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 كارگر :ينام خانوادگ محمدرضانام: 

 كشور 81و  2منطقه  29: يسراسرآزمون  ي رتبه
 

وتر دانشگاه صنعتي يمهندسي كامپ: و دانشگاه يدانشگاه ي رشته
 فيشر

 كيزياضي فيرپلم: ينوع د كيزياضي فير: يدانشگاه شيپ ي رشته

 

متان را درسـت  ين تصميا هنوز هم اي؟ آيرحضوريا غيد يگذراند ي(سال چهارم) را به شكل حضور يدانشگاه شيپ ي دوره  -1
 د؟ يدان يم

در مدرسه مي ديدم براي تقويت روحيه خوب بود ، ولـي اگـر مـي تونسـتم از اول سـال       رو ضوري . از نظر اين كه همكالسي هامح پاسخ:
 انتخاب مي كردم . وم احتماال غيرحضوري رندرس بخو دوستام همراه تعدادي از هتحصيلي در كتابخانه يا جاي ديگ

 

به وجـود   يراتييتر، چه تغ قبل يها سال يا حتيسال كنكور  ي د، در برنامهيدوباره كنكور بده -نكرده! يخدا -اگر قرار بود  -2
 د؟ يدآور يم

،  د عربـي دم ، مخصوصا مباحث مفهومي تر مثل قرابت و آرايه هاي ادبي ادبيات و يا قواعنهم مي خو وقبل از عيد دروس عمومي ر : پاسخ:
. كـه خيلـي كـارمو سـخت كـرد       گذاشته بودم براي بعد از عيـد رو خوندن درساي عربي ، ديني و مباحث معني لغت و تاريخ ادبيات چون 

 . ☺كلش آو كلنز مي كردم  بازي همچنين وقت كمتري رو صرف

 ر)يا خيد يم ببرنا يد از آزمون خاصيتوان ي(مد؟ يكن يم يابيرا چگونه ارز يشيآزما يها شركت در آزمون  -3

هـاي   . من خـودم در آزمـون   هو هم انگيزه براي مطالعه را افزايش مي د هكن به نظرم خيلي مهم است ، هم به مرور مطالب كمك مي پاسخ:
 هاي جامع كردم . در آزمون گرفتم و سواالت رياضي و فيزيكش رو حل مي هاي گزينه دو رو هم مي كردم ، بعضي از آزمون كانون شركت مي

  سنجش هم شركت كردم .

 د؟ يدار ير آن در طول سال كنكور چه سفارشييمطالعه و آهنگ تغ يها ساعت ي درباره  -4

من خودم مشكلي كه داشتم اين بود كه اگـه مـي   تر از اينه كه آدم صرفا ساعت مطالعه رو حساب كنه .  به نظرم كيفيت مطالعه مهم پاسخ:
و براي همين نمي تونستم به طور معمول زياد بخونم . قبـل از عيـد روزايـي كـه      اومد ايين ميخواستم زياد درس بخوندم بازدهيم خيلي پ

يه ماه اخـر كـه معمـوال از    ساعت . البته  7خوندم ، بعد از عيد هم حدود  مي سساعت در 6و روزاي تعطيل حدود  4مدرسه داشتم حدود 
 م .كرد ام رو حساب نمي هعگرفتم ديگه ساعت مطال خودم آزمون مي

 ها؟ چرا؟  يكالس هم وهمراه دوست  ا بهيد يداد يح ميرا ترج ييتنها بهخواندن  درس ،در سال كنكور  -5

به كتابخانه مـي رفـتم كـه بـه نظـرم خيلـي        مبعد از امتحانات ترم اول با تعدادي از دوستاخوندم ، ولي  اوايل سال تنهايي درس مي پاسخ:
 كسل كننده بود. ندن برامچون تنهايي درس خو ا بهتر كرد.ام ر روحيه

 د؟يدان يرا در سال كنكور درست م يرفع خستگ يبرا يبازsmsنترنت و يكردن از ا استفاده  -6

كـنم در هـر حـال     البته فكر مـي  بود رتبه ام بهتر مي شد .كردم ، ولي خب به نظرم اگر كمتر  من خودم زياد از اينترنت استفاده مي پاسخ:
 روحيه ام الزم بود .كمي استفاده از اينترنت براي 
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 د؟ يكن يالت را در سال كنكور سفارش ميا رفتن به مسافرت و تعطيآ  -7

 . دونم براي همه مفيده يا نه ، ولي من دو سه بار مسافرت رفتم كه تنوع زيادي ايجاد كرد نمي پاسخ:

 ؟ يد؟ به چه شكليكن يم يابيگرفتن از مشاوران را سودمند ارز ا كمكيآ  -8

از عادت هميشگيم ساعت مطالعه رو تنظيم كرده بودم نتونستم صـد در   ترم دو بار از مشاور برنامه گرفتم ، البته چون بيشبله . خود پاسخ:
 عمل كنم ولي همان قدر كه عمل كردم هم مفيد بود . شصد به

