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ایران کنفرانس

10 سوال عجیب در آزمون مصاحبه دانشگاههای مطرح جهان  
  

اگر برای مصاحبه به دانشگاهی وارد شدید، اصلا نگران سوالات مصاحبه نباشید  چون دانستن سوالاتی که توقع شیندن آنها
را ندارید میتواند برایتان مفید  باشد.

  

به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، برخی از  عجیبترین سوالاتی که در گزینش
دانشگاههای مطرح جهان پرسیده میشوند،  عبارتند از:

  

- درباره کاکتوسها چه میدانید؟

  

  

- آیا شامپانزهها هم باید حقوق بشر داشته باشند؟

  

  

- فرض کنید برای فعالیت در یک آسایشگاه داوطلب شدهاید. آیا ساکنان آسایشگاه، آن مکان را دوست دارند؟

  

  

- دستگاه تنفسی را با کمک لوله تنفسی زیر آب تشریح کنید.
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- آیا ماشینها میتوانند تصمیم بگیرند؟

  

  

- فرض کنید باران میبارد و شما فراموش کردهاید چتر خود را به همراه  بیاورید. در همین حال یک ماشین را مشاهده
میکنید که درهایش باز است، پس  داخل این ماشین پناه میگیرید. آیا در این صورت به دلیل ورود بدون اجازه به 

خودروی فرد دیگر، مرتکب جرم شدهاید؟

  

  

- فرض کنید یک دامدار گاو خود را از دست داده است. چگونه خبر مرگ گاو را به او اطلاع میدهید؟

  

  

- آیا سال 2011 میلادی یک سال باورنکردنی برای علم فیزیک بود؟

  

  

- آیا رفتن به مهمانی را به انجام یک مقاله درسی ترجیح میدهید؟

  

  

- کدامیک از این افراد تاثیرگذارتر هستند؟ صدر اعظم آلمان یا یک خواننده معروف؟
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اما آیا این سوالات صرفا عجیبند یا واقعا چالش برانگیز هستند؟

  

  

در ظاهر شاید این سوالات عجیب باشند اما اگر از زاویه دیگری به آنها نگاه  کنیم متوجه میشویم کاری که این سوالها
میکنند این است که بفهمند شما  چقدر توانایی دارید.

  

  

این سوالات برای شما اهداف زیر را به دنبال دارند:

  

- مستقل فکر کنید.

  

- ایدهها و دیدگاههای خود را به اشتراک بگذارید.

  

- خودتان فکر کنید.

  

- مهارتهای خود را برای حل مسائل جدید بکار برید.

  

- استقامت خود را در مباحثات دانشگاهی نشان دهید.
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- جنبههای مختلف یک مسئله را بتوانید نشان دهید.

  

- توانایی خود را در حل و گذر از چالشهای پیچیده بسنجید.

  

مصاحبه کننده در خلال این سوالات همچنین میخواهد نظرات شخص شما را با نگاه  عمیق بداند و بویژه بفهمد آیا واقعا به
رشتهای که انتخاب کردهاید علاقه  دارید یا خیر و آیا تلاش میکنید خارج از ساعتهای درسی و کلاسی درباره این 

رشته مطالعه و تحقیق کنید یا نه؟

  

به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتی واچ، معمولا مصاحبهکنندگان سوالات  شیطنتآمیز نمیپرسند اما برخی از این
سوالات ممکن است چالش برانگیز بوده و  بسیار هدفمندانه طرح شده باشند تا شما را به تفکر جهت حل یک مشکل ترغیب 

کنند.

  

در واقع هدف طراح این سوالات این است که بیشتر فکر کنید نه این که میزان دانستههای شما را بسنجند.
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