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 اثناعشري نام خانوادگي: احمد نام: 

 كشور 92سهميه و  52سراسري: ي آزمون  رتبه
 

 ... : و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 فيزيك رياضينوع ديپلم:  فيزيك رياضي دانشگاهي:  ي پيش رشته

 

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

 بله-حضوري. پاسخ:

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

درس شيمي را دادم و  د را افزايش ميي خو ي سال كنكور حتما زمان مطالعه ولي در برنامه، هاي پيش هيچ تغييري ي سال در برنامه پاسخ:
 .كردمخيلي بيشتر و مفهومي تر مطالعه مي 

 توانيد از آزمون خاصي نام ببريد يا خير) (ميكنيد؟  هاي آزمايشي را چگونه ارزيابي مي شركت در آزمون  -3

نقاط ضـعف،چه از لحـاظ درسـي و چـه     خيلي زياد در ارزيابي خودم از خودم موثر بود.همچنين تا حد خيلي زيادي به پي بردن به   پاسخ:
بحث رواني و روحي در هنگام آزمون دادن كمك مي كند و فرد مي تواند كامال كنترل حاالت خود را به دست بگيرد.البته به عقيده ي من 

 .آزمون دادن بيش از حد نادرست است

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

بندي هم  باال يا قوي كافي است.در دوران جمع به آموز متوسط رو ساعت براي يك دانش 50-40اي  بندي هفته تا پيش از دوران جمع پاسخ:
 .ساعت70-60بين

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

دادم بـا دوسـتان درس    اي دو روز الزم اسـت.اما سـاير اوقـات تـرجيح مـي      بنـدي هفتـه   دوران پـيش از جمـع  تنها درس خواندن در  پاسخ:
بندي كـامال تـرجيح مـي دادم بـا دوسـتان باشـم.چون تـايم درس         ا در دوران جمعام گذاشت. بخوانم.چون تأثير رواني مثبتي روي من مي

به اواخر كار نزديك مي شويم نيروي محركي الزم است كه حركـت را بـا همـان     خواندن در اين دوران بسيار باال مي رود و همچنين چون
 .شادابي اوليه ادامه بدهيم

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

 بلهيك يا دوبار را   خ:پاس كنيد؟  آيا رفتن به مسافرت و تعطيالت را در سال كنكور سفارش مي  -7

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

ا تـداوم ايـن امـر    شود ام كم زايل مي البته انگيزه اگر بيروني باشد كم ثر است.ؤالعاده م مشاور در امر ايجاد انگيزه فوق؛ بله به شدت   پاسخ:
 روني و تثبيت آن شود.ي د تواند منجر به ايجاد انگيزه مي
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ي مـن   كنكوري مشورت كردن با افراد آگاه براي ياد گرفتن مسير الزم اسـت.اما بـه عقيـده    چنين اوايل سال براي شروع درس خواندنِ هم
 .كردبه شخص ديگري غير از خود تكيه .-جدا از بحث رواني-در بحث برنامه ريزي براي درس خواندن راه افتادننبايد بعد از 

 كنيد؟  ركت در اردوهاي مطالعاتي (آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و ...) را مثبت ارزيابي ميآيا ش  -9

 .استثر و مفيد ؤبله فوق العاده م. پاسخ:

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؟

 قرآنمطالعه ي شعر و تالوت ؛ لهب. پاسخ:

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

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

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

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

 هايي داريد؟ ي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارشبراي افزايش آمادگ  -13

سـر جلسـه خيلـي بـه     . شب قبل از كنكور خواب كافي و مناسب داشته باشـند . آب و كشمش به همراه خود سر جلسه ببرند حتماً  پاسخ:
 .شدعاقبت به خيري خواهد و در نهايت به خدا توكل كنند و بدانند در اين صورت هر نتيجه اي كه حاصل شود موجب -محيط توجه نكنند

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

 ها  شركت در همايش، همان رشته هامشورت با مشاوران و دانشجويان ، مشورت با خانواده،عالقه  پاسخ:

 كنيد؟  ي قبلي) آيا به همان شكل عمل مي شود (با همان رتبه بار ديگر فرصت انتخاب رشته داده يك اگر به شما  -15

 قاًيدق پاسخ:

  ......... 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

 اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه ا براي ادامهآي  -18

 بله.  پاسخ:

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

 به هيچ وجه پاسخ:

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

 .گاه فراموش نكنند و توكل به خداوند را هيچ به خودشان متكي باشند كامالً  پاسخ:
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