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نشریه مکتبستان
شماره چهاردهـــــــــــم
عدد چهارده ؟! به راستی چقدر سریع گذشت از انتشار #اولین شماره نشریه ما نه ؟! رسیدیم به شماره
چهارده  بچه ها از این ببعد هم زود میگذره  ...قدر بدونید این زمان ها و ثانیه ها رو ...
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سالمی به گرمای بهار !
خب ! مجددا سالم میکنم به همه شما دوستان خوب و عزیزم ! همراهان همیشگی مکتبستانی
ما ! خب بچه ها همونطوری که گفتم زمان به سرعت در حال گذره  ...به همین سرعت که
االن رسیدیم به شماره چهاردهم نشریه  ...خب پس احیانا نمیخواین تصمیم خاصی بگیرین با
توجه به این شرایط ؟! دوست داری یکی دوماه دیگه بعد کنکورت وقتی برمیگردی خونه و
میخوای استراحت کنی چه حس و حالی داشته باشی ؟! آرامش وجدان یا عذاب وجدان ؟!
از مهم ترین نکاتی که میخوام تو این بازه شما خیلی خیلی بهش توجه کنین و حواستون
بهش باشه بحث زمانه ! بحث وقته ! بچه ها کی گفته وقت طالست ؟! بچه ها وقت طال
نیست ها ! وقت چیه پس ؟! بریم ببینیم چیه  ...

دراین شماره خواهید خواند ...

* دور  ،دور شماست ...
* شما میگی که من نمیتونم ؟! خب ! پس بشین و تماشا کن 
* ادبیات مادری در کنکور ...
* برنامه ریزی روزانه یه شگرد حرفه ای ...
* وقت طال نیست !
* همانا بعد از هر سختی  ،آسانی است ...
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دور  ،دور شماست ...

تا االن به اون چیزی که میخواستی نرسیدی ؟
همیشه دوست داشتی تراز باالی  0777قلم چی بگیری ؟
همیشه دوست داشتی رتبه کنکورت زیر  0777یا حتی زیر  077باشه ؟!
تا االن نشده  ...تالش هم کردی تازه براش  ...ولی باز هم نشده ....
از این ببعد هم که دیگه قراره نشه  آقا ما رفتیم خداحافظ !  ...صبررررر کننننن  ...کجا با
این عجله حاال تازه تشریف آورده بودی ! یه چن لحظه بشین به حرفای من گوش کن بعدش
هر جا خواستی بری اصال خودم میرسونمت مشکلی نیست فقط چن لحظه لطفا ! این حرفا رو
که بهم زدی یه حرف خیلی جالب یادم اومد  ...میگن که هر درختی  ،زمان خاصی برای میوه
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دادن داره  ...اگه عجله کنی میوه نرسیده گیرت میاد  ...اگه هم دیر کنی میوه ها گندیده میشن
مصداق عجله کردن اینه که شما تا االن تالش هایی رو برای کنکور انجام دادی منتهی اون
نتیجه ای رو که مدنظرته رو نگرفتی و بخاطر همین اتفاق میگی دیگه نمیتونم و کنکور برای
من تموم شده و باید واستم برای سال بعد  ...مصداق دیر کردن هم اینه که تا االن درست
حسابی کار نکردی و هنوزم که هنوزه داری معطلش میکنی و امروز و فردا میکنی و تا آدم
چشم روی چشم میذاره میبینه ای دل غافل ! زمان گذشت و ما در بی خبری ماندیم ...
اما حرف حساب ما چیه االن ؟ حرف حساب ما اینه که خانم دکتر آینده یا آقای دکتر آینده
اینو از من دانشجوی پزشکی که این راهو رفتم بشنو  ،افرادی که موفق شدن همه از اول
شروع نکردن ! همه از اول عالی نخوندن ! همه از اول درسخون حرفه ای نبودن ! تمام
آزموناشون لزوما عالی و خوب نبوده ! اونا هم روزایی بوده که کم کاری کردن  ...اونا هم
روزایی بوده که شکست خوردن  ...اونا هم ممکن بوده دیر شروع کرده باشن ( حتی بعضی ها
بعد عید شروع کردن و موفق شدن ! )  ...اما پس تفاوت این رتبه برتر ها با افرادی که
توی کنکور نتیجه مناسب نمیگیرن چیه ؟! خب ما گفتیم هر دو گروه شکست خوردن تو مسیر
هر دو گروه احتماال کم کاری هایی داشتن  ...اما فرقشون ؟ فرقشون این بوده  :گروه موفق
شعارشون این بوده که  :هیچوقت نا امید نمیشیم و دست از کار نمیکشیم ! افراد موفق بر
خدای بزرگ توکل کردن  ...میدونستن که لحظه لحظه های تالششون ارزشمنده پیش خدا و
نتیجشو میبینن  ...پس  ...هیچوقت ناامید نمیشیم و دست از کار نمیکشیم 
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تو میگی من نمیتونم ؟! پس بشین و تماشا کن 

