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 سعيدی نام خانوادگي: ياسمننام: 

 ۱سراسري: ي آزمون  رتبه
  
 ) ..................آزاد غيرپزشكي:( 
 )................آزاد پزشكي:( 

: و دانشگاه ي دانشگاهي رشته
.......................... 

دانشگاهي:  ي پيش رشته
.......................... 

نوع ديپلم: 
.......................... 

 

 

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

 . . بلهحضوري و به طور كامل با مدرسه  پاسخ:

 

تـر،   هاي قبل ي سال كنكور يا حتي سال ور بدهيد، در برنامهدوباره كنك -خداي نكرده! -اگر قرار بود
 يد؟ دآور چه تغييراتي به وجود مي
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من سال سوم ، از تجربي به رياضي تغيير رشته دادم كار بزرگي كه مي كردم اين بود كه از اولـش    پاسـخ: 
را قوي تر كنم . به خواندم كه به جاي زيست خواندن ، پايه ام  عالقه ام را جدي مي گرفتم و رياضي مي

بچه هاي دبيرستان هم پيشنهاد مي كنم براي كنكور خواندن را سال پيش دانشـگاهي انجـام دهنـد ولـي     
 درس هايشان را در سال خودش بفهمند و به طور كلي مفاهيمش را ياد بگيرند . 

 كنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي شركت در آزمون

شـركت در   ،بهتـرين راه سي و آشنايي با سبك سواالت طراحان مختلـف  براي سنجش وضعيت در  پاسـخ: 
موسسات مختلف است . البته به شرطي كه اوال درگيـر رتبـه نشـويم و حتـي بـه      آزمون هاي آزمايشي  

درصدي كه كسب كرديم با اين ديد نگاه كنيم كه آيا من واقعا براي اين درصد تمام تالش خود را كرده 
امه مدرسـه  كه به برنامه مطالعه شخصي و برندوم اين  كه من بايد كسب كنم .  ي استبودم و اين چيز

ــامالً   ــود و كــــــ ــه اي وارد نشــــــ ــان لطمــــــ ــد .   مــــــ ــتاي آن باشــــــ در راســــــ
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  هاي مطالعه و آهنگ تغيير آن در طول سال كنكور چه سفارشي داريد؟ ي ساعت درباره

دل كيفيت درس خواندن را پايين مي آورد د تعاساعت مطالعه بايد متعادل باشد . مطالعه بيش از ح پاسخ:
 اي باشد كه احساس كنيم جداً به گونهبرايمان مهم است ساعت مطالعه  نتيجه كار اگر واقعاًاز طرفي هم . 

 .  چيزي را در اين مسير كم نگذاشته ايم و تمام توانمان را به كار گرفته ايم

وان با هفته اي بيست و پـنج  تـا  سـي سـاعت     مطالعه در تابستان را مي ت ،بر حسب توان و پايه شخص
شروع كرد و تا اواخر زمستان آن را به چهل تا پنجاه ساعت رساند. بعد از عيد هم روزهايي كه مدرسـه  

اي وارد  نمي رويم روزي دوازده ساعت كافي است  ولي اگـر توانـايي اش را داريـم و بـه كيفيـت لطمـه      
 يش يا كاهش داد . برحسب نياز آن را افزاتوان  كند مي نمي

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

روي موضوع بيشـتر اسـت .    كنم تمركزم به تنهايي ، چون سرعتم كمي باالست و وقتي تنها كار مي  پاسـخ: 
ن رتبه هـاي دو رقمـي و   اندند و حتي اآلخو ولي بسياري از دوستانم در مدرسه بودند كه با هم درس مي

بـه   اند . در كل انتخاب هر يك از اين دو روش بر ديگري ارجحيتي ندارد و كـامالً  سه رقمي كسب كرده
هـا از   كالسـي  هاي خود شخص بستگي دارد . البته توجـه بـه رفـع اشـكاالت درسـي هـم       شرايط و عادت

  موضوعاتي است كه نبايد فراموش شود .

 دانيد؟ بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsردن از اينترنت و ك استفاده

ولي در پايان هفته  ،دهد   كند و تمركز را كاهش مي جاد مييچون مشغوليت فكري ادر طول هفته نه  پاسخ:
ل حـا  هـر  كردم . به در زماني كه به استراحت اختصاص داده شده است ، من خودم از اينترنت استفاده مي

اي به اصل آرامش و تمركز و انگيـزه اي كـه    بايد خيلي دقت داشت كه در اين يك سال كارهاي حاشيه
  اي وارد نكند . براي درس قرار است صرف شود خدشه

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

خسته شده مسافرت  كه ذهن جداًدين در زمان هاي مشخصي از سال مثل اواخر ترم يك يا در فرور پاسخ:
 رايط خود دانش آموز بستگي دارد.و استراحت يكي دو روزه به نظر من خوب است . ولي باز هم به ش
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 كنيد؟ به چه شكلي؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي مي آيا كمك

كه بتـوان بـه هـدف رسـيد .     مشخص داشت  اي كامالً ي سال كنكور بايد برنامه لحظه در لحظه قطعاً پاسخ:
هفتگي نوشته شده كه قرار است در ساعات اين هفته چه بخوانم و برنامه ذهني هفتگي كه قرار  ي (برنامه
در اين فصل كـل پايـه    تر كه مثالً كلي ي برنامه چنين و با كمك چه منابعي مطالعه كنم و هم چگونهاست 

