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 منصوري تهراني  نام خانوادگي: مهتانام: 

 رشته ي هنر 2رتبهسراسري: آزمون ي  و رشته  رتبه
 1كشوري و منطقه

 

 موسيقي :و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 رياضي فيزيك نوع ديپلم:  هنردانشگاهي:  ي پيش رشته

 

 

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

اي ثبـت نـام كـردم، تـا      دانشگاهي من چيزي بين حضوري و غير حضوري بود. با وجود اين كه در مدرسه سال پيش  پاسـخ: 
 دم.هاي خارج از مدرسه گذران هايم استفاده كردم و بيشتر وقت خود را در خانه و آموزشگاه جايي كه توانستم از غيبت

 .ي خوبي بگيرم نتيجه ،حال توانستم از مسيري كه انتخاب كردم هر از تصميم خود راضي هستم. چون به
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تر، چه تغييراتي به وجـود   هاي قبل ي سال كنكور يا حتي سال دوباره كنكور بدهيد، در برنامه -خداي نكرده! -اگر قرار بود  -2
 ........................ پاسخ: يد؟ دآور مي

 كنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي ر آزمونشركت د  -3

ال به كنكور سراسري شـباهتي نداشـته باشـند ولـي     ؤهاي آزمايشي از لحاظ نوع س ممكن است كه بسياري از آزمون  پاسخ:
ر هـ  آموزان بايـد در برابـر   كنند. دانش سازي مي آموزان شبيه ها اين است كه فضاي كنكور را براي دانش بهترين كمك آن

 زنم: هاي خودم را مثال مي اتفاق احتمالي در روز كنكور آمادگي داشته باشند. چندتا از تجربه

سـاله طراحـي    7راي كودكان هاي آن ب ي اولين آزمون سنجشي كه در آن شركت كردم يك دبستان بود كه نيمكت حوزه
 شده بود!

 ها در كالس به پرواز درآمدند. نامه خي پاس ي كالس باد وزيد و همه ي ديگري ناگهان از پنجره در حوزه

 !هايي مفيد هستند كسب چنين تجربههاي سنجش براي  آزمون

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

توانـد بـه    ي كه مـي نامحدود) و زمان خيلي كم است. بنابراين تنها شگرد "حجم مطالب كنكور هنر خيلي زياد (تقريبا پاسخ:
 ي هنر كمك كند، بازدهي داشتن موقع درس خواندن است. آموز رشته دانش

به نظر من بهترين كار اين است كه هر كس با توجه به شناختي كه از خود دارد، به تدريج سـقف توانـايي درس خوانـدن    
 يك كند.ماه ميزان درس خواندنش را به اين سقف نزد ند و سعي كند تا ديخود را پيدا ك

 .كند انگيزه مي آموز را تا پايان سال خسته و بي آورد و هم دانش از حد اين سقف گذشتن هم بازدهي را پايين مي

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

هايمان را بـا   وستانم دور هم جمع مي شديم و مشكالت و تناقضگاهي با د از چند اغلب تنها درس مي خواندم ولي هر  پاسخ:
 .كرديم هاي مهم را با هم رد و بدل مي گذاشتيم و نكته هم در ميان مي

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

 ه، اين كار را درست نمي دانم.ن  پاسخ:

توانم به ذهن و چشمم استراحت بدهم. به جـاي زل زدن بـه    كردم تا آنجا كه مي استراحتم سعي ميهاي  خودم در ساعت 
 .تحرك بودنم از بين برود كردم تا كرختي بدنم به خاطر بي كردم يا نرمش مي آهنگ گوش ميمانيتور كامپيوتر، 

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

بنـدي   كـه زمـان   تر از آن در سال كنكور خيلي مفيد هستند. به شرط اين نظرم مسافرت و حتي تفريح هاي كوچكبه  پاسخ:
 ها انجام شود. درستي در مورد آن

 .گاهي از فضاي خانه و مدرسه دور شد ،شود و الزم است كننده مي در خانه نشستن پس از مدتي خسته