این مطلب برای من خیلی ارزشمنده بچه ها ! دقت کنید لطفا ...
این روزا یه جو خاصی بر حال و هوای کنکوری ها و اطرافیانشون حاکمه ...
یه سری از دوستاتون احتماال االن دست از کار کشیدن و دلسرد شدن  ...احتمال داره
درگوشی به شما هم گفته باشن که به نظرشون دیگه برای کنکور دیر شده و بهتره که برای
سال بعد تالش کرد  ...احتمال هم داره باز یکی دیگه از دوستانتون که دلسرد شدن به شما
بگن که به نظرشون شما بهتره دیگه اینقد به خودتون زحمت ندید و بی خیال کنکور بشید !
من میخوام یه نکته ی ارزشمندی رو بهتون بگم دوستان عزیز من ! اینا همه حرفه  باور
کنید توی دوران کنکور من هم تا دلتون بخواد از این حرفا وجود داشت  ...اووووو فراووون
بود ! عجیب بود ! یه طرفو نگاه میکردی یه نفرو میدیدی که داره با جون و دل تالش میکنه
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هر چی هم بقیه بهش میگن نمیشه و ول کن  ،اون به حرف بقیه ای گوش میکنه که بهش
میگن  :تالش کن و صبر کن  ...بچه ها خیلی قشنگه این جمله خواهش میکنم دقت کنید
و بهش فکر کنید حتما  :صبر کردن و تالش کردن  ...واقعا زیباست  ...یه دانش آموزی که
داره خوب تالش میکنه لزوما موفق نمیشه ! چرا موفق نمیشه ؟ برای اینکه فقط تالش
کردن کافی نیست ! امید و انگیزه هم الزمه  ...گاهی وقتا نادیده گرفتن بعضی حرفا مثل :
تو نمیتونی و بهتره بذاری برای سال بعد ! هم الزمه  ...به کسی که به شما میگه  :نمیتونی !
کمک کنین  احتماال خیلی ناامیده  ...احتماال خیلی دلسرد شده  ...وظیفه خودتونو در قبالش
انجام بدید و کمکش کنید به امید و انگیزه برگرده  ...اما ! اما ! این کارو برای اون انجام بدید
حتما  ...ولی توی دل خودتون همیشه محکم و باقدرت بگین  :من میتونم و هیچکس هم
نمیتونه بهم بگه تو نمیتونی ! بگین من خدایی دارم که از همه مشکالت این عالم بزرگتره !
بگین تا زمانی که وقت هست تالش میکنم و نتیجه رو به خدای بزرگ میسپارم  ...بگین هر
روزی که از خواب بلند میشم باید خدا روشکر کنم باید در هر لحظه خدا رو شکر کنم که بهم
فرصت زندگی و مبارزه داده  ...بچه ها همه این فرصت ها رو ندارن ! بچه ها شما رسالت
بزرگی دارین  ...بچه ها !  ...بچه ها !  ...کلی مریض دارن انتظار شما رو میکشن  ...بچه ها
پدر و مادرتون به شما خیلی امید دارن  ...بچه ها من خیلی به شما امید دارم  ...بچه ها !
خودتون به خودتون مدیونید ! بچه ها تو این لحظات پایانی کنکور  ...کم آوردن ممنوع !
اصال چه فرقی میکنه اولش باشه یا آخرش ؟! کم آوردن کال ممنوعععععع ! 
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ادبیات مادری در کنکور ...

