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

 .شود آموزان باعث تقويت انگيزه و تالش بيشتر مي بله حضور در محيط مدرسه و جمع رقيبان و ساير دانش-حضوري پاسخ:
گي برنامـه و  حضور در مدرسه باعـث پيوسـت   .فتم و از معلمان و مشاوران مدرسه كمك گرفتممن با برنامه مدرسه پيش ر

 .ثبات و نظم در برنامه مي شود

 

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

همچنـين بـه    كنم. كردم در طول مطالعه از استرس خود كم كردم ولي سعي مي تغيير زيادي ايجاد نمي -خداي نكرده! پاسخ:
ساعت  1خواندم و فقط  ساعت درس مي 15يا  14هايي بود كه من روز دادم چون در اين سالِ خودم استراحت بيشتري مي

 .استراحت داشتم

 

 كنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي شركت در آزمون  -3

كنكور و براي رسيدن به هدف نهايي كـه  شود شما در مسير  باعث مي ؛ شركت در آزمون آزمايشي بسيار مفيد است پاسخ:
همان موفقيت در كنكور است اهداف كوچكتر (موفقيت در آزمون آزمايشي در طول سـال)تعريف كنيـد كـه خـود باعـث      

 .تقويت انگيزه مي شود

 ي خود را ارزيابي كنيد. دهد كه خود را با ديگران مقايسه كنيد و كيفيت مطالعه همچنين اين امكان را مي

 .ها باعث تضعيف روحيه و نااميد شدن نشود عين حال بايد توجه داشت كه جو رقابتي سنگين موجود در آزمون اما در

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

بـا   .سـاعت مطالعـه داشـتم    12هايي كه نمي رفتم  ساعت و روز 6تا 5رفتم و بعد از ظهر ها در طول تابستان به مدرسه مي
 كـردم .  ساعت كار مـي  14تا13هاي تعطيل  ساعت و روز 7تا 6ها  ظهر از هايي كه مدرسه بودم بعد شروع سال تحصيلي روز

را  روز اسـتراحت سـاير روز هـا    2روز تعطيلي داشتيم كه من با  20در عيد نزديك  و اين روند تا قبل از عيد ادامه داشت
 .ساعت مطالعه كردم 15

 .كاهش دادم تا خسته نشوم 12از عيد هم ساعت را به  بعد

اي در نظر بگيرد و سعي كند روزانه آن را افـزايش   آموز بايد مطابق با توان و شرايط خود ساعت مطالعه كنم دانش فكر مي
ور مجـدد  رم عيد سكوي پرتاب من بود چون به مـر ظ.به ندهد تا در عيد بتواند ساعت بااليي را به مطالعه اختصاص دهد 

 .تمامي دروس پرداختم

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

 خواندم. خواندم چون عادات خاصي در حين مطالعه داشتم و بايد در سكوت مطلق درس مي من تنهايي درس مي پاسخ:
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توانند با يكديگر  دهند چون مي ي جمعي را ترجيح مي خالف من، برخي مطالعه بر .جواب اين سوال به خود فرد بستگي دارد
 .حال يكديگر را به خواندن ترغيب كنند عينو در رفع اشكال كنند

..................................................... 

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

تلفن همراهم در بيشتر دوران كنكور خاموش بود و  شد را كنار گذاشتم، من هر چيزي كه باعث از بين رفتن تمركز مي پاسخ:
فكـر   كـالً  كـردم.  هـا اسـتفاده مـي    آزمون ي كارنامه ي ها يا مشاهده از اينترنت هم فقط براي پيدا كردن جواب برخي سوال

چون ذهن را درگير كرده باعث كاهش  ،درستي باشد ي رفع خستگي براي مدت زياد كارها حتي برا از آن كنم استفاده نمي
.تمركز مي شوند  

 

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

من مسافرت نرفتم چون استرس اين را داشتم كه نكنـد از بقيـه عقـب      .پاسخ اين سوال هم به خود فرد بستگي دارد پاسخ:
 .روي يا ديدن اقوام مي رفتيم شدم به پياده با اين حال زماني كه خسته مي !بمانم

 .تواند مفيد باشد و باعث تجديد قوا شود البته برخي معتقدند كه رفتن به مسافرت كوتاه مثال در نوروز مي

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

مي شناسند و چـون بـا افـراد زيـادي سـر و كـار دارنـد         را كامالً زيادي دارند و مسير كنكور ي ن تجربهمشاورا بله! پاسـخ: 
توانـد شـما را در مسـير     مشـاور مـي   توانند راهنما باشند . و مي دانند ل عموم افراد را در دوران كنكور ميئمشكالت و مسا

