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نشریه مکتبستان
شماره دو از دهم  ...دوا زدهم  ...دوازدهم 

یه سوال ! کیا حاضرن برای موفقیت ساعت مطالعشون رو به
اندازه یا بیشتر از اندازه شماره این نسخه  ،یعنی  21کنن ؟!
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دوباره سالمممم 
خب سالمی دوباره به همه مکتبستانی ها پرتالش !
یه بار دیگه با کلی حرفای مهم مهمون شما شدم  ...ازتون میخوام خیلی خیلی خوب بهم
گوش بدین بچه ها باشه ؟! واقعا توجهتون خیلی برام مهمه  ...دوست دارم تک تک متن
ها رو با توجه و تمرکز باالی باال بخونید و روی تک تک خط ها فکر کنید  ...بچه ها دقت
کنید ! چیزی حدود  1ماه تا کنکور زمان باقی مونده  ...یه زمزمه هایی این روزا شنیده میشه ...
من نمیخوام شما آلوده بشین !!! چه زمزمه هایی ؟! میگن که  :بمونیم واسه  79االن دیگه
فایده نداره !  ...بچه ها من ازتون میخوام شما آلوده نشین و کمک کنین افراد آلوده پاک
بشن و دوباره از حالت سکون به حرکت بیفتن  ...بچه ها ! من دوتا زنگ برای شما به صدا
در میارم اولی زنگ خطره دلسردی این روزاست ! دومی زنگ امید و روشنایی جهش های
زیبای این روزاست  ...آماده اید برای به صدا در آوردن زنگ ها ؟! بریییییییم ....
در این شماره میخوانید ...
*شما به سمت کنکور و کنکور به سمت شما !
*حواست هست که دیگر تکرار نمیشود ؟!
*عربی و زبان  ،یه راه حل مشترک
*حاشیه یا تفریح ؟؟؟
* اسب پیر و موفقیت ...
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کنکور از آنچه میبینید به شما نزدیک تر است !

حتما میدونید که این روزها از مهمترین روزهای کنکور هستن دیگه درسته ؟!
فکرشو بکنید بچه ها  ...همون آزمونی که خیلی وقته دارید انتظارشو میکشین  ،به زودی زود
هم شما دارین به سمتش میرین و هم اون داره به سمت شما میاد ! بگذریم ...
خیلی خوبه که بدونید یه سری از دوستاتون تو سال های پیش بودن که نتونستن از اول کار
قوی مطالعه کنن  ...نتونستن از همون اول جزو بهترین ها باشن  ...اما به هیچ وجه ناامیدی
و دلسردی به خودشون راه ندادن  ...به قول اون جمله معروف  :یا راهی خواهم یافت یا
راهی خواهم ساخت ! بله همینه  ...یه سری از دوستامون بودن که از اول کار خیلی خوب
مطالعه نکردن اما همین موقع ها در حالیکه خیلی های دیگه فکر میکردن دیر شده و دیگه
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راهی برای جبران ندارن  ،اونا جدی تر شروع کردن و انصافا هم خوب خوندن  ،ساعت
مطالعه باال داشتن و  ...و چه جالب که بدونید موفق شدن!
بله که موفق شدن ! مگه میشه زحمتی بدون اجر و پاداش بمونه وقتی خدا عالم آشکار و
پنهانه ؟! معلومه که تمام تالش های شما ثبت میشه  ...معلومه که اجر زحماتتون رو از
خدای بزرگ میگیرین ...میدونین بچه ها  ...شما تابستونی که برای کنکور شروع به خوندن
کردین رو مرور کنید خواهشا اگه دقت کنید یادتون میاد که گاهی وقتا با خوشحالی به خودتون
میگفتین  :کلی وقت دارم ! میتونم خیلی عالی همه درس ها رو بخونم و  ...بعدش خیلی
سریع مهرماه فرا رسید و اونجا یکم احساس خطر کردین که ای وای چقدر داره زود میگذاره ...
خالصه میخوام اینو بگم که از اون موقع تا حاال ماه های زیادی گذشته  ...من درک میکنم که
خسته شدین  ...درک میکنم که شرایط واقعا آسون نیست و برای شمایی که کنکوری هستین
دشواری ها و سختی هایی وجود داره  ،اما واقعا ازتون انتظار دارم در برابر همه این موانع و
سرعت گیر ها دووم بیارید  ...بچه ها مگه دیگه چقدر مونده ؟! بچه ها حواستون باشه ها ...
این دو ماهی هم که مونده خیلی سریع میگذره  ...االن ممکنه یه گروهی باشن که بگن ما تا
االن درست و حسابی نخوندیم  ...اما بعد اینکه دو ماه گذشت این گروهی که بهتون گفتم دو
دسته میشن  :یه دسته شون شاد و خوشحال و راضی هستن چون قدر این دو ماه رو دونستن
و تونستن موفقیت های بزرگی به دست بیارن و یه عده هم که دست روی دست
گذاشتن  ...نه ما دست روی دست نمیذاریم  تالش تالش تا رسیدن به موفقیت ...
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تو تا ابد این فرصت را نخواهی داشت ...

