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  پورقهرماني  نام خانوادگي: مسعود نام: 

 سراسري:ي آزمون رتبه

 4ي منطقه  451 ي رتبه

 كشوري   981ي رتبه

 پزشکي دانشگاه ایران  : و دانشگاه ي دانشگاهيرشته

  ریاضي نوع دیپلم:   تجربي دانشگاهي:ي پيشرشته

 

ندید یا غيرحروري؟ آیا هنوز هم این تصميمتان را درست دانشگگاهي )سگاچ اهارم( را به شکح حروري گاراي پيشدوره  -4

 دانيد؟ مي

 .ا بود هها تو امتحانهپاس شدن بچّ ،هدف کرد و کلاًبرای کنکور کار نمی ما اصلاً یحضوری ، تقریباً پشیمون! چون مدرسه پاسخ:

تر، اه تغييراتي به وجود هاي قبحتي سگگاچي سگگاچ كنکور یا حدوباره كنکور بدهيد، در برنامه -خداي نکرده! -اگر قرار بود  -2

 ید؟ دآورمي

 کردم موکول نمیبه بعد از عید وجه هیچکردم و زبان فارسی رو بهعربی و زبان فارسی رو از تابستون شروع می پاسخ:

 ...بده  واقعاً .رفتمزدن نمی 011هیچ درسی ) خصوصاً شیمی ( واسه  یرو و اصلاً

 توانيد از آزمون خاصي نام ببرید یا خير()ميكنيد؟ یشي را اگونه ارزیابي ميهاي آزماشركت در آزمون  -9

 یجز جامعهولی حقیقتش به ؛کردمهم بررسی می 2 یگزینه هایالؤولی سخ ،کردمچی شخرکت میمن خودم قلم ت.مفید که هسخ پاسخخ:

 .ماری فرق زیادی باهم ندارنآآ

 در طوچ ساچ كنکور اه سفارشي دارید؟  هاي مطالعه و آهنگ تغيير آني ساعتدرباره  -1

 .تر کننکم ساعتشون رو زیادهخب متعادل باشه و سعی کنن روند ثابتی داشته باشن و بعد عید ی  پاسخ:

 ها؟ ارا؟ كلاسيهم وهمراه دوست دادید یا بهرا ترجيح ميتنهایي بهخواندن درس ،در ساچ كنکور  -5

  .خونی کهدرس نمی ؛زنیهمش حرف می ،با دوستات باشی .خونه دیگهدرس میدم آتنهایی   پاسخ:

 دانيد؟بازي براي رفع خستگي را در ساچ كنکور درست ميsmsكردن از اینترنت و استفاده  -1

 ه گذر زمان نمیشی.شی اصلاٌ متوجّکه وقتی مشغولش می ، چون که اینترنت انقدر وسیعهنباشه بهتره پاسخ:

 كنيد؟ ا در ساچ كنکور سفارش ميآیا رفتن به مسافرت و تعطيلات ر  -7

 در این مورد نظری ندارم !! .من که نرفتم پاسخ:

 كنيد؟ به اه شکلي؟ گرفتن از مشاوران را سودمند ارزیابي ميآیا كمك  -8

 با مشاور مشکل دارم !! ا من کلاًامّ ،نه ! حالا شاید یکی لازم داشته باشه پاسخ:

 كنيد؟ تان، نوروز، پيش از كنکور و ...( را مثبت ارزیابي ميآیا شركت در اردوهاي مطالعاتي )آخر تابس  -3
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 .شه وری برگزار میطدونم چهم نمی نرفتم و اصلاً پاسخ:

  است؟ كدامشان؟تان در رسيدن به موفقيت كنوني تأثيرگاار بودهي كودكيهاي دورهها و سرگرميها، بازيآیا به نظر شما آموزش  -41

 نه !  پاسخ:

 است؟ گيري داشتهدر موفقيت شما تأثير اشم هاكتابو خواندن كدام  دبيرانآموزش كدام ي، هاي عمومدر درس  -44

 

 زبان و ادبیات فارسی

  کلاس:

 شهمای – گاج لغات –گاج  یموضخخوع اتادبی – افتیدر نشخخر ییقرابت معنا کتاب:

 نشر دریافت اتیادب

 زبان عربی

 ..............کلاس: 

 عربی سفید ، عربی الگو کتاب:

 دین و زندگی

 ...............کلاس: 

 گاج کتاب: 

 زبان انگلیسی

 .............کلاس: 

 )دکتر کیاسالار( شبقره :کتاب

 است؟موفقيت شما نقش مهمي داشته ها درها یا كتابهاي اختصاصي، كدام كلاسدر درس  -42

 

 شناسیزیست

 آقای عمارلوکلاس: 

های همایش دوم، سخخخوم و چهارم نشخخخر دریافت )که به کتاب های آقای عمارلوجزوهکتخاب: 

 تبدیل شده(

 شناسیزمین

 .......................کلاس: 

 .......................کتاب: 

 فیزیك

 .....................کلاس: 

 نشر الگو .کتاب: 
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 شیمی

 ..................کلاس: 

 مبتکران  –فار ی انتشارات علمکتاب: 

 تجربی ریاضی

 .............کلاس: 

 گاجکتاب:

 

 هایي دارید؟براي افزایش آمادگي ذهني و روحي در روز كنکور اه سفارش  -49

ته استرس نداش ،مامان باباها توصیه دارم که هی نگن آروم باشدم رو آروم می کنه!  به آ ثیر خدا واقعاًو تأ به نظر من نماز اول صبح :  پاسخ

 ! دنباش !! بدتر استرس می

 كلاس اجتماعيي شخصي، فشار خانواده، مشورت با دیگران، اي انتخاب كردید؟ )علاقهتان را بر اه پایهي دانشگاهيرشته  -41

 و حرف مردم! و ...(

 وگرنه علاقه نه! ؛همین ؛بیشتر به خاطر کلاس پاسخ:

 كنيد؟ ي قبلي( آیا به همان شکح عمح ميبا همان رتبهشود )بار دیگر فرصت انتخاب رشته داده اگر به شما یك  -45

 جبار بله !ابه پاسخ:

 است؟ بهترین تأثيرات ورود به دانشگاه در زندگي شما اه بوده  -41

 ثیر بد داشته که !!أت .یهیچّ فعلاً  پاسخ:

 است؟آیا دانشجو شدن تأثيرات بدي هم در زندگي شما داشته  -47

 ، تازهشخخدم دانشخخگاه ا وقتی که وارد جوّ! امّیاد در دوران دانشخخجویی درس بنونمز تم دیگه لازم نیسخخدکردم کنکور بِمن فکر می  پاسخخخ:

 فهمیدم باید بیشترم خوند!!

 اي دارید؟ي تحصيح در خارج از كشور برنامهآیا براي ادامه  -48

 .نه فعلاً پاسخ:

 ارا؟جا ماندگار شوید(؟ در آنتان به خارج از كشور مهاجرت كنيد )آیا مایح هستيد به كمك مدرك تحصيلي  -43

 خیر !  پاسخ:

 اند! جا آمدهها كه به دنباچ راز پيروزي شما تا اینكواك براي این بچه يسؤاچ آخر، یك راهنمای و به جاي  -21

 !!نبودر پذیاین مهم امکان قولی خرخونی!! چون بدون تلاش زیاد اصلاًیا به ؛راز پیروزی من تلاشم بود ترینزرگبه نظر من ب پاسخ:
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 تصویر کامل کارنامه: در صفحه ی بیست سؤالی سایت نشر دریافت

 

 

 


