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 هقذهِ

  سالم 

ضایذ تَی اٍلیي ًگاُ تا خًَذى اسن ایي کتاب تا خَدتَى تگیذ کِ ایي ًَیسٌذُ کتاب هثِ ایٌکِ چٌذ تختص کوِ ّا!! 

رٍضْای ػذم هَفقیت راجغ تِ طي اٍى ٍقت ایي اٍهذُ ّوِ دارى خَدضًََ ٍاسِ هَفق ضذى تَی کٌکَر هی کُ

 کتاب ًَضتِ!! در کٌکَر

 خة جَاب ایي سَال کِ از ًظر هي ٍاضحِ! اها قثلص تساریذ یِ هطلثی رٍ تراتَى تگن:

حاال تارّا پای صحثت رتثِ ّای ترتر کٌکَر ًطستیي یا هصاحثِ ّای  یِ داًص آهَز کٌکَری تا حتوا ضوا تِ ػٌَاى

از سَاالیی کِ هؼوَال تَی ایي هصاحثِ ّا هطرح هیطِ ایٌِ کِ ضوا از چِ هٌاتؼی اًٍْا رٍ تا دقت خًَذیي. یکی 

  ٍاسِ آهادگی کٌکَر استفادُ کردیي؟

یِ جَاب هتفاٍت تِ ایي سَال هیذى! یکی هیگِ هي کتاتای کاًَى ًکتِ جالة ایٌجاست کِ ّر کذٍم از ایي افراد 

کی تختِ سیاُ یکی ّن هیگِ هي فقط جسٍُ ّای هؼلوای رٍ خًَذم یکی هیگِ هي گاج خًَذم ، یکی خیلی سثس، ی

هذرسوَى رٍ خًَذم! حاال ایي ٍسط تچِ ّا سردرگن هیوًَي کِ چیکار کٌي ٍ تا خَدضَى هیگي خة تاالخرُ هي کذٍم 

 کتاب رٍ تخًَن؟!

ار ٍاًت هی زًي ت آخرسر ّن خیلی از تچِ ّا تا اػتواد تِ ًفس توام ! هیرى تازار ٍ توام کتاتای تاال رٍ هی خرى ٍ

 ٍ هیارى تَ خًَِ خالی هی کٌي!! تاقی هاجرا ّن کِ دیگِ خَدتَى هیتًَیي حذس تسًیي؟!

 حاال حتوا تا خَدتَى هیگیذ: آخرش کِ چی؟! ها تایذ چکار کٌین؟ کذٍم کتاب رٍ تخًَین تا تَی کٌکَر هَفق تطین؟

 خة جَاب ایي سَال ػلت اصلی ًَضتي ایي کتاتِ!

ٍ هتٌاسة تا سطح ػلوی  خًَذى ّر یک از کتاتایی کِ اسن تردم اگر تِ صَرت صحیح ٍ اصَلی اًتخاب ٍ در ٍاقغ

 طِام تطِ هی تًَِ تاػث هَفقیتتَى تاًج ضوا
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هیتًَِ کاهال هتٌَع ٍ زیاد  در ٍاقغ ترخالف تصَر خیلی از تچِ ّا رٍضْای هَفقیت در کٌکَر )یا ّر کار دیگِ ای(

! رٍضْای هختلف ٍ هتفاٍتی تَی کارتَى استفادُ کٌیذ ٍ ّوگی هٌجر تِ کسة ًتیجِ تطيتاضِ یؼٌی ضوا هیتًَیذ از 

 آًچِ تٌَع زیادی ًذارُ ٍ کاهال هطخصِ رٍضْای ػذم هَفقیت در کٌکَرُ!!در اصل 

تِ ّویي  تَی کٌکَر هَفق ًویطي از رٍضْای هطخصی پیرٍی هی کٌي!! تا ٍجَد تالش زیادیؼٌی اکثر تچِ ّایی کِ  

تَی ایي کتاب قصذ دارم ضوا رٍ تا ایي رٍضْا آضٌا کٌن تا ضوا راّْای اًحرافی ٍ اضتثاُ رٍ تطٌاسیي خاطر 

 اًٍَقت دیگِ خَدتَى هی تًَیذ یکی از راّْای هٌاسة رٍ ٍاسِ هَفق ضذى اًتخاب کٌیذ

تاضِ ٍ آهادُ در آخر اهیذٍارم تا ایي تَضیحات دیگِ ّیچ اتْاهی راجغ تِ اسن ایي کتاب تَی رٌّتَى ًوًَذُ 

 تاضیي تا تا ّن رٍضْای ػذم هَفقیت در کٌکَر رٍ تطٌاسین!

پی سی داًلَد ذیراى هحترم سایت ّای ای داضتِ تاضن از هدر آخر الزهِ تطکر ٍیژُ 

(www.p30download.com ،)کٌکَر (http://konkur.in ،) پارس تَک(www.parsbook.org ،)

 .( رٍ تر ػْذُ گرفتياًتگرال خَر( ٍ ... کِ زحوت اًتطار کتاب قثلی هي )http://ketabnak.com) کتاتٌاک

 رٍضْای ارتثاط:ٍ اها 

 integralkhor.blogfa.comٍتالگ اًتگرال خَر: 

 integralkhor@gmail.comایویل اًتگرال خَر: 

SMS: 0938 572 5274 

 

 حسیي ایسى                                                                   

 5931خرداد  72                                                                   
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 !قدم اول: رودرواسی رو بسار کنار

 

 

 که مشروط نشه! 5.9گرفته بهش دادم  2طرف روی برگه 

بعد اس داده: استاد آخه انصافه واسه نیم نمره ما رو 

 بندازی!!

 رودرواسی همیشه هم چیس بدی نیستا !!!
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 ی رٍ تشار کٌار !!ٍاسردقذم اٍل2رٍ

 قذم اساسی تزیي خة تذٍى اتالف ٍقت تزین سزاؽ اٍلیي ٍ

 ها یِ چیشی تگین؟ آقا اجاس2ُ

 تثیٌن چی هیگی؟حاال تَگَ  ٌَّس ضزٍع ًکزدُ تَ پزیذی ٍسط هیذٍى!ی تاتا .. هي اَ  استاد2

 ی رٍ گذاضتین کٌار !ساٍی ًذارین کال رٍدرسٍا2 ها تا ّیچکس رٍدرآقا اجاسُ

 ی تا خَدتًَِ!ساٍی تا دیگزاى ًیست تلکِ رٍدرساٍت! الثتِ هٌظَر هي اصال رٍدرتلِ کاهال ٍاضح ٍ هثزّي اس استاد2

 2 هٌظَرتَى رٍ هتَجِ ًویطین؟آقا اجاسُ

هٌظَرم ایٌِ کِ  دارى ! رٍدرٍاسیهتاسفاًِ اکثز تچِ ّای کٌکَری تذجَری تا خَدضَى  زادر !تثیي ػشیش دل ت استاد2

 ضؼف ّای خَدضَى رٍ هی ضٌاسي ٍلی حاضز ًیستي قثَلص کٌي ٍ اًٍْا رٍ اس پایِ تصحیح کٌي. تِ ػٌَاى هثال 

َی درسای سال آخز خَدضَ ٍ ایي ضؼف ت اکثز تچِ ّای ریاضی ٍ تجزتی تَی ریاضیات پایِ هطکالت اساسی دارى

 ًطَى هیذُ.

هتاسفاًِ ضؼف در هحاسثات ریاضی تَی درسای فیشیک ٍ ضیوی ّن خیلی تِ تچِ ّا ضزتِ هی سًِ ٍ تاػث هیطِ 

 .کِ درصذاضَى اس اًٍچِ کِ اًتظارضَ دارى پاییي تز تطِ

 سال اٍل دتیزستاًِ! یک خیلی خالصِ تگن راُ حل تسلط تز درس ریاضی اها  راُ حل چیِ؟

 ها ٍقت ًوی کٌین تزگزدین اس اٍل ریاضی رٍ تخًَین آخِ اکثز سَاال اس دٍ سال آخز هیاى. آقا اجاس2ُ

 دقیقا اضتثاّت ّویي جاست!! استاد2

اٍال ایٌکِ تسلط تز هثاحث پایِ ای ریاضی تاػث قَی ضذى هحاسثات ریاضی ضوا هیطِ کِ ایي هَضَع در تواهی 

 ٍ حتی سیست ضٌاسی خیلی تِ ًفؼتًَِ! ضیوی هسائل فیشیک ٍ

چَى ایي فقط ظاّز قضیِ  ًکتِ دٍم ایٌکِ ٍقتی هیگي اس فالى هثحث چٌذتا سَال هیاد ًثایذ تِ ّیچ ٍجِ گَل تخَری

 تاطي کار چیش دیگست! ّستص
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 2 هیطِ یکن ٍاضح تز تگیذ؟آقا اجاسُ

در ٍاقغ تَی سالْای اخیز گزایص طزاحاى کٌکَر تِ طزح سَاالی تزکیثی خیلی سیاد ضذُ ٍ ایي قضیِ تَی  استاد2

 درسایی هثِ سیست ضٌاسی خیلی سز ٍ صذا کزدُ

اگِ تَی هحاسثات پایِ ریاضی$هثاحثی هثلِ تجشیِ ٍ فاکتَرگیزی،هؼادالت ٍ ًاهؼادالت ٍ...# هطکل داریذ تٌاتزایي 

 ا دقت ٍ حَصلِ توزیي کٌیذ.ر تشاریذ ٍ هثِ یِ تچِ خَب تطیٌیذ ریاضی سال اٍل رٍ ترٍ کٌا رٍدرٍاسی

 

 کتاب ریاضی یک $ّوًَی کِ تایذ تخًَیٌص#

 در هَرد درسای دیگِ چی؟ آقا اجاس2ُ

تثیي ایي هطلثی کِ راجغ تِ ریاضی پایِ گفتن در هَرد درسای دیگِ هثِ ستاى ٍ ػزتی ّن صادقِ هٌتْا هي  استاد2
هگز ًِ اگِ ضوا تَی ریاضی رٍ هثال سدم چَى ضؼف تَی ریاضی پایِ رٍی کل درسای هحاسثاتی اثز هٌفی دارُ 

 ست هثِ خَد هي!!درسی هثِ ستاى ّن ضؼف اساسی داضتِ تاضیي تایذ اس پایِ ضزٍع کٌیي در

 2 یؼٌی ضوا ّن پایِ ستاًتَى ضؼیف تَد؟آقا اجاسُ

ٍ کال  کِ پاییي تزیي ًوزُ دتیزستاًن تَد 1..5هتاسفاًِ! تیي خَدهَى تاضِ ٍلی هي ستاى سال سَم ضذم  استاد2
 !تَی دتیزستاى چطن دیذى ستاى رٍ ًذاضتن
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 2 خة تؼذش چی ضذ؟آقا اجاسُ

ضذى اهتحاًات ًْایی سال سَم تا خَدم ًطستن حساب کتاب کزدم ٍ گفتن اگِ تخَام 2 ّیچی رٍس تؼذ اس توَم استاد
چَى ضٌیذُ تَدم  یَفتن ٍ تَی کٌکَر ّن گٌذ هی سًن!تِ ّویي هٌَال پیص تزم حتوا ستاى پیص داًطگاّی رٍ ه

 !کتاب ستاى پیص داًطگاّی خیلی سٌگیي تز اس سال سَم ّست

خًَذى ستاى اس پایِ ٍ توام طَل تاتستَى ّز  کٌار ٍ اس فزداش ضزٍع کزدم تِاضتن رٍ گذ رٍدرٍاسیٍاسِ ّویي  
اضتن ٍ تا ضزٍع سال تحصیلی ّن اس ّوَى اٍل ٍاسِ ستاى ٍقت گذاضتن رٍ ٍاسِ خًَذى ستاى گذ رٍس یِ ساػتی

 !" ستاى سدم02گزفتن ٍ تَی کٌکَر ّن  02ٍ پیص دٍ رٍ  51ًتیجص ایي ضذ کِ ستاى پیص یک رٍ 

 پس ها تزین اس پایِ ستاى رٍ تخًَین اس2ُآقا اج

 احسٌت تزٍ کِ ّزچی سٍدتز ضزٍع کٌی تْتزُ هٌن تزم سزاؽ قذم تؼذی! استاد2
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 دوم: جو گیر نشو!!قدم 

 

 

 رُم براش!ولم کنید،ولم کنید تا بِ

 مردی وایسا تا حسابتو برسم!

..... 

 دیالوگی آشنا از جوگیری های دوران نوجوانی!
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 لذم دٍم: جَگیش ًطَ!!

 !هَفمیت دس کٌکَس یؼٌی جَگیش ضذىخت ثشین سشاؽ یکی اص ضبیغ تشیي دالیل ػذم 

 : هٌظَستَى اص جَگیش ضذى چیِ؟آلب اجبصُ

 ثضاس ثب یِ خبعشُ جَاثتَ ثذم: :استبد

ثَدم  ص داًص جَی لیسبًس ثَدم تَی یکی اص سٍصای تبثستَى کِ ٍاسِ تؼغیالت ثشگطتِچٌذ سبل پیص کِ ٌَّ

ضشٍع کشدین ثِ سالم ٍ احَال پشسی تب ایٌکِ صحجت سسیذ  ،ّبی سبثمن سٍ دیذم تَی ثبصاس یکی اص ّوکالسی ،خًَِ

ثِ ثشادس دٍستن، اصش پشسیذم ثشادست چیکبس هی کٌِ؟ اًٍن ثب یِ حبلت رٍق صدگی گفت ثشادسم اص حبال ثکَة 

 سبػت ٍاسِ کٌکَس دسس هی خًَِ! 13-14سٍصی 

ثشادسضَ اص لجل هیطٌبختن ٍ هی دًٍستن کِ ّیچ ٍلت تَ ػوشش ثیطتش اص یک سبػت دس سٍص دسس ن کِ هي ّ

 ًخًَذُ یکن هکث کشدم ٍ ثِ دٍستن گفتن:

دٍستن کِ اص ایي حشف  !مسین کٌِ تب ثؼذ اص ػیذ کن ًیبسُثِ ثشادست ثگَ صیبد ثِ خَدش فطبس ًیبسُ ٍ اًشطیص سٍ ت

 :حبلت حك ثِ جبًجی گفت هي یِ همذاس ًبساحت ضذُ ثَد ثب یِ

 اتفبلب ثْتشُ کِ اص ّویي حبال ثب اًگیضُ ضشٍع کشدُ!

 : ثؼذش چی ضذ؟آلب اجبصُ

هبُ ثؼذ تَی تؼغیالت ػیذ دٍثبسُ ایي  7-8حذٍد خذاحبفظی کشدین ٍ سفتین. اص لضب  اص ّن ّیچی ثؼذش استبد:

َی ّن ٍ ثب ًبساحتی گفت: ثشادسم کال دٍستوَ دیذم ٍ ٍلتی دس هَسد ثشادسش سَال کشدم یکذفؼِ اخوبش سفت ت

ّش چی ّن ثْص هیگن دسس ثخَى هیگِ حَصلِ  تَی ػیذ ّوص ًطستِ پبی تلَیضیَى! خیبل دسس ضذُ ٍ ثی

 ًذاسم!

