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به نام مناسب ت یرن واژه ها به ژسم ب به ام دا
نشریه مکتبستان  تولد دو رقمی شدنت ...
مبارککککککک !!!

مجددا شروع میکنم ...
مینویسم برای تو ای دوست که نزدیک هستی به یک آزمون بزرگ ...
مینویسم هرچه دارم برای تو  ...به امید پیروزی تو ...
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سالم میکنم به تمام دوستان کنکوری عزیزم !
حالتون چطوره ؟ چه خبر از درسا ؟! چیکار میکنید با کنکورتون ؟!
وضعیت ساعت مطالعه چطوره ؟ وضعیت کیفیت مطالعه چطوره ؟
احیانا اگه اون اوال تنبلی کرده بودین  ،االن موفق شدین جبران کنید یا نه ؟
حاال احیانا اگر هنوز موفق نشدین جبران کنین  ،میخواین از االن تصمیم بگیرین یا نه ؟!
خب برای شما برنامه دارم ! بریم شماره ده رو شروع کنیم ؟ آماده ؟؟
بریم 

تو این شماره قرار بخونید درباره ...
👇👇👇👇
* کسی که شکست میخورد اول در درونش شکست خورده !
* میخواهی بخوان میخواهی نخوان !!!
* چه دوران زیبایی 
* دانش آموزان فضایی !!!
* دورانی از جنس با ارزش تر از طال و الماس !
* دین و زندگی و زیست شناسی  ،دو درس متفاوت ...
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دانش آموزان فضایی !
وقتی صحبت از پیشرفت و ترقی میاد وسط به فکر فرو میریم هممون ...
خب فالنی که پزشکی قبول شده حتما !!! از اول خیلی خیلی منظم درس خونده ...
بله فالنی که پزشکی قبول شده همه آزمون هاشو عالی میداده ...
فالنی که پزشکی قبول شده هیچ تراز کمی در کارنامه هاش نداشته ...
هر روز باالی  21ساعت مطالعه داشته  ...اصال تنبلی نداشته  ...اصال شکست نخورده !!!

این دوست نازمون که حسابی تعجب کرده از این حرفا !!!
خب جای تعجب هم داره  ...درسته کسی که پزشکی یا دندان پزشکی یا مهندسی و کال رشته
خوبی قبول شده  ،شخصی بوده اهل تالش و برنامه ریزی  ،اما لزوما نمیتونیم بگیم این
شخص هیچ وقت در دوران مطالعاتیش شکست نخورده یا اینکه از اول خیلی منظم کار کرده!
یا حتی نمیتونیم بگیم این شخص با تسلط کامل بر تمام مباحث کنکور رفته سر جلسه !
بلکه شما تو زندگی دانشمندان بزرگ هم نگاه کنید  ،پیش میومده که تو آزمایش هاشون
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شکست میخوردن  ...اما آیا تسلیم میشدن ؟!
مثال خود ادیسون چند بار شکست خورد ؟! برید تحقیق کنید به عدد خیلی جالبی میرسید 
خب بچه ها پس به حرف من گوش کنید و به من اعتماد کنید ...
گاهی وقتا توی مسیر آدم کم میاره  ...گاهی وقتا شکست میخوره یا حتی گاهی وقتا آدم خسته
میشه و یه فکر سمی میاد تو ذهنش که  :بسه دیگه ! تا کی میخوای ادامه بدی و نتیجه نگیری
؟! اما اینجا آدما به چند دسته تقسیم میشن  :یه سریا اجازه میدن سمی بودن این فکر کار
خودشو بکنه و تموم !!! تسلیم میشن و میبازن ... 
اما یه سریای دیگه هم  :پادزهر میزنن به این فکر و خیلی قوی جلوش وا میستن میگن  :تا
خدا رو دارم غم ندارم  من میخوام تمام تالشمو بکنم ! میخوام از وقتم بهترین استفاده
رو بکنم ! میخوام تا آخرش بمونم ! میخوام تا آخرش ادامه بدم ! اگه شکست بخورم به جای
تسلیم شدن و نا امیدی ازش درس میگیرم و دفعه بعد به امیدخدا پیروز میدون میشم ...
این میشه یه فکر قوی ! این میشه یه آدم قوی !
دوستای عزیز من ! حتی دانش آموزای برتر کنکور هم که رشته های عالی قبول میشن ...
در دوران مطالعاتیشون گاهی خسته میشن  ...گاهی شکست میخورن  ...گاهی دچار سردرگمی
میشن  ...اما خب چه تفاوتی هست بین یک دانش آموز موفق و یک دانش آموز شکست
خورده ؟؟ تفاوت اینجاست که یک دانش آموز موفق تمام این شکست ها رو جزئی از مسیر
و راهی برای پیشرفت میبینه نه یک مانع برای شکست  ...دانش آموز موفق از تمام این
ناگواری ها برای پیشرفت و موفقیتش استفاده میکنه  ...و اینجوریه که یک آدم سخت کوش
و محکم ساخته میشه  ...هنر اینجاست  :با تمام سختی های زندگی موفق شدن 
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دورانی با ارزش تر از طال و الماس !