هـاي   در زمينه كنكور ( مشـاوران ، نفـرات موفـق سـال     اطرافيان باتجربه از كمك )  كنم دوم را تمام مي
كمك گرفت ولي دانش آموز بايد نقش طراح و مجري امه ريختن بايد براي چگونه برن قطعاً گذشته ... ) 

اگـر از  هاي خودش به برنامه  انعطاف دهـد . در نتيجـه    سب توانايينهايت خودش اجرا كند و بر ح را در
 نقشي فعال داشته باشد .  خودش كسي كمك مي گيرد

 كـه  هاي خاصي هاي درس خواندنش و شگرد كه روشگيرد  ** به نظر من دانش آموزي بهتر نتيجه مي
برد ، محصول تجربه و خالقيت خودش باشـد . بـراي هـر     كار مي به مطالب كردن  براي يادگيري يا حفظ

خود مسلط باشد . بـه طـوري كـه    خاص خود را داشته باشد و به همه نقاط ضعف و قوت  ي درس شيوه
هـاي   نگاه به روش روش هاي شخصي خود توضيح دهد . ي حتي بعد از كنكور بتواند صدها صفحه درباره

پيشنهادي ديگران به شرطي كه به قصد اجراي مستقيم بدون تطبيق با شرايط خودمان نباشد بيراهه رفتن 
 است . 

نـوروز، پـيش از كنكـور و ...) را مثبـت ارزيـابي       آيا شركت در اردوهاي مطالعـاتي (آخـر تابسـتان،   
 كنيد؟  مي

من خودم فقط هفته اول عيد را در اردوي مطالعاتي مدرسه شركت كردم . ولي با توجه به روحيـاتي   پاسخ:
هـاي   هاي كالس در اين گونه برنامه دادم در خانه مطالعه كنم . البته بسياري از بچه كه داشتم ترجيح مي

  گرفتند . كردند و نتيجه هم مي ميمدرسه شركت 

در موفقيت شما تأثير  ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي و اختصاصي  در درس
 است؟  گيري داشته چشم

مان هستند . دوست داشتم اسم  دانشگاهي مدرسه ام معلمان سال پيش معلمان عزيزي كه اسمشان را برده
هـاي   چنين در برابر راهنمـايي  هم شد . نوشتم ولي نوشته خيلي طوالني مي ميهاي پايه را  شريف همه معلم

 .پدر عزيزم آقاي منصور سعيدي نهايت عشق و تشكرم را ابراز مي كنم
 

 .........................................................................خانم ورسه..كالس:  زبان و ادبيات فارسي
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 ( آرايه قرابت لغت )هاي قطع كوچك آقاي عبدالمحمدي كتاب كتاب: 
  آقاي سبطيو قرابت معنايي  كتاب انديشه سازان  

 زبان عربي
 ...........................................................................خانم خاكبازكالس: 

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

 دين و زندگي
 ..........................................................................خانم كاغذي.كالس: 

 كتاب همايش خانم كاغذي! / تست هاي كنكور كتاب: 

 زبان انگليسي

 ..........................................................................خانم عباسي.كالس: 

ــاب:  زبـــــــــــان جـــــــــــامع آقـــــــــــاي   ..كتـــــــــ
 .........................................................................اناري

 

 ديفرانسيل

 ..........................................................................آقاي كيوان.كالس: 

و رياضي پايه آقـاي  ديفرانسيل /  آقاي كيوان ( الگـو ) نسيل تست ديفراكتاب: 
 شفيع زاده/ آمار آقاي سعيدي

 گسسته

 آقاي مشفقكالس: 

گسسته خوشخوان / گسسته آقاي عطا صادقي / كتاب آخر آقـاي  كتاب: 
 سعيدي

 فيزيك

 ......................................................................آقاي شاهمرادي.....كالس: 

فيزيــــــــك پــــــــيش و پايــــــــه آقــــــــاي    .كتــــــــاب: 
 ..........................................................................خالو

 شيمي
 ..................................................آقاي سلطانيكالس: 

 شيمي آقاي بازرگانكتاب: 

 .........................................................................آقاي مشفق..كالس:  هندسه
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 / هندسه آقاي بيگي هندسه جامع آقاي سعيدي..كتاب: 

 

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

خالي نمي كند . با دعاي  اعتماد داشتن به خداست و اين كه هيچ وقت پشت آدم را ،چيزمهم ترين  پاسخ:
كساني كه دوستشان داريم انرژي مثبت را به ماكسيمم مقدار  ي مادر و حمايت خانواده و دوستان و همه

ها و جواب درستشان فكر كنيم . نه به روزهاي قبل از  آن برسانيم . در زمان كنكور هم فقط به سوال
 چيز ديگري .كنكور و نه روز هاي بعد از آن و نه نتيجه و نه هيچ 

 

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

   پاسخ:

 آب تا گردنم باال آمده 

 آب تا لب هايم باال آمده

 آب باال آمده ...

 من اما نمي ميرم

 ماهي مي شوم

كيان -  گروس عبدالمل

 

 