خب ! میرسیم به درس ابتدای دفترچه ی عمومی  ...یعنی درس شیرین ادبیات فارسی
خب موافقین درباره ادبیات یه مقدار صحبت کنیم ؟ بله بله ! ببینین ادبیات درسیه که
شاید روش مطالعه اون نسبت به گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده باشه  ...قبال درس
به درس مطالعه میشده خیلی ابتدایی و ساده ؛ اما االن میگن ادبیات رو باید موضوعی
مطالعه کرد ! یعنی چی ؟ خب ما ادبیات رو به قسمت های مختلف  :تاریخ ادبیات –
لغت و امال – قرابت معنایی – آرایه های ادبی و زبان فارسی تقسیم میکنیم  .توجه داشته
باشین بچه ها قسمت های تاریخ ادبیات و لغت و امال از مباحث بسیار ساده ادبیات
هستن که اکثر داوطلبان کنکور به راحتی امتیاز این مباحث رو کسب میکنن  ...بنابراین اگه
تا االن تو این مباحث ضعف داشتین و ادبیاتتون رو کم میزدین  ،میخوام بهتون مژده بدم
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که این مباحث خوندنشون بسیار ساده است  ،تو این یکی دو ماه باقی مونده هم میشه خیلی
کامل این مباحثو مطالعه کرد و پوشش داد بنابراین همین االن قلم و کاغذ بردارید و روش
هایی رو که از االن به بعد برای خوندن مباحث میخوام بهتون بگم رو یادداشت کنین  :خب
ببینین اول میریم سراغ مبحث تاریخ ادبیات  :تاریخ ادبیات اسمش هم روش هست :
تاریخ !  ...خب پس باید شبیه داستان باشه نه ؟! بله که هست و شما باید سعی کنید
قسمت های مربوط به این بخش رو مثل نام نویسندگان و آثار و  ...رو به صورت داستانی
به ذهنتون بسپارید  ...بچه ها داستان بسازید تا یادتون بمونه رمز موفقیت برای تاریخ
ادبیات اینه ! داستان بسازید  البته در کنار داستان میتونید مثال برای حفظ کردن آثار
یک شخص  ،حرف اول آثار رو کنار هم بذارید و یه کلمه با معنی درست کنید و ازش
استفاده کنید این روش هم خیلی خوب جواب میده  ...وقتی میرسیم به لغت و امال من یه
کلمه یادم میاد و بس ! مروووووررررر!!!! بله بله ! برای تسلط روی این دو تا مبحث باید
مرور های زیاد و منظمانه داشته باشید  ...برای خوندن این دوتا مبحث من پیشنهادم اینه که
شما در زمان های بیکاری و استراحت بین درس هاتون  ،آخر کتاب درسی برای لغت یا
احیانا اگه کتاب لغت و امال دارین رو باز کنید و مطالعه کنید  ...چند بار در روز مطالعه کنید
خیلی راحت میشه روی این دو تا مبحث هم مسلط شد منتهی همونطوری که گفتم باید
مرورتون باال و زیاد باشه  ...و اما میرسیم به بحث قرابت معنایی ! شما باید بیت دان !
باشید  ...باید بتونید خوب شعر بخونید و معنای شعر ها رو خوب متوجه بشید  ...سعی کنید هر
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شب به تعداد  07-00عدد تست قرابت معنایی کار کنید ( آخر شب بعد از خوندن بقیه
درس هاتون این کارو انجام بدید )  ...در ضمن برای اینکه توی آزمون بتونید خوب این
سواالت رو جواب بدید دو نکته بهتون میگم  :اوال اینکه عجللله نکنید !!! تمامی گزینه ها رو
با دقت مطالعه کنید بعدش پاسخ صحیح رو انتخاب کنید  ...بعدش هم اینکه هر گزینه ای رو
که میخونید  :مفهومی رو که ازش درک میکنید  ،جلوش بنویسید تا بعد خوندن  4گزینه  :دیگه
نیازی نباشه برای مقایسه دوباره بیت ها رو بخونید ( مفهومی رو که جلوی بیت ها مینویسید
باید خیلی کوتاه و خالصه باشه ) خب اینم برای قرابت معنایی  ...و اما آرایه های ادبی رو
دریابید بچه ها ! اولش باید سعی کنید معنا و مفهوم هر آرایه و ارکانش رو خیلی خوب بخونید
و متوجه بشید  ،بعد از اینکه این کارو انجام دادید حاال هر شب همراه با تست های قرابتی
که قرار شد بزنید  ،حدود  07-00تست از آرایه های مختلف هم میزنید که مطالب  ،خوب
براتون جا بیفته  ...و اما میرسیم به مبحث زبان فارسی  ...خب بچه ها من میخوام در این
مورد به مباحثی مثل شمارش واژه ها و تکواژها و مباحث شمارشی زبان فارسی اشاره کنم
چون عموما این تیپ سوال ها هستن که بچه ها رو اذیت میکنن ! شما اگه واقعا قصد
دارید درصد سواالت زبان فارسی در این مباحث رو بگیرید من به شما توصیه میکنم حداقل
روز در میون از همین امروز شروع کنید به کار کردن سواالت شمارشی زبان فارسی در
زمینه های مختلفش ! البته قبلش حتما مفهومشو خوب یاد بگیرین ...
خب امیدوارم همه درصد هاتونو توی ادبیات باالی باالااا بزنین 
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برنامه ریزی روزانه  ،یه شگرد حرفه ای ...

