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 عسگري نام خانوادگي: علينام: 

 سراسري: ي آزمون  رتبه
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 : و دانشگاه ي دانشگاهي رشته
 ان شاءاهللا-مهندسي كامپيوتر شريف

 رياضي فيزيكنوع ديپلم:  رياضي فيزيكدانشگاهي:  ي پيش رشته

 
 

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

 حضوري. كامال درست مي دانم. 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

بيشتر تاكسي مي گرفتم تا پياده بروم كه كمتر خسته شوم و وقت بيشـتري داشـته    هيچي. زودتر شروع مي كردم و توي راه مدرسه پاسخ:
 باشم.

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

مي گيره به اصالح روش درسخوندن كمـك   چون زود به زود آزمون ،بله. كانون از لحاظ جامعه آماري خوبه. براي كسي مثل من هم پاسخ:
 .مي كنه

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

كوشي باشيد از همون اول سعي كنيد كه هرچه بيشتر درس بخونيد. بعضا ديدم كه مي گوينـد اگـه مـثال     به نظر من اگه آدم سخت پاسخ:
كوشي باشيد مي تونيد با بيشترين توانتون تا ته راه بريـد و از   سرد ميشيد. اما به نظر من اگه آدم سخت دل ونيد بعداًتابستان زياد درس بخ

ساعت را مـي   10ساعت رسيدم و از زمان امتحانات ترم اول به صورت كمينه  8ساعت در روز به  3تالش كردن لذت ببريد. من تابستان از 
 9تـا   8بندي هم كمتر مطالعه مـي كـردم حـدود     ساعت بود. نزديك كنكور و در دوران جمع 12عه من هم خواندم. بيشترين ساعات مطال

 ساعت.

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

 تم اين مسئله برام مطرح نشد كه تصميم بگيرم. خوب چون در شهر خودم درس نمي خوندم و دوستان كمتري در شهر خودم داش پاسخ:

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

كنه. اما يه كار خوبي كه ما مي كرديم اين بود كه هر شـب سـاعت مطالعـه مـان را بـه       ها خودش خيلي خستگي ايجاد مي . ايناصالً پاسخ:
 مي كرديم و اين طوري انگيزه بيشتري داشتيم. smsدوستانمان 

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

 اي داشته باشيد اما اگه بخواهيد توي نوروز اين كار را بكنيد خطرناكه. به نظر من اشكالي نداره اگه همچين برنامه پاسخ:
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 كنيد؟ به چه شكلي؟  زيابي ميگرفتن از مشاوران را سودمند ار آيا كمك   -8

صد در صد. به هر شكلي، تلفني، حضوري يا حتي غير مستقيم مثل من. من يه دوست داشـتم كـه اون اصـفهان بـود و از امكانـات       پاسخ:
 اي خوبي استفاده مي كرد. خوب من هم معموال از اون سواالتم را مي پرسيدم و واقعا كمكم مي كرد. مشاوره

 كنيد؟  هاي مطالعاتي (آخر تابستان، نوروز، پيش از كنكور و ...) را مثبت ارزيابي ميآيا شركت در اردو  -9

 نوروز را پيشنهاد مي كنم. اما بيشتر از اون به نظر من باعث پراكندگي و اتالف وقت است. پاسخ:

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

من توي اين زمينه صاحب نظر نيستم. البته خود اين هم جاي بحث داره كه رتبه برتر در كنكور سراسري به تنهايي به معني موفـق   پاسخ:
 بودن يك نفر هست يا نه؟

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

 زبان و ادبيات فارسي

كالس هاي ادبيات در كل دوران تحصيل مي تونه موثر باشه ولي به نظر من سال كالس: 
كنكور نمي تونه كمك زيادي در افزايش توانايي هاي ادبي آدم بكنه. نهايتش چهارتا نكته 

 تستي كه هرجايي پيدا مي شه  و توي هر كتابي.