تَی سضتِ خالصِ ایٌکِ ایي ثشادس دٍستوَى اٍى سبل تَی کٌکَس یِ گٌذ حسبثی صد ٍ حتی سبل ثؼذش ّن ًتًَست 

 هَسد ػاللص پزیشفتِ ثطِ!
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 تب تَی کٌکَس هَفك ثطین عَسی کِ خستِ ّن ًطین؟ : پس هب ثبیذ چٌذ سبػت دس سٍص دسس ثخًَیناجبصُ آلب

ضبیذ ثبٍست ًطِ ٍلی تب ثِ حبال چٌذ صذ ًفش ایي سَال سٍ اص هي پشسیذى. ایي سَال یکی اص ضبیغ تشیي استبد:

 سَاالی ثچِ ّبی کٌکَسیِ کِ دس جَاثص ثبیذ ثگن: ّیچ سبػت!!!

 : یؼٌی ّیچی دسس ًخًَین؟!آلب اجبصُ

اص  سبػت خبصی ًجسِاص ثیخ اضتجبِّ! ثِ ثیبى دیگِ ثشای ّش داًص آهَص هوکٌِ یِ  ل: ًخیل! یؼٌی ایي سَااستبد

 هغبلؼِ هفیذ ثبضِ.

 : پس اص کجب ثفْوین کِ چٌذ سبػت هغبلؼِ دس سٍص ٍاسِ هب الصهِ؟آلب اجبصُ

 : آّبى! ایي ضذ یِ سَال دسست ٍ دسهَى!استبد

 ِ چٌذ سبػت هغبلؼِ ٍاست الصهِ ثبیذ ثِ چٌذتب ًکتِ هْن تَجِ کٌی.ایٌکِ ثفْوی ک ثجیي جبًن! ٍاسِ

حشکبت اًتحبسی هوٌَع! یؼٌی اگش تَی سِ سبل دثیشستبى حذاکثش هغبلؼت یک سبػت دس سٍص ثَدُ )اًٍن هَلغ  اٍال:

 غوئي ثبش آخش سش کن هیبسی! یِ دفِ ًیب ٍاسِ کٌکَس ثب دُ سبػت هغبلؼِ ضشٍع کي چَى هاهتحبًبت!( 

ت ٍاست بی دثیشستبى ػبدت کشدی کِ ٍلتت سٍ ثب تفشیحبت هختلف پش کٌی ٍ دسسِْ: اگش تَی توَم سبلدیَهب

ى سٍحیت آهبدگی ایي کبس سٍ اٍلَیت چٌذم ثَدُ ٍ حبال هتٌجِ ضذی!!! یکذفؼِ توبم تفشیحبتت سٍ کبت ًکي چَ

 ًذاسُ!ُ

 ین؟پس هب ثبیذ چیکبس کٌ آلب اجبصُ:

ُ ثب سبػبت اٍل کبس اگش حتی ٍلت آصادت صیبد : ثْتشیي کبس ایٌِ کِ ثِ تذسیج ٍ پلِ پلِ ضشٍع کٌی یؼٌیاستبد

 هغبلؼِ کن ضشٍع کي ٍ آسٍم آسٍم سبػبتت سٍ صیبد کي.

 ?Do you understand استبد:

 !Yes Exactly آلب اجبصُ:
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 کتبثبی کٌکَسیِ!اهب یکی دیگِ اص هَاسد جَ گیش ضذى ثچِ ّب هَلغ خشیذى 

هتبسفبًِ یب خَضجختبًِ اکثش خبًَادُ ّب اص اًٍجبییکِ خیلی ٍاسِ تحصیل فشصًذاضَى اسصش لبئلي دست ثچِ ّب سٍ 

ٍاسِ خشیذ کتبة کبهال ثبص هیضاسى ٍ ثَدجِ صیبدی سٍ ثِ ایي کبس اختصبظ هیذى. اهب هتبسفبًِ اکثش اٍلبت ایي 

 ِ ّب سٍ حسبثی سشدسگن هی کٌِ!یِ هؼضل هیطِ ٍ ثچهَضَع خَدش تجذیل ثِ 

 

 ًوًَِ ای اص جَگیش ضذى ثچِ ّب!

 : ّوسبیوَى کِ لجال ّوکالسی ضوب ثَدُ هی گفت خَد ضوب ّن تَی خًَتَى یِ ػبلوِ کتبة داضتیي!؟آلب اجبصُ

 ضَ  ثگیش آثشٍهَى سٍ جلَ ّوِ ثشدی!ّش چی هیذًٍی ثبیذ لَ ثذی! فؼال سِ  : ای ثبثب!! یؼٌی تَاستبد

خشیذم  ساستطَ ثخَای هٌن ثِ ایي هشض هجتال ثَدم! عَسی کِ حتی تب ًضدیکبی ػیذ ّن داضتن کتبثبی جذیذ هی الجتِ

 اهب ثؼذش ثطذت پطیوَى ضذم!

 : ٍاسِ چی پطیوَى ضذیي؟ یؼٌی کتبثبیی کِ خشیذیي خَة ًجَدى؟آلب اجبصُ

م کتبثبیی کِ هی خشیي خیلی خَة ضوب فشض کي توب کتبثب ًیستًِ اصال هَضَع خَة ثَدى یب ثذ ثَدى  استبد:

سِ کتبة وکٌِ ضوب ثتًَیذ ٍاسِ یِ دسس دٍ یب ثبضي. هَضَع ایٌِ کِ اٍایل سبل تحصیلی حجن دسسب کوتشُ ٍ ه
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سُ حجن دسسب ثیطتش هیطِ ٍ ػالٍُ ثش اٍى ضوب ثبیذ ٍلت صیبدی سٍ ٍاسِ اهب چٌذ هبُ کِ ثگز هختلف سٍ ثب ّن ثخًَیذ

سسیذ توبم هغبلت خًَذُ ضذُ سٍ ثِ خَثی  ایٌجبست کِ ثِ هطکل هی خَسیذ ٍ ًوی هشٍس دسسبی لجلی ثضاسیي ٍ

 : ثِ ػٌَاى یِ تجشثِ هْن تَصیِ هی کٌن کِ هشٍس کٌیذ

 اگش تَی یِ هبُ هًَذُ ثِ کٌکَس ًوی سسی هغلجی سٍ دٍسُ کٌی ثْتشُ اص اٍل اٍى هغلت سٍ ًخًَی!

اگِ ثخَاین ٍاسِ ّش دسس فمظ یِ کتبة سٍ ثخًَین هوکٌِ توَم ًکبت تَی اٍى کتبة ًَضتِ ًطذُ  آلب اجبصُ:

 ثبضِ!؟

هي ّن دلیمب هثِ تَ فکش هی کشدم ٍ ّوص ثب خَدم هی گفتن هوکٌِ تَی ایي کتبة جذیذی کِ گشفتن یِ  استبد:

 !ًکتِ ای ثبضِ کِ تَی کتبثبی لجلی ًیَهذُ ثبضِ

 حشف هٌَ تبییذ کشدیذ!!: ضوب ّن کِ آلب اجبصُ

یؼٌی ضوب ثب هغبلؼِ ّش کتبة جذیذ هسلوب ًکبت ثیطتش ٍ جذیذتشی سٍ  : ثلِ اص لحبػ هٌغمی ایي حشف دسستِاستبد

 یبد هی گیشیذ اهب سَال ایٌجبست  کِ ثِ چِ لیوتی؟

ثطِ ) الجتِ  دس ٍالغ ٍلتی کِ ضوب ثشای خًَذى یِ کتبة جذیذ هی صاسیذ ثْتشُ صشف دٍسُ کشدى هٌبثغ لجلیتَى

 لجَل داسم کِ غلجِ کشدى ثِ ٍسَسِ خًَذى هٌجغ جذیذ خیلی سختِ ثخصَظ ٍاسِ داًص آهَصای صسًگ ٍ دسسخَى!(

 یؼٌی یبد گشفتي هغبلت جذیذ ضشس داسُ؟ آلب اجبصُ:

اضتي ثشای یبد ٍ ًکبت جذیذ ضشس ًذاسُ اهب ٍلت گز: ثِ ًکتِ جبلت اضبسُ کشدی! هسلوب یبدگشفتي هغبلت استبد

 گشفتي ایي ًکبت هوکٌِ ضشس داضتِ ثبضِ!

تب ًکتِ یبدداضت کشدی. حبال اگش ثِ جبی هشٍس  11فشض کي ضوب اص یک هجحث دسسی ثضاس یِ هثبل سبدُ ثشات ثضًن:

ایي ًکبت ثِ سشاؽ یبد گشفتي ًکبت جذیذ ثشی هوکٌِ فشصت هشٍس هغبلت گزضتِ سٍ اص دست ثذی. ثِ ػٌَاى یِ 

 :بضِ کِّویطِ یبدت ثتجشثِ هْن 

 تسلظ ثِ حجن کَچکی اص ًکبت ٍ فشهَلْب ٍ فْن ػویك اًٍْب خیلی ثْتش اص حفؼ کشدى ًکبت صیبد ٍ پشاکٌذُ ّست.
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 جبلت ثشات ثضًن کِ خَة هٌظَسم سٍ هتَجِ ثطی. اصال ثضاس یِ هثبل

سٍ دس ًظش ثگیش. ایي ثچِ هوکٌِ ٌَّص ایشاًی سبلِ اًگلیسی صثبى ٍ یِ داًص آهَص پیص داًطگبّی  8-9ضوب یِ ثچِ 

کلوبت صیبدی اص صثبى اًگلیسی سٍ یبد ًگشفتِ ثبضِ اهب ثب ّوَى کلوبتی کِ ثلذُ ساحت تَی جبهؼِ استجبط ثشلشاس 

هی کٌِ ٍلی یِ داًص آهَص کٌکَسی کِ ضبیذ چٌذ ثشاثش اٍى ثچِ لغت ٍ گشاهش ثلذُ اگش تَی یک هحیظ اًگلیسی صثبى 

ثبصم تبکیذ تَی ثشلشاسی استجبط ثِ هطکل هیخَسُ. پس تًَِ دًٍستِ ّبش سٍ خَة ثِ کبس ثجٌذُ ٍ ًوی لشاس ثگیشُ 

 هی کٌن:

 ثشای ضوب ثِ ػٌَاى یِ داًص آهَص کٌکَسی کیفیت هغبلجی کِ یبد هی گیشیذ خیلی هْوتش اص کویت اٍى هغبلجِ!

      ثخطی ثِ اًٍْب ثیطتش ثب ّن صحجتاًطبال دس لسوت ّبی ثؼذی ساجغ ثِ ًحَُ استجبط دّی هغبلت ٍ کیفیت 

 هی کٌین.
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 عشقی درس وخًن!ًم: سقذم 

 

 

 از قذیم گفته دل یکی دلذار یکی!

بایذ َمٍ درسا ري اوذازٌ َم ائٍ! یعىی شما يلی کىکًر یٍ استثى

 ديست داشتٍ باشیه ي تبعیض قائل وشیه!

 تاکیذ می کىم فقط َمیه یٍ مًرد استثىائٍ َا !!!!!
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 قذم سَم:ػطقی درس ًخَى!!

 قذم سَم کِ هتاسفاًِ تیطتر تَی داًص آهَزای زرًگ ضایغ ّست: یؼٌی ػطقی درس خًَذى!خة ترین سراؽ 

 هٌظَرتَى تا ػطق ٍ ػالقِ درس خًَذًِ؟ آقا اجازُ:

 ًخیل! هٌظَرم چیس دیگست استاد:

تثیي جاًن! یکی از هْوتریي ًکاتی کِ ضوا تایذ تَی هطالؼتَى ٍاسِ کٌکَر دقت کٌیي رػایت تَازى تیي درٍس 

هختلف ّست. هتاسفاًِ تؼضی از تچِ ّا از ایي ًکتِ هْن غافل هیطي هثال تچِ ّای تجرتی هی چسثي تِ زیست 

ایٌکِ تچِ ّای ریاضی ّوِ ٍقتطًََ ریاضی ٍ فیسیک هی خًَي ٍ از ضٌاسی ٍ از ریاضی ٍ فیسیک غافل هیطي یا 

 ضیوی ٍ ػرتی ٍ .... غافل هی ضي!

 یکی از ّوکالسیْای ساتقتَى هی گفت ضوا تَی دتیرستاى ّوص ریاضی هی خًَذیي!! آقا اجازُ:

 ًفر اٍل کٌکَر تَدی!ی تاتا!!! ایٌْوِ کِ راجغ تِ هي فضَلی کردی اگِ رٍی درسات ٍقت هی زاضتی االى :اَاستاد

راستص هي تِ خاطر ػالقِ ای کِ تِ ریاضی داضتن تا سال سَم تیطتر ٍقتن رٍ غرف خًَذى ریاضی هی کردم ٍلی 

 .اضتنر ّن دیگِ رٍی توَم درسا ٍقت هی زایٌطَر ًثَد کِ تقیِ درسا رٍ ًخًَن، سال آخ

رس خاظ ًثایذ تاػث تطِ کِ تَازى پس حَاستَى تاضِ کِ اّویت یِ درس تَی کٌکَر یا ػالقتَى تِ یک د

سر جلسِ کٌکَر چٌاى اًتقاهی ازتَى  هطالؼتَى تْن تخَرُ چَى هوکٌِ ّوَى درسایی کِ تْطَى تی هحلی کردیي

 تگیرى کِ ّیچ ٍقت یادتَى ًرُ!!

 رٍ تا ّن هقایسِ کٌین: 93ر تجرتی ترای تْتر رٍضي ضذى هطلة ایٌجا هی خَاین سِ تا کارًاهِ از کٌکَ

( ، تِ خػَظ زتاى)تِ خاطر کن تَجْی تِ درٍس ػوَهی  1 ّوًَطَر کِ تَی ضکل زیر هی تیٌیذ داٍطلة ضوارُ 

ریاضی ٍ تا حذٍدی فیسیک ٍ کسة درغذ پاییي تَی ایي درسا ػلی رغن درغذ تاالی زیست ضٌاسی ًتًَستِ 

 ًتیجِ دلخَاّص رٍ کسة کٌِ.