میخوام یه نکته خیلی مهم رو بهتون یادآوری کنم ! به تصویر پایین خوب نگاه کنید !

خب حاال یه سوال  :حاضرید گنج باال رو بهتون بدن یا یه فرصت برای مطالعه و رسیدن به
یه رشته عالی که بتونید یه عمر به خلق خدا خدمت کنید و باالترین ارزش های معنوی رو
کسب کنید ؟ خب یه انسان عاقل خیلی خیلی سریع از این گنج میگذره و میچسبه به فرصت
مطالعاتی خودش  .گنج یه روزی تموم میشه  ...خوشی های مادی دنیایی هم یه روزی تموم
میشن  ...اما خدمتی که یک پزشک ماهر یا یک مهندس توانا به مردم میکنه  ،تا ابد نزد خدا
باقیه  ...با این خدمت میشه پیشرفت کرد  ...با این خدمت میشه در ذهن ها و یاد ها
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ماندگار شد  ...با این خدمت میشه نزدیک شد به بهترین و واالترین ارزش ها  ...امیدوارم
همتون در همین راه قدم بردارید 
اما در مورد این دوران براتون بگم بچه ها ! دورانی که پیش رو داریم  ...حاال حساب
میکنم همون اردیبهشت و خرداد و تیر ماه رو  ...یه دوران فوق طال و الماس ! یه دوران
برای پیشرفت های اساسی و جهش های خیلی خیلی بزرگ ! خوب دقت کنید بچه ها  :این
دوران به علت اینکه به کنکور نزدیک تره از اهمیت خیلی زیادی برخورداره  ...اوال اینکه
بازدهی ذهن تو این دوران باال میره و مطالب رو خیلی سریعتر و بهتر یاد میگیرین و ثانیا
اینکه چون از کنکور فاصله زیادی نداره  ،میزان فراموشی این دوره نسبت به دوره های
دیگه کمتره  ...این یعنی یه فرصت خوب برای همون پیشرفتی که بهتون گفتم ...
بچه ها هر چقدر کم کاری تا االن داشتید رو میتونید تو همین دوران جبران کنید به شرطی
که متفاوت تر از گذشته کار کنید  ...اگر برنامه منسجم برای مطالعتون نداشتید از االن به بعد
قول بدید با برنامه و دقیق کار کنید  ...اگر در گذشته برنامه داشتید اما برای اجرای به اون
پایبند نبودید از االن قول بدید سفت و سخت پای برنامتون باشید  ...اگه در گذشته ساعت
مطالعه یا کیفیت مطالعتون کم و پایین بوده قول بدید از االن به بعد رو  :زیاد و متمرکز
بخونید ! شما این قول ها رو بدید منم میگم به امیدخدا میتونید کم کاری های گذشتتون رو
جبران کنید و یه تغییر اساسی توی رتبه و ترازهاتون ایجاد کنید ...
دانش آموز هایی بودن که تا همین موقع ها خوب و منسجم کار نکردن و نتیجه های خوبی
هم نداشتن و اگه مثل گذشتشون ادامه میدادن کاری از پیش نمیبردن ! اما تغییر کردن و
متفاوت با گذشته کار کردن و موفق شدن جهش پیدا کنن  ...موفق شدن از زیر مرز رشته
مورد عالقشون بیان جزو رتبه های برتر قبول رشته مورد عالقشون ! شما هم میتونید 
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دین و زندگی و زیست شناسی  ،دو درس متفاوت !
