باسمه تعالی
قسن به قلن و آوچه هیيىیسًذ ،که تى به فضل پزوردگارت دیىايه يیستی...
دوستاو ػشیش سالم
اول اس همه یه خستهيباضیذ هیگن بابت هزحله یکی که پطت سز گذاضتیذ و اهیذوارم ،جذای يتیجهای که کسب کزدیذ ،اس ػملکزدتىو
بزای آهادگی بزاش راضی بىدهباضیذ .اها گذضتهها گذضت و اآلو به هزحله  2رسیذین!
دربارهی کلیات هزحله  2بگن که به لحاظ سزفصل ،ػالوه بز هطالب هزحله  ،1پیصدايطگاهی یؼًی «سیًتیک»« ،تؼادل»« ،اسیذ و
ً
باس» و «الکتزوضیمی» هن به سزفصالتىو اضافه هیضه و ایى یؼًی تقزیبا کل ػلن ضیمی!! ػالوه بز ایىها ،ضما تى هزحله  2سؤاالت
تطزیحی هن داریذ که ایى یؼًی اس اآلو بایذ به تطزیحی يىضتى ػادت کًیذ...
بریم سراغ جسئیات
ً
اس لحاظ هطالب ،ضما غالب سزفصلها رو خىيذیى .ها به لحاظ آهىسش صزفا کافیه «الکتزوضیمی» « ،اسیذ و باس» و کمی «آلی
پیطزفته» بگین؛ ولی تى هزحله  2چیشی که خیلی ههمه تمزیى کزدو سیاده...
تطزیحی حل کزدو سؤاالت سخت ،سیاد و هتًىع بهتىو کمک هیکًه که بتىيیذ سز جلسهی هزحله  2بهتز به بزرسی سؤاال بپزداسیذ و
خذا رو چه دیذیذ :ضایذ سؤالی بزاتىو تکزاری بىد!
کتابهایی که بایذ بخىنیذ
ً
*کتاب «ضیمی ػمىهی سیلبزبزگ» رو حتما یه دور بخىيیذ ...هطمئى ضیذ به تمام سزفصلهای هزحله دوییش هسلطیذ.
*کتاب «ضیمی پیصدايطگاهی» يظام قذین(که حذود  191صفحهست و دو بخص پیص  :1هؼذيی ،پیص :2آلی داره و هال حذودای
ً
 1331هستص) رو یه دور بخىيیذ .هطالب حفظیش رو يمیخىاد حاال کاهل حفع کًیذ ولی حتما کتاب رو «یاد بگیزیذ»
*«ضیمی ػمىهی هاهاو» جشو کتابهای ضیمی ػمىهیای هستص که سطحص باالتزه! سزفصلها رو یه دور اس روی اوو بخىيیذ.
*کتاب «ساختار اتنها و هىلکىلها» ی دکتز ػابذیًی ،ايتطارات فاطمی ،کتاب خىبیه که اگه دلتىو خىاست هطالب رو خالصه-هفیذ
جایی داضته باضیذ ،هیتىيه کمک حالتىو باضه.
ً
*کتاب «ضیمی تىصیفی» دکتز ػابذیًی ،ايتطارات فاطمی ،رو بزای ایىکه تى هؼذيی «دیذ پیذا کًیذ» حتما یه دور بخىيیذ ...حتی
ضذه روسياههوار و در قالب الالیی ،بخىيیذ!
*ها هن تى هذرسه ایطاال بزای الکتزوضیمی ،اسیذ و باس ،آلی و (کمی تا قسمتی) هؼذيی کالص خىاهینداضت.
مهمتر از کتاب و درش ،حل سؤاله که بایذ به مىازات مطالعه انجام شه
*اول اس همه دوست ضفیقهىو ،کتاب «چگىيه» :اآلو بایذ بتىيیذ تمام سؤاالت هزتبطص رو حل کًیذ! بز ضماست(!) که همهی
ً
سؤاالت ستارهدارش(اػن اس ایىکه قبال حل کزدیذ یا يه!) رو به صىرت تطزیحی تىی بزگه حل کًیذ.

*بؼذ اس اوو کتاب وسیى «اصىل و هبايی المپیاد ضیمی» ،تألیف هحمذ يجنساده(جلذ سرد) هستص که سؤاالی هزتبط اوين بایذ
ً
تطزیحی(اػن اس ایىکه قبال حل کزدیذ یا يه!) تىی بزگه حل کًیذ.
ً
*«المپیادهای استزالیا» و «المپیادهای آهزیکا» هن سؤاالی بسیار خىبی دارو که در بؼضی هىارد واقؼا جىودارو و پیطًهاد هیدم
ً
تستیهاضىو رو تستی ،ولی تطزیحیهاضىو رو واقؼا تطزیحی حل کًیذ.
ً
*هثل هزحله  ،1کتاب سؤاالت و حل هزحله  2های سالهای قبل رو يیاس داریذ؛ فقط دقت کًیذ که جىاباش واقؼا تطزیحی باضه...
تىجه داضتهباضیذ که راه حل تى سؤاالی هزحله (2حتی تستیهاش) خیلی ههمه و هز چی یه کتابی پاسخياههی پز و پیمىيی داضته-
باضه خیلی بهتزه .احتمال داره ايتطارات خىضخىاو یه همچیى چیشی داضتهباضه؛ چک کًیذ!
* و در کًار تمام ایىها ،ههنتزیى هًبغ سؤال ،پلیکپیهایی هستص که بهتىو دادههیطه.
اینهمه رو از کجا شروع کنیم حاال؟!
پیطًهاد هى ایًه که اول درسا رو یه دور اس رو جشوه بخىيیذ(اگه هسلطیى ،سزیغ رد ضیذ)
بؼذ سزفصل به سزفصل ،اس رو سیلبزبزگ و بؼذش اس هاهاو بخىيیذ.
ً
به هىاسات خىيذو سزفصال ،سزفصالیی که قبال خىيذیًى به تزتیب اس چگىيه و اصىل و هبايی حل کًیذ(تطزیحی دیگه)...
وقتی خىيذو سزفصال تمىم ضذ ،ضزوع کًیذ سؤاالی استزالیا و آهزیکا رو فلهای حل کزدو.
به هىاسات کارای باال ،کتابایی هثل ضیمی پیص يظام قذین و ساختار اتنها و هىلکىلها و تىصیفی هن بخىيیذ.
بؼذ تسلط به همهضىو ،ضزوع کًیذ به هزحله  2سدو.
*در کًار تمام ایًا ،بزياهههای هذرسهست!
ً
سؼی کًیذ سؤاال رو کاهل هضن کًیذ ...حتما بحث و بزرسی سؤاال با بقیهی بچهها رو داضتهباضیذ.
و به خاطز داضتهباضیذ که دوراو ػیذ ،ههنتزیى دوراو بزای آهادگی واسه هزحله  2ست؛ اس ایى دوراو بیطتزیى استفادهی همکًى
بکًیذ.
هًن هز هىقغ سؤالی بىد ،در خذهتتىين );

هىفق باضیذ...
یا ػلی

