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 :و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 تجربينوع ديپلم: تجربيدانشگاهي: ي پيش رشته

 

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

 كنم! كار رو مي بار برگردم عقب بازم همين اگر هم صد انتخابم درست بوده.اطمينان دارم  حضوري.كامالًپاسخ:

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

 كردم!!! ه كار امروز رو به فردا واگذار نميوج به هيچپاسخ:
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و فقط يك يا دو كالس كه واجب باشه ثبت  ،كردم شركت مي اي جامع سنجشهزمونآچي و  اي مثل قلم هاي دوره درآزمون
 كردم. كردم و بيشتر زمان و انرژي رو روي خوندن خودم متمركز مي نام مي

بـار   3رو حـداقل   برام خيلي مفيد بود و خوندنشون برام جذاب بود هايي كهو كتاب كردم! رسي بيشتر توجه مياي دهبه كتاب
 خوندم! تر مي عميق تر كنم، جاي اينكه منابع رو وسيع هيعني ب خوندم! مي

 كردم. شركت مي سري همايش خاص رو حتماً يه

و مـرور   امهو بيشتر بشناسم و دوباره و دوباره درس اط ضعف خودمزمون نقآگرفتم تا با  مون ميزي خونه از خودم آخيلي تو
 كردم! خيلي مرور مي كردم! مي

 ا نخونم!هزمونآكردم كه ديني رو صبح  جوري تنظيم مي هو ي برنامم

 رفتم مسافرت. روز مي 4عيد 

 ذارم!گكردم موقع درس خوندن هندزفري ن سعي مي

 

 كنيد؟   يابي ميهاي آزمايشي را چگونه ارز شركت در آزمون  -3

 كردم. اي جامع بيشتري شركت ميهآزمون اي خيلي خوب بودن. دوره ها آزمون پاسخ:

 

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

بـا توجـه بـه    ساعت. در ضـمن   14،15بعد ساعت مطالعه باال بره تا  ساعت،10روزي  از اول سال تا اواسط بهمن، پاسخ:
 1يزيك ف ساعت، 1رياضي  ساعت، 3شيمي  ساعت، 4زيست روزي  ا ساعت مطالعه اختصاص پيدا كنه. مثالًهضريب درس

 ت عربي يا زبان! عسا 1، ساعت ديني1ساعت ادبيات،  1، ساعت

 

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

كنه ولي من خـودم تنهـايي درس خونـدن رو     ي نمييدم احساس تنهاآبا دوستان درس خوندن خيلي لذت بخشه و  پاسخ:
با دوسـتام در تمـاس بـودم     ده! و هدر مي زيادي از زمانم تقسم خوندن، چون احساس كردم با دوستام درس ترجيح دادم،

 د.تنهاييش سخت بود ولي براي من بهتر جواب دا خوندم. ولي تنها درس مي

 

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

سال كنكور بايد كاراي مورد عالقـه   !اشته بشه اشتباههذدر حد كم و كنترل شده بله. به نظر من اگر كامل كنار گ پاسخ:
 خيلي الزمه،ارتباط با ديگران  دخونن ا درس ميي كه تنهنبراي كسا مخصوصاً اشته بشن!ذكنار گ كه كامالً كنترل بشن نه اين

  ولي بايد كنترل شده باشه و جلوي درس خوندن رو نگيره!
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 كنيد؟   آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي  -7

هـاي   نظـر مـن مسـافرت    بـه  رو برطرف كنـه.  يكه خستگ يحد در ،يك يا دوبار در سال بله مسافرت هاي كوتاه. پاسخ:
 كننـده باشـن.   خطر! الزم هستن و ميتونن خيلي كمك هاي كوتاه و بي ولي مسافرت ؛براي سال كنكور مناسب نيستنطوالني 

 البته فقط يكي دوبار در سال!

