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 كرباليي زاده نام خانوادگي: محمدصادقنام: 

 كشور 1379سهميه و  69سراسري: ي آزمون  رتبه
 

مهندسي مكانيك دانشگاه علم و : و دانشگاه ي دانشگاهي رشته
 صنعت

 

 رياضي فيزيكنوع ديپلم:  رياضي فيزيكدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

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

 حضوري.بله. پاسخ:

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

 رصت طاليي تابستان بيشتر توجه داشتم.كردم و به ف هاي پايه بيشتر تست كار مي از سال پاسخ:

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

هـا   هاي آزمايشي براي ارزيابي تقريبي خود نسبت به ديگر داوطلبان خوب است امـا نبايـد بـه نتـايج آن     شركت در آزمون پاسخ:
 ها نااميد يا مغرور شد. با ديدن آناطمينان كرد و 

ال هايشـان هـم   ؤسـ  ي هـا و حتـي دفترچـه    سسات بـا ايـن كـه پرسـش    ؤبرخي از م شركت در يك آزمون آزمايشي كافي است.
تـر كيفيـت    ي آماري كم ي آماري بااليي هم دارند و برخي هم با جامعه كيفيت است چون نامشان مثلن يك برند شده جامعه بي
 دهند. ها چه ديگر موارد ارائه مي رسشتري چه در پ به

 اين كه در چه آزموني شركت كنيد را ديگر بايد خودتان انتخاب كنيد.  

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

 د.يتواند تالش و مطالعه كن كه مي تا آن اندازه هاي خودش دارد ولي ي هر فرد ديگر بستگي به توانايي ساعت مطالعه  پاسخ:

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

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

 !دانم خير. در مواقع ديگر هم درست نمي  پاسخ:

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

 .دادم نروم بستگي به شرايط دارد. ولي من ترجيح مي نمي دانم؛ پاسخ:
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 كنيد؟ به چه شكلي؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي مي آيا كمك     -8

توانـد خيلـي    تر به فكر جيـب خودشـونند) مـي    نايي كه بيشبله. كمك گرفتن از مشاوران با تجربه و قابل اطمينان (نه او پاسخ:
 .مفيد باشد

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

 .ي شخصي خودم را دنبال كنم تنهايي مطالعه و برنامه دادم به من ترجيح مي پاسخ:

تان در رسيدن بـه موفقيـت كنـوني تأثيرگـذار      ي كودكي هاي دوره ها و سرگرمي بازي ها، آيا به نظر شما آموزش  -10
   است؟ كدامشان؟ بوده

 كتاب ي مطالعه بله مثلن: پاسخ:

 است؟  گيري داشته در موفقيت شما تأثير چشم ها كتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام هاي عمومي،  در درس  -11
 .فقط در كالس هاي مدرسه شركت مي كردم

 زبان و ادبيات فارسي
 كالس:  

 كتاب:
 كتاب هاي آموزش نشردريافت و كتاب تست ادبيات جامع خيلي سبز

 زبان عربي
 كالس:  

 كتاب:  
 عربي كامل گاج

 دين و زندگي
 كالس:  

 كتاب:  
 دين و زندگي خط ويژه گاج

 زبان انگليسي
 كالس:  

 كتاب:  
 (دكتر شهاب اناري) جامع مبتكرانزبان 

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

 ديفرانسيل
 كالس:  

  گاج2و1ديفرانسيل كتاب:
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 هندسه پايه
 كالس:  

 نشرالگوكتاب: 

 هندسه تحليلي
 كالس:  

 
 ي هندسه آبي قلم چ  -هاي هندسه فار  آزمون كتاب:

 گسسته
 كالس:  
رياضــيات گسســته و  -آزمــون هــاي گسســته فــار ( مهنــدس عطــا صــادقي)   كتــاب: 

 جبرواحتمال خيلي سبز 

 فيزيك
 كالس:  

 فيزيك خيلي سبز _گاج نقره اي كتاب: 

 شيمي

 كالس:  
 
 

 شيمي جامع گاج _شيمي مبتكران كتاب: 

 پايه رياضي
 كالس:  

 ور) آبي قلم چيسال كنك30رياضيات پايه(كتاب: 

 

 خوب استراحت كنيد: پاسخ هايي داريد؟ براي افزايش آمادگي ذهني و روحي در روز كنكور چه سفارش  -13

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

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

 تقريبن بله پاسخ:

 است؟   بهترين تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بوده  -16

 ور كه مدرسه!كردم دانشگاه نيست همان ط ثير خاصي نداشت. فهميدم دانشگاه هم آن قدر كه فكر ميأت پاسخ:

 .فكر نكنم تا به حال پاسخ: است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17
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 .فعلن كه نه پاسخ:  اي داريد؟ ي تحصيل در خارج از كشور برنامه آيا براي ادامه  -18

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

مـردم هـر جـاي ديگـر دنيـا و      هر چه باشد با مردم كشور خـودم مشـتركات خيلـي بيشـتري دارم تـا      رد؛ دليلي ندا .خير پاسخ:
ها با هم حلشان كنيم نه اين كه از زير بار مشـكالت شـانه    مهري ها ناماليمات و بي ي سختي مشكالتي هم كه هست بايد با همه

 خالي كرده و بگريزيم.

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

 فقط براي رضابت او تالش كنيد و تنها به خودش توكل كنيد.... اش را به خدا بسپاريد تالشتان را بكنيد و بقيه پاسخ:

 
 


