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نشریه مکتبستان شماره پانزدهم

امتحان نهایی  ،تالش نهایی 
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هر اقدام بزرگ  ،ابتدا محال است ...
او :
آقای مشاور ...
من تا االن درست و حسابی نخوندم درسا رو ...
فکر میکنم دیگه نمیشه معدل خوب بیارم  ...اون چیزی که میخواستم نشد  ...دیگه تموم شد !
من :
دوست عزیز من ...
تو االن زمانی حدود  1ماه رو در اختیار داری !
آیا قدرت و توان تو در این ماه ممکن نیست متفاوت باشد ؟!
بهتر نیست به جای این صحبت ها  ،تالشت را بیشتر کنی ؟

در این شماره خواهید خواند ...
* دوست من ماه آخر خواند و شاگرد اول شد !
* خواب کافی شب امتحان ...
* هر درسو چطوری بخونم ؟
*شگرد طالیی شب امتحان !
*تا سر جلسه نصف راه را رفته ای !
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دوست من ماه آخر خواند و شاگرد اول شد !

خیلی خوب یادم میاد  ...دانش آموز متوسطی بود ...
ولی اسمش اصال جزو دانش آموزان معدل باالی کالس در دبیرستان مطرح نبود ...
گذشت و گذشت و رسیدیم به امتحانات نهایی ...
یکی پس از دیگری امتحانات رو پشت سر میذاشتیم ...
عجب دورانی بود واقعا ! بعد از امتحانات دور هم جمع میشدیم و سواالت رو بررسی
میکردیم  .همونجا تقریبا مشخص میشد هر کدوممون تقریبا چه نمره ای میگیره  .این
دوستمون کم کم داشت به پدیده این دوره امتحانات معروف میشد  .مثل اینکه خیلی
عالی بود  .قبل از اینکه بخوام بهتون بگم این دوستم چطور درس خوند و چه معدلی آورد
بذارید اول درباره خودم یکم براتون بگم  :من همیشه جزو دانش آموزای معدل باالی
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کالسمون بودم  ...توی ترم اول معدل دوم کالس شدم با معدل باالی  18.91؛ خب به
خودم میگفتم من که توی ترم اول چنین معدل خوبی آوردم احتماال ترم دوم هم خیلی
خوب میشم دیگه ! یه کم قضیه رو آسون گرفته بودم ! یه مقدار توی ترم دوم کم کاری
کردم و وقتی رسیدم به دوران امتحانات فهمیدم یه مقدار دیر شده ! البته دانش آموزی
بودم که اصال تسلیم نمیشدم و به مبارزه ادامه دادم  ،گرچه با اضطراب از موفق نشدن ؛
و توی دوران امتحانات این جمله ها تو وجودم تکرار میشد  :که دیر شروع کردی و نمیتونی
نتیجه ای که میخوای رو بگیری  ...خالصه گذشت و منم دوران امتحانات سعیمو کردم ولی
نه تمام سعیمو ! چون یه مقدار دلسرد بودم و اطمینان نداشتم  ...معدلم خوب شد نزدیکای
 18.1اما از خیلی از دوستام عقب افتاده بودم ...اما این قهرمان قصه ما ! کسی که سال ها
و حتی ترم گذشته جزو دانش آموزای متوسط و حتی متوسط رو به پایین کالس بود این ترم
شده بود شاگرد اول کالس ! توی مهم ترین ترم دبیرستان شد شاگرد اول ! معدلش باالی
 18.81شده بود و حسابی گل کاشته بود  ...خیلی برام جالب بود که چطوری تونسته بود تو این
مدت اینقدر پیشرفت داشته باشه بنابراین خیلی مشتاقانه ازش درباره روش های درسیش
پرسیدم و ازش خواستم اگر رازی داره به من بگه  ... دوستم میگفت از یه جایی
به بعد دیگه تصمیم گرفته خود واقعیش باشه و برای هدفش با تمام وجود مبارزه کنه  ...خیلی
جالب بود بچه ها  ...عکس روی صفحه زمینه موبایل و کامپیوترش رو گذاشته بود مثال
معدل  ! 18.81یا مثال میگفت معدل مورد نظرشو روی کاغذ مینوشته و همیشه جلوی چشمش
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بوده و از خدا میخواسته کمکش کنه به هدفش برسه تا بتونه خود واقعیشو باالخره پیدا کنه ...
و موفق شد ! و اما نکته دیگه ای که خیلی جالب بود اینه که دوستم تقریبا تو همین ماه آخر
امتحان نهایی مطالعه کرده بود و چنین معدلی رو بدست آورده بود  ...وقتی ازش پرسیدم
چقدر خوندی و اینا میگفت  :سعی میکرده تو این دوران دائم در حال خوندن باشه  ...بچه ها
سحرخیزی رو دریابید ! ماه رمضان هم هست شما میتونید تو سحر خیلی خیلی خوب درس
بخونید  ...قبل اینکه بهتون یه شیوه برای مطالعه این ماه بدم بهتون بگم که این دوستم
سال بعد هم درسشو خوب خوند و رشته دندون پزشکی قبول شد ! بچه ها یادتون باشه درس
خوندن درست باید در طول سال باشه نه فقط شب امتحانی ! چون ما نیاز به یادگیری داریم
این دوست من از نزدیکای همین امتحان نهایی  - ،تصمیم به تغییر – گرفت و این
تصمیم بزرگ رو با خودش به سال های بعد برد و موفق شد  ...پس اگه شما هم شب
امتحانی هستید  ،از االن شروع کنید اشکال نداره موفق هم میتونید بشید  ...اما یادتون باشه
اگه میخواین این موفقیت ادامه دار باشه و واقعی باشه از این ببعد باید هر روز منظم درس
بخونید ( البته تفریح هم سر جاش و به اندازه )  ...خب ! اما یه روش برای درس خوندن
مخصوصا در این ماه قشنگ  ؛ پیشنهاد من اینه بچه ها مخصوصا برای شب های امتحان
شما شب قبلش ساعت  11بخوابید و برای سحر هم که بیدار میشید و سحری میخورید و
عبادت میکنید  ،بعدش دیگه تا یک ساعت مونده به امتحان مرورتون رو انجام بدید ...
روز های قبل از شب آخر هم طوری برنامه تونو تنظیم کنید که سحر خیزی رو حفظ کرده
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باشید  ،سحر خیزی واقعا عالیه بچه ها ؛ خب ،پس فهمیدیم از االن هم دیر نیست درسته ؟!
پس تا االن در هر سطحی هستی  ...دوباره شروع کن  ...فضا برای اول شدن تو کامال کامال
آماده است  ...فقط بخواه و توکل کن بر خدا و با همت زیاد حرکت کن 