خب خیلی خوبه که راجع به این دو تا درس خیلی مهم حرف بزنیم ...
هر دو درس  ،جزو مهم ترین درس های کنکور به حساب میان ...
خوب دقت کنید بچه ها ! اکثر داوطلبای قوی کنکور  ،یعنی همونایی که شما میخواین
باهاشون برای رشته مورد عالقتون رقابت کنید  ،درصد های باالیی در این دو تا درس
کسب میکنن ...
خیلی جالبه که این دو تا درس از لحاظ شیوه خوندن خیلی شبیه همدیگه هستن ...
بیاین اول دین و زندگی رو با هم بررسی کنیم :
بررسی آیات و روایات از اهمیت خیلی خیلی زیادی برخوردار
هستن  ،سعی کنید از روی کتاب گاج نقره ای اول آیات رو
به دقت بخونید  ...به کلمات کلیدی خیلی خیلی توجه کنید  ...بعد
از مطالعه دقیق آیات وارد متن درس بشید و بازهم از روی
کتاب گاج نقره ای متن درس رو به دقت بخونید و قسمت
های مهم درس رو عالمت دار کنید  ...روایات رو به دقت
مطالعه کنید  ...دینی حقیقت زندگی ماست پس خیلی قشنگ و
زیبا اونو به زندگیتون ربط بدید که در درجه اول و اصل کار
ازش برای ارتقای زندگیتون استفاده کنید و در درجه دوم خیلی
راحت به ذهنتون سپرده میشن  ...بعد مطالعه متن دوباره به
آیات برگردید و میون آیات و متن ارتباط برقرار کنید  ...برای
مرور کردن از قسمت هایی که عالمت زدید و همچنین از
خالصه های کتاب گاج استفاده کنید .
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خب پس با روش مطالعه دینی آشنا شدید  ...همونطور که مشاهده کردید من کتاب کمک
آموزشی گاج نقره ای رو برای مطالعه دین و زندگی بهتون معرفی کردم  ...این کتاب واقعا
فوق العاده است و توصیه میکنم حتما ازش استفاده کنید !
و بریم سراغ زیست شناسی ...
بسیار خب  ،بچه ها اول اول کامل کامل روی متن کتاب درسی وقت
بذارید و به دقت متن رو مطالعه کنید  ...به تصاویر و جدول ها توجه داشته
باشید  ،به هر تمرینی غیر از بیشتر بدانید توجه کنید  ،شاید از صورت
سوال یه نکته بیاد بیرون  ...برای زیست شناسی تا میتونید یادداشت
برداری کنید  ...اگه زیاد برای یادداشت برداری وقت ندارید حتما قسمت
های مهم متن کتاب رو عالمت گذاری کنید  ...وقتی تست میزنید  ،نکته
هایی که از تست ها استخراج میکنید رو وارد کتاب درسی تون کنید و تو
صفحه ی مرتبطش  ،یادداشتش کنید  .حواستون باشه شما باید یک حافظه
تصویری برای زیست شناسی در ذهنتون ایجاد کنید  ...یعنی چی ؟! یعنی
اینکه وقتی متن کتاب درسی رو توی صورت سوال میبینید  ،یادتون بیاد
که اون متن تو کدوم کتاب و کدوم فصل بوده و تو اون صفحه ای که
متن توش بوده چه تصاویری وجود داشته  ،یعنی یه حالت کلی حفظ کردن
 ...البته توجه داشته باشید ! صرفا نباید حفظ کنید ! اول خوب یاد بگیرید
بعدش در کنارش حفظ هم باشید ...