بعضی ها هستن بچه ها که یکسره کارشون شده امروز و فردا کردن  ...از فردا دیگه عالی
میخونم ! حاال این آزمونم هم اینجوری شد که شد !!! از دفعه بعد عالی میشم ...
اما متاسفانه پیشرفتی توی کارشون دیده نمیشه  ...همیشه دنبال بهانه آوردن هستن ...
همیشه به دنبال فرار از واقعیت هستن  ...میگن نمیتونیم درس بخونیم ولی در اصل
نمیخوان ! 👉 که درس بخونن ...
بچه ها ! رفیقای عزیز من ! به خودتون بیاین قبل اینکه خیلی دیر بشه  ...یادتون باشه این
فرصت های زندگی برای شما تکرار نمیشن ...
دوستای پرتالش من ! یادتون باشه شما االن از لحاظ ذهنی و فکری توی اوج بازدهی
هستین  ...یادتون باشه اگه االن تالش کنین و ذهنتونو قوی کنین وقتی سنتون باال بره
همچنان عقلتون جوون و شاداب میمونه ...
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بچه ها االن اردیبهشت سال  7٩هستش  ...یادتون باشه این ماه وقتی تموم بشه دیگه
هیچوقت برای شما تکرار نمیشه  ...حتی اگه به من بگین سال بعد پشت کنکور وا میستم
بازهم میگم با قطعیت دیگه اردیبهشت و خرداد و تیر  7٩از دستت رفته  ...از دست دادن
فرصت ها خیلی آدمو اذیت میکنه ! 😓 مال از دست رفته رو میشه برگردوند  ...اما
فرصت از دست رفته رو میخوای دقیقا چیکار کنی دوست من ؟!
بیا و برای موفقیت خودت یه کاری کن  ...بیا و از همین االن این فرصت رو غنیمت
بدون...
غنیمت بدون  ...چرا که دو ماه دیگه برمیگردی و به این روزا نگاه میکنی و لذت میبری از
اینکه فهمیدی و عمل کردی ...
اگه واقعا تصمیم به تغییر تنبلی های گذشته گرفتی باید جرات ایجاد تغییرات در حال رو در
خودت ایجاد کنی ...
من به حرف های ناامید کننده  :دیر شده ! االن دیگه نمیتونی وایسا سال بعد ! و  ...اینا کاری
ندارم ...
من واقعیت رو میبینم ...
👇👇👇
همیشه راه برای موفقیت افراد مصمم وجود دارد
از االن هم شروع کنی به امیدخدا میتونی موفق بشی دوست عزیز من 😉🌹
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عربی و زبان  ،یه راه حل مشترک 

