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  پاسخ:

کنم چون من کسی نبودم که با  توصیه نمی که اصاًل  به صورت غیرحضوری گذروندم  یشنهاد با مشاورمپ بهرو  1ترم 
خونطدم   سطاعت مطی   03الطی   03متوسط    1من ترم  به صورتی  که یمو باال ببرمتحضور بیشتر داخل خونه ساعت مطالعا

کطاری   چون خیلطی سطریب بطا هضطیه موادطه شطدم کطه واهعطاً         ،شک زیادی به من وارد شد 1ات ترم و با شروع شدن امتحان
 .برای کنکورم نکردم

بطه   هعطاً کردم ولطی وا  رو شرکت نمی ت چون خیلی از کالس هاس هرو مدرسه رفتم البته منظورم حضور در مدرس 2ترم 
رسطید    66هفتگطی مطن بطه     زمطان یادمه  ها خیلی مفیده به طوری که دن با بچهر مدرسه و بور داین اعتقاد دارم که حضو

 .خوندم ساعت درس می 44 – 04رفتم بین  این که مدرسه میتوده به با  ولی خب
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يد؟دآوربهوجودميتر،چهتغييراتيهايقبليسالكنكورياحتيسالدوبارهكنكوربدهيد،دربرنامه-خداينكرده!-اگرقراربود  -2

  پاسخ:

و به کالس رفتن بگطذرونم   دای این که سال کنکورم کردم به افتادم و سعی می ای کمک آموزشی میهزودتر به فکر کالس
 .مدرسمون تکیه کنم م به درس خوندن خودم و معلمایو تکیه به اونا بکن

مشطاوره بطود کطه بطه نظطرم خیلیطا بعطد کنکطور          ای کمطک آموزشطی و  هافتطاد دطو سطنگین کالسط     اتفاهی که در اطراف مطن مطی  
ای مدرسطه و مطدیر و   هط و در گیطر اشااصطی کطردن کطه شطاید بطه دلسطوزی دبیر        و می خورن که چرا خودشطون  حسرت این

ه که کسی ادازه نده توی سطال  ه و خیلی مهّممهّم امش فکریکمیت مطالعه آر بیشتر ازبه نظر من مشاور مدرسه نباشن 
 .ها بشه ها و مشاوره های کالس اشیهگیر حکنکور در

 .به دای این که چند تا کتاب کمک آموزشی رو کار کنم یکی یا دوتا رو چند بار کار کنم

کطردن تطوی اون     ذاره توی کنکور ولی عملن درصد اکتسابثیر گأکردند که ریاضی خیلی ت د میمشاور من به من گوشز
ودهی کطردم بطا ایطن کطه ریاضطی      تط  از ادبیطات داشطت و مطن هطم بطی     کمتطر  ی من ریاضی رو  ساته و به خاطر همین برنامه

و  رهمطی شطدن   2بطزنم کطه خطب     06و توی کنکطور   تودهی باعث شد من ریاضیم ت من بود ولی همین بیدرسی بود که هّو
 .از من گرفت

کطه همطه    بنطابراین بهتطره   ،یش بینطی نیسطت  بک کنکطور تطوی بعضطی از درسطا هابطل پط      کنکور امسال نشون داد به همه که س
 .تودهی نکنن کنن سطح سواالرو، بینی می د عالی باونن و به حرف کسایی که پیشدرسا رو در ح

  

كنيد؟هايآزمايشيراچگونهارزيابيميشركتدرآزمون  -3

  پاسخ:

 مهطم اینطه کطه اگطر کسطی تمایطل داره از برنامطه هطای         ی لطی نکتطه  سیسطتم اعتمطاد کنطه و    1خوبطه کطه کسطی بطه      به نظرم خیلی
مشاورها استفاده کنطه حطتمن بطه برنامطه آزمطونش تودطه کطافی بکنطه کطه خطوب مشطکل مطن ایطن بطود کطه آزمونطا رو شطرکت                  

 .کردم اما برنامه من خیلی هماهنگ با آزمون ها نبود می

عای سنجش دادنشون خالی از لطف نیست و کسایی که بدون مشاور درس می خطونن  دام ای آزمایشی ماصوصًاهآزمون
 .اعتماد کنن و طبق اونا خودشونو آماده کنن ای ای برنامههبه آزمونبهتره که 

هايمطالعهوآهنگتغييرآندرطولسالكنكورچهسفارشيداريد؟يساعتدرباره  -4

سطاعت در هفتطه خونطدن     03کنم که ساعت مطالشطون نوسطانی نشطه چطون بطه مطدت ططوالنی         یو توصیه م ینا نمطمئّن پاسخ:

 .03باشه و هفته دیگه  03یک هفته بهتر از اینه که 

ساعت مطالعه تابستون نبایطد زیطاد باشطه بهتطره کطه سطاعت مطالعطاتی بطا یطک شطیب خیلطی مالیطم زیطاد بشطه  و بعطد از عیطد                 
 باید آخرین توان دانش آموز باشه. ساعت مطالعاتی