درسته شاید االن نتونی نمره های ترم اولتو تغییر بدی ...
درسته که نمیتونی نمره ها و کال کارنامه های از االن به قبلتو تغییر بدی ...
ولی تصمیمی که میگیری بعد خوندن این متن  ...برای من خیلی خیلی ارزشمنده رفیق
تصمیم بگیر از االن به بعد رو میخوای چیکار کنی ...
از االن به بعد خیلی مهمه ها ! خیلی ها از االن به بعدشونو درست میکنن االن  ...و سال
های بعد جزو بهترین های کنکور و رشته مورد عالقه شون میشن  ...مثل شما 
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خواب کافی شب امتحان ...

این عکس باال فوق العاده است ! نه ؟! وااای معرکه است 
خدمت شما بگم که بچه ها بدن های مختلف نیاز های مختلفی دارن  ...یکی از این نیاز ها
نیاز به خواب و استراحته که باید خیلی هوشمندانه تنظیم شده باشه  ...باز یکی از مهم ترین
زمان هایی که این تنظیم شدن خیلی خیلی اهمیت پیدا میکنه  ،شب امتحان هاست ...
خب اگر به طور میانگین خواب مورد نیاز بدن شما رو  7ساعت در روز در نظر بگیریم ...
باید سعی کنید شب های قبل از امتحان این مقدار استراحت رو حتما داشته باشید ...
حاال پیشنهاد من همون پیشنهادیه که توی متن قبل بهش اشاره کردم  :توی بازه زمانی
 11تا  11شب  ،بهترین تایم ها برای خوابه و تایم سحر هم بهترین زمان ها برای بیداریه ...
بنابراین سعی کنید بدنتونو عادت بدید که حدود  11بخوابید و سحر هم بلند بشید از خواب و
روزتونو شروع کنید  ...یادتون باشه بچه ها ! سحرخیز ها موفقند 
Page 7