خب بچه ها ! در مورد برنامه ریزی میخواستم یه مقدار باهاتون صحبت کنم  ...ببینین شما یه
برنامه هفتگی دارید که طبق اون مطالعه میکنید و مشخص میکنید که من باید در هر روز هفته
چه مباحثی رو مطالعه کنم  ...اما من میخوام به شما یه پیشنهاد خیلی خوب دیگه هم بدم ...
پیشنهاد من اینه که شما یه دفترچه شبیه دفترچه تصویر باال داشته باشین یا حتی میتونید توی
برگه های جدا از هم یادداشت کنید  ...حاال باید چیکار کنید ؟!  ...خب مثال امروز شنبه است
و من درسامو خوندم و آخر شب شده  ...من باید برنامه فردامو نگاه کنم ! بله این مباحث
رو باید مطالعه کنم  ...حاال با خودم فکر میکنم فردا دیگه چه کارهایی غیر از درس دارم ؟! بله
حاال برای فردای خودم یه برنامه قشنگ میریزم و حدود کارهامو مشخص میکنم  ...چه برنامه
درسی و چه غیردرسی  ...تمام کارهایی رو که هر روز دارید  ،شب قبلش توی یه برگه
بنویسید و مشخص کنید و برای خودتون برنامه داشته باشین  ...این کار باعث نظم دادن به
کار و زندگی شما میشه  ...یعنی میشین یه آدم با برنامه تر و موفق تر به امیدخدا 
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وقت طال نیست !

بچه ها وقت طال نیست ! واقعا طال نیست ! بچه ها وقت رو نمیشه با هیچی مقایسه کرد ...
بچه ها ! وقت یکی از باارزش ترین سرمایه های عمر شماست که در کنار نعمت سالمتی
و تالش زیاد و توکل بر خدا میتونین به باالترین قله های علم و دانش دست پیدا کنین .
بچه ها وقت طال نیست باور کنید ! از قبل هم میگفتن که اگه طال و پول بره میتونیم دوباره
بدستش بیاریم  ...اما کجا دیدین وقت از دست رفته باز آید به کنعان ؟! نه بچه ها ! وقتی
رفت دیگه رفته و تازه اون موقع قدرشو میدونیم  ...بچه ها اینو بدونید هیچ ساعت برناردی
توی این دنیا وجود نداره  ...بچه ها اینو بدونید همین امروزی که دارید این نشریه رو مطالعه
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میکنید  ،وقتی امروز تموم بشه دیگه تموم شده و رفته و دیگه هیچوقت هم برنمیگرده ...
خب پس چرا غفلت کنیم ؟ 0چرا تنبلی کنیم ؟! چرا بلند نشیم ؟! چرا کار نکنیم ؟!
افراد بزرگ خیلی رو وقتشون حساس بودن  ...سعی میکردن از تک تک ثانیه های عمرشون
برای پیشرفت استفاده کنن  ...شما نمیخواین بزرگ باشین ؟! شما نمیخواین دانشمند بشین
و خدمت کنین به خلق خدا ؟! بچه ها زمانتون رو دریابید  ...بچه ها استرس و نگرانی رو واقعا
بذارید کنار و دیگه بهش فکر نکنید  ...ما همیشه توی این دنیا نیستیم  ...چرا باید بیهوده
وقتمون رو سر جوش زدن و استرس داشتن هدر بدیم وقتی میتونیم به جای این کارا
تالش کنیم ؟! بچه ها میدونم روزهای سختی رو دارین میگذرونین  ...ولی بدونین روز های
سخت تری هم هست  ...اما اگه االن قوی بشین  ...اگه به خدا توکل واقعی داشته باشین
دیگه هیچ سختی ای سخت نیست  ...نترسید بچه ها ! نگران نباشید عزیزان من ! چون :

همانا بعد از هر سختی  ،آسانی است ...
بهترین موفقیت ها  ،با بهترین تالش ها رخ میدهند ...
بهترین تالش ها رو بکنید 
براتون بهترین ها رو از خدای بزرگ میخوام
علی صانعی
دانشجوی پزشکی
مشاور مکتبستان
P a g e 12

www.maktabestan.ir

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  50حدود  %50داوطلبین نتونستن زیست رو حداقل  %07بزنن !جالبه بدونی اکثر
کسایی هم که تونستن زیست رو  %07بزنن 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  %07بزنین 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  01روز به  %07بزنین !

آیا شما هم می خواین فقط در  01روز  ،زیست کنکور 59رو قورت بدین؟!

اگه پاسختون مثبت هست همین االن کلمه "زیست تا پزشکی" رو
به شماره  75004075774پیامک کنید.
ما با شما تماس میگیریم 
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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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