




به نام حضرت دوست که هر چه دارم ازوست
شدید.  رد  ازش  و  خوندید  رو  باال  جمله ي  این  شاید 
به خاطر  کنم.  شكر  رو  خدا  واقعاً  مي دانم  الزم  ولي 
همه چیز، هر چي که دارم از خداست. خدا رو شكر... 
شما هم هیچ وقت خدا رو فراموش نكنید و هر چي 
مي خواهید از ته قلب از خدا بخواهید. مطمئن باشید 
حرف  به  و  باشید  کرده  تالش  کافي  اندازه ي  به  اگر 
خدا هم گوش کرده باشید، هرگز ناامیدتان نمي کند. 

تضمین مي کنم...



اعضاي  تمامي  از  مي بینم  الزم  خدا،   شكر  از  بعد 
خانواده ام به خصوص پدر و مادرم و هم چنین برادران 
کنم.  تشكر  زحمت هاي شان  تمامي  به خاطر  خواهرم  و 
خوبم  خانواده ي  کردند.  پشتیباني  من  از  خیلي  چون 

ازتون ممنونم؛ واقعاً ممنونم...



تجریشي «ام)!(  محمدحسین  آقا  سعید  »محمد  من، 
»سعید  اسم  به  همه  البته  طوالنیه!  اسمم  ذره  یه 
کشوري   5 رتبه ي  مي کنن.  صدا  رو  من  تجریشي« 
رشته ي ریاضي سال ۸۹. نه نویسنده ام و نه مشاور. 
که  چیزي  اون  به  که  کنم  کمكتون  کمي  مي خوام  فقط 
مي خواین برسین. پس حتماً تا آخِر این کتاب حرف هاي 

من رو دنبال کنین.



زود قضاوت نكنید! باور کنید من هم یكي مثل شماهام. 
اواسط  تا  حتي  و  پیش دانشگاهي  سال  آغاز  از  قبل 
سال، هر وقت کسي را مي دیدم که رتبه ي یک رقمي 
با من فرق دارد.  مطمئن بودم که  کسب کرده، تقریباً 
نباید تفریح کرد،  براي یک رقمي شدن  فكر مي کردم 
مهماني رفت  نباید  تا شب درس خواند،  از صبح  باید 
و جز کنكور نباید به چیز دیگري فكر کرد. براي همین 
وقتي به خودم نگاه مي کردم، مي دیدم هیچ کدام از این 
توانایي ها را ندارم و نباید اصالً سراغ یک رقمي شدن 
بروم. فكر مي کردم رتبه هاي یک رقمي فقط براي افراد 
خاصي است که جز درس و کنكور کار دیگري نمي کنند!



ولي هر چه به پایان سال نزدیک تر شدم، فهمیدم من 
هم مي توانم یک رقمي شوم و االن که دارم این کتاب 
براي  کس  هر  که  مي گویم  قلب  ته  از  مي نویسم،  را 
نشود  ناامید  هیچ وقت  و  کند  فراوان  تالش  هدفش 
به هدفش  مي تواند  بخواند،  درس  مفید  و  اصولي  و 
برسد. فقط کافي است خودش را باور داشته باشد، با 
چند شكست ناامید نشود، آرامش و روحیه و اعتماد 

به نفس داشته باشد و نهایت تالشش را بكند.



انجام دادن آن ها کمک  کارهایي هست که مسلماً  اما 
زیادي براي رسیدن به هدف مي کند و مسیر را هموار 
در  )قبولي  دارید  که  هدفي  به  نهایت  در  تا  مي کند 
به  برسید.  کنكور(  رقمي  یک  رتبه ي  حتي  و  دانشگاه 
پیش نهاد جناب آقاي جوانمرد از انتشارات فار، تصمیم 
گرفتم کتابي بنویسم و در آن کارهایي را که در طول 
تا  کنم  بیان  کلي  به طور  کردم،  پیش دانشگاهي  سال 
کنكوري هاي  موفقیت  به  کمي  باشم  توانسته  شاید 

عزیز کمک کنم.



و  اول  سال هاي  )یعني  دبیرستان  سال هاي  در  من 
کاِر کنكورِي خاصي نكردم.  هیچ  تقریباً  دوم و سوم(، 
ریاضي  مخصوصاً  درس ها  تمامي  مي کردم  سعي  فقط 
سال  در  دیگر  تا  بگیریم  یاد  به خوبي  را  فیزیک  و 
پیش دانشگاهي، براي یاد گرفتن آن ها وقت نگذارم 

و فقط آن ها را مرور کنم و تست بزنم.



اما درس خواندن براي کنكور را به طور جدي از حدوداً 2۰ 
تیر ۸۸ یعني تقریباً یک سال قبل از کنكور شروع کردم. 
در ابتدا، چون عادت نداشتم، زیاد درس نمي خواندم. اما 
به مرور یاد گرفتم چگونه درس بخوانم و چه کارهایي انجام 
زمینه  این  در  پوردستمالچي  آقاي  یعني  مشاورمان  دهم. 
خیلي من را یاري کردند. از ایشان خیلي متشكرم. هم چنین 
و  پیش دانشگاهي  تا  ابتدایي  اول  از  دبیرانم  تمامي  از 
مخصوصاً آقایان دلشاد، شوشتري زاده، یزدي، سعیدي نیا، 
و  فدایي  رزمي،  حیدري،  صادقي،  کاظمي،  حلّي،  عظیمي، 
شریفي خیلي خیلي متشكرم. امیدوارم هر جا که هستند، 

خدا حفظشون کنه و همیشه شاد و سالمت باشن...



زیاد درس  نمي توانستم  ابتدا  در  که  مي کردم  عرض 
بخوانم. اما  آرام آرام تالشم را بیش تر کردم و متناسب 
با تالشم، هدفم را هم بهتر مي کردم تا باالخره با یاري 
کنم.  کسب  را   5 رتبه ي  کنكور  در  شدم  موفق  خدا، 
امیدوارم بتوانید با خواندن این کتاب، از تجربه هاي 

من استفاده کنید.



خودتان را باور کنید. بدانید من هم مثل شما بودم. 
 یعني اولش اصالً باور نمي کردم بتوانم یک رقمي شوم. 
برسید  دارید  که  هدفي  هر  به  مي توانید  هم  شما 
)البته رتبه هاي ۱ تا 4 را نمي توانم تضمین کنم. چون 
خودم این کارها را کردم، ولي نشد!!!(. ولي رتبه ي 5 

را تضمین مي کنم. باور کنید کار سختي نیست...