ٍ جالة ایٌجاست کِ تازم ضؼف تَی درسای تاال تاػث ضرتِ ّن تقریثا ّوچیي ٍضؼیتی دارُ  2داٍطلة ضوارُ 

 !خَردًص ضذُ ٍ تا ٍجَد درغذ تاالی زیست ضٌاسی رتثِ خَتی کسة ًکردُ
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 2هٌطقِ  93کٌکَر تجرتی 

 3داٍطلة 2داٍطلة 1داٍطلة  ًام درس

 84 22 46.7 ادتیات

 92 58.7 44 ػرتی

 69.4 62 42 هؼارف

 69.4 16 2 زتاى

 32 2 2 زهیي

 36.7 12 11.2 ریاضی

 58 63.4 65.4 زیست

 52 28.9 24.5 فیسیک

 44.8 34.3 42 ضیوی

 728 6437 6747 رتثِ در هٌطقِ

 پسضکی پرستاری ػلَم آزهایطگاّی رضتِ قثَلی
 

ػلی رغن ایٌکِ درغذ زیست ضٌاسیص از دٍ داٍطلة دیگِ کوترُ اها دٍ ػاهل تاػث ضذُ  3اها داٍطلة ضوارُ 

 کِ رتثِ خیلی تْتری کسة کٌِ. خة حاال تگَ تثیٌن ایي دٍ ػاهل چیِ؟

 رٍس ػوَهیص تاالست ٍ دٍهیص ایٌکِ ّیچ کذٍم از درسا رٍ پاییي ًسدُ.یکیص ایٌِ کِ درغذای د آقا اجازُ:

 احسٌت!! استاد:

ّوًَطَر کِ هی تیٌی ایي داٍطلة تَی درٍس اختػاغی ّیچ درغذ ضاخی ًذارُ اها ًکتِ هْن ایٌِ کِ تَی 

 درغذ ًسدُ. 32درغذاش زیاد ًَساى ًذارُ ٍ تِ قَل هؼرٍف حرکت زیگساگی ًسدُ! ٍ ّیچ درسی رٍ زیر 

دقیق تایذ تاثیر رتثِ ّن در ًظر الثتِ ًاگفتِ ًواًذ کِ هؼذل داٍطلثا ّن تَی رتثطَى تاثیر دارُ ٍ ترای هقایسِ 

 .گرفت اها ّذف ها در ایٌجا یِ هقایسِ کیفی تَدُ ًِ دقیق
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تاضِ کِ کن تَجْی تِ درٍسی هثِ ػرتی ٍ زتاى از تیي ػوَهی ّا ٍ پس تِ ػٌَاى یک تجرتِ هْن ّویطِ یادتَى 

ی تًَِ توام زحوات ضوا رٍ درٍسی هثِ ریاضی ٍ فیسیک )ترای تچِ ّای تجرتی( ٍ ضیوی)ترای تچِ ّای ریاضی( ه

 :تِ ػٌَاى یِ قاًَى سراًگطتی یادتَى تاضِ کِ. تاز ّن تِ تاد تذُ

 .تَی کٌکَر هی تًَِ خیلی هخرب ٍ خطرًاک تاضِ ٍ رتثِ ضوا رٍ حساتی خراب کٌِ 32درغذای زیر  

 

 درغذای زیگساگی هوٌَع!

ز هی ها رضتوَى تجرتیِ اها تَی ػرتی ٍ ریاضی خیلی ضؼیفین اغال ٍقتی یِ کتاب ػرتی یا ریاضی رٍ تا آقا اجازُ:

 کٌن از زًذگی ًا اهیذ هی ضن!

: آفریي ! تِ ًکتِ خَتی اضارُ کردی. ّوًَطَر کِ تَی قذم اٍل گفتن ضؼف ّای پایِ ای تَی درٍس هختلف استاد

حاال تؼضی از تچِ ّا )هثِ خَد هي کِ ًطستن زتاى رٍ از پایِ خًَذم( هی یکی از هطکالت رایج تچِ ّای کٌکَریِ. 

تًَي تر ایي هطکل غلثِ کٌي اها یِ دستِ دیگِ از داًص آهَزا اًٍقذر از تؼضی درسا هتٌفرى کِ تِ ّیچ ٍجِ 

 .راغة ًیستي کِ تطیٌي از اٍل اٍى درسا رٍ هطالؼِ کٌي

ای تقَیتی)ترجیحا گرٍّی( استفادُ کٌي ٍ ْتَی ایي درسا از کالس تَغیِ هي تِ ّوچیي تچِ ّایی ایٌِ کِ حتوا 

ترای ایي کار ّن دًثال اساتیذی تاضي کِ تیاى سادُ تری دارى ًِ لسٍها دتیرای هؼرٍف ٍ سرضٌاس. چَى اساتیذ 

 ترای داًص آهَزای ضؼیف هٌاسة ًیست.اى سطح تاالیی داضتِ تاضي کِ سرضٌاس هوکٌِ تی
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 یي تخص تَغیِ هی کٌن کِ حتوا هطالؼتَى رٍ تر طثق یک ترًاهِ هطخع ٍ جاهغ اًجام تذیي تِ ػٌَاى حسي ختام ا

) کِ خَضثختاًِ در دسترس ّوِ تچِ ّا ّست( ٍ حتوا تِ اٍى ترًاهِ پایثٌذ تاضیي، پایثٌذی تِ ترًاهِ درسی تاػث 

 ًسًیي. هی ضِ کِ رًٍذ هطالؼاتی ضوا هٌظن ٍ هتؼادل تاضِ ٍ تَی کٌکَر درغذای زیگساگی
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 چهارم: دست اوذازا رو رد که!قذم 

 

 

رو خیلی خفه می ساخته! و رد کردن  قذیما دست اوذازا

 ازشون کار سختی بود 

به خصوص واسه بچه هایی که یواشکی ماشیه بابا رو کِش رفته 

 بودن!
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!رٍ رد وي دست اًذاسا لذم چْارم:   

سختِ )الثتِ تِ ضزعی وِ وسی تتًَِ صذ اٍلص  حتوا ضٌیذیي وِ هیگي سًذگی صذ سال خة! رسیذین تِ لذم چْارم

تِ یِ همذار سختی اٍل راُ رٍ تحول وٌی تَی درس خًَذى ّن تمزیثا ّویٌغَرُ یعٌی اگِ ضوا  (!سال رٍ رد وٌِ

 هیطِ. هزٍر اٍى درس تزاتَى ضیزیي

 چجَری ایي سختی ّا رٍ تحول وٌین وِ تْوَى سخت ًگذرُ؟ آلا اجاسُ:

تِ ًظز هي اٍلیي هزحلِ ایٌِ وِ اًتظارت اس خَدت هٌغمی ٍ هعمَل تاضِ ّیچ   !تِ ًىتِ خَتی اضارُ وزدی استاد:

ایي ًىتِ تخصَظ در هَرد  هغالعِ ّوِ هغالة اٍى درس رٍ یاد تگیزی. ٍلت اًتظار ًذاضتِ تاش وِ تا دٍر اٍل

 .هغالعِ درٍس ٍاسِ وٌىَر خیلی هْن ٍ حیاتیِ

 

 ایي ًوَدار ضوا رٍ یاد چیشی ًویٌذاسُ؟!

 ّوِ هغالة ریاضی ٍ فیشیه ٍ سیست ٍ ... یاد هی گیزم؟ ستوَى هیگِ هي تا تار اٍل هغالعِ: دٍآلا اجاسُ

  تیطتز ًذارُ!: تثیي عشیش دل تزادر!!! ایي حزفی وِ سدی سِ حالت استاد

  ٍ ضزیة َّضی ٍ حافظِ خیلی تاالیی دارُ وِ ایي افزاد تعذادضَى تسیار اًذوِ. تسّیا ایٌىِ ایي دٍستت ًاتغِ  

 )هتاسفاًِ ایي حالت خیلی پیص هیاد( یا ایٌىِ هتاسفاًِ ایي دٍستت دارُ تْت درٍغ هیگِ ٍ خالی هی تٌذُ!

 لة رٍ خَب فْویذُ!ٍ حالت سَهص ایٌِ وِ اٍى فىز هی وٌِ وِ هغا 
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 :هیگنهي ّویطِ سز والس تِ ضاگزدام ایي جولِ رٍ 

ٍ داًطگاُ ّوچیي  اٍى هغالثی وِ ضوا تا یِ تار خًَذى یاد هی گزفتیي هال اٍل دتستاى تَد! تَی دتیزستاى

 ًذاضتِ تاضیي! اًتظاری اس خَدتَى

هغلة یا اضتثاُ حل وزدى یِ تست هایَس ٍ لاعذتا ٍلتی اًتظاراتتَى اس خَدتَى ٍالعی ضذ دیگِ تا ًفْویذى یِ 

 .ًااهیذ ًویطیي ٍ درعَض تالش خَدتًََ تیطتز هی وٌیي

 حاال تشاریذ یِ خاعزُ تزاتَى تگن:

وِ تَی تار اٍل  تَی وتاب ٌّذسِ تحلیلی واًَى یِ تست جالثی تَد یادم هیاد سهاًی وِ ٍاسِ وٌىَر درس هیخًَذم

 )الثتِ اضتثاّن هحاسثاتی تَد( ٍاسِ ّویي وٌار تست ًَضتن دلت ضَد! هغالعِ اٍى تست رٍ اضتثاُ سدم

تزای تار دٍم اٍى هغلة رٍ هی خًَذم ٍلتی تِ تست هَرد ًظز رسیذم خیلی حَاسن رٍ جوع وزدم وِ  سهاًی وِ 

ٍاسِ ّویي چٌذتا عالهت تیه ٍ   اها تاسم یِ اضتثاُ وَچیه تاعث ضذ وِ اٍى تست رٍ اضتثاُ تشًن! اضتثاُ ًىٌن

 ... ضزب در ٍ ستارُ وٌار تست سدم وِ یادم توًَِ

اها تاالخزُ تار  ٍ هي تاس ّن تست رٍ اضتثاُ سدم!! سزتَى رٍ درد ًیارم ایي لضیِ تزای تار سَم ّن تىزار ضذ

 !چْارم هَفك ضذم جَاب صحیح رٍ در تیارم

رٍ ٍاسِ تار سَم ٍ چْارم هزٍر هی وزدم خَدم تِ یِ سزی اس ًىات   یٌجاست وِ خیلی اٍلات ٍلتی درساجالة ا

اٍل تِ  چٌذاى جالة ًثَد ٍاسِ تارپایِ ضیوین ّن هثال تَی درس ضیوی چَى  هی رسیذم وِ خیلی تزام جالة تَد

ذُ رٍٍى ضهغالة تزام خیلی  تار دٍم ٍ سَماها  (!)راستص سیاد اس ضیوی خَضن ًویَهذ سٍر هغالة رٍ هی خًَذم

 ٍ هغالة رٍ تِ ّن رتظ هی دادم! ٍ تار چْارم دیگِ خَدم ًىتِ هی ًَضتن ٍ تستای جالة عزاحی هی وزدم تَد

 جَری ٍلت هی وزدیي سِ چْار دٍر وتاتا رٍ تخًَیي؟!ِ چ آلا اجاسُ:

خة اگِ یادت تاضِ تَی هثحث لثلی گفتن وِ اگز توزوش ضوا رٍی یه یا دٍ هٌثع تاضِ ٍ اس پزاوٌذُ خًَی  استاد:

 .ذ خیلی راحت هی تًَیذ هغالة رٍ سِ یا چْار تار دٍرُ وٌیذدٍری وٌی
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)تِ خصَظ اگِ تِ اٍى  الثتِ ّویطِ یادتَى تاضِ وِ خًَذى یِ هغلة ٍاسِ تار اٍل هوىٌِ یىن وسل وٌٌذُ تاضِ

ٍاسِ ّویي خَد هي ٍلتی یِ درس رٍ ٍاسِ اٍلیي تار هی خًَن سعی هی وٌن خیلی  درس سیاد عاللِ ًذاضتِ تاضیذ(

 جشییات ًطن ٍ تِ لَل هعزٍف رٍسًاهِ ای هغلة رٍ تخًَن درگیز

ٍاسِ اٍلیي تار یِ هثال ٍلتی ضوا  دلت وٌیذ ایي هغلة در هَرد درسایی وِ فزهَلی ًیستي ّن صذق هی وٌِ 

هوىٌِ تا اًثَّی اس اصغالحات ریش ٍ درضت هَاجِ تطیي وِ حتی تلفظطَى  هثحث اس سیست ضٌاسی رٍ هی خًَیذ

اها تَی دٍرّای تعذی هغالعِ ٍ تا گذضت سهاى خیلی اس ایي  چِ تزسِ تِ حفظ وزدًطَى!  ّن تزاتَى سخت تاضِ

تىزار  چَى هغش اًساى تزای درن هغالة ٍ تزلزاری ارتثاط تیي اًٍْا ًیاس تِ سهاى ٍ ّوچٌیي هطىالت حل هیطِ

فمظ وافیِ  دلیما هثلِ دستگاُ گَارش وِ تزای جذب هَاد غذایی ٍ تَلیذ اًزصی ًیاس تِ سهاى دارُ ٍ توزیي دارُ

 .صثز ٍ حَصلِ ٍ پطتىار داضتِ تاضیذ یىن

ٍ یىن دست  هثِ یِ جادُ ای ّست وِ اٍلص سزتاالیی ّست هسیز هغالعِ  ِتِ عٌَاى حسي ختام یادتَى تاضِ و

آسفالت هی  تعذ اس رد وزدى دست اًذاسّا تِ یِ جادُ اها اگز صثز ٍ حَصلِ تِ خزج تذیذ ٍ ًااهیذ ًطیي اًذاس دارُ

 (الثتِ تا سزعت هجاس!!) رسیذ وِ اٍى ٍلت هی تًَیذ تختِ گاس تزًٍیذ
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 پٌجن: ربطش تَ ارتباطشه!قدم 

 
 

 یه بار سر کالس در حال درس دادى، عطسه کردم!

یه دفه یکی از بچه ها بلٌد شد گفت: آقا صبر اٍهد دیگه درس 

 ًدیي!

 حاال ایي دٍتا چه ربطی به هن داشتي هي ًوی دًٍن!

 حتوا ربطش تَ ارتباطشه!



حؼیي ایضى  !                                                                              کٌکَسسٍؿْای ػذم هَفقیت دس   

26 

 

 قذم پٌجن: ستغؾ تَ استثاعـِ!

 تشین ػشاؽ قذم پٌجن ٍ یکی اص هْوتشیي قذم ّای ایي کتاب!

 حتوا اص دیذى ػٌَاى ایي تخؾ تؼجة کشدیذ!

