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 اسدي جوزاني  نام خانوادگي: كيميانام: 

 9سراسري: ي آزمون  رتبه
 

 : و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 رياضي فيزيكنوع ديپلم:  رياضي فيزيكدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

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

به صورت حضوري ، بله از اين تصميم راضي هستم ، حضور در جمع دانش آموزان باعث مي شد  پاسخ:
 خستگي و استرس و فشار كار كمتر حس  شود .

 

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

: در كنكـور سراسـري    ام اضـافه مـي كـردم    هاي زمانـدار را بـه برنامـه    تستمهمترين تغيير اين بود كه  پاسـخ: 
 بزرگترين

 مشكل من كمبود وقت بود.

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

ضـعف و ميـزان   شي خيلي مهم است و بهترين زمان براي پيدا كـردن نقـاط   ي آزماي ها شركت در آزمون پاسخ:
هـا در آن   الؤكه سطح سكردم  شركت مي 2هاي گزينه  هاي مطالعه شده است . من در آزمون تسلط بر درس

 ها به كنكور نزديكتر است. نسبت به ساير آزمون

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

سعي كنيد به مرور زمان ساعت مطالعه ي خـود  .دي تابستان را حتما جدي بگيري درس خواندن در دوره پاسـخ: 
 بندي نهايت استفاده را كنيد. هاي جمع را افزايش دهيد.از دوره

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

 سشيوه ي در تمركزم مي شد و زمان وافزايش دادم زيرا  باعث  را ترجيح مي تنهايي خواندن به درس پاسخ:

 برد. خواندنم مطابق ميل خودم بود و بازده كارم را باال مي

 دانيد؟ بازي براي رفع خستگي را در سال كنكور درست ميsmsكردن از اينترنت و  استفاده  -6
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كه متوجه شويد زمـان   بدون اينآور است و استفاده از آن  عتيادم كه اينترنت تا حدودي انه ، من معتقد  پاسـخ: 
 .گرفت زيادي از شما خواهد

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

  حـداكثر به نظر من بـراي اسـتراحت   نمي كنم ،  روزه در درس خواندن را پيشنهاد  ي چند يك وقفه ،نه  پاسخ:
 ساعت در آخر هر هفته را توصيه مي كنم . 5الي  4.ولي استراحت هاي كوتاه يك روز كافي است 

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

 بله . به دليل تجربه بيشتري كه دارند خيلي مي توانند موثر باشند . مشاوران اشتباه هـاي مكـرر دانـش    پاسخ:
هـا پيشـنهاد    هـاي مناسـبي را بـه آن    تذكر داده و راهكارها  آموزان را كه خودشان متوجه نمي شوند را به آن

 شود. هاي متفاوت باعث سردرگمي مي زيرا راهكار كمك بگيرندفقط از يك مشاور  بهتر استولي دهند .  مي

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

و  دارد. اگر در خانه شرايط كامـل اردو مثـل سـكوت و .......... برقـرار باشـد      موزآ دانشبستگي به شرايط  پاسـخ: 
كه شرايط مناسب  داوطلبانينيازي به اردو نيست ولي براي  از وقت خود به درستي استفاده كند ،موز آ دانش

 تواند مناسب باشد. ش آموزان بهتر درس مي خوانند اردو ميدان ندارند يا در حضور ساير

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؟

 ( داستاني و ............. ) كتاب از هر نوع ي ويژه مطالعه بهبه طور كلي بله .  پاسخ:

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

 زبان و ادبيات فارسي
 ...........................................................................كالس: 

 گاج موضوعيكتاب: 

 زبان عربي
 ]مؤلف همايش عربي نشر دريافت[دكتر بوذري كالس: 

 خيلي سبز و الگوكتاب: 

 دين و زندگي
 ...........................................................................كالس: 

 جامع گاجكتاب: 



  مصاحبه با داوطلبان موفق آزمون سراسري 

)3( 

 زبان انگليسي
 مؤلف همايش زبان نشر دريافت][ شهاب اناريدكتر كالس: 

 مبتكرانكتاب: 

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

 ديفرانسيل
 نشر دريافت] و همكار هاي سراسري لف نقد آزمونؤم[ آقاي فرزانكالس: 

 خيلي سبز و الگوكتاب: 

 هندسه پايه
 آقاي واعظينكالس: 

 الگوكتاب: 

 هندسه تحليلي
 نشر دريافت] و همكار هاي سراسري لف نقد آزمونؤم[ آقاي منوريكالس: 

 مبتكرانكتاب: 

 رياضيات گسسته و جبر
 مايش گسسته نشر دريافت]مؤلف ه[آقاي صادقي كالس : 

 نتشارات علمي فاراكتاب: 

 فيزيك
 آقاي مراد خانكالس: 

 خيلي سبزكتاب: 

 شيمي
 آقاي ابوالقاسميكالس: 

 مبتكرانكتاب: 

 

 هايي داريد؟ براي افزايش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارش  -13

ار داريم ، نقاط ضعف خودمـان را  هاي آزمايشي تصور كنيم در جلسه ي كنكور قر دادن آزمونهنگام  -1 پاسخ:
 پيدا كنيم و آن ها را رفع كنيم.
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تعداد آزمون ها را بيشتر كنيم ( به ويژه خود كنكورها ) تا آمادگي خود را بـراي آزمـون اصـلي افـزايش      – 2
 دهيم.

ي  به خودمان انرژي مثبت دهيم ، به خود بگوييم كه روز كنكور همه چيز خـوب پـيش مـي رود و همـه     -3
 آورد. ايم را به ياد خواهيم ه مطالعه كردهآنچ

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

 بر اساس عالقه شخصي رشته خود را انتخاب كردم. كامالً پاسخ:

 كنيد؟  ي قبلي) آيا به همان شكل عمل مي شود (با همان رتبه نتخاب رشته دادهبار ديگر فرصت ا 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 ، مايلم تحصيالت بعد از كارشناسي را در خارج از كشور ادامه دهم. پاسخ:

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

 ام. در اين مورد تصميمي نگرفته 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

اين تصور ايم ،  تصور كنيم كه به آن رسيده خود را در حالي  يك هدف براي خود انتخاب كنيم ، هميشه پاسخ:
 اميدي سد راه مو فقيتمان شود. مي شود كه تالش خود را مضاعف كنيم و هرگز اجازه ندهيم كه نا باعث
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