
 باسمه تعالی

 يىیسًذ، که تى به فضل پزوردگارت دیىايه يیستی...چه هیقسن به قلن و آو

 دوستاو ػشیش سالم

ای که کسب کزدیذ، اس ػملکزدتىو يتیجهجذای  ،اهیذوارمگذاضتیذ و  سز پطتگن بابت هزحله یکی که يباضیذ هییه خسته اول اس همه

 رسیذین! 2ها گذضت و اآلو به هزحله گذضتهباضیذ. اها بىدهبزای آهادگی بزاش راضی 

اسیذ و »، «تؼادل»، «سیًتیک»دايطگاهی یؼًی ، پیص1هزحله  بگن که به لحاظ سزفصل، ػالوه بز هطالب 2ی کلیات هزحله بارهدر

 کل ػلن ضیمی!!هن به سزفصالتىو اضافه هی« الکتزوضیمی»و « باس
ً
سؤاالت  2ها، ضما تى هزحله ػالوه بز ایى ضه و ایى یؼًی تقزیبا

 آلو بایذ به تطزیحی يىضتى ػادت کًیذ...تطزیحی هن داریذ که ایى یؼًی اس ا

 بریم سراغ جسئیات

 کافیه اس لحاظ هطالب، ضما غالب سزفصل
ً
آلی »و کمی « اسیذ و باس»، « الکتزوضیمی»ها رو خىيذیى. ها به لحاظ آهىسش صزفا

 یشی که خیلی ههمه تمزیى کزدو سیاده...چ 2بگین؛ ولی تى هزحله « پیطزفته

به بزرسی سؤاال بپزداسیذ و بهتز  2ی هزحله کًه که بتىيیذ سز جلسهبهتىو کمک هی سؤاالت سخت، سیاد و هتًىع کزدو حلتطزیحی 

 خذا رو چه دیذیذ: ضایذ سؤالی بزاتىو تکزاری بىد!

 هایی که بایذ بخىنیذکتاب

 یه دور ب« ضیمی ػمىهی سیلبزبزگ»*کتاب 
ً
 ش هسلطیذ.های هزحله دوییتمام سزفصل به خىيیذ... هطمئى ضیذرو حتما

:آلی داره و هال حذودای 2: هؼذيی، پیص 1ست و دو بخص پیص صفحه 191يظام قذین)که حذود « دايطگاهیضیمی پیص»*کتاب 

 کتاب رو  خىاد حاال کاهل حفع کًیذ ولیش رو يمیهستص( رو یه دور بخىيیذ. هطالب حفظی 1331
ً
 «یاد بگیزیذ»حتما

 ها رو یه دور اس روی اوو بخىيیذ.ای هستص که سطحص باالتزه! سزفصلهای ضیمی ػمىهیجشو کتاب« ضیمی ػمىهی هاهاو*»

هفیذ -خىاست هطالب رو خالصه ه اگه دلتىوايتطارات فاطمی، کتاب خىبیه ک ،ی دکتز ػابذیًی« هاها و هىلکىلساختار اتن»*کتاب 

 تىيه کمک حالتىو باضه.جایی داضته باضیذ، هی

 یه دور بخىيیذ... حتی « دیذ پیذا کًیذ»که تى هؼذيی ، ايتطارات فاطمی، رو بزای ایىدکتز ػابذیًی« ضیمی تىصیفی»تاب *ک
ً
حتما

 وار و در قالب الالیی، بخىيیذ!ضذه روسياهه

 داضت.کالص خىاهین هؼذيی کمی تا قسمتی()آلی و  ،بزای الکتزوضیمی، اسیذ و باس ایطاال *ها هن تى هذرسه

 تر از کتاب و درش، حل سؤاله که بایذ به مىازات مطالعه انجام شهمهم

ی اآلو بایذ بتىيیذ تمام سؤاالت هزتبطص رو حل کًیذ! بز ضماست)!( که همه«: چگىيه»هىو، کتاب اول اس همه دوست ضفیق*

 و به صىرت تطزیحی تىی بزگه حل کًیذ.باًل حل کزدیذ یا يه!( ر که قدارش)اػن اس ایىالت ستارهسؤا



هستص که سؤاالی هزتبط اوين بایذ   ساده)جلذ سرد(تألیف هحمذ يجن ،«المپیاد ضیمی اصىل و هبايی»*بؼذ اس اوو کتاب وسیى 

 یا يه!( تىی بزگه حل کًیذ. که قباًل حل کزدیذتطزیحی)اػن اس ایى

 جىو« های آهزیکاالمپیاد»و « المپیادهای استزالیا*»
ً
دم دارو و پیطًهاد هیهن سؤاالی بسیار خىبی دارو که در بؼضی هىارد واقؼا

 تطزیحی حل کًیذ.هاضىو رو تستی، ولی تطزیحیتستی
ً
 هاضىو رو واقؼا

 تطزیحی باضه... های سال 2سؤاالت و حل هزحله ، کتاب 1*هثل هزحله 
ً
های قبل رو يیاس داریذ؛ فقط دقت کًیذ که جىاباش واقؼا

-ی پز و پیمىيی داضتهياهههاش( خیلی ههمه و هز چی یه کتابی پاسخ)حتی تستی2باضیذ که راه حل تى سؤاالی هزحله تىجه داضته

 باضه؛ چک کًیذ!. احتمال داره ايتطارات خىضخىاو یه همچیى چیشی داضتهباضه خیلی بهتزه

 هیطه.هایی هستص که بهتىو دادهکپیتزیى هًبغ سؤال، پلیها، ههن* و در کًار تمام ایى

 همه رو از کجا شروع کنیم حاال؟!این

 ه دور اس رو جشوه بخىيیذ)اگه هسلطیى، سزیغ رد ضیذ(یپیطًهاد هى ایًه که اول درسا رو 

 بؼذ سزفصل به سزفصل، اس رو سیلبزبزگ و بؼذش اس هاهاو بخىيیذ.

 تیب اس چگىيه و اصىل و هبايی حل کًیذ)تطزیحی دیگه...(، سزفصالیی که قباًل خىيذیًى به تز به هىاسات خىيذو سزفصال

 ای حل کزدو.وقتی خىيذو سزفصال تمىم ضذ، ضزوع کًیذ سؤاالی استزالیا و آهزیکا رو فله

 ها و تىصیفی هن بخىيیذ.ها و هىلکىلص يظام قذین و ساختار اتن، کتابایی هثل ضیمی پیکارای باالبه هىاسات 

 سدو. 2ضىو، ضزوع کًیذ به هزحله بؼذ تسلط به همه

 ست!های هذرسه*در کًار تمام ایًا، بزياهه

 بحث و بزرسی سؤاال با بقیه
ً
 باضیذ.ها رو داضتهی بچهسؼی کًیذ سؤاال رو کاهل هضن کًیذ... حتما

ی همکًى ست؛ اس ایى دوراو بیطتزیى استفاده 2تزیى دوراو بزای آهادگی واسه هزحله ػیذ، ههنباضیذ که دوراو و به خاطز داضته 

 بکًیذ.

 (;هًن هز هىقغ سؤالی بىد، در خذهتتىين 

 

 هىفق باضیذ...

 یا ػلی