بسببسبس

از من بپرسین میگم این دو تا درس دوست داشتنی کال دو تا نقطه استراتژیک در کنکور
هستن  ...احیانا شما دنبال این نیستین که با باال زدن بی دردسر یه درس رتبه تونو به
مقدار زیاد جابجا کنید ؟! خوب توجه کنید بچه ها  ...این دو درس  ،درس هایی هستند که
تعداد نه چندان کمی ! از بچه های کنکوری در این ها عملکرد ضعیفی کسب میکنن ...
بنابراین با یه حرکت آگاهانه میشه رتبه کنکور رو به میزان قابل توجهی جابجا کرد 
من تو این دو تا درس تخصص دارم  ...میخوام بهتون یاد بدم  ...ازتون میخوام خیلی خوب
به صحبت های من گوش کنید و از اون مهمتر خیلی خوب به این توصیه ها عمل کنید ...
خب بچه ها ! من اول ازتون میخوام یه دفترچه تهیه کنید  ...صفحه اول یه طرفشو بنویسید
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عربی و صفحه اول طرف دیگه دفترچه رو بنویسید زبان  ...دقت کنید برای خوندن عربی
شما باید قواعد عربی رو از روی کتاب کمک آموزشی تون بخونید و به زبون خودتون و
ساده و همچنین کامل  ،قواعد رو یادداشت کنید ( طوالنی نشه حواستون باشه !) حاال دیگه کار
برای قواعد انجام شده و نوبت تست زدنه  ،توی هر نوبت سعی کنید به میزان 03-03
عدد تست کار کنید اولویتتون هم با تست های کنکور سراسری باشه  ...اما برای ترجمه
میدونید باید چیکار کنید ؟! شما برای بخش ترجمه و تحلیل صرفی باید هر شب یه برنامه
حساب شده و دقیق داشته باشید و همچنین تعهد داشته باشید که هر شب به موقع کارتون
رو انجام بدید  ...شبی  23تا تست ترجمه کار کنید به همراه یک متن عربی و یک تحلیل
صرفی و دقیق اونها رو بررسی کنید  ...این شد کار ما برای درس عربی ! اما برای زبان
باید چیکار کنیم ؟! برای گرامر زبان دقیقا مثل خوندن قواعد عربی رفتار کنید  ،یعنی گرامر
رو از روی کتاب کمک آموزشی تون مطالعه کنید و برای خودتون و به زبون ساده یادداشت
بردارید و بعد برید سراغ تست و به تعداد  03-03عدد تست کار کنید  ...اما زبان یه
بخش بسیار مهم دیگه هم داره به نام لغت ! شما باید تمامی معانی لغت های انگلیسی
کنکوری رو بلد باشید  ...بنابراین اول گرامر یک درس رو یادداشت برداری کنید ( داخل
دفترچه ) بعدش تمامی لغت های اون درس رو هم بعد قواعد ذکر کنین  ...و به مقدار زیاد
یادداشت هاتون رو مرور کنید  ...خب پس این شد دفترچه دو کاره ما  ... من با این
روش ها نتایج فوق العاده ای گرفتم  ...حتما امتحان کنید ...
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حاشیه یا تفریح ؟!