 

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

تونه يك  ط ميولي مشاور فق خيلي خوبه. كه بتونه با توجه به شخصيت و شرايط يك نفر به شخص كمك كنه كسي پاسخ:
ر ومشـا  رو انجام بـده.  خرش خود شخص هست كه بايد كارآاول و  نه بيشتر! سري پيشنهاد و راه رو به شخص نشون بده،

 براي انگيزه دادن هم خوبه!

 

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

ام هـ ي كتاب صورت نه ! چون هيچ جا اتـاق مـن بـا همـه     درصورت مساعد نبودن شرايط خانه خيلي خوبه درغيراين پاسخ:
 !نيست

 

   است؟ كدامشان؟ تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بوده ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آيا به نظر شما آموزش  -10

  پاسخ:

 ؟-ش و كنجكاوي و خالقيت تاثير داشته :احتماالً بيشتر روي بين

 !خيلي سوال سختي بود

 باتشكر

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

 

ـ   معلم دوستام و خوندم محيط مدرسه، ي فرزانگان درس مي مدرسه باتوجه به اينكه توي ي در مـوفقيتم  ها خيلي تـاثير مثبت
 داشتن.

 
 

 زبان و ادبيات فارسي
 و معلم مدرسه خودمان دكتر سبطيكالس: 

 و كتاب درسي زبان فارسي نشر دريافتكتاب: 
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 زبان عربي
 كالس نرفتم.كالس: 

 !كتاب آقاي اياد فيليكتاب: 

 دين و زندگي
 همايش آقاي كريمي _نرفتمكالس: 

 فقط كتاباي درسي !!!كتاب: 

 نگليسيزبان ا
 فقط معلم مدرسه_نرفتمكالس: 

 ،ولي نخوندم زياد!كال زبان نخوندم!دكتر اناريكتاب: 

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

 شناسي زيست
 ، مدرسههمايش دكتر عمارلو_نرفتمكالس: 

 ته سياه،همگامان،جامع تخخيلي سبز،همايش دكتر عمارلوكتاب: 

 شناسي زمين
 ×كالس: 

 : ×   كتاب

 فيزيك
 ،دبير خوب مدرسموننرفتمكالس: 

 ميكروطبقه بندي گاجكتاب: 

 شيمي
 نرفتم،مدرسهكالس: 

 : خيلي سبز 2: مبتكران ، سوم و پيش 1دوم و پيش كتاب: 

 تجربي رياضي
 مونكالس رياضي آقاي خوانين زاده،دبير فوق العاده مدرسكالس: 

 آبي قلمچي و خيلي سبزكتاب: 
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 هايي داريد؟ براي افزايش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارش  -13

به خودت تلقين كنـي كـه اسـترس     -آب يخ-شكالت خوب!(خيلي مهمه) -سازي روز كنكور از قبل و تمرين  شبيه: پاسخ
فكر كني جايي كه گيرت اومده بهترين جاست! فكر كنـي كنكـورت قـراره بهتـرين      -مامان آدم نايسته پشت در! -نداري

 آزمونت باشه .

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

  پاسخ:

 خيييييييلي عالقه!-ولي عالقه حرف اول رو مي زنه ˚مشورت با خانواده و ديگران و با توجه به آينده شغلي در جامعه 

 

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

  پاسخ:

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

 :پاسخ

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه يا براي ادامهآ  -18

  پاسخ:

 .گيرم بعداً با توجه به اقتضاي زمان تصميم مي ؛گيري زوده ن براي تصميماآل

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

  پاسخ:

 اي تصميم گيري زوده بعداً با توجه به اقتضاي زمان تصميم مي گيرم  !!!!!!ن بردوباره : اآل

 

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

  پاسخ:

ـ   ؛و بشناسه و از راه مخصوص به خودش پيروز بشه هركس بايد خودش د از تكـرار چيزهـاي سـاده    فقط در راه كنكـور نباي
 !هو دست كم نگير هرو با ديگران مقايسه نكن شو هيچ وقت خود هنك و پايداري هخسته ش

 

  پور! واهللا به اين همه انرژي و شور و شعف! ممنونيم خانم كوچك اي

 