www.maktabestan.ir

هر درسو چطوری بخونم ؟

خب خیلی واضحه که درس های مختلف  ،شیوه های متفاوتی هم برای مطالعه دارن ...
میخوام سعی کنم اشاراتی به مهم ترین شیوه های مطالعه این دروس براتون انجام بدم ...
برای ادبیات سعی کنید همین فرصت امتحان نهایی رو قدر بدونید و معانی شعر ها و متن
های دشوار متن درس رو خوب یاد بگیرید ؛ توی مبحث قرابت معنایی به شما خیلی کمک
میکنن  ...خب برای تاریخ ادبیات ها میتونید برای خودتون کد و رمز درست کنید همچنین
سعی کنین تمامی معانی لغت ها رو خوب یاد بگیرید و لغت هایی که ارزش امالیی باال
دارن رو برای خودتون توی برگه یادداشت کنید  ...و اما برسیم به عربی  ...درسته شما االن
عربی سال سوم دبیرستان رو امتحان دارید  ،ولی اینو بدونید بچه ها ! کسی میتونه توی این
درس موفق باشه که پایه ای بلد باشه  ...بنابراین سعی کنید یه مرور سریع روی سال اول
و دوم دبیرستان داشته باشید  ،این کار تاثیرش رو امتحان نهایی سوم تون و همچنین کنکور
سال بعدتون واقعا فوق العاده است !  ...دین و زندگی بچه ها  ،آیه ها و احادیث کتاب رو
به زندگی خودتون ربطش بدید  ...برای استفاده ما هستن دیگه درسته ؟! پس داریم در راه
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درست استفاده میکنیم بنابراین خیلی خیلی خوب به یاد ما خواهند موند  ،متن درس ها رو
اینقدر بخونید که تقریبا حفظ شده باشید  ...بچه ها زبان ! گرامر رو خوب برای خودتون خالصه
کنید و معنی لغت ها رو هم توجه داشته باشید اگر یه واژه انگلیسی چندتا معنی فارسی
داشت  ،شما باید تمام این معانی فارسی رو یاد بگیرید  ...این برای کنکورتون خیلی الزمه !
ریاضی و فیزیک دو تا درس پایه ای و مهم هستن ؛ اول از روی کتاب درسی خیلی مفهوم
وار بخونید و مثال های کتاب درسی رو به دقت تمام حل کنید  ...هرجا نیاز به توضیح بیشتر
بود میتونید از کتاب کمک آموزشی تون کمک بگیرید  ...فرمول ها و روابط رو قشنگ برای
خودتون یادداشت کنید  ...خب برسیم به شیرینی تجربی ها ! درس زیست شناسی  یکی
از بهترین موقعیت ها برای جهش تو این درس همین امتحانات نهاییه  ...بچه ها خیلی
جدی بگیرین این موقعیتو و سعی کنین خیلی مفهومی این درسو مطالعه کنید  ،وقتی مفهومو
متوجه شدین اینقدر بخونین که تا حدودی حفظ هم بشین ( خب هر چی بیشتر حفظ باشین
بهتره ! اما اگه وقت نبود در حد ایجاد یه حافظه تصویری هم کافیه یعنی اینکه یه تصویر کلی
از صفحات کتاب و موقعیت متن ها داشته باشید و تقریبا مسلط باشید روشون ) ...
درس شیمی رو هم خیلی جدی بگیرین  ...یکی از مهم ترین پایه های شیمی شما در سال
سوم قرار داره  ...معادالت رو خیلی خوب یاد بگیرین  ،برای حفظیاتش  ،یادداشت برداری
تهیه کنید و در انتها بازم این نکته رو میگم  :برای تمام درس ها روی کتاب درسی خوب
مسلط باشید و تمرین هاشو به دقت تمام حل کنید  ...شما میتونید جزو بهترین ها باشید 
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شگرد طالیی شب امتحان !

از تصاویر این قسمت معلومه یه جورایی حرف حسابم چیه !
بچه ها یادتون باشه حاال برای سال بعدتون  ،از همون استارت کارتون سواالی کنکور رو
خیلی با جدیت حل کنید  ...برای امتحان نهایی هم باید در طول سال کار میکردید ولی حتی
اگه تنبلی کردید میتونید االن با تالش زیاد کامال جبران کنید  ...وقتی خوب درستونو مطالعه
کردین و روی کتاب درسی تون مسلط شدین  ،تا جایی که میتونید سواالت امتحان نهایی
دوره های گذشته رو حل کنید  ...تا جایی که تونستید و وقت داشتید برگردید سال های قبل
یه میانگین بخوایم بگیریم  9-7 ،دوره هم حل کنید خیلی خوب جواب میده  ...اونایی که
نمونه سوال حل میکنن بچه ها برای امتحان خیلی بهتر آماده هستن ...به من اعتماد کنید 
P a g e 11

www.maktabestan.ir

تا سر جلسه نصف راه را رفته ای !