خب بچه ها ! اینجا میرسیم به یک سوال خیلی خیلی مهم ...
واقعا فرق حاشیه با تفریح چیه ؟ به نظرتون یکسان هستند ؟!
خب بعضی از وقتا شده که زیاد درس خوندیم و یه مقدار خستگی اومده به سراغمون و گفتیم
که بریم یه تفریح بکنیم و حالمون خوب بشه  ...اما اشتباهی رفتیم دنبال حاشیه و حالمون که
خوب نشده هیچ  ...تازه بدتر هم شده !!! بله همونطور که مشخص شد حاشیه چیزیه که آدم با
انجام دادن اون حالش بدتر میشه  ...البته شاید همونجا یه لذت آنی به آدم بده اما چیزی
که در نهایت برای ما ایجاد میکنه ضرر و ضرره  ...از حاشیه های زندگیتون بپرهیزید بچه ها
بعضیا ساعت ها میشینن پای مسابقات فوتبال و عمرشونو هدر میدن  ...بعضیا ساعت ها
در دنیال مجازی غرق میشن و به خودشون که میان میبینن  :ای دل غافل ! قرار بود فقط
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گوشیشون رو یه چک بکنن ها اما  4ساعت گذشتههههه !!! خب این خیلی شکست بزرگیه
بچه ها ! ببینید بعضی ها فقط فکر میکنن اگه رفتن سرجلسه آزمون و تراز و رتبه شون بد
بود شکست خوردن  ،اون موقع میشینن ناراحت و پشیمون که ای وای چرا اینجوری شد و
باید جبران کنیم و  ...اما همین افراد چند ساعت الکی و بیهوده توی دنیای مجازی میچرخن
یا حتی ساعت ها پای تلویزیون میشینن یا الکی ساعت ها توی کوچه و خیابون میچرخن اما
این زیاد به چشمشون نمیاد ! به نظر من اتفاقا این شکست بزرگتریه تا کم شدن تراز! چون
وقتی آدم ترازش کم میشه باز یه چیزی یاد میگیره اما اینجا هیچی که یاد نمیگیره کلی چیز هم
از دست میده  :زمانشو  ،انرژی شو  .بچه ها ! فکر کنید حاشیه های زندگی شما چی هستن ...
بعدش با تمام وجود از زندگیتون حذفشون کنید  ...اما ! اما ! تفریحححح  بله  ...هر انسانی
به تفریح نیاز داره  ....اعم از کنکوری و غیر کنکوری  ...یه تفکری که وجود داره میگن بچه
کنکوری ها نباید تفریح کنن و باید  14ساعته درس بخونن  ...اما تفریح مورد نیاز ماست
حتی کنکوری ها ! تفریح چیزیه که با انجام دادن اون  ،انرژی به سراغ ما میاد و خستگی ها
ازمون دور میشن  ...تفریح مثل  :پیک نیک رفتن با خانواده  ،دید و بازدید های خانوادگی ،
پیاده روی در هوای آزاد و  ...اما باید توجه داشته باشید تفریح هم باید به اندازه باشه  ،من
برای بچه های کنکوری یه تفریح  0-1ساعت در هفته رو توصیه میکنم  ،یک ساعت و نیم
اول هفته و یک ساعت نیم آخر هفته  ...یادتون نره تفریح هم به اندازه باید باشه ...
از حاشیه به دور باشید و تفریحات قشنگی داشته باشید ... 
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اسب پیر و موفقیت ...

کشاورزی جوان یک اسب پیر داشت یک روز هنگام برگشتن به خانه چون مراقبش نبود
داخل چاهی بدون آب افتاد ...
کشاورز جوان هر چه سعی کرد نتوانست اسب را از چاه در آورد از طرفی دلش هم به حال
اسب پیر میسوخت که آن طور درد بکشد پس برای اینکه اسب زجر نکشد فکری به ذهنش
رسید با بیلی که در دست داشت خاکهای اطراف چاه را داخل چاه ریخت به این نیت
که اسبش زیر خاکها مدفون شود و بمیرد!.
اما اسب پیر هر بار که خاک روی بدنش می ریخت با دمش و تکان دادن بدنش خاکها را
پایین می ریخت و در عین حال خاکها را روی هم کپه میکرد و چند سانتی متر باالتر می آمد.
این کار همچنان ادامه پیدا کرد .کشاورز جوان خاک میریخت و اسب پیر خاکها را زیر پایش
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جمع میکردو....
تا باالخره ارتفاع خاک به لبه چاه رسید و اسب پیر در حالی که یک کوزه پر از سکه طال را به
دندان گرفته بود از چاه خارج شد و کشاورز جوان تبدیل به مردی ثروتمند شد.

مشکالت زندگی مانند تلی از خاک بر سر ما میریزند...
انسانها نیز دو انتخاب پیش رو دارند:
اول اینکه اجازه دهند مشکالت آنها را زنده به گور کند!

دوم آنکه از مشکالت سکویی بسازند برای رسیدن به

خوشبختی!

