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حتماً ســعی خواهم کرد در آینده فرد موفقی باشــم و براي رســیدن به موفقیت حتماً بایســتی زیاد   "
  "…حداقل روزي یک ساعت مطالعه کنم خواهم کردمطالعه کنم. وقتی دانشگاه قبول شوم، سعی 

ي هایی است که بر روي این کرهاز آدم ايعده ي آرزوهايجمالت فوق بازگو کننده   
 تد ولی واقعیباشها مییکی از عالیق عمومی آنکردن  کنند و مطالعهخاکی زندگی می

روزي پرسید: ها میشان وقتی از آنزندگیاست که بعد از گذشت چند سال از  این
گویند: وقت مطالعه نداریم! به زنند و میلبخندي می کنید؟چند ساعت مطالعه می

یابد. آري بسیاري از ما به دنبال هاي ظاهري تقلیل میها به واقعیتعبارتی آرزوهاي آن
ان را مشغول نکرده ماي ذهنگردیم که هیچ کاري نداشته باشیم یا هیچ دغدغهمی زمانی

  باشد و با آرامش کامل مشغول مطالعه شویم!
چنین وقتی پیدا خواهد شد؟! راستی مان در طول زندگیکنید که آیا شما فکر می   
ها اید که کسی چون وقت ندارد ماهخواهم از شما بپرسم که آیا تا کنون دیدهمی

با  کنید که ما بایستییا واقعاً فکر نمیها غذا نخورده باشد یا ... آهنخوابیده باشد یا ما
ها و مشکالتی که در زندگی روزمره داریم به مطالعه بپردازیم، یا همین کارها، دغدغه

ام استحمي زمان غذا خوردن یا به عبارتی در طی روز نباید براي مطالعه کردن به اندازه
نداشتن وقت براي کنم که موضوع در نتیجه من فکر می کردن یا ... وقت بگذاریم؟

هاي هایی ارائه شده است که وقتباشد. البته امروزه ابزاري خوبی نمیمطالعه بهانه
سازد، مثالً یک کتاب رمان یا یک کتاب شعر یا یک بسیاري را براي آموختن مهیا می

دهد که شود، به ما این اجازه را میارائه می CDمحتواي آموزشی که در قالب یک 
ي شخصی در حال تردد هستیم یا زمانی را که سیاري را که با وسیلههاي بزمان
  کنیم، به زمانی براي یادگیري تبدیل کنیم.روي میپیاده

باشد که شما هاي همراه برتر، ایجاد بستري میي مجموعه کتابئهاهدف ما نیز از ار   
و برون شهري  ي خود در سفرهاي درون شهريهاي تلف شدهپژوهان گرامی زماندانش

هاي انتظار هاي مختلف، زمانها، فواصل زمانی بین کالس(مترو، تاکسی و...)، پادگان
هاي زندگی یعنی فرصت آموختن تبدیل در تأخیر پروازها و ... را به بهترین فرصت

هاي همراه برتر گامی در جهت پیشرفت شما باشد و توانسته کنید. امیدواریم کتاب
  هاي ارزشمندي را طی روز فراهم آوریم!رصتباشیم براي شما ف
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 ، منظورم همین قسمتجایی که من دوستش دارمزنم ... جایی که منِ نویسنده حرفامو می مقدمه...
سم کنه مخصوصاً عربی!!! به هرحال باید یه چیزي بنویبا کل کتاب فرق می اشسبکمقدمه است چون 

ي این کتابی، مهم نیست در چه مقطعی هستی و اصالً کجاي ایران به سر براي تو... تویی که خواننده
خونی! بري، مهم اینه که االن این کتاب رو در دست داري و با هدفی خاص داري این کتاب رو میمی

وقت هیچکه  گذره؟! منقدر زود میاینحاال فکر کردي چرا روزهاي امتحان و یا سالی که کنکور داري  تاراستی 
ن گذره؟! اصالً ربطی به ایقدر زود میدونی چرا اینهاي امتحان رو... میره سال کنکور و شبیادم نمی

همینو گفتن  ها هما سوال کردم اونهشی یا نه! فقط خیلی خوبه... من از خیلینداره که امتحان رو قبول می
هاي امتحان و کنکور رو دوست داشتن، البته این سوال رو از کسایی ها و استرس... گفتن شب بیداري

گذره ود میدونم چرا این روزها زمن می پرسیدم که امتحانشون رو داده بودن و یا کنکور رو سپري کرده بودن...
 ي بدي داشته باشه... چون همگی تو اون فاصلهکه از این روزها خاطره شهتر کسی پیدا میو معموالً کم

هام از خیلی مهمه ... بارها سر کالس» هدف«... آره  هدفی دارن و اون مثالً قبول شدن تو کنکور یا امتحانه
، »شیمبول ي دانشگاهی رو قبکه فالن رشتهواسه این«؟!... میگن:»خوننواسه چی درس می«ها پرسیدم: بچه

» تا آدم مهمی بشیم«ها گفتن: اون» که چی؟!«، پرسیدم: »که فالن کاره بشیم«گفتن: » که چی بشه؟!«گفتم: 
  و... باالخره اکثرشون یه جا کم میارن ... خودت امتحان کن...» که چی؟!«باز هم پرسیدم: 

ته باشی تا برسی د کلّی هدف داشیک چیز خیلی مهمیه... نه تنها تو درس بلکه تو تمام زندگیت ... بای» هدف«
دونم میباشه یعنی الکی نباشه ... ن» پویا«بایست یادت باشه که هدف می .به اون هدف اصلی خودت
ذ و اگه نداري همین اآلن یک کاغت داري یا نه؟! خونی هدفی تو زندگیه رو میاآلن که داري این مقدم

  مین...ویت ... ببین آخرش چی میشه؟ چی قراره بشه؟!... ههاتو لیست کن ... به ترتیب اولقلم بردار و هدف
 مدیر پور هریسیجناب آقاي دکتر مهرداد عالیها تشکر کنم... از آخر مقدمه است و من باید از خیلی

 مدیر فیدکتر سعید بابایوسمسئول انتشارات همگامان که همیشه هواي منو داشته ... از دوست عزیزم 
، پورالیمهناز ع ها:و از سرکار خانماش برایم ثابت شده است دوستیکه انتشارات همگامان  اجرایی

 نا قطبیسرکارخانم التشکر ویژه از  چنین و همآرا) (صفحه فاطمه عموتقیو  ، ساناز قهرمانیشیما جابیک
در کشور  1جناب آقاي محمد مرادي شهمیري رتبه و  88وه تجربی کنکور سال در گر کشور 7رتبه 

کتاب  کیفیت دخود در بهبو که با نگاه تیزبین معین همتیان عزیزو  93 گروه منحصراً زبان کنکور سال
  گذارم.کنم و سپاساز تو که حوصله کردي و این مقدمه رو خوندي تشکر میکوشیدند و 

اما اآلن باید کتاب رو تقدیم کنم ... کتاب عربی جامع رو یعنی کتاب قبلی خودم رو به پدر و مادرم تقدیم 
  کنم به:رو هم تقدیم می همراهکردم، این کتاب کوچیک و 

  نسیمی که دوستی به همراه دارد
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