ساػتؾ تَی دٍساى داًـجَیی یِ ّوکالػی داؿتین کِ ّوؾ  هغالة ٍ هاجشاّای تی ستظ سٍ تِ ّوذیگِ ستظ هی 

 ستغی تِ ایي قضیِ داؿت؟ هی گفت: ستغؾ تَ استثاعـِ!داد ٍ ٍقتی اصؽ هی پشػیذم اٍى قضیِ چِ 

دس حقیقت ستظ دادى هغالة )ٍلَ تی ستظ( تِ ّوذیگِ یکی اص هْوتشیي تَاًایی ّایی ّؼت کِ یِ داًؾ آهَص 

 .تِ ّویي خاعش تَی ایي تخؾ قصذ داسین هفصل ساجغ تِ ایي هَضَع تا ّن صحثت کٌین !کٌکَسی تایذ داؿتِ تاؿِ

تچِ ّا هغالة دسػی سٍ تِ صَست جضیشُ ای یاد هی گیشى ٍ استثاط الصم سٍ تیي هغالة خًَذُ ؿذُ  هتاػفاًِ اکخش

 .تشقشاس ًوی کٌي تِ ّویي خاعش ٌّگام یادآٍسی ٍ اػتفادُ اص اٍى هغالة کاسایی الصم سٍ ًذاسى

 آقا اجاصُ: هیـِ یِ هخال تضًیذ؟

 دسع ؿیشیي سیاضی تشاتَى تضًن!اػتاد: حتوا!اتفاقا ّویي االى هی خَاػتن یِ هخال اص 

اصَال تَی دسػای فشهَلی هخِ سیاضی استثاط تشقشاس کشدى تیي هغالة خیلی ساحت تش ّؼتؾ اها خیلی اٍقات  

هْوی کِ تچِ ّا تَی دسع سیاضی اًجام هی دى  ایي استثاط تِ خَتی تشقشاس ًوی ؿِ. تِ ًظش هي یکی اص اؿتثاّات

دس  خَدؿَى سٍ گَل هی صًي احثات تَی کٌکَس ًویاد ػوَها تا ایي جولِ کِفشاس اص احثات ّای سیاضی ّؼت ٍ 

صَستیکِ خیلی اص احثات ّا دس ػیي ػادگی تؼیاس آهَصًذُ ّؼت ٍ دس تشقشاس کشدى استثاط تیي هغالة تِ ها کوک 

 . صیادی هی کٌي

دسع فیضیک ّن کاستشد صیادی ّوًَغَس کِ هی دًٍیذ هخلخات یکی اص هثاحج هْن سیاضی ّؼت کِ دس  ٍ اها هخال:

داسُ. یکی اص هـکالتی کِ تچِ ّا تا ایي هثحج داسى ٍجَد تؼذاد صیادی فشهَل سیض ٍ دسؿت ّؼت کِ تِ 

ًشطی صیادی سٍ اص تچِ ّا هی گیشُ. تِ ّویي دلیل هی خَاین دس ایٌجا یِ ًگاُ خیلی گزسا خاعشػپاسی اًٍْا ٍقت ٍ ا

تا تشقشاسی استثاط دسػت تیي هغالة هی ؿِ تا کوتشیي حجن فشهَلْا ٍ ِ تِ ایي هثحج تٌذاصین ٍ ًـَى تذین ک

 .حفظیات ایي هثحج سٍ هغالؼِ ٍ هشٍس کشد
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ای چَى هوکٌِ تؼضی اص تچِ ّا فشهَلْای اصلی هخلخات سٍ ّن یادؿَى سفتِ تاؿِ دس ایٌجا اص تؼشیف ًؼثت ّ

 ؿشٍع هی کٌین:هخلخاتی 

 خلخاتی تِ صَست صیش تؼشیف هیـي:الضاٍیِ ًؼثت ّای هحتوا یادتَى ّؼت کِ دس یک هخلج قائن 

                                                               
ضلغ هقاتل

ٍتش
 
 

 
          

                                                                                       
ضلغ هجاٍس

ٍتش
 
 

 
 

 

     
ضلغ هقاتل

ضلغ هجاٍس
 
 

 
              

ضلغ هجاٍس

ضلغ هقاتل
 
 

 
 

 اص تؼاسیف تاال هـخصِ کِ:

    

    
 
 
 ⁄

 
 ⁄
 
 

 
            

    

    
 

 
 ⁄

 
 ⁄
 
 

 
      

 .تِ ػثاست دیگِ تاًظاًت ٍ کتاًظاًت ػکغ ّوذیگِ ّؼتي

:تًَین تٌَیؼیناص عشف دیگِ هی   

 

 

: 

            
  

  
 
  

  
 
     

  
 
 

  

 

   

 عثق قضیِ فیخاغَسث

𝑎  𝑏  𝑐  
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 تٌاتشایي:

 

 

  

 یِ ًتیجِ ػادُ ٍ دس ػیي حال هْن کِ الثتِ حتوا ّوتَى اٍى سٍ تلذیذ.

 خة حاال تشین ػشاؽ یِ ساتغِ هْن دیگِ:

          
     

     
 
           

     
 

 

     
 

 تِ ّویي صَست:

          
     

     
 
           

     
 

 

     
 

 

 ایي دٍتا ساتغِ خیلی هْن ٍ کاستشدی ّؼتي ٍ حتوا تایذ تَی خاعشتَى تاؿي.

 

 

 

 

 

 

𝑠𝑖𝑛2θ  𝑐𝑜𝑠 𝜃    

  𝑡𝑎𝑛 𝜃  
 

𝑐𝑜𝑠 𝜃
 

  𝑐𝑜𝑡 𝜃  
 

𝑠𝑖𝑛 𝜃
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 : ها ایي ساتغِ ّا سٍ اص قثل حفظ تَدین.آقا اجاصُ

 ت دسػتِ!!: ؿوا کاسِاػتاد

تثیي ػضیض دل تشادس ! حفظ تَدى ایي ساتغِ ّا خیلی هْن ٍ ضشٍسیِ اها سٍؿی کِ اکخش تچِ ّا تشای حفظ فشهَلْا تِ 

ا ّوِ فشهَلْا سٍ سٍی یِ کاغز یادداؿت هی کٌي ٍ هخال تؼضی اص داًؾ آهَص کاس هی تشى چٌذاى هفیذ ًیؼت

! یا ایٌکِ تؼضی ّا ّن ساُ هی سى ٍ فشهَلْا سٍ تلٌذ تلٌذ ٍاػِ اًٍقذس اص سٍی اًٍْا هی ًَیؼي تا حفظـَى تـِ

 !خَدؿَى هشٍس هی کٌي

 ٍلی خیلی اص تچِ ّا ّویٌغَسی فشهَلْا سٍ حفظ هی کٌي ٍ ًتیجِ خَتی ّن هی گیشى! :آقا اجاصُ

  : هي کِ ًگفتن ایي سٍؿْا تِ دسد ًوی خَسى!اػتاد

دس ٍاقغ یکی اص هـکالت ایي سٍؿْا ایٌِ کِ ٍقت ٍ اًشطی  هي گفتن هیـِ اص سٍؿْای تْتشی ّن اػتفادُ کشد.

ٍ ػالٍُ تش اٍى ٍقتی ؿوا تا ایي سٍؽ یِ فشهَل سٍ فقظ حفظ هی کٌیذ)تذٍى ّیچگًَِ   صیادی اص تچِ ّا هی گیشى

تِ خصَف هَاقؼی هخِ اهتحاى ًْایی یا ػش  احتوال فشاهَؿی یا جاتِ جا ؿذى فشهَلْا ّویـِ ٍجَد داسُ استثاعی(

 جلؼِ کٌکَس کِ یکن اػتشع ّن ٍجَد داسُ

 : پغ ؿوا هی گیذ تایذ چِ کاس کٌین؟آقا اجاصُ

 پیـٌْاد هي ایٌِ کِ تِ جای حفظ کشدى فشهَلْا تا جایی کِ هیـِ اًٍْا سٍ تذػت تیاسیذ. اػتاد:

 : ٍلی ایي سٍؽ خیلی ٍقت گیشُ؟آقا اجاصُ

 اُ ًکي!اؿتث اػتاد:

هٌظَس هي ایي ًیؼت کِ ٍاػِ تذػت آٍسدى یِ فشهَل دٍ صفحِ احثات ٍ ساُ حل تٌَیؼی هخال فشهَلْای  

        
 

   2 
  ٍ        

 

   2 
هؼلوا تشخی اص  سٍ هي تَی یِ خظ تذػت آٍسدم. 

ػالٍُ تش ایي ٍقتی ؿوا سٍؽ  سٍاتظ احثات ّای هـکل ٍ ٍقت گیشی داسى ٍ ًاچاسا تایذ اًٍْا سٍ حفظ کٌیذ.

یک  ،اتغِتذػت آٍسدى یِ ساتغِ سٍ تلذ تاؿی دیگِ ًگشاى ایي ًیؼتی کِ ؿایذ ػش جلؼِ کٌکَس تِ خاعش فشاهَؿی یِ س

 تؼت سٍ اص دػت تذم!



حؼیي ایضى  !                                                                              کٌکَسسٍؿْای ػذم هَفقیت دس   

30 

 

 فشهَلْایی سٍ کِ احثاتـَى سٍ تلذ ًیؼتن یادهَى سفت چیکاس کٌین؟ : اگِ ػش جلؼِ کٌکَسآقا اجاصُ

 : تثیي جاًن! تجشتِ ًـَى دادُ کِ هؼوَال تچِ ّا فشهَلْا سٍ صذ دس صذ فشاهَؽ ًوی کٌي تلکِ اًٍْا سٍ قاعیاػتاد

 تا تشقشاسی استثاط تیي فشهَلْا خیلی ساحت هی تًَیذ کاستَى سٍ پیؾ تثشیذ.! کِ تَی ایي حالت ّن هی کٌي یپات

  هَلؾ هی ؿذشف(  )    ؿک هی کٌیذ کِ ًْایی یا کٌکَس هخال فشض کي کِ ػش جلؼِ اهتحاى

 ؟؟؟؟             یا              

ساتغِ تاال تِ ساحتی تذػت         ٍ قشاس دادى (   )   خة ٍاضحِ کِ تا اػتفادُ اص فشهَل 

 هیاد.

   (   )     ( )    ( )     ( )    ( )    

                                                (  )              

 

 اص سٍؽ صیش اػتفادُ کٌیذ سٍ تلذ ًثاؿیي هی تًَیذ  )یؼٌی تذػت آٍسدى هؼتقین ساتغِ(اها اگِ ایي سٍؽ

(  )   ساتغِ  (!تا خَدتَى فشض کٌیذ ) الثتِ رٌّیاٍل   دس دسػت تاؿِ حاال اگش             

 داسین:    تَی دٍ عشف تؼاٍی تاال قشاس تذین

   ( )      ( )      ( )          

 کِ تٌاقضِ! 

 پغ ساتغِ صحیح تِ صَست صیش اػت:

   (  )              

دس یادآٍسی فشهَلْا ّن هی تًَِ  ،ایي هخال ًـَى هی دُ کِ سٍؽ ػذد گضاسی ػالٍُ تش حل هیاى تش تؼت ّا

 هفیذ تاؿِ.
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 : هیـِ یِ هخال اص هثاحج دیگِ ّن تضًیذ؟آقا اجاصُ

 تِ سٍی چـن! اها قثلؾ یِ ػَال اصت هی پشػن تثیٌن چقذس آج تَ دیتی! اػتاد:

 چٌذ هیـِ؟n تا  1اػذاد عثیؼی اصهجوَع 

 : یِ لحظِ ٍایؼتیذ تا فکش کٌن....آقا اجاصُ

 یکن َّل ؿذم! .... هیـِ:

      (   )    
 (   )

 
 

 چجَسی تذػت هیاد؟ ٌت دسػتِ. حاال هی دًٍی ایي ساتغِ: احؼاػتاد

  فکش کٌن اص فشهَل هجوَع جوالت یک تصاػذ حؼاتی تذػت تیاد. :آقا اجاصُ

 : حشفت دسػتِ اها تثیي هي تذٍى ّیچ فشهَلی ساتغِ تاال سٍ تذػت هیاسم:اػتاد

 

      (   )    
 (   )

 
 

 

ّوًَغَس کِ تا فلؾ ًـَى دادین اگش جولِ اٍل سٍ تا جولِ آخش، جولِ دٍم سٍ تا جولِ هاقثل آخش ٍ....جوغ کٌین هی 

تٌاتشایي  (   )تیٌین کِ جوغ ّوـَى هیـِ 
 

 
تٌاتشایي  (   )دػتِ داسین کِ جوغ ّش دػتِ هیـِ  

 حاصل جوغ کل هیـِ:

 

 
 (   ) 

خة ٍاضحِ کِ اگِ ایٌغَسی ساتغِ تاال سٍ تذػت تیاسی دیگِ ّیچ ٍقت یادت ًویشُ ٍ دس ضوي اػتشع ًذاسی کِ 

 یِ ٍقت فشاهَؿؾ کٌی!
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 :الثتِ ّویي جا ایي سٍ تگن کِ

رٌّتَى تخثیت هیـِ ٍ تظ هْن ٍ پشتکشاس خَد تِ خَد تَی تاؿیذ اکخش سٍااگِ ؿوا تِ اًذاصُ کافی توشیي داؿتِ  

اها تَی هشاحل اٍلیِ کِ ٌَّص سٍی فشهَلْا هؼلظ ًیؼتیذ ایي سٍؿْایی کِ گفتن تؼیاس  ًیاصی تِ احثاتـَى ًیؼت.

 هفیذى.

 : ساػت هیگیذ ایٌغَسی آدم ساحت تش یادؿَى هی گیشُ.آقا اجاصُ

 حاال یِ ػَال دیگِ: گن!!! هي ّویـِ ساػت هی اػتاد:

 هجوَع جوالت یِ تصاػذ حؼاتی چیِ؟ فشهَل

 : هیـِ:آقا اجاصُ

 

 
[   (   ) ] 

 ًخیل هیـِ: اػتاد:

 

 
[    (   ) ] 

 سٍ جا اًذاختی!!! 2یؼٌی   aضشیة

 ی هیـي!تتخذا تقصیش ها ًیؼت! سٍاتظ خیلی صیادى ّوؾ تا ّن قاعی پا آقا اجاصُ:

 اؿکال ًذاسُ غصِ ًخَس! حاال تثیي چقذس ػادُ ایي فشهَل سٍ دس هیاسین: اػتاد:

 

   (    )  (     )   (   (   ) )  (   (   ) ) 
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𝑎𝑛 

دقیقا هخِ هخال قثل اگش جولِ اٍل سٍ تا جولِ آخش، جولِ دٍم سٍ تا جولِ هاقثل آخش ٍ....جوغ کٌین هی تیٌین کِ جوغ 

تٌاتشایي  ( (   )    )ّوـَى هیـِ 
 

 
ّؼت( کِ  nدػتِ داسین )دقت کٌیذ کِ تؼذاد کل جوالت  

 تٌاتشایي حاصل جوغ کل هیـِ: ( (   )    )جوغ ّش دػتِ هیـِ 

   
 

 
[    (   ) ] 

 : هجوَع جوالت تصاػذ حؼاتی یِ فشهَل دیگِ ّن داؿت؟آقا اجاصُ

 :ًگاُ کي فشهَل یکی ّؼتي() دس ٍاقغ دٍتا اسُ یِ فشهَل دیگِ ّن داسُ. اًٍن خیلی ساحت دس هیاد اػتاد:

   
 

 
[    (   ) ]  

 

 
[      (   ) ] 

  

 تٌاتشایي:

   
 

 
[     ] 

 پغ یادتَى تاؿِ:

 !تا اًٍجایی کِ هوکٌِ هغالة سٍ تِ ّن ستظ تذیذ 
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 ایده ال گرا وثاش!م: ضطقدم 

 
 

ومره  12توی داوطگاه یه استادی داضتیم که درسص رو از 

 حساب می کرد

  1202تاالتر می ضدن مثال می گرفته  12اوووقت تعضی ها از 

 قاوع تاش! 12خة خدا خیرت تده ته 

 ایده ال گرایی هم تد دردیه!
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 قذم ضطن: ایذُ ال گرا ًثاش!

 !خة تچِ ّای گل ترین سراؽ قذم ضطن یؼٌی دٍری از ایذُ ال گرایی

 . حاال ایي ایذُ ال گرایی هی تًَِّست ایذُ ال گرا تَدى هتاسفاًِ یکی از هطکالت رایج تیي تچِ ّای درسخَى 

 .در هَارد هختلفی تاضِ

 : هیطِ یِ هثال تسًیذ؟آقا اجازُ

 چطن!: تِ رٍی استاد

یادم هیاد چٌذ ! تَی کٌکَر تسًي کِ تچِ ّا قرارُ یکی از ضایغ تریي هَارد ایي تیواری! هرتَط تِ درصذایی ّست

 گیر دادُ تَد تِ درس ریاضی ٍ ٍقتی ػلت ایي کارضَ آضٌاّاهَى هی ضذ سال پیص یکی از تچِ ّای کٌکَری کِ از

  تسًن !! 011تا یِ حالت رٍق زدگی گفت: هي هی خَام تَی کٌکَر ریاضی رٍ  پرسیذم

  اًذر سفیِ تْص اًذاختن ٍ گفتن کِ چی تطِ!!!  گاُ ػاقلهٌن یِ ً

 اٍى تٌذُ خذا ّن کِ تَقغ ضٌیذى ّوچیي جولِ ای رٍ ًذاضت یِ لحظِ خطکص زد!!

