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 ..........................: و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 رياضي و فيزيكنوع ديپلم:  رياضي و فيزيكدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

 دانيد؟   ديد يا غيرحضوري؟ آيا هنوز هم اين تصميمتان را درست ميدانشگاهي (سال چهارم) را به شكل حضوري گذران ي پيش دوره  -1

بله حتما با اين تصميم خود موافقم.زيرا براي يادگرفتن دروس تنها به فهم خود دانـش آمـوز    ام. به صورت حضوري گذرانده پاسخ:
 پوشيده باشد به بررسي موضوع بپردازد. آموز هاي مختلفي كه شايد براي دانش نميتوان اكتفا كرد و نياز است تا دبير از ديدگاه

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

 تري كرده و  نمودم از كالسها استفاده بيش خواندن بهتر اجرا ميكردم و سعي مي ريزي صحيح را براي درس برنامه پاسخ:

 .كنممطالعه دروس را كمتر به شب امتحان منتقل 

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

 ماري خوبي داشته باشد مفيد است.آ ي اگر جامعهويژه  ها به شركت در اي آزمون پاسخ:

و سال چهارم از كانون بهره بردم.برنامه ريزي قوي كانون در اين راه به مـن   2ه چهارم از گزينه شخصه در تابستان سوم ب من به
 كمك كرد.ولي سطح سواالت كانون به خصوص در ديفرانسيل با كنكور سنخيتي نداشت.

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

 .برتري دارداندن و مرور از ديدگاه من بر زياد خواندن نامداوم تداوم در خو پاسخ:

ساعت مطالعه كرده ام ، هيچ دليلي وجـود نـدارد    6يعني اگر ديروز  ها است. موضوع مهم ديگر هم محدود نكردن خود به ساعت
د و به مفيد بودن مطالعه توجه براي اين موضوع دانش آموز بايد با خود صادق باش .كنمساعت مطالعه  6كه حتما امروز هم بايد 

 داشته باشد نه مقدار مطالعه.

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

ر هـاي متفـاوتي هـم د    هايم دو انسان متفـاوت هسـتيم و عـادت    چون من و دوست دانم. تنهايي را بهتر مي درس خواندن به پاسخ:
درس خواند داريم .پس شايد با هم درس خواندن براي ما مضر باشد.اما اگر دو نفر با هم قرار بگذارند كه چند بحث را بخوانند و 

 روش خوبي است. ،در پايان هفته با هم سوال حل كنند يا به رفع مشكل بپردازند

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



  موفق آزمون سراسريمصاحبه با داوطلبان  

)2( 

براي رفع خستگي تا حدي بله.ولي نبايد به جزئي از برنامه تبديل شود.من خودم در سال كنكور اكثر پيام ها را قبل خواب  پاسـخ: 
ها نبايد زمانهاي طاليي مطالعـه كـه    اين مدل برنامه .كردم  دادم و از اينترنت هم بعد از مدرسه به حد نياز استفاده مي جواب مي

 موز بهترين بازده را در انها دارد را از بين ببرد.دانش آ

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

  هاي كوتاه شايد براي تنوع خوب باشد .ولي نمي توان حكم كلي در مورد همه كرد و فرد به فرد متفاوت است. در مدت پاسخ:

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

 اگر قدرت اختيار و انتخاب را از دانش آموز سلب نكند مفيد است و مي تواند او را در پيمودن راحت تر راه همراهي كنند. پاسخ:

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

 .در اردوي نوروزي شركت كردم كه هم از جهاتي خوب بود و هم بد من خودم پاسخ:

آموز بـه درس خوانـدن مـي شـود مـي       از اين نظر كه در آنجا فضاي رقابتي ممكن است وجود داشته باشد و باعث تشويق دانش
حاضـر در   تادانزان و يا اسـ هاي خود نياموخته را مي تواند از ديگر دانش آمو برخي مباحثي كه از معلم تواند مناسب باشد.ضمناً

آنجا فرا بگيرد.اما اگر باعث ايجاد گروه هاي رفاقتي و به هدر دادن وقت با حرف زدن و يا بازي شـود  قطعـا بـي فايـده و شـايد      
 مضر است.

 شود. زماني كه در عيد نوروز در دست است ، زماني طاليي است و بايد بهترين استفاده از آن برده

   است؟ كدامشان؟ تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگذار بوده ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي ها، بازي آموزش آيا به نظر شما  -10

از همان ابتدا و تالش براي پرورش خالقيت از راههـاي مختلـف و محـدود نشـدن بـه       مطالعه شايد عادت دادن كودك به  پاسخ:
 .درس توسط خانواده در اين موفقيت موثر بوده است

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

 زبان و ادبيات فارسي

   .......كالس: 

 كتاب:  
تـاريخ   –لغت و امال نشـر دريافـت   -جلد دوم همايش ادبيات نشر دريافت آموزش:

 قرابت الگو –لغت الگو  -ادبيات الگو
 اج موضوعيگ تست:

 زبان عربي
   ...........كالس: 

 گاج كامل اقاي فيليكتاب: 

 دين و زندگي
   .........كالس: 

 گاج جامع خانم سميعي عارفكتاب: 
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 زبان انگليسي
   ..........كالس: 

 )قاي كياساالر(آاناري و شبقره  دكترمبتكران كتاب: 

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

 ديفرانسيل:
   ...........كالس: 

 گاج و الگو كتاب:
 

 رياضي پايه و امار  
   ..............كالس: 

 الگوتخته سياه و كتاب: 
 

 هندسه پايه  
 ..............كالس: 

 الگو و خط ويژه گاجكتاب: 
 

 هندسه تحليلي
 ..............كالس: 

 گاج و خط ويژه گاجاب: كت
 

 گسستهرياضيات 
 ..............كالس: 

 الگو و خط ويژه گاجكتاب: 
 

 فيزيك
   .......كالس: 

 گاج نقره ايكتاب: 

 شيمي
   ........كالس: 

 و دكتر بابايي مبتكران مهندس بازرگانيكتاب: 

 

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

 تالوت سوره يس به من خيلي كمك كرد. پاسخ:



  موفق آزمون سراسريمصاحبه با داوطلبان  

)4( 

پياده روي در روز قبل كنكور هم مي تواند ضمن كمك به بهتر خوابيدن در شب كنكور به ايجاد آرامش نسبي و فاصله گـرفتن  
 از فضاي درسها و كتابها كمك كند.

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

 عالقه و بازار كار برايم اولويت بود و با مشورت با خانواده اين تصميم گرفته شد. پاسخ:

 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 ي ادامهآيا برا  -18

ترجيح مي دهم پس اتمام تحصيالت كارشناسي به اين موضوع فكر كنم.شرايط من در آن روز تعيين كننده و موثر بر ايـن   پاسخ:
 تصميم خواهد بود.

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

 با ماندگاري در آنجا مخالفم. پاسخ:

 دهم در صورت مهاجرت بازهم به ايران بازگردم و به پيشرفت صنعت وطنم كمك كنم. من ترجيح مي

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

خواندن را هرگز فراموش نكنيد و خود را محدود به ساعت نكنيد وسعي كنيـد بـا تمـام تـالش خـود درس      تداوم در درس  پاسخ:
 بخوانيد.

 صحبت هاي مشاوره اي ديگران را نيز حجت الهي ندانيد و مطمئن باشيد اين روشها تنها راه براي موفقيت نيست.

 پيروز و سربلند باشيد.
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