 د؟ يكن يم يابيش از كنكور و ...) را مثبت ارزي(آخر تابستان، نوروز، پ يمطالعات يا شركت در اردوهايآ  -9

 چون شركت نكردم نظري ندارم . پاسخ:

اسـت؟   رگـذار بـوده  يتأث يت كنونيدن به موفقيتان در رس يكودك ي دوره يها يها و سرگرم يها، باز ا به نظر شما آموزشيآ  -10
  كدامشان؟

ن مي كردم . به نظرم وو بخشي از وقتم را صرف يادگيريش دبستان به شطرنج ، روبيك و بازي هاي فكري عالقه داشتمبله . از دوران  پاسخ:
 ن تاثير گذار بوده اند . وهمه ش

 

 است؟  داشته يريگ ر چشميت شما تأثيدر موفق ها كتابو خواندن كدام  رانيدبآموزش كدام ، يعموم يها در درس  -11

 
 

 يات فارسيزبان و ادب

 ..................................كالس: 

 -ي مهرومـاه    تـاريخ ادبيـات لقمـه    –لغت مصور تخته سياه  –ابت نشر دريافت قركتاب: 
رو هـم   نشـر دريافـت   سفانه امال و زبان فارسيأمت –آرايه هاي ادبي همايش نشر دريافت 

 نخوندم 

 يزبان عرب
 آقاي صباغكالس: 

 ساعت مهروماه 24كتاب جمع بندي در  كتاب:

 ين و زندگيد
 ............................كالس: 

 خط ويژه ي گاجكتاب: 

 يسيزبان انگل
 ........................كالس: 

 كتاب خاصي رو مطالعه نكردم كتاب: 
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 است؟ داشته يت شما نقش مهميموفق ها در ا كتابيها  ، كدام كالسياختصاص يها در درس  -12
 

 ديفرانسيل
 ...........................................................................كالس: 

 ) ديفرانسيل و انتگرال تخته سياه نوشته ي محمد مهربان (خيلي عالي بود اين كتاب كتاب: 

 هندسه تحليلي و پايه
 ...........................................................................كالس: 

 يبرا يبيخط فيمهندس شر ينوشته  افتي: كتاب نشر در هيهندسه پا –گاج (تحليلي) كتاب: 
 مباحث يبرخ قيعم يريادگي

 گسسته و جبر و احتمال
 ...............كالس: 

 (مهندس عطا صادقي)گسسته و جبر و احتمال انتشارات فار كتاب: 

 فيزيك
 ..................كالس: 

  كتاب هاي خيلي سبزكتاب: 

 شيمي
 .......................كالس: 

جمـع   يگـاج بـرا   ي ژهيـ خـط و /  گاني)(دكتر بابايي و مهندس بازر كتاب هاي مبتكرانكتاب: 
 ديبعد از ع يبند

 

 د؟يدار ييها در روز كنكور چه سفارش يو روح يذهن يش آمادگيافزا يبرا  -13

كشيدن نفس عميق قبل از شروع آزمون و سـر   – اي سبك و مقوي شب قبل از كنكورغذخوردن  –دوش گرفتن روز قبل از كنكور  پاسخ:
 جلسه 

و حـرف   يكـالس اجتمـاع  گـران،  ي، فشار خانواده، مشورت با ديشخص ي د؟ (عالقهيانتخاب كرد يا هيتان را بر چه پا يدانشگاه ي رشته  -14
 مردم! و ...)

 عالقه ي شخصي و مشورت با برادرم پاسخ:

 د؟ يكن يا به همان شكل عمل مي) آيقبل ي شود (با همان رتبه گر فرصت انتخاب رشته دادهيبار د كياگر به شما   -15

 بله پاسخ:

 است؟  چه بوده شما يرات ورود به دانشگاه در زندگين تأثيبهتر  -16

 ولي اميدوارم تاثيرات مثبت داشته باشه . هنور كه وارد دانشگاه نشدم  پاسخ:
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 است؟ شما داشته يهم در زندگ يرات بديا دانشجو شدن تأثيآ  -17

 .................. پاسخ:

 د؟يدار يا ل در خارج از كشور برنامهيتحص ي ادامه يا برايآ   -18

 فراهم بود . طياحتماال بله اگر شرا پاسخ:

 چرا؟د)؟ يجا ماندگار شو د (در آنيتان به خارج از كشور مهاجرت كن يليد به كمك مدرك تحصيل هستيا مايآ  -19

 نگرفته ام . يميدانم ، هنوز تصم ينم : پاسخ:

 اند!  جا آمده نيشما تا ا يروزيه دنبال راز پها كه ب ن بچهيا يكوچك برا ييك راهنمايسؤال آخر،   يو به جا  -20

كـنم   مهمه و اگه برگردم عقب بيشتر بهش عمـل مـي  خيلي نظرم  هب هچيزي ك هي همچنيننفس و هدف داشتن .  به آرامش ، اعتماد پاسخ:
 . كرد بيشتر مي ام رو خيلي خوب بود و انگيزه ه، چون براي من ك مدته ي بلند داشتن برنامه
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