کشف جالب ( برترها چه کار متفاوتی انجام دادند؟)
در دو سال اخیر مطالعهای دربارة عملکرد آن دسته از دانشآموزانم داشتم که عربی را در کنکور  %100زده بودند!
میخواستم بدانم که این دانشآموزان چه کار متفاوتی نسبت به بقیة دانشآموزانِ هم سطح خود انجام دادهاند که
توانستهاند به درصد  100در این درس ،دست یابند؟!
اهمیّت خواندن لغات ،تسلّط بر ترجمه و مفاهیم ،حل تست ،یادگیری تکنیکهای تستی ،شرکت در آزمونهای
آزمایشی و کالسی چیزهایی بود که همیشه در کالس درس بر آنها تأکید داشتم و همه دانشآموزان ملزم به
انجام آن بودند ...امّا در این میان چیزی بود که باعث میشد برخی از دانشآموزان در کنکور  100بزنند ،انگار
کاری فراتر از سایر دانشآموزان انجام میدادند!....
تصمیم گرفتم با تک تک آنها صحبت کنم و راز تفاوت و برتری آنها را کشف کنم ،همان چیزی که آنها را از
بقیه متمایز میکرد ...باالخره کشفش کردم ...جالب این بود که در همة آنها نیز مشترک بود.
جالب است بدانید که تمام آنها بعد از اتمام کالس ،جزوة کالسی را بارها و بارها روخوانی کرده بودند تا بر تمام
نکات این درس مسلّط شوند ...و این همان کار متفاوت بود ...آنها تمام نکات عربی را بلد بودند و به خوبی بین
نکات ارتباط برقرار کرده بودند...
هیچ ابزار و کتابی نبود که تمام نکات عربی را با مثالهای کاربردی و خوب از ابتدا تا انتها جمعآوری کرده باشد و
با هر چندتای آنها ،یک تست طرح کند و دانشآموزان را با ترکیب این نکات ،به چالش بکشد و ابزار مفیدی برای
دوران جمعبندی پیش رویشان قرار دهد.
چه ایدة خوبی! جای این کتاب ،میان کتابهای عربی عمّار خالی بود...پس بدون معطّلی ،نوشتن کتاب را شروع
کردم ...نکات عربی را از هفتم تا دوازدهم نوشتم ...شد  200نکته و با هر چندتای آن نکات ،یک تست چالشی
طراحی کردم ...شد  58تست ...و حاال کتابی پیش روی شما است که نکات عربی را یکجا تقدیمتان کرده است،
کتابی جمع و جور امّا فوق العاده...
اگر وضعیت درس عربیتان خوب است توصیه میکنیم ابتدا تستها را حل کنید و سپس نکات را مرور نمائید و
اگر در این درس احساس تسلّط بر موضوعات را ندارید ،توصیه میکنیم ابتدا نکات را بخوانید و سپس به حل
تستها بپردازید.
این کتاب را در دوران جمعبندی بارها و بارها بخوانید و تستهای آن را حل کنید!
این دقیقاً همان فاکتور نامرئی موفقیت در درس عربی است.
ارادتمند شما
عمّار تاج بخش
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