 .و به شما انگيزه كار و تالش بيشتر دهد كنكور هدايت كرده

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

كـدام از ايـن    در هـيچ  ..).ام(سـكوت كامـل و   توانم بدهم چون به خاطر شرايط خاص مطالعه باره نمي اين من نظري در پاسـخ: 
 .ها شركت نكردم اردو

 

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

كه من را بـه يـادگيري ترغيـب     مادرو پدرم خيلي زود كتاب خواندن براي من را آغاز كردند ، بي تاثير نبوده طبيعتاً پاسخ:
 كرد.

 

 

 است؟  گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشم ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي،  در درس  -11
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 زبان و ادبيات فارسي
 آقاي طباطبايي(دبير مدرسه)كالس: 

 جامع خيلي سبز-كتاب موضوعي گاجكتاب: 

 زبان عربي
 آقاي هنرور (دبير مدرسه)كالس: 

 جامع خيلي سبز-عربي كامل گاجكتاب: 

 دين و زندگي
 سه)خانم جابر انصاري(دبير مدركالس: 

 آيات و نكات گاجكتاب: 

 زبان انگليسي
 خانم جعفرزاده(دبير مدرسه)كالس: 

 كياساالردكتر  -نترسيم از متنكتاب:

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

 ديفرانسيل
 آقايان مقدم و حلي (دبيران مدرسه)كالس: 

 گاج-الگو: كتاب

 هندسه تحليلي و گسسته
 آقاي دادبام (دبير مدرسه)كالس: 

 خيلي سبز -گاج -الگوكتاب: 

 فيزيك

 آقاي صادقي (دبير فيزيك پيش مدرسه)كالس: 

 آقاي صفايي (دبير فيزيك پايه مدرسه)

 خيلي سبز-گاج-الگوكتاب: 

 شيمي
 آقاي سليماني (دبير مدرسه)

 خيلي سبز –مبتكران كتاب: 

 )مدرسهآقاي رضوي (دبير كالس:  ايههندسه پ
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 گاج-الگوكتاب: 

 

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

آن فكـر   ي ه كنكور و نتيجـه ب سعي كردم اصالً روز قبل از كنكور خيلي كم درس خواندم و صبح زود هم بيدار شدم، پاسـخ: 
 هايم فكر كردم. بيشتر به تابستان و برنامه و  نكنم

در تـوانم  را كـه  چون مي دانستم هر كـاري   ،تالشم را مرور كردم و با توكل به خدا سر جلسه رفتم و آرامش كامل داشتم
 .انجام داده ام ،بوده 

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

 بر اساس عالقه پاسخ:

بررسي فرصت ادامه تحصيل در خارج  هاي آن در فوق ليسانس و دكتري و راجع به آن تحقيقاتي كردم و با بررسي گرايش
 .از كشور آن را انتخاب كردم

 

 كنيد؟  ل ميي قبلي) آيا به همان شكل عم شود (با همان رتبه بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما يك  -15

 .روم ام مي در هر صورت به دنبال عالقه-بله: پاسخ

 

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

 هنوز نرفتم كه! پاسخ:

 

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

 هنوز دانشجو نشدم كه! پاسخ:

 اي داريد؟ شور برنامهي تحصيل در خارج از ك آيا براي ادامه  -18

 .بعد از ليسانس اقدام كنم احتماالً پاسخ:

 

 چرا؟جا ماندگار شويد)؟  تان به خارج از كشور مهاجرت كنيد (در آن آيا مايل هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -19
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ـ نم از اينجـا دل بكـنم   اتو دانم مي نمي .دارم دانم ولي تحصيل در خارج از كشور را دوست اآلن درست نمي پاسخ: ولـي   ا نـه! ي
گذارنـد باعـث ترغيـب بـراي      كه در اختيار ميامكاناتي ي خارجي و هاشرايط تحصيل و امكانات پژوهشي موجود در كشور

 .شود مهاجرت مي

 

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

اگـر بـه هـدفتان و     موانع را كنار بزنيـد،  .ريزي تالش كنيد هترين راه را انتخاب كنيد و با برنامهب هدفتان را بشناسيد، پاسخ:
 .هميشه موفق و پيروز باشيد آييد. ها بر مي راحتي از پس سختي توانايي خود اطمينان داشته باشيد به

 