 رٍق تچِ هردم گٌاُ دارُ آخِ!؟ : چرا زدیي تَیآقا اجازُ

 خطرًاک تاضِ یِ داًص آهَز کٌکَری هی تًَِ خیلیٍاسِ  طرز فکری تثیي جاًن ّوچیي: استاد

 : چِ خطری؟آقا اجازُ

  : اتفاقا خیلی ّن خطرًاکِ حسي!!استاد

ٍ اکثرا تَی  رُدر چٌیي داًص آهَزایی از تیي هی اٍلیي خطر ایي طرز فکر ایٌِ کِ تَازى تیي هطالؼِ درٍس هختلف

 کٌکَر درصذای زیگساگی هی زًي!!

ال سَاالی ی خًَیذ اگر از ضاًس تذتَى اٍى سه 011ایٌِ کِ ٍقتی ضوا هثال درس ریاضی رٍ ٍاسِ  دٍهیي خطرش

ریاضی سخت تاضي ّوَى سر جلسِ کٌکَر دچار استرس ٍ ػذم تورکس هی ضیي ٍ ایي هی تًَِ رٍی ػولکرد سایر 

 .داضتِ تاضِدرساتَى ّن تاثیر هٌفی 
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 پس ٍاسِ چٌذ درصذ ترًاهِ ریسی کٌین؟ آقا اجازُ:

استاد: خة راستص ًویطِ تِ ایي سَال یِ جَاب قطؼی داد اها تِ صَرت سراًگطتی هیطِ گفت کِ ضوا تا 

هی تًَیذ تَی تْتریي رضتِ قثَل تطیذ ٍ ًیازی تِ زدى توام تست ّا  01-01داضتي هیاًگیي درٍس تیي 

 در ًظر گرفتي ّویي ًکتِ سادُ چٌذتا هسیت هْن ٍاسِ تچِ ّای کٌکَری دارُ.ًیست. تِ ًظر هي 

اٍلیص ایٌِ کِ استرس ٍ ًگراًی تچِ ّا خَد تِ خَد کن هیطِ ٍ دیگِ ًگراى ایي ًیستي کِ ضایذ یِ ًکتِ یا تست  

 تَی کٌکَر هطرح تطِ کِ تراضَى جذیذ تاضِ. 

اکٌذُ خًَی ٍ هراجؼِ تِ کتاتای هختلف تی ًیاز هی کٌِ ٍ ضوا هی دٍهیي فایذُ ایي هطلة ّن ایٌِ کِ ضوا رٍ از پر

 تًَیذ ٍقت ٍ اًرشی خَدتَى رٍ رٍی یک یا دٍتا هٌثغ هتورکس کٌیذ.

 

 ایذُ ال گرا ًثاش!

 از تَش در تیاد! 01-01تخًَیي کِ  01: هؼلن ها هی گفت ضوا تایذ ترای آقا اجازُ

: حرف استاد ضوا کاهال درستِ! اها هٌظَر ایطَى ایي ًیست کِ تایذ دُ تا کتاب رٍ تا ّن ضرٍع کٌیذ. در ضوي استاد

 هتفاٍتِ کِ ایٌجا فرصت ًیست راجغ خًَذى تَی اهتحاًات کالسی یا ًْایی یِ هقذار تا تحث کٌکَر 01ٍاسِ ًورُ 

  تْص صحثت کٌین.
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درصذ هی زدم اها تَی کٌکَر اصلی  01-01ی کٌکَرّای آزهایطی :دٍستوَى هی گفت هي فیسیک رٍ تَآقا اجازُ

 11درصذم ضذ 

 اتفاقا تِ ًکتِ خیلی خَتی اضارُ کردی!  استاد:

تَد اها تَی  01-01تچِ ّا ّن خیلی ایي سَال رٍ از هي هی پرسي ٍ هیگي درصذای ها تَی کٌکَرای آزهایطی 

درصذ هی زًین  01درصر زدین یا حتی تذتر از اٍى ٍقتی از جلسِ کٌکَر اٍهذین تیرٍى فکر هی کردین  11-11کٌکَر 

 در جَاب ایي تچِ ّا تایذ تِ دٍ ًکتِ اضارُ کٌن: درصذ!!! 11اها ًتایج کِ اٍهذ ضذین 

کٌیذ چَى ایي دٍتا  ًکتِ اٍل ایٌکِ ضوا تِ ّیچ ٍجِ ًثایذ درصذای کٌکَرای آزهایطی رٍ تا کٌکَر سراسری هقایسِ 

 قضیِ هتفاٍت ّستٌذ....

اها ًکتِ دٍم در هَرد تفاٍت درصذی کِ فکر هی کردیي زدیي تا درصذای ٍاقؼی، تثیي جاًن! تفاٍت ًورُ ای کِ 

داًص آهَز فکر هی کٌِ از اهتحاى کسة کردُ تا ًورُ ٍاقؼی اٍى ّویطِ ٍجَد دارُ اها ایي تفاٍت از حذ خاصی 

 لیل ػوذُ هی تًَِ داضتِ تاضِ.تیطتر تطِ چٌذتا د

 : هثال تی دقتی!آقا اجازُ

 احسٌت درستِ!: استاد

، تی دقتی در خًَذى سَاالت، تی دقتی در درک تی دقتی در هحاسثات :چٌذتا جٌثِ دارُ هثِ اها خَد تی دقتی ّن

 هٌظَر سَاالت یا حتی تی دقتی در پرکردى گسیٌِ صحیح!!

 اهتحاًات ًْایی یا سرجلسِ کٌکَر تی دقتی ًذاضتِ تاضین؟: چیکار کٌین کِ تَی آقا اجازُ

 احسٌت سَال خَب ٍ تِ جایی پرسیذی! استاد:

 ایي سَال ّن از اٍى سَاالیی ّست کِ تچِ ّا خیلی تاّاش درگیر ّستي کِ در جَاب تایذ تگن کِ: 

هثل زهیي خَردى تچِ ای کِ تازُ راُ  ٍجَد تی دقتی در اتتذای کار خیلی طثیؼی ّست ٍ اصال ًثایذ ًگراًص تاضیذ

. تِ تیاى دیگِ ضوا رفتي رٍ یاد گرفتِ ٍ تِ هرٍر زهاى ٍ تا تکرار ٍ توریي ایي تی دقتی کوتر ٍ کوتر هی ضِ

 سرجلسِ کٌکَر تایذ در ًقطِ هی ًیون تی دقتی تاضیي!
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 : اگِ تِ هرٍر زهاى تی دقتی ّاهَى کوتر ًطذ چی؟آقا اجازُ

ًطَى هی دُ کِ ضوا رٍی کاری کِ داریذ اًجام هی دیذ )یؼٌی درس خًَذى( اصال تورکس ًذاریذ. تِ : خة ایي استاد

هثال دٍس داری رضتِ ٌّر اهتحاى تذی اها ٍالذیٌت ضوا رٍ هجثَر کردى کِ  تیاى خَدهًَی حَاستَى جای دیگست!

تِ ایٌِ کِ چِ رضتِ ای یا چِ  یا ایٌکِ تِ جای تورکس رٍی درس حَاست تَی رضتِ تجرتی یا ریاضی ضرکت کٌی!

طاال تَی قذم ّای تؼذی داًطگاّی رٍ اًتخاب کٌی!!! یا درصذات چقذر هی ضي ٍ هسائل حاضیِ ای ایٌطَری کِ اً

 تْطَى صحثت هی کٌین. تیطتر راجغ
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 َفتم: اعتماد بٍ کف، اعتماد بٍ سقف!قدم 
 

 

یٍ بار داشتم بٍ بچٍ یکی از آشىاَا )کٍ مثال سال ايل 

دبیرستان بًد!( درس می دادم بُش گفتم: دي ضرب در 

 گفتم چطًر حساب کردی؟!!!!!  012پًوسدٌ چىد میشٍ گفت: 

 ايوم با یٍ اعتماد بٍ سقفی گفت: ایه کٍ کاری ودارٌ!

  012جًاب میشٍ      0َم میشٍ  0*1     12میشٍ  0*5

 یٍ َمچیه وًابغی داریم ما !!!
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 !!سقف، اعتواد تِ کفقذم ّفتن: اعتواد تِ 

 ٍ اها قذم ّفتن!

ّوًَطَر کِ هی دًٍیذ داضتي  اعتواد تِ ًفس تاال الزهِ هَفقیت در ّر کاریِ اها هطکلی کِ هتاسفاًِ تَی ترخی  

از داًص آهَزا تِ خصَظ تَی ضْرّای کَچیک دیذُ هیطِ داضتي اعتواد تِ ًفس کارب یا ّوَى اعتواد تِ 

 ()ًاگفتِ ًوًَِ خَد هٌن یِ جَری درگیر ایي قضیِ تَدم! سقفِ!

 دلیلص چیِ؟ آقا اجازُ:

دلیلیص ایٌِ کِ تَی ضْر ّای کَچیک تَی ّر رضتِ ضایذ دٍ یا سِ تا داًص آهَز ترجستِ داضتِ تاضین تِ  استاد:

ٍ فطردُ قرار ًگیرى  در هعرض رقاتت سٌگیي ّویي دلیل ایي تچِ ّا در طَل دٍراى تحصیلطَى ضایذ ّیچ ٍقت

 ٍ ّویطِ ًفر اٍل کالس ٍ هذرسِ تاضي.

 : خیلی خَتِ کِ آدم ّویطِ ًفر اٍل تاضِ!آقا اجازُ

 اضتثاُ ًکي!! استاد:

اتفاقا ایي قضیِ ّویطِ ّن خَب ًیست چَى تَی ضکستِ کِ آدم کلی تجرتِ کسة هی کٌِ ٍ هطکالت کارش رٍ  

 هتَجِ هی ضِ ٍاسِ ّویي هي فکر هی کٌن تعضی اٍقات دٍم یا سَم تَدى ّن الزهِ!

ٍ دٍم یا الثتِ ّویي جا تگن هٌظَر هي ایي ًیست کِ تچِ ّای کِ ّویطِ ًفر اٍل کالس تَدى از عوذ خَدضَى ر

رقاتت تا  تلکِ ایي تچِ ّا تایذ تا ضرکت در کٌکَرّای آزهایطی هعتثر ) حتی از سال دٍم یا سَم( سَم تکٌي!!

تا تذیي صَرت تصَر هٌطقی تری از سطح علوی خَدضَى داضتِ تاضي  داًص آهَزای ترجستِ کطَر رٍ تجرتِ کٌي

 .ٍ تَی کٌکَر دچار غرٍر کارب ًطي

 هوکٌِ تخَرُ تَی رٍقطَى؟!: ایٌطَری آقا اجازُ

 اثرات هثثت خَدش رٍ ًطَى هی دُ. کٌٌذُ تاضِ ٍلی تِ هرٍر طال ًذارُ! اٍلص هوکٌِ یکن ًاراحتاک استاد:

از ّر فرصتی ترای رقاتت تا  ضْرّای کَچیک ایٌِ کِزای زرًگ ٍ کَضای َآه در آخر تَصیِ جذی هي تِ داًص

  استفادُ کٌي. سایر داًص آهَزای کطَر ٍ هحک زدى خَدضَى
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 : ترعکسص ّن هوکٌِ؟ یعٌی تچِ ّا اعتواد تِ ًفس کافی ًذاضتِ تاضي؟آقا اجازُ

: هتاسفاًِ ترعکس ایي قضیِ ّن تِ خصَظ تَی ضْرّای کَچیک زیاد هطاّذُ هیطِ. یعٌی تچِ ّا اعتواد تِ استاد

رٍ تا ضْرّای تسرگ دضَى ًفس الزم رٍ ًذارى ) ها اسوص رٍ هیسارین اعتواد تِ کف!( ٍ هذام اهکاًات خَ

 هقایسِ هی کٌي!

 : تاالخرُ سطح علوی تَی ضْرّای تسرگ خیلی تاالترُ ٍ اهکاًات در دسترس تچِ ّا ّن تیطترُ.آقا اجازُ

حرف ضوا درستِ! اها ّویطِ تیطتر تَدى اهکاًات تاعث پیطرفت تْتر ًوی ضِ. عالٍُ تر اٍى تجرتِ ًطَى  استاد:

تًَستي خَدضَى رٍ از لحاظ علوی تاال تکطي اعتواد تِ ًفس تْتر ٍ اهکاًات دادُ کِ داًص آهَزاًی کِ تا کوتریي 

 رٍحیِ تاالتری دارًذ.

 

 تِ سقف ٍ اعتواد تِ کف هوٌَع!( اعتواد تِ ًفس الزهِ هَفقیتِ! )اعتواد

الثتِ ایي ًکتِ رٍ ّن تگن کِ ٍضعیت دسترسی ضْرّای کَچیک تِ اهکاًات آهَزضی ًسثت تِ قثل خیلی تْتر 

 !ضذُ

کوک آهَزضی خیلی کوتر از االى تَد.)تخصَظ تَی زهیٌِ  یادم هیاد زهاًی کِ ها داًص آهَز تَدین تٌَع کتاتای 

تست( تازُ ّوَى تعذاد کن کتاب ّن اکثرا فقط کلیذ تست ّا رٍ داضتي)یعٌی تذٍى ّیچگًَِ درسٌاهِ یا پاسخ 

ا تَی توام ضْرّا هی کِ ضو ٍ هثِ االى ًثَد عالٍُ تر ایي گیر آٍردى ایي کتاتْا ّن خَدش هکافاتی تَد! تطریحی!(

 یذ اًَاع هختلفی از کتاتای کوک آهَزضی رٍ پیذا کٌیذ.تًَ
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خالصص کٌن! خیلی از اساتیذی کِ االى ضوا تِ راحتی از طریق تلَیسیَى ٍ ایٌترًت ٍ دی ٍی دی ٍ ...هی تًَیذ 

تذریسطَى رٍ تثیٌیذ ها تِ زٍر هی تًَستین کتاتاضَى رٍ تخرین! تازُ ًِ تِ کیفیتی کِ االى تَی تازار ّست. پس 

قذر اهکاًاتی کِ دردسترستَى ّست رٍ تذًٍیذ ٍ سعی کٌیذ تِ تْتریي ٍجِ ازضَى استفادُ کٌیذ ٍ از اعتواد تِ 

 سقف ٍ اعتواد تِ کف تپرّیسیذ!
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 ... اینترنت رو رها کن!تن: هشقذم 
 

 

 

یا بذبختانه!( زهانی که ها دانش آهوز بودین از خوشبختانه )

 اینترنت و هوبایل و ... خبری نبود!

 فقط یه آتاری بود با دوتا دسته خلبانی!
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 قذم ّطتن:... ایٌتزًت رٍ رّب کي!!

