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  .......................سياح پور نام خانوادگي:  .......................برديانام: 
  ...........جتربی 46 سراسري: ي آزمون  رتبه

) ................... آزاد غيرپزشكي:( 
 آزاد پزشكي:( 

.....................(  

  ..........پزشگي دانشگاه تهران: و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

  ........................تجربينوع ديپلم:   ...............تجربيدانشگاهي:  ي پيش رشته

  

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

  .درسه خيلي مفيد استقرارداشتن در فضاي آموزشي م .درصد 100بله  -حضوري پاسخ:

  يد؟ دآور تر، چه تغييراتي به وجود مي هاي قبل ي سال كنكور يا حتي سال دوباره كنكور بدهيد، در برنامه -خداي نكرده! -اگر قرار بود  -2

ي مطالب هر درس را در همان سال تحصيلي داشته باشم  فهم همهي دروس دوست باشم و  كردم با همه سعي مي پاسخ:
ها را عمقي خوانده و كنكوري  كنم كه تا سال قبل از كنكور، درس توصيه مير نگران كار از پايه نباشم. تا در سال آخ

  د.يكار نكن
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  كنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي شركت در آزمون  -3

. اين حس رقابت است ي كننده بسيار مفيد و نيروي محركه بوده و ايجاد هاي آزمايشي شركت در آزمون پاسخ:
بلكه موجب مي شوند با نكاتي كه در  كنند اند و نه تنها فرد را با تيپ سواالت كنكوري آشنا مي دهنده ها، جهت زمونآ
ها شركت  كنم كه از سال دوم دبيرستان، در اين آزمون توصيه مي. د، آشنا شودها دقت كن ن مطالعه بايد به آنمض
  .ديكن

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

 ساعت نباشيد. مطالعه را تا زماني كه احساس مفيد بودن داريد، ادامه دهيد. 10به فكر شروع مطالعه با روزي  پاسخ:
ه دقيق مطلب باشيد، به عران كم بودن ساعات مطالعه خود نباشيد و به جاي آن به فكر مطالگاگر نمطمئن باشيد 

زيرا با تسلط تدريجي بر مطالب،  ساعات مطالعه شما افزايش مي يابد ،غير قابل باوري در طي سالو به شكل  جتدري
  كند. پيدا ميافزايش و خستگي كاهش مطالعه زمان 

  ها؟ چرا؟  كالسي هم وهمراه دوست  داديد يا به را ترجيح ميتنهايي  بهخواندن  درس ،در سال كنكور  -5

هاي لحظه  عالوه، از مقايسه هدادم زيرا باعث افزايش قدرت تمركز مي شود ب جيح ميتنهايي را تر خواندن به درس پاسخ:
  .شود نفس مي گردد، جلوگيري مي هيا كاهش اعتماد بو جا  بقيه كه يا باعث غرور بي اي با

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

نظر من،  هدهد. ب صورت نامحسوس افزايش مي هست يا خستگي را بواست كه باعث استراحت ا تشخيص با فرد پاسخ:
كه تمركز در يك درس را  هنگامي شخصاً ها شود، مضر است. اگر بعد از استفاده از اين موارد، فكر فرد مشغول به آن

  . كردم نياز داشتم، گوشي را خاموش مي

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

در سال احساس نياز به سفر نداشتم و آن را  . اما شخصاًدر روحيه دارد، به مدت محدود بله اگر تاثير مثبت :پاسخ
  .پسنديدم نمي  كنكور

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

توانند پدر و مادر آگاه فرد باشند. البته  اين مشاوران مي ب است.سكلي منادر حد گرفتن ايده و نظر و تعيين راه  پاسخ:
صورت عمومي و ماشيني كار  ههايي كه ب تري هستند تا آن مشاورهايي كه به روحيات شما آشناترند، افراد مناسب

  يد.هستهايي خود شما ن ي كننده فكري است و تصميم گيرنده توجه داشته باشيد مشاور، كمك .كنند مي

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

نظر من، نوروز و پيش از كنكور  هاردوي مطالعاتي آخر تابستان براي شروع كار، انگيزه دهنده است اما ب :پاسخ
  .هايي هستند كه بايد در اختيار خود فرد باشند زمان

   است؟ كدامشان؟ تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بوده ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي نظر شما آموزش آيا به  -10
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كردند و يا در سفرها با  سواالت رياضي كه والدين به عنوان بازي مطرح مي بسيار بسيار تاثيرگذار بوده است. پاسخ:
هاي فكري مثل  يك مقصد يا محاسبه سرعت ماشين جلويي و امثالهم، بازيطرح سواالتي در رابطه با زمان رسيدن به 

مهمترين عوامل  زنظر من يكي ا هبنمايد و  ايجاد ميدر فرد كردن را  ها و .....كه عادت به فكر فكر بكر، شمارش مكعب
  دست آوردن رتبه برتر است. هموفقيت  و ب

  است؟  گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشم ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي،  در درس  -11
  

  زبان و ادبيات فارسي
  ...........................................................................دكتر سبطيكالس: 

  ................تناسب مفهومي و قرابت معنايي نشر دريافتكتاب: 

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

  ...........................................................................عربي كامل گاجكتاب: 

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

  ...........................................................................گاجكتاب: 

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

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

  است؟ موفقيت شما نقش مهمي داشته ها در ها يا كتاب هاي اختصاصي، كدام كالس در درس  -12
  

  شناسي زيست
  ...........................................................................دكتر عمارلو -دكتر علوي كالس: 

  ............................ره اي جمع بنديگاج نق -همايش هاي نشر دريافت:  كتاب

  شناسي زمين
  ...........................................................................كالس: 

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

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

  ...........................................................................گاج نقره ايكتاب: 
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  شيمي
  ..................................................آقاي مصالييهمايش كالس: 

  ...........................................................................خيلي سبزكتاب: 

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

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

  هايي داريد؟ ش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارشبراي افزاي  -13

هاي آزمايشي بنگريد  را معطوف كنكور نكنيد و به آن مانند ساير آزمونخود فكر  –به خود اعتماد داشته باشيد  پاسخ:
  ده ساعت خواب كامل شب كنكور را داشته باشيد. نكته بسيار مهم : –

كالس اجتماعي و حرف ي شخصي، فشار خانواده، مشورت با ديگران،  اي انتخاب كرديد؟ (عالقه هتان را بر چه پاي ي دانشگاهي رشته  -14
 مردم! و ...)

  .براي اطمينان از آينده پاسخ:

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

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

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

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

  كنم. مياگر ممكن باشد، اقدام خواهم كرد اما زياد به آن فكر ن :پاسخ

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

  .بستگي به شرايطم در آن زمان دارد پاسخ:

 اند!  جا آمده ها كه به دنبال راز پيروزي شما تا اين كوچك براي اين بچه يسؤال آخر، يك راهنماي  و به جاي  -20

هميشه عاشق اشتباهاتتون  .گويم ولي خوش به حال كسي كه به اين مطلب توجه داشته باشد ب مييك مطل پاسخ:
عاشق نشستن  هاي آزمايشي باشيد، هميشه عاشق رتبه پايين آوردن توي آزمون اتون باشيد،ه باشيد، هميشه عاشق غلط

ها  ين رقيباي بقيه داوطلبتر مطمئن باشيد يكي از سرسخت و چك كردن و وقت گذاشتن روي غلطاتون باشيد،
يه سرباز با اينكه سربازه ولي اگه تا آخره خط من هر اتفاقي بيفته تا آخرش ميرم. به خودتان قول بدهيد كه  شويد، مي

  . موفق و سربلند باشيد بره وزير مي شه.

  

  


