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 َعال نام خانوادگي: معيننام: 

 كشور 8منطقه و  5سراسري: ي آزمون  رتبه
 

 پزشكي دانشگاه تهران: و دانشگاه ي دانشگاهي رشته

 علوم تجربينوع ديپلم:  علوم تجربيدانشگاهي:  ي پيش رشته

 

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

 گردد. حضوري. بله. باعث استمرار در درس خواندن و ايجاد انگيزه بيشتر مي  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

ي ساعت مطالعه و منابع مطالعاتي و ... پي برده و پس از آن با توجه به  هاي خودم در زمينه به ضعف كردم ابتدا سعي مي  پاسخ:
هـا   هايي كه ضعف داشتم بـه تقويـت آن   ي جوانب، زمان مطالعه را بيشتر و از منابع بهتر و بيشتري استفاده كنم و در درس همه

 بپردازم.

 توانيد از آزمون خاصي نام ببريد يا خير) (ميكنيد؟  ي ميهاي آزمايشي را چگونه ارزياب شركت در آزمون  -3

زني خودم را  هاي آزمايشي نسبت به خودم شناخت بيشتري پيدا كردم و سعي كردم ساعت و زمان تست به كمك آزمون  پاسخ:
 چي و سنجش تقويت كرده و خودم را در مقايسه با قبل بسنجم. آزمون قلم

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

هـاي خـوب دسـت پيـدا      تدريج افزايش داد تا بتواند به يك روند صعودي در ترازها و رتبه ساعت مطالعه را معموالً بايد به  پاسخ:
 شان افت نكند. كنند. البته بايد حتي بعد از عيد ساعت مطالعه

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

 كند و تمركز بيشتري خواهد داشت. تنهايي؛ چون هر كسي با روش خاصي مطالعه مي به  پاسخ:

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

 ها. هاي آزمون بع و پرسشخير. فقط براي دسترسي به برخي منا  پاسخ:

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

 را محدودتر كنيم. ويژه در سال چهارم خيلي مهم است و نبايد آن خير. زمان به  پاسخ:
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 كنيد؟ به چه شكلي؟  گرفتن از مشاوران را سودمند ارزيابي مي آيا كمك  -8

 انـد  مشاوراني كه اين مراحل را با موفقيت طي كردهريزي مشكل دارند، بهتر است از راهنمايي  هبرنامآموزاني كه در  دانش  پاسخ:
                      استفاده كنند.

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

 كنند، مفيد است. بندي مي صورت گروهي جمع ها را به ها كه درس بعضيخودم شركت نكردم ولي براي   پاسخ:

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

گـردد و همينطـور    بازي شطرنج كه باعث تقويت قواي ذهني و احساس موفقيت و باور داشـتن بـه خـود مـي    بله. بيشتر   پاسخ:
 هاي جسمي و ... بازي

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

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

 نشر دريافت 2و  1جلد  -مايش زبان و ادبيات فارسي دكتر سبطيه كتاب: 

 زبان عربي
 .............كالس: 

 ............كتاب: 

 دين و زندگي
 ...........كالس: 

 ...........كتاب: 

 زبان انگليسي
 .............كالس: 

 نشر دريافت همايش زبان انگليسي دكتر اناريكتاب: 
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 است؟ موفقيت شما نقش مهمي داشته ها در ها يا كتاب ختصاصي، كدام كالسهاي ا در درس  -12
 

 شناسي زيست
 ...............كالس: 

 نشر دريافت 2و  1جلد -دكتر عمارلو شناسي همايش زيست كتاب: 

 شناسي زمين
 ..........كالس: 

 ........كتاب: 

 فيزيك
 .........كالس: 

 رحسيني نشر دريافتهمايش فيزيك مهندس ميكتاب: 

 شيمي
 ..........كالس: 

 ...........كتاب: 

 تجربي رياضي
 ..........كالس: 

 ..........كتاب: 

 

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

سـازي كننـد. روز كنكـور     خود شبيه هايي كه شركت كردند براي هاي آخر، شرايط كنكور را در آزمون سعي كنند در ماه  پاسخ:
 ي مناسب در جلسه آماده شوند. هم به موقع بيدار شوند و با خوردن صبحانه

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

 و مشورت با خانواده و بستگان كه دانشجوي اين رشته و شاغل همين حرفه هستند.ي شخصي  بر اساس عالقه  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

 ام و با عالقه انتخاب كردم. بله. چون همين هدف را از ابتدا داشته  پاسخ:
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 است؟   ت ورود به دانشگاه در زندگي شما چه بودهبهترين تأثيرا  -16

 هاي اجتماعي   پذيري بيشتر در انجام كارهاي شخصي و روابط و تعامل يادگيري و احساس مسئوليت

 است؟ آيا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -17

 هاي شرايط خوابگاه. يقين دوري از خانواده و سختي بله. به

 اي داريد؟ تحصيل در خارج از كشور برنامه ي آيا براي ادامه  -18

 در حال حاضر خير.

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

 اگر فرصت بهتري پيش آمد فقط براي موفقيت شغلي.

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

ي خوشـان بايـد بـا برنـاه و تـالش       بينانـه  گردد، پس براي دستيابي به هـدف واقـع   خواستن با اراده منجر به توانستن مي  پاسخ:
 هاي موفقيت را طي كنند. منسجم درس بخوانند تا به تدريج پله
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