 ضزٍع هی کٌنخت ایي فصل رٍ ثب یِ سَال هْن  استبد:

 ثفزهبییذ ّز سَالی ّست هي حبضزم؟ :آقب اجبسُ

 تَی خًَِ چٌذ سبػت در رٍس اس ایٌتزًت استفبدُ هی کٌی؟ کٌکَریثجیٌن ثِ ػٌَاى یِ داًص آهَس  : ثگَاستبد

 ذیذش ًکزدین قطغ ضذُ.چٌذ ٍقتِ تو قجال تَی خًَِ ایٌتذًت داضتین اهب االى آقب اجبسُ:

ی... خَضن کِ ایٌتزًت خًَِ رٍ قطغ کٌ درسبت ایٌقذر جذی ثبضی: احسٌت آفزیي!! فکز ًوی کزدم تَی استبد

 اٍهذ!!!

خًَِ ایٌِ کِ سزػتص ٍاسِ داًلَد فیلن ٍ سزیبل  خجبلتوَى ًذیذ ٍلی راستص دلیل قطغ ضذى ایٌتزًت :آقب اجبسُ

یِ سزٍیس ثبالتز االًن قطؼص کزدم اسن ًَضتن ٍاسِ  ٍ ّوص قطؼی داضت ٍاسِ ّویي هٌن رفتن خَة ًجَد

 تَی تَثتن!!

 رٍضي! هٌَ ثگَ فکز هی کزدم ٍاسِ توزکش ثْتز رٍی درسب ایٌتزًت رٍ قطغ کزدی! ن: سرضک!! ثِ ثِ چطواستبد

 

 

 هطبلؼِ حَاستَ جوغ کي!هَقغ 
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 : ٍلی اس ایٌتزًت هیطِ خیلی استفبدُ هفیذ کزد.آقب اجبسُ

 : حزف ضوب کبهال هٌطقی ٍلی ثیخَدُ!! استبد

ٍ  ٍاسِ یِ داًص آهَس کٌکَری هثِ سن هی هًَِ! درستِ کِ ایٌتزًت جٌجِ ّبی هفیذ سیبدی دارُ ٍلی ثِ ًظز هي

رٍی گَضی هَثبیل ٍ هطغَل ضذى ثب ٍاتس آح ٍ ٍایجز ٍ تلگزام استفبدُ اس اٍى ثِ خصَظ داضتي ایٌتزًت 

 ٍ..... دیگِ فبجؼست!

 ثِ ًظزتَى راُ حل ایي هطکل چیِ؟ آقب اجبسُ:

 !!  0011: خیلی سبدُ ثگن: ًَکیب استبد

تقزیجب تَی ّز  ّی!!! ثذٍى ّیچگًَِ ػَارض جبًجی ثزای داًص آهَسای کٌکَری!!کَچک، راحت، هطوئي، کبهال گیب

 خًَِ ای ّن یِ دست دٍهص پیذا هیطِ!

 

 یک ٍسیلِ ضزٍری ٍاسِ ثچِ ّبی کٌکَری! 0011ًَکیب 

 

گز اػتیبدتَى خیلی الجتِ ایي راُ حل ٍاسِ کسبیی ّست کِ ثِ ضذت ثِ گَضی ّبی َّضوٌذ هؼتبد ّستي هگز ًِ ا 

 ضذیذ ًجبضِ خَدتَى هی تًَیذ ایي قضیِ رٍ هذیزیت کٌیذ.

 اصال اس ایٌتزًت استفبدُ ًکٌین؟ : یؼٌی هی گیذاجبسُآقب 
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یشی ضذُ اس ایٌتزًت استفبدُ کٌیذ هثال یک ! فقط سؼی کٌیذ ثِ صَرت ثزًبهِ رّوچیي حزفی ًشدم هي استبد:

ری درس هی خًَی ٍای فبی گَضیتَ ، یب اگز ثیطتز ثب هَثبیلتَى کبر هی کٌی سؼی کي ٍقتی داسبػت در رٍس

! ًِ ایٌکِ هطغَل ایي گزٍُ ّبی الکی ثطی ٍ ٍ فقط تبین استزاحت رٍضٌص کٌی اٍى ّن فقط یِ رثغ خبهَش کٌی

 کلی اس ٍقتت ّذر ثزُ

 دارى سٍد جَاثطَى رٍ ثذم هگزًِ ًبراحت هی ضي! : خت دٍستبم اًتظبرآقب اجبسُ

 : ثجیي ػشیش دل ثزادر ثشار یِ حزفی رٍ خیلی رک ثْت ثشًن:استبد

تَی رضتِ یب ضْز هَرد ػالقت قجَل ثطی ّیچ ٍقت خَدتَ ًوی  هطغَل ضذى ثِ ایي هسبئل ًتًَیاگِ ثِ خبطز 

 ثخطی!

جَر ثطی تَی یِ ضْزی کِ چٌذصذ کیلَهتز ثب خًَت هثال فزض کي ثِ جبی ایٌکِ تَی ضْز خَدت درس ثخًَی هج

اًٍَقت ًِ تٌْب هججَری ثزای چٌذسبل اس خبًَادُ ٍ دٍستبت دٍر ثطی ثلکِ ثبیذ ثب  ثذی تحصیل فبصلِ دارُ اداهِ

 خیلی اس هسبئل ٍ هطکالت دیگِ هثِ سًذگی تَی خَاثگبُ، غذاّبی داًطگبُ ٍ... کٌبر ثیبی.

 پس هب ثزین ٍای فبی گَضیوَى رٍ خبهَش کٌین. اجبسُ: آقب

 احسٌت ثزٍ سٍدتز ایي کبرٍ اًجبم ثذُ. :استبد
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 روشهای تستی رو بی خیال!ن: ًهقدم 

 

 

 

 ًرسیدى ی که خوببعضی از روشهای تستی هثه هوزای زرد

 هی هوًي!

خیلی خوشکلي اها فقط واسه جلوی ههووى خوبي ًه برای  

 خوردى!
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 لذم ًْن:سٍضْبی تستی سٍ ثی خیبل!!

 بل جٌجبلی تشیي هجبحث کٌکَس یؼٌی سٍضْبی تستی!دس ػیي حخت ثشین سشاؽ یکی اص هْن تشیي ٍ 

 ثِ ًظش ضوب سٍضْبی تستی ٍ هیبى ثش ٍاسِ کٌکَس هفیذى؟ :آلب اجبصُ

 دلیمب ّذف هي اص ایي ثخص پبسخ ثِ ّویي سَال ّستص. استبد:

 ثِ سَال ضوب ثضاسیذ یِ تؼشیف اص سٍش تستی داضتِ ثبضین:اهب لجل اص جَاة دادى 

کِ ثشای پبسخ ثِ ثشخی اص سَاالت چْبس  سٍش ّبی تستی ػوَهب ثِ ساُ حل ّبی هیبى ثش ٍ کَتبّی گفتِ هی ضِ

 ٍ جٌجِ کلی ًذاسى یؼٌی هوکٌِ اص یک سَال تب سَال ثؼذی تغییش کٌي! گضیٌِ ای ثِ کبس هیبى

 ثِ چِ دسد هب هی خَسُ؟: ایي تؼشیف آلب اجبصُ

 : اتفبلب خیلی ّن ثِ دسد هی خَسُ!استبد

دٍهب ایي ساُ حل لبثل استفبدُ ّست. ثؼضی اص تست ّبتَی تؼشیف ثبال گفتین کِ اٍال ساُ حل تستی فمط ٍاسِ 

 هوکٌِ دیگِ ثِ کبس ًیبى! یؼٌی ثب یِ تغییش کَچیک تَی صَست سَال جٌجِ کلی ًذاسىّب 

 ًظش ضوب ساُ حلْبی تستی ثذسد ًوی خَسى؟ : پس ثِآلب اجبصُ

 : ًخیل!!! هي ّوچیي حشفی ًضدم.استبد

 اگِ خیلی هختصش ثخَام ثگن ساُ حل ّبی تستی هی تًَي هفیذ ثبضي ٍلی ًِ ثشای ّوِ! !ثجیي جبًن 

 : هٌظَستَى سٍ هتَجِ ًوی ضن؟آلب اجبصُ

 : ثضاس دلیك تش ثشات تَضیح ثذم:استبد

هثِ حشکت ثشگشدٍى تَی فَتجبل هی هًَِ کِ خیلی لطٌگِ ٍ ّوِ اص دیذًص لزت هی  ثِ ًظش هي ساُ حل تستی

 ٍ دس ّوِ ضشایط اهکبى پزیش ًیست! ثشى اهب دس ػول ٍ تَی صهیي هسبثمِ اجشای ایي حشکت ثِ ساحتی
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 ثِ ًظش هي سٍش تستی صهبًی هی تًَِ هفیذ ثبضِ کِ ضوب ثِ سٍضْبی اصلی حل هسئلِ هسلط ثبضی کِ دس ایي 

دس صَست تغییش دس صَست هسئلِ هی تًَی  دٍهب سٍضْبی تستی ٍ هیبى ثش سٍ خیلی خَة هتَجِ هیطی اٍالصَست 

سٍش ّبیی سٍ کِ ثلذی ثِ تٌبست اٍى تغییش ثذی. حتی ثب تکشاس ٍ توشیي هی تًَی اص خَدت سٍضْبی جذیذ ٍ 

 دس ٍکٌی! جبلت

 

 یِ ثشگشدٍى صیجب!

 

 خَثي؟آلب اجبصُ: پس سٍضْبی تستی 

ًخیل! دلت کي هي گفتن سٍضْبی تستی هی تًَي خَة ٍ هفیذ یب حتی هضش ثبضي ٍلی هتبسفبًِ اکثش  استبد:

 !اٍلبت ساجغ ثِ لبثلیت ّبی ایي سٍضْب اغشاق هیطِ

دس ٍالغ اگش ثِ کبسگیشی سٍش ّبی تستی ًبضی اص تجحش ضوب تَی هَضَع هَسد ًظش ثبضِ ایي سٍضْب خیلی هفیذى اهب 

فمط یِ سشی سٍضْب سٍ حفظ کشدُ ثبضیي هطوئٌب اٍى طَسی کِ اًتظبس  ثذٍى تسلط داضتي ثِ اصل هَضَعاگش ضوب 

 داسیي ثِ کبستَى ًویبى!

یِ ًکتِ دیگِ ّن ثْت ثگن ثیي خَدهَى ثبضِ! خَد هي ّن هَلؼی کِ ٍاسِ کٌکَس هی خًَذم خیلی اص ایي سٍضْب سٍ 

)یؼٌی RMTکشدم! اسوطَى ّن ثِ صَست خالصِ گزاضتِ ثَدمثلذ ثَدم حتی اص خَدم سٍضْبی جذیذ دس هی 

 سٍضْبی هي دسآٍسدی تستی!!(
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اهب سش جلسِ کٌکَس ثِ خبطش حجن صیبد هطبلت ٍ استشسی کِ ثِ ّش حبل دس اٍى هَلغ ٍجَد داسُ خیلی اص ایي سٍضْب 

 .ثِ کبسم ًیَهذ

داد اهب دس صهیي هسبثمِ ٍ ٍسط اٍى ّوِ  هیطِ اًجبهص ش توشیي خیلی ساحتگشدٍى کِ سدلیمب هثِ حشکت ثش

 آدم،ضلَغی ٍ خستگی لضیِ خیلی هتفبٍتِ!

 پس یؼٌی ایي ّوِ سٍضْبی تستی کِ تَی کالسْب ٍ ثشخی کتبثب هطشح هیطِ ثِ کبس ًویبى؟ آلب اجبصُ:

اص ایي ساُ  خیلی ًِ کِ ثِ کبس ًویبى.. اهب حمیمتص سٍ ثخَای ثِ ػٌَاى کسی کِ سبلْب دس حبل تذسیس ّست استبد:

 حل ّب ثؼذ اص کلی فکش ٍ ثشسسی ثِ رّي آدم هیبى ًِ تَی ّوَى ًگبُ اٍل!

ثِ ػٌَاى کالم آخش تب صهبًی کِ سٍی هفبّین اصلی دسس هسلط ًطذیي سشاؽ سٍضْبی تستی ًشیي چَى حسبثی 

 گوشاّتَى هی کٌِ!
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 به بعدش فکر ًکي!ن: هدقدم 

 

 

 

 تَ زًدگی هي

 فقط یه هَرد هست که اصال به بعدش فکر ًوی کٌن! 

 اًٍن ٍقتیه که ته دیگ هاکارًٍی هیسارى جلَم !
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 لذم دّن: تِ تعذش فکر ًکي!

 : یِ سَال داضتن؟آلا اجازُ

 : تفرها؟استاد

 : تِ ًظر ضوا رضتِ پسضکی رٍ تسًن تْترُ یا دًذٍى پسضکی؟آلا اجازُ

 الثتِ یِ سَال دیگِ ّن پسرخالن داضت گفت ازتَى تپرسن کِ رضتِ ترق تْترُ یا هکاًیک؟

 : تِ ًظر هي ّیچکذٍم!استاد

 کٌیذ؟: ضَخی هی آلا اجازُ

تَی عالن ٍالعیت ًِ تَ  : ًخیل! خیلی ّن جذی هی گن! ایي رضتِ ّایی کِ ضوا گفتیي ّوطَى خَتي اهااستاد

 خیال ضوا!

 ضوا ّر رٍز تَی خیالت پسضکی لثَل هی ضی تعذ تغییر رضتِ هی دی تِ دًذٍى حتی هوکٌِ تری دارٍسازی!

 آرزٍّاش فکر کٌِ؟ : هگِ تذُ کِ آدم اّذاف تسرگ داضتِ تاضِ ٍ تِآلا اجازُ

: ًخیل! ّیچن تذ ًیست. اتفالا داضتي ّذف الزهِ هَفمیت در ّر کاریِ هطکل ایٌِ کِ در اکثر هَارد ّذف استاد

ٍ تچِ ّا تِ جای تورکس رٍی درساضَى ّوص تِ تِ فکر ایٌي کِ کذٍم رضتِ  جای خَدش رٍ تِ خیال پردازی هی دُ

 آخر سر ّن ًذاضتي تورکس تاعث هیطِ کِ تِ ّیچ کذٍم از خَاستِ ّاضَى ًرسي! ٍ داًطگاُ لثَل هی ضي!

 اصال تسار یِ هثال جالة ترات تسًن:

 از تچگی هاضیي هَرد عاللِ هي الهثَرگیٌی تَدُ! اها هي تعذ از ایي ّوِ سال الهثَگیٌی ًذارم هیذًٍی چرا؟

 آلا اجازُ: چَى پَلص زیادُ!

 !کِ هي الهثَرگیٌی رٍ دٍس داضتن اها ّذفن داضتي ایي هاضیي ًثَدٌِ : ًِ! دلیلی اصلیص ایاستاد

 : ها گیج ضذین هیطِ تیطتر تَضیح تذیذ؟آلا اجازُ
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ضوا هوکٌِ خیلی چیسا رٍ دٍس داضتِ تاضی ٍلی ٍلتی ّذفت رسیذى تِ یکی از اًٍْا تاضِ ترای  !: تثیي جاًناستاد

رسیذى تْص تالش هی کٌی. هي اگِ ّذفن خریذى یِ الهثَگیٌی تَد هی تایست تراش از تچگی تالش ٍترًاهِ 

 ریسی هی کردم. دٍس داضتي خالی کافی ًیست!