انسان هایی که ضعیف بار اومدن بچه ها  ...اجازه میدن که مشکالت زندگی اونا رو زیر این
فشار ضعیف و ضعیف تر کنن اما اگه همین انسان های ضعیف یه بار جلوی این مسائل
بایستن و با قدرت بگن  :ما میخوایم تغییر کنیم ! ما میخوایم مقاومت کنیم !  ...اون موقع
است که این مشکالت و سختی ها خودشون میترسن و کم کم حساب کار دستشون میاد ...
اون موقع است که انسان شروع میکنه به قوی شدن  ...و میدونی که چه اتفاقی میفته اگه
قوی بشی دوست من ؟! وقتی بر خدا توکل کنی و با قدرت در مقابل سختی ها بایستی ...
اون موقع دیگه تو برای سختی ها سخت میشی  اون موقع دیگه از کم بودن وقت و
سخت بودن درسا ترسی نداری  ...قوی باش دوست من !
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هر وقت خسته شدی به لحظه ای فکر کن که ...
تو بگو من خسته شدم دوست من !
من میگویم هر وقت خسته شدی خوب فکر کن  ...خوب فکر کن ...
به اشک شوق مادرت هنگام دیدن موفقیتت خوب فکر کن ...
به شور و شوق پدرت برای شنیدن خبر موفقیت عزیزش خوب فکر کن ...
به روزهای پرتالشت در راه رسیدن به هدفت خوب فکر کن ...
به لحظه هایی که بعضی ها داشتند عمرشان را بیهوده صرف میکردند اما تو در راه بودی
خوب فکر کن  ...باید ادامه بدهی  ...اگر میخواهی ممتاز باشی باید ادامه بدهی ...
به آن لحظه فکر کن که کنکور تمام شده و تو در مراسم تجلیل از کنکوری های موفق هستی
ناگهان مجری نام تو را فرا میخواند  ...پدر و مادر و خانواده ات غرق در خوشحالی هستند و
تو با خوشحالی هر چه تمام تر به جایگاه میروی تا مورد تشویق همه حضار قرار بگیری ...
هر وقت خسته شدی به اینها خوب فکر کن 
برای دیدن رنگین کمان  ،تا انتهاااا
زیر باران بمان 
برایت بهترین ها را از خدای بزرگ خواستارم
علی صانعی
دانشجوی پزشکی
مشاور مکتبستان
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یه خبر خووووب ...
دوستان خوبم 

امیدوارم در ثانیه های پایانی کنکور با قدرت و صالبت و انرژی مضاعف پیش برین.

من امروز یک خبر رویایی هم واستون دارم.

ولی قبلش الزمه که چندتا آمار عجیب رو بهتون بدم

و اما آمار:

در کنکور  73حدود  %79داوطلبین نتونستن زیست رو حداقل  %33بزنن !جالبه بدونی اکثر
کسایی هم که تونستن زیست رو  %33بزنن پزشکی و دندون قبول شدن !

نمیدونم شاخ درآوردی یا نه ولی این یه حقیقت تلخه که با همه تالش هایی که بچه ها
انجام میدن اغلب زیست رو خیلی خیلی پایین میزنن 
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ولی خب زیاد نگران نباشین.

چون من االن یه خبر و مژده رویایی واستون داریم:
تیم مکتبستان برای اینکه شما بتونین زیست رو حداقل  %33بزنین و به پزشکی و دندون و
دارو برسین یک راهکار عملی پیدا کرده😊

یک پکیج فوق العاده که به شما کمک میکنه زیست رو در  20روز به  %33بزنین !

آیا شما هم می خواین فقط در  20روز  ،زیست کنکور 7٩رو قورت بدین؟!

اگه پاسختون مثبت هست همین االن کلمه "زیست تا پزشکی" رو
به شماره  37224237334پیامک کنید.
ما با شما تماس میگیریم 

P a g e 15

www.maktabestan.ir

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

P a g e 16

www.maktabestan.ir