خب  ...و نکته مهم و مشترکی که در این دو درس وجود داره چیه ؟!
اینه که شما باید بجای زیاد تست زدن در این دو درس  ،بیشتر اون ها رو مرور و مطالعه
تشریحی کنید  ...البته تست زدن هم جای خودشه و الزمه اما برای بعضی از درس ها مثل
ریاضی بیشتر باید تست زد تا مطالعه تشریحی کرد و برای بعضی از درس ها هم مثل این
دوتا درس بیشتر باید مطالعه کرد تا تست زد ...
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میخواهی بخوان  ،میخواهی نخوان ...

رفیق من میخواهی بخوان  ،میخواهی نخوان ! اما بدان موفق ها میخوانند !!!
ولی خواهشا بیا و تو هم موفق باش ! من دوست دارم تو را هم جزو موفق ها ببینم 
من دوست دارم پیروزی تو را ببینم  ...خوب دقت کن  ...زمان در حال گذر است ...
لحظه به لحظه و روز به روز داریم به کنکور نزدیک میشویم  ...به داوطلبان کنکور نگاه کن
بعضی دارند به شدت و با قدرت مطالعه میکنند  ...انگار هیچ مشکلی جلودارشان نیست
اما بعضی ها هم  ...تا کوچکترین مشکلی پیش می آید  ،اظهار ناتوانی و ضعیف بودن و
شکست میکنند و می گویند همه چیز تمام شد ! بله !!! اگر خودشان را تغییر ندهند  ...اگر
ذهنیت اشتباهشان را تغییر ندهند برای آنها همه چیز تمام شده است و شکست میخورند
اما اگر این ذهنیت را تغییر دهند و هر مشکل را یک فرصت ببینند  ،اگر دربرابر سختی ها
محکم بایستند  ،آن موقع است که پیروزی و کامیابی شروع میشود 
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پیروزی و شکست  ،اول در درون آغاز میشود ...

خوب دقت کنید بچه ها !
هیچکس خود بخود شکست نمیخوره ! هیچکس هم خودبخود پیروز نمیشه !!!
اونایی که شکست میخورن اول به خودشون میبازن !!! به نفس خودشون میبازن ...
هی یه چیزی درونشون میگه دیگه برای ادامه دادن و پیروز شدن وقت نیست  ...دیگه
برای پیروزی وقت نیست  ...اونا هم تسلیم اون صدای مرموز میشن و به خودشون
میبازن  ...تسلیم نفسشون میشن ! وقتی تسلیم نفسشون شدن  ...دیگه قدرت کافی برای
مواجهه با سختی های زندگی رو ندارن !!! در نتیجه دربرابر سختی ها هم دووم نمیارن و ...
اینم میشه یه شکست دیگه براشون و شکست های متعدد و متعدد تر 
اما ...
کسی که در وجود خودش باور کرده پیروزه  ...کسی که باور کرده زندگی با وجود همه سختی ها
و فراز و نشیبشه که اسمش زندگیه  ،و باور کرده خداوند به اون به عنوان یه انسان قدرت
رویارویی با تمام سختی ها رو داده و تازه خود خدا هم همیشه کمکش میکنه  ،اون موقع
است که دیگه هیچ شکستی هم نمیتونه اونو از پا دربیاره  ...هر بار هم که شکست بخوره
دوباره با قدرت بیشتر بلند میشه و به مبارزه ادامه میده و چنین آدم هایی که با تمام وجود
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بر خدا توکل کردن  ،پیروز میدان هستن  ...اینه که میگن پیروزی و شکست از درون شروع
میشه 

خب بچه ها ! خوب بشینید با خودتون فکر کنید ...
چقدر تا بحال اجازه دادید که از درون شکست بخورید ؟!
چند بار مقابلش ایستادید و از درون پیروز شدید ؟! و این پیروزی چه حسی بهتون داد ؟2
من راز و رمز پیروزی رو به شما گفتم ...
از درون به شدت خودتون رو قوی کنید ...
و این قوی شدن با نزدیک شدن به خدا و توکل واقعی بدست میاد ...
حاال قدرتمند هستید ! حاال باید خالصا و در راه خدا تالش کنید ...
یکی میشه یه دکتر مومن و متعهد یکی میشه یه مهندس مومن و متعهد ...
من برای همتون بهترین ها رو آرزو میکنم 
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دوران به یاد ماندنی !
دوران کنکور برای من  ،زیاد راحت و آسون نبود ...
فکر نمیکنم کال دوران آسونی باشه برای کسی !
گاهی خسته میشدم و نمیتونستم مطالعه کنم ...
گاهی تراز های آزمونم کم میشد و فکر میکردم آیا میشه موفق شد ؟!
حتی سر جلسه کنکور وقتی اون همه سوال رو دیدم و به درس های مختلف فکر میکردم
از خودم میپرسیدم  :آِیا میشه موفق شد ؟! ...
همیشه و همیشه یه جمله رو به خودم میگفتم  :همین که خدا میبینه من دارم تالش میکنم
برام کافیه  ...خدایی که همیشه با من بوده و هست و خواهد بود ...
خدایی که همه جا و همه جا با منه  ...پس غم چیو دارم ؟! من تالشمو میکنم و خوشحالم ...
چون خدا رو دارم 

برای همتون بهترین ها رو از خدای بزرگ میخوام 
خوب درساتونو بخونید که دوران قشنگی در راهه ...
علی صانعی
دانشجوی پزشکی
مشاور مکتبستان
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برنامه  1.2ماهه مکتبستان چیست ؟