 

 )راستص رًگص زیاد پسٌذم ًثَد فعال دست ًگِ داضتن!!( ایٌن از الهثَرگیٌی کِ لرار تَد تگیرم

 : پس ها تْترُ تگین ّذفوَى لثَل ضذى تَی رضتِ پسضکیِ!آلا اجازُ

 : لثَل اها یِ سَال: ترای لثَلی تَی رضتِ پسضکی تِ چِ چیسی ًیاز داری؟استاد

 : یِ رتثِ خَب!آلا اجازُ

: احسٌت! الزهِ لثَلی تَی رضتِ پسضکی ایٌِ کِ یِ رتثِ خَب تیاری تٌاترایي اٍل رٍی ایي ّذفت تورکس استاد

تعذ از ایٌکِ یِ رتثِ خَب آٍردی هی تًَی تا خیال  ترای کسة یِ رتثِ تَج! اًجام تذُکي ٍ توام تالضت رٍ 

 راحت اًتخاب رضتِ کٌی ٍ رضتِ ٍ داًطگاُ دلخَاّت لثَل تطی.

 : یِ سَال دیگِ؟اجازُآلا 

 : تَگَ جاًن!استاد

 : ترای لثَلی تَی رضتِ پسضکی تایذ هیاًگیي درصذام چمذر تاضِ؟آلا اجازُ
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 ب سَالت یِ خاطرُ ترات تعریف کٌن:تثیي جاًن تسار لثل از جَا... : ضَى پخ درصذ!!!استاد

سط از لضا تچِ هیستاى اٍى سال کٌکَر داضت ٍ ،یادم هیاد چٌذ سال پیص رفتِ تَدین خًَِ یکی از الَام هْوًَی

از رتثِ ّا ٍ لثَلی ّای سال لثل هذرسطَى ضذ از حفظ توام رتثِ ّای خَب ٍ درصذایی کِ  صحثتْا  ٍلتی حرف

 ّر کذٍم تَی کٌکَر زدُ تَدى رٍ ترام گفت!

تعذ از پرسیذم کِ اٍى ٍعاللِ!! تعجة کردُ تَدم یِ سَال خیلی سادُ فیسیک ازش  هٌن کِ از ایي ّوِ آهادگی

 !؟؟ حضَر رّي ًذارماالى  : گفت کلی فکر کردى

 ًتیجِ اخاللی ایٌکِ:

تِ جای فکر کردى تِ هسائل حاضیِ ای سعی کٌیذ فمط رٍی درساتَى تورکس کٌیذ.تعذ از کٌکَر ٍلت ترای ایي تحثا 

 فراًٍٍِ!

 ٍ اها جَاب سَالت:

تستگی زیادی تِ سطح سختی سَاالت، هیساى آهادگی رلثا،ًَع راستص ًویطِ یِ درصذ دلیك رٍ رکر کرد چَى 

هٌطمِ، ٍ ّسارتا ًکتِ دیگِ دارُ. اها اگِ خیلی اصرار داری هی تًَی تری سایت کاًَى ٍ کارًاهِ لثَلی ّای سالْای 

 لثل رٍ تَی رضتِ ٍ ضْر خَدت ًگاُ کٌی. اها تازم تاکیذ هی کٌن ایي صرفا یِ همایسِ سراًگطتی ّست ًِ یِ

 کی؟ٍلاًَى دلیك ا

 !کیٍ: اآلا اجازُ
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 یازدهن: دوره رو دریاب!قدم 

 

 

 

 جوله هاها بسرگ به نوه دوس داشتنیش:

 الهی دورِت بگردم! 

 شوا هن که خیلی درسا رو دوس دارید!

 باید زیاد دورشوى بگردید! پس
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 لذم یبصدّن: دٍسُ سٍ دسیبة!!

 صتلَیضیَى دیذی؟ا: هیگن ضوب ٍصًِ ثشداسی سٍ کِ حتوب استبد

: اسُ ٍلتی ثچِ ثَدم ّویطِ ٍلتی تَی تلَیضیَى سضبصادُ ٍصًِ ّب سٍ ثبالی سشش هی ثشد کلی رٍق هی آلب اجبصُ

 کشدم!

  !خَةّن : خیلی استبد

اٍى ّن اص ًَع )ایي سٍ پشسیذم کِ ثگن اص ًظش هي آهبدُ ضذى ٍاسِ کٌکَس یِ جَسایی هثِ هسبثمبت ٍصًِ ثشداسیِ 

 (دٍ ضشة!

 : چطَس؟آلب اجبصُ

 ثجیي تَی ٍصًِ ثشداسی یِ ٍسصضکبس ٍاسِ هَفك ضذى ٍ سفتي سٍی سکَ ثبیذ چٌذتب ٍیژگی داضتِ ثبضِ:

پشتی هوکٌِ ثشاش گشٍى توَم ثطِ! دلیمب هثِ کٌکَس کِ توشکض حَاس  : توشکض حَاس ثبال چَى کَچکتشیي حَاساٍل

 خیلی خیلی هْوِ

: اًتخبة ٍصًِ هتٌبست ثب تَاًبیی ّب ٍ لبثلیت ّبش دلیمب هثِ ثچِ ّبی کٌکَسی کِ ثبیذ هیضاى ٍ سبػبت دٍم

 هطبلؼطَى سٍ دلیمب هتٌبست ثب تَاًبیی ّبضَى اًتخبة کٌي!

 ثبضِ چی هیطِ؟ اص تَاًص بثی سٌگیي تشحبال یِ سَال؟ اگش ٍصًِ اًتخ

ٍلتی هی خَاد اٍى سٍ ثبالی سش ثجشُ صٍسضَى ًوی  اهب سٍ تب سٍی سیٌِ ثبال ثیبسُ: ّیچی هوکٌِ ثتًَِ ٍصًِ لب اجبصُآ

 سسِ ٍ هججَسُ ثٌذاصش صهیي!!

  : احسٌت! خَضن هیبد ٍسصضکبسی!استبد

کٌکَسی هیَفتِ یؼٌی اٍل کبس کِ هی خَاى هطبلؼطَى سٍ ضشٍع هتبسفبًِ دلیمب ّویي اتفبق ٍاسِ خیلی اص ثچِ ّبی 

کٌي یِ ػبلوِ کتبة دٍس خَدضَى جوغ هی کٌي)هثِ ّوَى ٍصًِ سٌگیي( اهب ٍلتی ًَثت ثِ هشٍس ایي هطبلت تَ 
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خیلی اص ثچِ ّب هَفك ًوی ضي ٍ تبصُ هی فْوي کِ چِ اضتجبّی  سٍصای آخش هیشسِ )یؼٌی ثشدى ٍصًِ ثبالی سش(

 چبسُ ای جض تسلین ًذاسى!!کشدى ٍ 

داًص آهَصای کٌکَسی ثذست آٍسدم ثبیذ ثگن  خالصِ کالم ثِ ػٌَاى یِ تجشثِ هْن کِ اص ثشخَسد ثب تؼذاد صیبدی اص

کِ دلیل ػذم هَفمیت اکثش ثچِ ّب تَی کٌکَس ایي ًیست کِ ثِ اًذاصُ کبفی هطبلؼِ ًذاضتي ثلکِ ایٌِ کِ ًتًَستي 

 دٍسُ سٍ جذی ثگیشیي! سٍ دٍسُ ٍ جوغ ثٌذی کٌي ثٌبثشایي:خَة ٍ ثِ هَلغ هطبلؼبتطَى 

 

 تَ دسست اًتخبة کي! ٍصًِ ّب

 ّش دسسی سٍ چٌذثبس دٍسُ کٌین خَثِ؟: آلب اجبصُ

 .: خت ًویطِ جَاة دلیك ثِ ایي سَال داداستبد

ٍ ثب یکی دٍثبس خًَذى ّوِ  )ٍ پبیِ صثبًص ّن اص ثچگی لَی ثَدُ ثبضِ(هثال هوکٌِ یِ ًفش ػبضك دسس صثبى ثبضِ 

هسلوب ّوچیي فشدی چَى  اص طشف دیگِ هوکٌِ یِ ًفش اص ثچگی اص صثبى هتٌفش ثبضِ .کلوِ ّب ٍ لَاػذ سٍ یبد ثگیشُ

ٍاسِ کٌکَس هججَسُ صثبى ثخًٍَِ!! لبػذتب رٌّص دس همبثل یبدگیشی همبٍهت هی کٌِ ٍ ضبیذ ثؼذ اص سِ چْبس ثبس دٍسُ 

 اضتِ ثبضِ!ّن خیلی ثبصدُ خَثی ًذ

 اهب ثِ ػٌَاى یِ لبػذُ سبدُ ثبیذ اًٍمذس یِ دسس سٍ هشٍس کٌیذ کِ خَدتَى حس کٌیذ کِ سٍی هطبلجص هسلط ضذیذ.

 : اص کجب ثفْوین کِ هسلط ضذین؟آلب اجبصُ

 : سَال جبلجی پشسیذی!استبد
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 ثِ ًظش هي تسلط سٍی یِ دسس چٌذتب ًطًَِ داسُ:

 ایٌکِ هی تًَی اٍى دسس سٍ ثِ صثَى خَدت خیلی سٍٍى تَضیح ثذی. اٍل

ٍاسِ ضوب ثِ حذالل  : اگش اٍى دسس ثیطتش حبلت هسئلِ ای داسُ اضتجبّبت هحبسجبتی ٍ فشاهَضی فشهَلْبدٍم

 سسیذُ ثبضِ!

 ثِ لَل یکی اص داًطوٌذای سیبضی هیگِ:

یب ًِ ثبیذ ثتًَیذ ٍلتی اص خًَتَى هیشیذ ثیشٍى اٍى اگش هی خَایذ ثذًٍیذ کِ یِ هطلت سیبضی سٍ خَة فْویذیذ 

 هطلت سا ٍاسِ اٍلیي فشدی کِ دیذیذ تَضیح ثذیذ ٍ ثْص ثفْوًَیذ.

طَس  ایٌکِ ثتًَی سٍی تست ٍ سَاالت کٌکَس کبهٌت ثزاسی یؼٌی ایٌکِ سٍی اًٍْب ًظش ثذی هثال ثگی اگش فالى سَم

خالصِ ایٌکِ ثتًَی اص خَدت  ایٌجَسی تغیییش ثذى سخت تش هیطذ!سٍ گفت جبلجتش هیطذ یب اگش ایي گضیٌِ  هی 

سَاالی جبلت طشح کٌی! الجتِ ّویي جب ثگن کِ ایي هَسد احتیبج ثِ تسلط ثبالیی ثِ هطبلت داسُ کِ هوکٌِ ثِ ایي 

 .آسًَی ثذست ًیبد
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 دوازدهم: حرفه ای بخون!قذم 

 

 

 

 ساعت! ( 21بعضی ها حرفه ای می خوابه ) روزی 

 وعذه! ( 6بعضی ها هم حرفه ای می خورن ) روزی 

 ولی فقط تعذاد کمی حرفه ای درس می خووه!
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 قذم دٍاصدّن2 حشفِ ای ثخَى!

 سسیذین ثِ قذم دٍاصدّن! ایي قذم سٍ هثِ خیلی اص قذم ّبی دیگِ ثب یِ خبطشُ ضشٍع هی کٌن2

سبلْب پیص کِ داًطدَی سبل آخش کبسضٌبسی ثَدم یِ سٍص سفتِ ثَدم دیذى یکی اص دٍستبم، ثؼذ اص سالم ٍ احَال 

 یف ًیستی؟!سش کِ کشُ! ثْص گفتن چی ضذُ پسش !م خیلی پَشسی دیذپُ

 هي ّیچی یبد ًوی گیشم! ...هي خٌگن ! ...اٍى ّن ضشٍع کشد ثِ ًبلیذى کِ هي ثشثختن

 یِ ًگبُ ثْص اًذاختن ٍ گفتن2 حبال چی ضذُ کِ ایي قذس ًبساحتی؟

 اٍى ّن سشش اًذاخت صیش ٍ گفت2 ًتبیح کٌکَس اسضذ اٍهذُ! هي گٌذ صدم!

 خت سبل دیگِ دٍثبسُ سؼی کي. هٌن ثْص گفتن2 ایي کِ هسئلِ هْوی ًیست!

دسسب سٍ هطبلؼِ کشدُ ثَدم ثِ خػَظ سٍی دسس سیبضی  ت ًب اهیذی گفت2 ٍلی هي اهسبل کلاًٍن ثب یِ حبل

)اٍى هَقغ فقط یِ هلیَى پَل کالس سیبضی دادُ ثَد!( اهب  ٍ کل سیبضی سٍ ثب استبد... کالس سفتن خیلی کبس کشدم

 آخشش سیبضی سٍ صدم هٌفی یک دسغذ!

چَى هی دًٍستن ایي استبدی کِ اٍى هی گفت آدم هؼشٍف ٍ  ...ٍقتی ایي حشفَ اص دٍستن ضٌیذم سفتن تَی فکش

 هؼتجشی ّست ٍ ًحَُ دسس دادًص ّن خَثِ! پس هطکل اص کدب ثَد؟!

 !2 حتوب ًشسیذُ ثَد دٍسُ کٌِآقب اخبصُ

سٍ خَة دٍسُ کٌی حذاقل ثب اٍى  چَى ضوب ٍقتی ًوی سسی دسسب ًِ! هطکل خذی تش اص ایي حشفب ثَد! 2استبد

. اهب دسغذ هٌفی ثب اٍى ّوِ کالس ٍ خضٍُ ًطَى هی داد کِ یِ دسغذ ثضًی 51-51هطبلجی کِ خًَذی هی تًَی 

 هطکل پبیِ ای ٍخَد داسُ. ٍاسِ ّویي یِ فکشی ثِ رٌّن سسیذ تب ضبیذ ثتًَن هطکل سٍ ثفْون!

 ضشٍع کٌِ؟!2 حتوب ثْص گفتیذ کِ سیبضی سٍ اص پبیِ آقب اخبصُ
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! یِ سٍص ثب دٍستن قشاس گضاضتین ٍ سفتین هیذٍى اًقالة ٍ دٍ ًسخِ اص یِ کتبة سیبضی هٌْذسی 2 ًِ خبًناستبد

ٍ ثشًبهِ سیضی کشدین کِ ّفتِ آخش تبثستَى کِ خبًَادُ دٍستن هی خَاستي ثشى هطْذ ثطیٌین ایي کتبة سٍ گشفتین 

 اٍل تب آخش ثخًَین.ّوبٌّگ ثب ّن اص 

سبػت فقط سیبضی هٌْذسی هی  51-51سد ًیبسم! ّویي ثشًبهِ سٍ اخشا کشدین ٍ ثِ هذت دُ سٍص سٍصی سشت سٍ د

 ) اًػبفب ّن دسس سٌگیي ٍ ًکتِ داسی ّست.( خًَذین!