 ،گیطرن ولطی ایطن موهطب     خودشون مطی عید خستن و بهترین موهب از زمانشون برای آماده شدن برای کنکورو از  خیلیا بعِد
 .و بهتر از هبل کنه کمی و چه کیفی خودش ظوهتیه که هر کسی باید تمام تالششو بکنه که باالتر بره و چه از لحا

 

ها؟چرا؟كالسيهموهمراهدوستداديديابهراترجيحميتنهاييبهخواندندرس،درسالكنكور  -5

کطردم تمطام تالشطم ایطن بطود کطه خطودم بطه تنهطایی درس           بطا کیفیطت بیشطتر دبطران مطی      و چون کم بودن ساعت مطالعطاتیم  پاسخ:

 توضطیح بطدم کطه ایطن بیطان کطردن        و براشون خواستن که هسمتی از درس شد که بعضی از دوستام می باونم ولی گاهی می
 .ی توضیح دادنیش هدم بشم براکرد که حتی پ و ترغیب می همین خودمشد که خوب و عالی بفهمم که  باعث می

دانيد؟بازيبرايرفعخستگيرادرسالكنكوردرستميsmsكردنازاينترنتواستفاده  -6
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هطای   سفانه ترکم نشد همین اینترنت بود و این بود که من مدام به شبکهأایی که من داشتم که متهیکی از بدترین عادت پاسخ:

و تطرک   و من این  ولی خب ترک عادت مودب مرض است ذاره ثیر منفی میأزدم که خیلی ت ادتماعی ماتلف سر می
بکنن و بطرای   و کاری که من نکردم ،کنم اگر مثل من هستن ها توصیه می به کنکوری .نکردم ولی تونستم کمی کمش کنم
ی  و ازشون می گیره به خانوادشون تحویل بدن تا بعطد از نتیجطه   و هر چیزی که وهت تاپ پیشرفت خودشون موبایل و لپ

 .نکورشون لذت ببرنک

كنيد؟آيارفتنبهمسافرتوتعطيالترادرسالكنكورسفارشمي  -7

برگشطتن بطه    چطون باعطث میشطه    ،یدو مسافرت کردم ولی این مسطافرت نبایطد ططوالنی شطه    روز اول ع 0ودم خبله من  پاسخ:

 .سافرت باشهتونست م کردم که این می روز استراحت می 0ن من آخر هر فصل کّل .روال هبل سات بشه

كنيد؟بهچهشكلي؟گرفتنازمشاورانراسودمندارزيابيميآياكمك  -8

حضطور اون مشطاور در رونطد درس     کنه، سدانش آموز حی دلسوز رو بله. مشاوری که کمک گرفتن از مشاورها  پاسخ:

صرفن به دانش آموزشون نگاه کسطی رو دارنطد کطه     ،. متاسفانه بعضی از مشاور هایی در حال کار هستندخوندنش مفیده
آمطوزه. بهتطرین    بینطه خطود دانطش    هراره از این کالس به اون کالس بکشونندشون و خب این وس  تنها کسی که ضطرر مطی  

ای اخالهی و درسی خودش و بطه دور از تبلیاطات و دوهطای سطال     هراه اینه که هر دانش آموز بنا به خصوصیات و عادت
 رو انتااب کنه که بتونه به دانش آموز کمک کنه! کنکور مشاوری

به نظرم مشاورای دلسوز خیلی می تونن کمک کنن ولی به همون اندازه مشطاورای بطد مطی تطونن مضطر باشطن و توصطیه        
رهمطی و سطه    هطای تطک رهمطی و دو    می کنم اگر تصمیم به انتااب مشطاور داریطد فطول العطاده زیطاد تحقیطق کنیطد و بطه رتبطه         

 ی خوبی بگیرید. د تا بتونید نتیجهدو کنی و رساز کسایی که نتیجه نگرفتن هم پ ا نکنید و حتمًارهمی اکتف

كنيد؟آياشركتدراردوهايمطالعاتي)آخرتابستان،نوروز،پيشازكنكورو...(رامثبتارزيابيمي  -9

  پاسخ:

کسطی مناسطب   باونم ولطی اگطر محطی  خونطه      تی درسحتونستم به را یخانه ما مناسب بود و م من شرکت نکردم چون دّو
 .بهتره شرکت کنه نیست

است؟كدامشان؟تاندررسيدنبهموفقيتكنونيتأثيرگذاربودهيكودكيهايدورههاوسرگرميها،بازيآيابهنظرشماآموزش  -11

  پاسخ:

هطای هطوش و    کطردن انطواع کتطاب    ی مطی ساله بودم سع 6یا  4کنند که وهتی  مثلن مادر من تعریف می  ذار بودهگثیرأید تشا
تطر   ثیر خوبی داشته و این روند رو برای خواهر و برادر کوچیکأخالهیت رو با من کار کنند که خب از نظر خودشان ت

 .من تکرار کردند

است؟گيريداشتهدرموفقيتشماتأثيرچشمهاكتابوخواندنكدامدبيرانآموزشكدامهايعمومي،دردرس  -11

 

 و ادبيات فارسيزبان 

 كالس: 

