارم بدترین استرسی که فکرش را بکنیـد بـه سـراغتان      به نظر من این :پاسخ
روید و فکر کنید که کنکـور   رفتید می  به سر یکی از همان آزمون هایی که در طول سال میباید فکر کنید که دارید. آید  می

اید دیگر جایی براي اسـترس نیـست چـون شـما تمـام           تر نیست و اگر خود را براي ان آماده کرده           یک آزمون ساده بیش   
  .ي آن را بگیرید اید و حاال وقتش است که نتیجه تالشتان را در طول سال کرده

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

  .................................................................................. ...........................................................................................................................  :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

  ........................................................................................................................................... ..................................................................  :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؟ ي تحصیل در خارج از کشور برنامه آیا براي ادامه   -18

  ............................................................................................................................................................................... ..............................  :پاسخ
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  ؟ چرا؟)دگار شویدجا مان در آن(تان به خارج از کشور مهاجرت کنید  آیا مایل هستید به کمک مدرك تحصیلی   -19

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

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

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