 تاريخ ادبيات الگو، كتاب درسي، تست هاي كنكور (كتابش مهم نيست)كتاب: 

 زبان عربي

آقاي اميريان (اصفهان)، آقاي رحيمي(اصفهان)، آقاي محمـدي (اصـفهان)، آقـاي    كالس: 
رفيعي (اصفهان)، آقاي مسعود(اصفهان). ايشون دبيران مدرسه من در دوران راهنمـايي و  

 پايه خيلي مهمه. دبيرستان بودند. يعني راهنمايي و

 عربي كاملكتاب: 

 دين و زندگي
 كالس: 

خـوب  كتاب جامع گاج. براي من كه فرصت كمتري داشتم آيات و نكات گاج هـم  كتاب: 
 بود.

 زبان انگليسي
 كالسهاي زبان تابستانه و راهنمايي و مطالعه متفرقه زبان مهمهكالس: 

 كتاب ريدينگش به همراه (دكتر كياساالر) كتاب شبقرهكتاب: 

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

 ديفرانسيل
 جناب آقاي اعلمي (اصفهان)كالس: 

 كتاب درسي + كتاب تخته سياه كتاب:
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 هندسه پايه
 ...............كالس: 

 خوشخوانكتاب: 

 هندسه تحليلي
 ................كالس: 
 من از الگو استفاده مي كردم كه اصال خوب نبود.كتاب: 

 گسسته
 آقاي اميني (اصفهان)كالس: 
 آموزش الگو + خيلي سبز قديمي تر (مولفان اين انتشارات عوض شده اند)كتاب: 

 فيزيك
 .................كالس: 

 گاج نقره ايكتاب: 

 شيمي

يان از اصفهان. آقاي معتمدي در راهنمـايي در زمينـه   آقايان ابراهيم زاده، بدايت و نصيركالس: 
 درك شيمي به من بسيار كمك كردند.

كال مبتكران خوب بود. اما اين به معني اين نيست كـه بقيـه خـوب نبودنـد. مـن خـودم       كتاب: 
 مطالعه نكرده ام بقيه را. 

 پايه رياضي
 آقاي مؤيدپور اصفهانكالس: 

 الگوكتاب: 

 

 هايي داريد؟ دگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارشبراي افزايش آما  -13

گفت خوب طبيعيه همه نمي خوابند شب  هاي برتر به ما مي خوب بخوابيد (الكي مي گويند نمي شه خوابيد. مثال يكي از رتبه ششب پاسخ:
ـ رقمي ب اش با من خيلي تفاوت داشت و تك كنكور ولي ديديم كه اين طور نبود. البته ايشون رتبه ه ود ولي به هر حال اين چيز ها بستگي ب

 فردش داره و همين طور نپذيريد. 

 روز آخر درس نخونيد.

 بخوابيد. 10در طول سال قبل از ساعت 

 بخوريد. صبحانه حتماً

 تاش جامع بود.  19تا آزمون آزمايشي دادم كه  40-35آزمون آزمايشي زياد بديد. من خودم حدود 

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

توي زمينه كاري خودم انتخاب كردم. زمينه كاري ام را هم قبال بر اساس عالقه ام انتخاب كردم. خوب من از مـدت هـا پـيش و در     پاسخ:
 نويسي مي كردم. سال كنكور برنامه
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 كنيد؟  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 آيا براي ادامه   -18

 بله برنامه ام اين است كه به خارج از كشور نروم. پاسخ:

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

 م پس براي من نه اين عالقه وجود داره و نه امكانش هست.نه. من به معني واقعي كلمه ايراني ا پاسخ:

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

داشتن دوست همفكر و اوال كه فكر نكنيد پيروزي محدود در كنكوره! سعي كنيد با توجه به ويژگي هاي خودتون تصميم بگيريد. از  پاسخ:
موفـق   همراه خودتون را محروم نكنيد كه خيلي كمك مي كنه. چون گفته اند راهنمايي كوچيك ديگه خالصه اش كـردم و كوتـاه گفـتم.   

  باشيد.
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