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تلک االیام نداو ها ن ا ناس (آۀی  140ورۀ آل ران)
«ما این روزاه را میان مردم میگردانیم»

روز موعود

 حرف اول
داشتم فکر میکردم که در زندگی ما چقدر روزهای سخت و دشوار وجود دارد و گاهی هم روزهای خوش و آسان و این موضوع همیشه در
طول زندگی هر فرد وجود دارد ولی آن چه که اهمیت دارد نوع نگاه و برخورد ما با این رویدادهای سخت و آسان در زندگی است که چگونه
با آنها روبرو میشویم و آنها را پشت سر میگذاریم ،انسانهای با اراده قوی زندگی خود را به دست حوادث نمیسپارند بلکه خود ،حوادث و
سرنوشت خویش را میسازند و با اردۀ خویش زندگی خود را خوب رقم میزنند آیهای که در ابتدای این نوشته خواندید ،به این موضوع اشاره
دارد که این روزها میان انسانها میچرخد و روزهای سخت و راحت پی در پی هم میآید ولی این نیز بگذرد ...

 روزهای آخر نزدیک به کنکور
در روزهای آخر کم و بیش بچهها این فکرها و سؤاالت به ذهنشون میآید ،آیا من قبول میشم؟ اگر قبول نشم چی؟ آیا رشته فالن قبول
میشوم؟ آیا در دانشگاه موردنظر میتوانم وارد بشوم؟ و  ...خیلی سؤاالتی که ذهن ما را بیهوده مشغول میکند.
باید توجه کنیم که فکر کردن به این سؤاالت به ما کمک چندانی نمیکند بلکه حتی اضطراب و استرس ما را زیاد میکند و حتی از فرصت
کمی که تا کنکور داریم نمیتوانیم خوب استفاده کنیم.
االن باید بیشتر به خود درس خواندن فکر کرد ،به برنامهریزی ،به حل سؤاالت و  ...که با این تالشها و فعالیتها به همۀ این سؤاالت
میتوان پاسخ داد ،زیرا تالش و همت شما بهترین پاسخ را به اینگونه فکرها و خیاالت میدهد لذا نباید لحظهای غفلت کرد و نباید ایمان
به هدف را فراموش کرد و از تالش و همت جانانه اندکی عقبنشینی کرد ،چون همینها موفقیتها و پیروزیهای ما را رقم خواهد زد
انشاءاللّه
پس تمرکز به آنچه انجام میدهیم از همه مهمتر است.

 دین و زندگی و روزهای آخر
اگر حتی چند روز تا کنکور داریم در درس دین و زندگی این کارها را با آرامش و طمأنینه انجام دهید:
 -1مرور چند بارۀ همه کتاب به شکل حافظه تصویری مثالً در یک بازۀ زمانی نیم ساعته حداقل  4و  5درس را مرور کنیم ،به این نحو که
اسم درس و موضوع آیات و احادیث و اشعار را ببینید و بدانید برای کدام درس است و زیر کدام تیتر و کنار کدام آیه و حدیث و شعر و یا متن
قرار گرفته است.
 -2از تست جامع زدن غافل نشوید ،سعی کنید در زمان مقرر بزنید و حتماً رکورد زمانی خود را یادداشت کنید اگر مشکلی در موضوعی
داشتید آن درس را حتماً مجدد مرور کنید.
 -3یکی از مهمترین روشهای مطالعه مرور غلطها و نزدهها و شکها و مراجعه به کتاب درسی و عالمتگذاری در آن است.
 روز کنکور چگونه تست دین و زندگی را بزنیم
دقت کنیم که در مرور تستها به این نکتهها باید توجه داشته باشیم:
 -1مدیریت زمان در تستزنی خیلی خیلی مهم است و باید بتوانیم همه تستها را بخوانیم و به سؤاالتی که میدانیم جواب درست بدهیم و از
زمان اضافه برای درسهای دیگر بهرهمند شویم.
ال بلد نیستم روی آن پافشاری برای زدن تست نداشته باشیم و عالمتی بزنیم و رد شویم تا بتوانیم از فرصت خوب استفاده
 -2اگر تستی را اص ً
کنیم و تستهایی که بلد هستیم را حتم ًا ببینیم و بزنیم.
 -3اگر در میان دو گزینه شک داشتیم عالمت ویژهای بزنید که در آخر آزمون بتوانیم برگردیم و برای بار دوم بخوانیم.
 -4هنگام خواندن سؤال به کلیدواژههای نتیجه ،ابتدا  -اولین ،در نهایت ،برخاسته ،بازتاب و  ...همچنین به جمالت مثبت و منفی در صورت سؤال
دقت کنیم و حتی در هنگام خواندن زیر آن کلمات خط بکشیم که اشتباهات به حداقل برسد( .حدود  10تا  15ثانیه روی خواندن سؤال تمرکز
کنید).
ال نزدیم) را مجدد بررسی کنیم.
 -5باید توجه کنیم حتم ًا باید به انتهای تستها برسیم و بتوانیم برگردیم و سؤاالت عالمتزده (که قب ً

 توصیههای پایانی
درس دین و زندگی از درسهایی است که حتی شب کنکور هم میشود آن را مرور کرد خوب است که شب آخر مروری به نکتهها و
جاهایی که قبالً عالمت زدید و به نظرتان مهم بوده و یا دبیر مربوطه آن را تأکید کرده یا مطالبی که احساس میکنید فراموش کردهاید،
انجام دهید.

 حرف آخر
یکی از چیزهایی که خیلی آدم را آرام میکند اینه که به خود بگوید من در حد وسع خود تالش کردهام و اینجا باید از خدا مدد بگیرم و انشاءاللّه
روز کنکور ،روز خوبی برایتان باشد و این موضوع را از هماکنون از خدا بخواهید و اگر هم نذری مانند کمک به دیگران داشته باشید ،عالی است و
خیلی در آرامش روحی و تمرکز به شما یاری میرساند و بگویید « قل حسبی اللّه » او برایم کافی است.
ت علی اللّه
توکل ُ
همیشه دعاگویتان خواهم بود
مرتضی محسنی کبیر