تجربه به من ثابت کرده  :این معادله  11 – 11است !
نصف راه قبل از جلسه آزمون است  :مطالعه هایت  ،نمونه سوال حل کردن و ...
اما وضعیت شما سر جلسه آزمون فوق العاده مهمه  ...خیلی خیلی ارزشمنده ...
بچه ها اجازه ندید کوچک ترین اضطراب منفی ای وارد ذهنتون بشه ( یه مقدار اضطراب
مثبت برای حرکت الزمه )  ...اما کوچکترین حرکت منفی ای که توی ذهنتون اتفاق
افتاد به سرعت جلوشو بگیرید  ...بهترین و درست ترین راه اینه که همیشه به خودتون
بگین  :خدای بزرگ تمام تالش های منو دیده و نتیجه رو به خودش میسپارم ...
حاال آروم آروم آروم باشید  ،با آرامش تمام امتحانتون رو بدید ؛ منم براتون دعا میکنم 
علی صانعی
دانشجوی پزشکی و مشاور مکتبستان

P a g e 11

www.maktabestan.ir

همراه شما
🔴دوستان سوم دبیرستاتی ،آیا می دانید خدمات مشاوره مکتبستان برای کنکور به چه صورت است؟

دوستان سومی  ،به زودی امتحانات نهایی تموم میشن و شما باید به فکر امتحان مهم و بزرگ زندگی
خودتون  ،یعنی کنکور سراسری باشین .بدون شک هر کسی که بخواد برای یک آزمون بزرگ مطالعه کنه
نیاز به یک مشاور دلسوز و حرفه ای خواهد داشت.

🔴خب بذارین در مورد خدمات مشاورای دلسوز و پیگیر مکتبستانی توضیح بدم:
خدمات مشاوره ما بر مبناى آزمون کنکور سراسری و قبولى شما در یک رشته تاپ و در یک دانشگاه
خوب است .

✅ ما براتون یه برنامه از االن تا لحظه کنکور می نویسیم که شما دقیقا بدونید کجاى راه و مسیرید و
چه اهدافى در پیش دارید:
دقیقا چیا رو باید بخونید؟ چند دور باید بخونید؟ چه تستهایى؟ چه مباحثی مهم تر هستن ؟P a g e 12
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 چه  DVDهایی باید ببینید ؟ بهترین منابع برای حال حاضر چیست ؟ و ...جواب تمام این سواالت رو میدیم.
ضمنا براى هرروزتون هم برنامه می ریزیم که هر صبح که بیدار میشید بدونید تا آخر شب دقیقا چند
صفحه از چه کتابى و چجوری باید بخونید!

✅ هر موقع که شما احساس نیاز به تماس داشته باشید یا مشاورتون باهاتون کار داشته باشه با شما
هماهنگ میکنن و تماس میگیرند.

✅ هرشب از طریق تلگرام پیگیرى میشید.

✅هر شب نکات درس خوندن و متن های انگیزشی و تجربه های شخصی کنکوری که نویسنده همه
شون مشاورین خودمون هستن و هیچ جای دیگه پیدا نمیکنید رو در گروه تلگرام مخصوص تیم مشاوره
برای شما میذاریم

✅ هر زمان سوالى داشتید می تونید از مشاورتون مستقیما با تماس یا مسیج بپرسید.
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✅برنامه هر فرد کامال اختصاصى و شخصى خواهد بود.

✅درطول این مدت آزمونهاى شما بررسی میشن و توسط دکتر کاویانی دقیقا روند پیشرفتتون
ارزیابی میشه.

هزینه گروه مشاوره ما ،ماهانه 148هزار تومان است.

✅ ظرفیت گروه مشاورین مکتبستان محدود است و شما برای پیش
ثبت نام می تونین همین االن عبارت “مشاوره برای خوانندگان مجله” را
به شماره زیر پیامک کنید :
Sms: 0111711401
ما خودمون نهایت تا 14ساعت آتی 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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