یه چند کلومی صادقانه و شجاعانه با هم صحبت کنیم ؟!
عزیزان من لطفا دقت کنید ...
شاید دانش آموزای زیادی باشن که تا االن درست و حسابی مطالعه نکردن ...
از اول با یه برنامه منسجم جلو نیومدن ...
ساعت مطالعه باالیی نداشتن ...
استراتژی مطالعاتی نداشتن ..
اما االن که رسیدن به فروردین و اردیبهشت  ،از کم کاری های گذشتشون پشیمون شدن و
حاال به فکر جبران هستن  ،به فکر یه ساختن دوباره  یه حرکت جدید به سوی موفقیت !
خب این خیلی عالیه  ...من این روحیه بزرگ و زیبا رو واقعا تحسین میکنم و دوست دارم !
در همین حال افراد دیگه ای هستن که میگن  :چه فایده ؟! ما که تا االن نخوندیم تو این -1
 3ماه میخوایم چیکار کنیم مگه ؟! خب من جواب دارم برای این دوستامون ! من میگم خب
شما تا االن نخوندید و هیچ پیشرفتی هم اتفاق نیفتاد  ...خب شما که حاضر نیستی این چند
ماه باقی مونده رو برای هدفت تالش کنی  ،چطور میگی که پشیمون هستی ؟! چطور میگی که
که اگه به دو سه ماه قبل برگردی تالش میکنی و موفق میشی ؟؟ به نظرت اینا بهونه نیست
؟! میدونی من چی فکر میکنم ؟! من میگم اگه کسی اهل تالش باشه میتونه این  1.2ماه
باقی مونده رو برای خودش تبدیل به  2ماه بکنه ! چطوری ؟! بله اگه دو سه برابر گذشته
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درس بخونه  ،البته هم کیفی و هم کمی مدنظر منه  ...میتونه خیلی از کم کاری های گذشته
خودشو جبران کنه  ...البته شاید اونقدری وقت نباشه که برای شروع از صفر  ،بشه تمام
مباحث کنکور رو مطالعه کرد و عالی مسلط شد ...
اما میشه روی مباحث مهم کنکور کار کرد ! نه ؟! بله که میشه 
مکتبستان برای شما مباحث مهم کنکور رو مشخص کرده و نه تنها مشخص کرده که ! برای
مطالعشون برای شما یه برنامه آماده کرده تحت عنوان برنامه  1.2ماهه مکتبستان ! که با
استفاده از اون میتونید مباحث مهم کنکور رو بخونید و مرور کنید ...

شاید تعجب کنن بعضی ها ! واقعا میشه تو  1.2ماه کار کرد و نتیجه گرفت ؟!
جواب اینجاست  :بعضی ها کار میکنند و نتیجه میگیرند ...
بعضی ها دست رو دست میذارن و این وقت  1و نیم ماهه رو از دست میدن ...
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جواب اصلی اینجاست بچه ها  :به اندازه ظرفتون آش میخورید !
به اندازه تالشتون نتیجه میگیرید ...
اگه تو این  1.2ماه ساعت مطالعتون باال بود  ،و کیفیت مطالعتون باال بود ..
میتونید موفق بشید
بچه ها اول مباحث پرسوال کنکور رو مسلط بشید تو این زمان باقی مونده بعدش برید
سراغ بقیه مباحث و تا حد امکان اونا رو هم مطالعه کنید ...

برای ورود به صفحه برنامه  1.2ماهه روی لینک زیر کلیک کنید.
ورود به صفحه برنامه  1.2ماهه

یا می توانید برای تهیه این برنامه یک پیامک
با عنوان #برنامه  1.2ماهه#
به شماره ی  91220291990ارسال کنید تا مشاورین ما با شما
تماس بگیرند.
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به گوش باشید کنکوری هاااا 

خوب دوستان
ما مکتبستانی ها ،در کانال تلگرام زیر هر روز یک فایل مشاوره رایگان قرار
میدیم که شما میتونین عضو بشین و استفاده کنین 


http://telegram.me/maktabestan

ما مکتبستانی ها ،در پیج اینستاگرام زیر هر روز دو توصیه کنکوری منتشر میکنیم
که در مسیر کنکور بهتون کمک زیادی می کنه 



http://instagram.com/maktabestan.ir

توی سایت ما هم که کلی فایل های مشاوره و جزوه و  ..هست 



http://maktabestan.ir

شماره تماس زیر هم پاسخگوی شما هستند:
12125917216 - 19114119114
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