 كنيد؟ به چه شكلي؟  بي ميگرفتن از مشاوران را سودمند ارزيا آيا كمك  -8
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اندازه مفيد باشد. البته الزم است مشاوري انتخـاب   تواند هم از لحاظ روحي و هم درسي بي كمك گرفتن از مشاور مي  پاسخ:
ريـزي   ي برنامه هنر و نحوه  ي درس خواندن براي كنكور ي كنكور آشنايي كامل داشته باشد و بتواند شيوه شود كه با رشته

 آموز ياد بدهد.  را به دانش

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

ولـي   هـايي احتيـاج باشـد.    كنم در تابستان به چنين فشـار آوردن  فكر نميچندان موافق اردوهاي آخر تابستان نيستم.  پاسخ:
 هاي پيش از كنكور به من خيلي كمك كردند.  اردوي نوروزي و كالس

اسـت؟   تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگـذار بـوده   ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آيا به نظر شما آموزش  -10
  كدامشان؟

ر و بـرادرم  ام در من شكل گرفت. از وقتي به دنيـا آمـدم مـاد    شدن من به هنر و موسيقي از دوران كودكي مند عالقه  پاسخ:
اي در  رفتيم. هميشه نغمـه  يادم مي آيد كه خيلي وقت ها من و برادرم با الاليي هاي برامس به خواب ميپيانو مي نواختند. 

  خانه مان در جريان بود.

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

 بيات فارسيزبان و اد
 دكتر هامون سبطي –آقاي آقاسي .كالس: 

 ...........................كتاب: 

 زبان عربي
 خانم خاكبازكالس: 

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

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

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

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

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

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

 آقاي رستمعليكالس:  درك عمومي هنر
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 ..............................كتاب:

 فيزيكرياضي و 
 يدآقاي مشيكالس: 

 ..........................كتاب: 

 ترسيم فني
 آقاي شيردلكالس: 

 .........................كتاب: 

 خالقيت تصويري
 خانم خلجكالس: 

 .......................كتاب: 

 خالقيت نمايشي
 خانم فعلي. كالس: 

 .........................كتاب: 

 موسيقي خالقيت
 خانم صالحيكالس: 

 .........................كتاب: 

 خواص مواد
 خانم افسريكالس: 

 .........................كتاب: 

 

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

مـن   نظـر  سترسي باشـد. بـه  تواند زمان پرا ا كنكور ميي بين بيدار شدن ت شود. فاصله كنكور هنر بعدازظهر برگزار مي  پاسـخ: 
مثـال مـن قبـل از     طـور  . بهكنند استفاده كرد هايي كه ذهن را از كنكور دور مي فعاليت  از اين زمان براي انجامخوب است 

و براي ال كردم براي ويولنم امستمرين كردم و به خودم يادآوري كردم كه تمام تالش هايي كه  ويولن چند ساعتي كنكور 
 .بود رثيرگذاأي كنكور خيلي ت ام سر جلسه بوده است. اين در روحيه موسيقي

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

 .اش تاثيرگذار بود گيری هم در شکل " بر اساس عالقه بود. عالقه ای که خانوادهكامال پاسخ:
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 كنيد؟  ي قبلي) آيا به همان شكل عمل مي شود (با همان رتبه بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما يك  -15

 !بله پاسخ:

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

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

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

"نوازن�دگی جه�انی" اس�ت. بن�ابراين مش�خص اس�ت ک�ه ب�ه تحص�يل در کش�ورهای ام  اي كه انتخاب كرده عنوان رشته پاسخ:
 ديگر جهان فکر می کنم.

منـد   كسي هم كه عالقـه  کند بايد به ايران سفر کن�د، کار می ی موسيقی ايرانیرو که کسی  طور که وقتی من همان به نظر
كـه   هـا تحصـيل كنـد    و در آن هايي از دنيا سفر كنـد  به موسيقي كالسيك غربي است ، براي پيشرفت الزم است به كشور

 تر است.  ها زنده موسيقي كالسيك در آن

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

 ." چنين تصميمی ندارمم. فعالا ههنوز به اين مسئله فكر نكرد 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

 !با عالقه درس بخوانيد پاسخ:

 