 آرایه انرژی اتمی -لات و تاریخ ادبیات هفت خوان -یگاج نقره اكتاب: 

 زبان عربي

 ی بوذریآهاكالس: 

 امب خیلی سبز)کی بورد(عربی د -امب انرژی اتمیدی عربكتاب: 
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 دين و زندگي

 تمنرفكالس: 

 یگاج نقره اكتاب: 

 زبان انگليسي

 نرفتمكالس: 

 انگلیسی دامب کیاساالر  –ی مبتکران سال سوم و جامع شهاب اناركتاب: 

است؟موفقيتشمانقشمهميداشتههادرهاياكتابهاياختصاصي،كدامكالسدردرس  -12
 

 شناسي زيست

 ور سلیمان )دبیر مدرسه( ی مدرس و خانم پآقاكالس: 

  -زیست حامب آرام فر  – ای اشکان هاشمیآه ی الگویکتاب هاكتاب: 

 شناسي زمين

 كالس: 

 كتاب: 

 فيزيك

 ی عزیزیآهاكالس: 

 –دطامب خیلطی سطبز     –یش دانشطگاهی خیلطی سطبز    ی  سطال سطوم و پط   کتطاب هطا  كتاب: 

 ایهش و پیگاج نقره ای پ –انژی اتمی سال سوم 

 شيمي

یش( و پایه پیش دانشگاهی( و آهطای ابطراهیم زاده)پط    درسهیدری)معلم مخانم حكالس: 

  آهای لطفی نیا)دوم(

 ی سال به سال مبتکرانکتاب هاكتاب: 

 تجربي رياضي

 كالس: 

 میکروبانک گاجیش دانشگاهی و ی پگاج نقره اكتاب: 

 

ييداريد؟هابرايافزايشآمادگيذهنيوروحيدرروزكنكورچهسفارش  -13

ولطی بطرای آروم    ، ین طرل خودمو آروم کردم از لحطاظ روحطی  من خودم شب کنکور مدام صلوات فرستادم و از ا  پاسخ:

 .کردن دسمتون حتمن دوش بگیرید و غذای سبک باورید

الساجتمراعيوحرر كريشخصي،فشارخانواده،مشورتباديگرران،ايانتخابكرديد؟)عالقهتانرابرچهپايهيدانشگاهيرشته  -14

 مردم!و...(
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خیلی هم  رو ولین دندانپزشکی ی تجربی رو انتااب کردم و اآل به خاطر مادرم سال دوم دبیرستان رشته  پاسخ:

.ناراضی نیستم  

 

كنيد؟يقبلي(آيابههمانشكلعملميشود)باهمانرتبهبارديگرفرصتانتخابرشتهدادهاگربهشمايك  -15

ادامطه تحصطیل    گطرایش نطرم افطزار    -یوترمهندسطی کطامپ   ی اب می کردم و در رشتهی ریاضی رو انتارشته  ئنًامطم  پاسخ:

 .دادم می

است؟بهترينتأثيراتورودبهدانشگاهدرزندگيشماچهبوده  -16

  هنوز دانشجو نشدم پاسخ:

است؟آيادانشجوشدنتأثيراتبديهمدرزندگيشماداشته  -17

  و نشدمهنوز دانشج  پاسخ:

ايداريد؟يتحصيلدرخارجازكشوربرنامهآيابرايادامه  -18

ار خیلی سطات خواهطد بطود    زشکی این کپ های پزشکی و دندان یل بدم ولی خب در رشتهدوست دارم که ادامه تحص  پاسخ:

 .ددی برای این کار ندارم ی ن برنامهولی خب اآل

چرا؟جاماندگارشويد(؟جازكشورمهاجرتكنيد)درآنتانبهخارآيامايلهستيدبهكمكمدركتحصيلي  -19

یشطتری خطواهم داشطت و مسطلما زمینطه      یدا کنم حقطول و مزایطای ب  ی پبله چون در خارج از کشور اکر بتوانم کار ثابت  پاسخ:

 .زشکی در خارج از کشور فراهم تر استپیشرفت در رشته ی دندان پزشکی و پ

 اند!جاآمدههاكهبهدنبالرازپيروزيشماتااينكوچكبراياينبچهيسؤالآخر،يكراهنمايوبهجاي  -21

ی من و اشتباهاتی که سال کنکور کردم این رتبه بطرای مطن زیطاد هطم     ها با تالش د چون واهعًایخدا رو فراموش نکن   پاسخ:

 .بود ولی لطف خدا شامل حال من شد

در هطای پط   لیدای بزرگ موفقیت تو دعطا وهت فراموش نکنید که یکی از کها رو هیچ  در و مادر و عشق به اونترام به پحا
 .و مادراست

ها و افراد غیطر هابطل اعتمطادی کطه دلسطوز نیسطتند نکنیطد و سطعی کنیطد آرامطش            ها تبلیغ و درگیر حاشیه سال کنکور خودتون
 .و حفظ کنید روحیتون

 .اد هر غیرممکنی ممکن میشهید و بدونید اگه خدا باوهیدو از خدا باواههر چیزی که می خوا

 