 2 هطکل سٍ پیذا کشدیذ؟آقب اخبصُ

 2 خت هؼلَهِ!!تبداس

یِ ثبلطت  ثِ ػٌَاى چکٌَیس!  ُسٍ چْبستب کشد A4ٍقتی ثب دٍستن ضشٍع کشدین ثِ هطبلؼِ کتبة دیذم اٍى یِ کبغز 

 ...ّن گزاضتِ پطت کوشش ٍ ًطستِ داسُ سیبضی هی خًَِ!

 !یِ هذت صیش ًظشش داضتن ٍ دیذم داسُ هثِ کتبة داستبى سیبضی سٍ هی خًَِ! ٍ اغال دست ثِ قلن ًوی ثشُ 

 دست ثِ قلن ًوی ضی؟ ؟ پس چشا خَدتیک سبػت کِ گزضت ثْص گفتن2 پسش ایي چِ طشص سیبضی خًَذًِ!

اٍى ّن ثب یِ حبلت حق ثِ خبًجی گفت2 خت داسم هی خًَن دیگِ! تب ایٌدب توبم هثبلْب سٍ فْویذم. ّشخب هطکل 

 داضتن هی ًَیسوطَى!

ي طشص خًَذى ثِ دسد خَدت هی خَسُ! اگِ قشاس ثِ فْویذى یِ هَضَػِ هٌن ٍقتی هٌن ػػجبًی ضذم گفتن2 ای

اهب آیب خَدم هی  ّوِ سٍ دسیجل هی صًِ هی فْون چِ کبس هی کٌِ! سٍ هیگن ًِ پشتقبلیِ!( )سًٍبلذٍ ثشصیلیِ سًٍبلذٍ

 تًَن ایي حشکبت سٍ اًدبم ثذم!؟؟) اٍى صهبى ٌَّص خجشی اص هسی ًجَد!(

 ًِ ایٌکِ حلطَى سٍ ًگبُ کٌی؟ تَ ثبیذ توبم هسبئل سٍ اػن اص سبدُ ٍ سخت خَدت حل کٌی 

 حشف ضوب سٍ قجَل کشد؟ 2آقب اخبصُ

 سٍ اغالح کشد. ص2 اٍلص صیش ثبس ًوی سفت اهب کن کن سٍضاستبد

 2 آخشش چی ضذ؟ سبل ثؼذ سیبضی سٍ خَة صد؟آقب اخبصُ



حسیي ایضى                                                                             سٍضْبی ػذم هَفقیت دس کٌکَس!      

62 

 

2 خَة؟!!! .... ػبلی صد!! ثیي خَدهَى ثبضِ سبل ثؼذ کِ دٍتبهَى کٌکَس داضتین سیبضی سٍ اص هي ّن ثبالتش صد استبد

 ضبیغ ثَد!! () ایي تیکص دیگِ خیلی 

 2 پس هب ّن ثبیذ توبم هسبئل کتبة سٍ خَدهَى حل کٌین؟آقب اخبصُ

 )الجتِ تَی دٍس اٍل هی تًَیذ اص ثشخی هسبئل کِ ثشاتَى سخت ٍ سٌگیٌِ غشفٌظش کٌی(.2 دقیقب ! استبد

تَی هشاحل ثؼذی یؼٌی ٍقتی ضوب سٍی هسبئل هسلط ضذیذ ثبیذ ثتًَیذ اکثش هسبئل ٍ  !تبصُ ایي اٍلیي هشحلست 

ٍ یب حتی اص  ثب ّن تشکیت کٌیذ تب خبلت تش ثطي سٍ هسبئلتست ّب سٍ اص سٍضْبی دٍم ٍ سَم ... حل کٌیذ، 

 خَدتَى سَال طشح کٌیذ!

وًَِ! ٍقتی هیگي طشف تَی کتبة ثبقی ًَیسی کِ خبی سفیذ ٌی ثبیذ ایٌقذس تَی کتبة اص خَدت یبدداضت ثٌیؼ

 !هطلت سٍ خَسدُ یؼٌی ایي

ثخػَظ دس هَسد تست ّب ثبیذ تک تک گضیٌِ ّب سٍ تحلیل کٌیذ ٍ اگش تَی یِ کتبة اص سٍش تطشیحی هسئلِ سٍ 

یِ سَال  سٍ تغییش ثذیذ تب غَست سَال، حل کشدُ ضوب تستی حل کٌیذ ٍ اگِ تستی حل کشدُ ضوب تطشیحی حل کٌیذ

 خذیذ اصش دس ثیبد ) تَخِ کٌیذ کِ طشاحبى کٌکَس ّن خیلی اٍقبت ّویي کبس سٍ هی کٌٌذ!(

 ثضًیذ؟ 2 هیطِ یِ هثبلآقب اخبصُ

 اٍل ثشین سشاؽ یِ هثبل کَچیک اص سیبضی22 حتوب ! استبد

 ًوَداس کذام تبثغ هی ثبضذ؟ ضکل هقبثل 2سَال

 |  |  الف( 

 | |    ة(  

 | |      ج(   

 |   |   د(  
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 2 هب سشیغ حلص کٌین؟آقب اخبصُ 

 ! 2 ًخیل! الصم ًیستاستبد

الهتی ایٌْوِ تَی ایي چٌذ غفحِ )ًبس اگِ قشاس ثش سشیغ حل کشدًِ خَدم  ّن هی تًَن خیلی ساحت خَاثَ دس ثیبسم!

  دس هَسد ًحَُ حل هسبئل سٍضِ خًَذم!(

سسن       ٍ    اٍل اص ّوِ ًوَداس ٍ تِ ٍ تَی اٍى سٍ دس ثیبسین! هب هی خَاین ایٌدب تست سٍ هَضکبفی کٌین!

 کي ثجیٌن؟

 2 ًوَداسضَى سٍ فشاهَش کشدین!آقب اخبصُ

ًوَداس تَاثغ ًوبیی کِ حفظ ُ ثَدی کِ االى فشاهَضطَى کشدی؟! 2 ثِ ثِ! چطون سٍضي!؟ هگِ حفظطَى کشداستبد

ثؼذش ٍ ّویطِ هثجتي! ( یؼٌی یب غؼَدیي یب ًضٍلی)ثغ ًوبیی یکٌَا ّستي افقط کبفی ثذًٍی تَ ! کشدى ًوی خَاد

 کِ داسم آهبدُ هی کٌن ایٌدب فشغت ًیست تَی کتبة سیبضیپیذا کٌی ٍ...) ∞  هقذاس تبثغ سٍ دس ًقطِ غفش ٍ

 (هفػل ثشات تَضیح هیذم

 

   وَداس ً                                                      ًوَداس                    

 خت حبال ثشین سشاؽ تحلیل گضیٌِ ّب2

 چدَسی هیطِ؟ الف ثگَ ثجیٌن ًوَداس گضیٌِ
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ّوَى  |  |  داس ثٌبثشایي ًوَّویطِ هثجتِ ثٌبثشایي قذسهطلق تبثیشی سٍش ًذاسُ     2 چَى تبثغآقب اخبصُ

 هیطِ    ًوَداس 

 ّن دقیقب ّویٌطَسُ! دالجتِ گضیٌِ  ٍاقغ ایي گضیٌِ یِ خَسایی سد گن کٌیِ!2 احسٌت خَضن اٍهذ! دس استبد

 2 اٍل اص ّوِ تکلیف قذسهطلق سٍ هطخع هی کٌین ةثشین سشاؽ گضیٌِ 

    | |  {
 اگش            

 اگش            
 

 یؼٌی2     هیطِ  | |  ًوَداس  ّبی هثجت xثشای پس 

 

 

 

 

 

 

 یؼٌی2    هیطِ  | |  ًوَداس  ّبی هٌفی xثشای ٍ 
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 ّست. ةکِ ثب کٌبس ّن گضاضتي دٍ ًوَداس ثبال ثِ ًوَداس دادُ ضذُ دس سَال هی سسین! پس گضیٌِ غحیح گضیٌِ 

 2 توَم ضذ؟ ثشین تست ثؼذی؟آقب اخبصُ

 چ! تبصُ ضشٍع ضذ!2 ًُاستبد

  هثل قسوت قجل داسین2  !جٍ اهب گضیٌِ 

   | |  {
 اگش           

 اگش             
 

 یؼٌی2    هیطِ  | | ًوَداس  ّبی هثجت xثشای پس 

 

 

 

 

 

 2یؼٌی     هیطِ  | | ًوَداس  ّبی هٌفی xثشای ٍ 
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 هیط2ِ | | کِ ثب کٌبس ّن گضاضتي دٍ ًوَداس ثبال ًوَداس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّن کِ تَضیح دادم! ) ػالهت قذس هطلق سشکبسیِ!( ددس هَسد گضیٌِ 

 چٌذتب سَال2خت حبال 

 هطتق پزیشًذ؟    اص ثیي گضیٌِ ّب کذٍهطَى دس 

 هطتق پزیشًذ دٍ  الف2 فقط گضیٌِ ّبی آقب اخبصُ

 چی؟ جٍ  ة2 احسٌت! گضیٌِ ّبی استبد

 ًقطِ گَضِ ای داسى ثٌبثشایي هطتق پزیش ًیستٌذ.     دس  جٍ  ة2 گضیٌِ ّبی آقب اخبصُ

 2 خیلی خَثِ! استبد
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حسبة کي ثجیٌن فقط یبدت ثبضِ کِ هطتق تبثغ ًوبیی     تَی  ةحبال هطتق چپ ٍ ساست سٍ ثشای گضیٌِ 

 هیط2ِ

                         

 2 ٍاسِ هطتق گیشی ّن ثبیذ اٍل تکلیف قذسهطلق سٍ هطخع کٌین کِ قجال اًدبهص دادین2آقب اخبصُ

    | |  {
 اگش            

 اگش            
 

 ثٌبثشایي هطتق چپ ٍ ساست تبثغ ایي ضکلی هیط2ِ

   هطتق ساست                        

  هطتق چپ                     

 ثٌَیس    دلِ خطَط هوبس چپ ٍ ساست سٍ ّن دس 2 خیلی خَة! حبال هؼباستبد

 2 ایٌن خیلی سبدست2آقب اخبصُ

              (          )                        

                   هوبس ساست    

 

              (        )                        

                   هوبس چپ    

 2 احسٌت! حبال کِ هؼبدلِ خطَط هوبس سٍ ًَضتی خَدت هیتًَی خَاة سَاالی صیش سٍ ّن دس ثیبسی2استبد

  هوبس ساست هٌحٌی چِ صاٍیِ ای ثب هحَسX ّب هی سبصد؟ 

  هوبس چپ هٌحٌی چِ صاٍیِ ای ثب هحَسY  ّب هی سبصد؟ 
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  هسبحت هثلثی کِ هوبس ّبی چپ ٍ ساست هٌحٌی ثب هحَسX  .ّب هی سبصًذ سا حسبة کٌیذ 

 ..... 

 

 2 ٍلی ایٌطَسی کِ خیلی طَل هی کطِ؟!آقب اخبصُ

 2 هسلوب!! استبد

دس  !خیلی ثْتش اص ایٌِ کِ ّضاستب تست سٍ سشسشی حل کٌی ػذتب تست سٍ ایٌطَسی حالخی کٌیسیٍلی اگِ ضوب 

ضوي تَی ایي سٍش استجبط ثیي هطبلت ّن خیلی ثْتش ثشقشاس هیطِ هثال تَی ّویي هثبلی کِ حل کشدین 

 ػالٍُ ثش ًوَداسّب ثحث قذس هطلق، هطتق چپ ٍ ساست ٍ هؼبدلِ خط هوبس سٍ ّن هشٍس کشدین.

 .خت ایي ّن اص یِ هثبل کَچیک سیبضی

کِ دس ایٌدب هی خَاین ثب ّن ثْص ًگبُ کٌین ضجبّت صیبدی ّست کِ ثیي سَاالی کٌکَس  اهب آخشیي هطلجی

ٍ ًطَى هیذُ کِ طشاحبى کٌکَس اکثش سَاالت سٍ ثب تغییش هختػش تست ّبی کٌکَسّبی  سبلْبی هختلف ٍخَد داسُ

 قجلی طشح هی کٌٌذ!

]   اگش   192کٌکَس تدشثی  511سَال 
    
   

]  ٍ   [
    
  

ثبضٌذ هبتشیس  [

 کذام است؟        

 !ٍ هحبسجِ هؼکَس آى   ُ ّست، تفشیق دٍ هبتشیس خت حل ایي سَال ّن کِ خیلی سبد

 !تدشثی 15دس کٌکَس  511تست ضوبسُ حبال ًگبُ کٌیذ ثِ 

]  اگش  
  
   

]  [
  
  

 کذام است؟ Xثبضذ ٍاسٍى هبتشیس  [

 کپی ّویي تست ّست ثب تغییش اػذاد! 19ّویٌطَس کِ هی ثیٌیذ تست سبل 

 حبال یِ هثبل دیگ2ِ
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∫     اگش 192کٌکَس تدشثی  515سَال 
      

√       √ 
 

 کذام است؟     آًگبُ        

 سٍ ًگبُ کٌیذ2 15سبل  515تست حبال 

∫     اگش 152کٌکَس تدشثی  515سَال 
      

√ 
 کذام است؟     آًگبُ         √     

 تکشاس ضذُ! 19ثب کوتشیي تغییش تَی سبل  15ثبص ّن هی ثیٌیذ کِ تست سبل 

 ثبصم یِ هثبل دیگ2ِ

      2 دس تبثغ ثب ضبثط19ِکٌکَس تدشثی  511سَال
      

   √       
                  اگش  

 کذام است؟             آًگبُ 

 سٍ ًگبُ کٌیذ2 11سبل 511تست حبال 

        اگش 2 11کٌکَس تدشثی  511سَال
    

    √   
آًگبُ حذ ایي کسش ٍقتی  ثبضذ  -5ثشاثش  

 کذام است؟    

 هطبثِ ثب ایذُ کبهال یکسبى! ثبص ّن دٍ سَال

ّوًَطَس کِ هی ثیٌیذ خیلی اص سَاالی کٌکَس ثب تغییشات خضئی دس تست ّبی سبلْبی گزضتِ ثبصتَلیذ هیطي! 

سبل اخیش  11تبصُ هي دس ایٌدب فقط کٌکَسّبی سِ چْبس سبل اخیش سٍ ثشسسی کشدم. حبال اگِ ضوب سَاالی کٌکَسای 

کٌکَسّبی ثؼذی ٍاسِ ضوب تکشاسی خَاٌّذ دسغذ سَاالی  01-01سٍ خَة ثشسسی کٌیذ هطوئي ثبضیذ کِ ثیص اص 

 ثَد!!

 دس غذ ثضًي! 01-201 اگِ ایٌطَسی کِ ضوب هی گیذ ثبضِ اًٍَقت خیلی اص ثچِ ّب ثبیذ سیبضی سٍ حذاقل آقب اخبصُ

 2 سَال خبلجی پشسیذی پسش!استبد
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ٍلی تؼذاد  ّستيهتبسفبًِ ػلی سغن ایٌکِ اکثش سَاالی کٌکَس تَی دسس سیبضی تکشاسی )ثب تغییشات خضئی( 

دسغذ هی صًي! کِ ایي هطکل اص ًظش هي  11خیلی کوی اص داٍطلجبی سیبضی ٍ تدشثی ایي دسس سٍ ثبالی 

 چٌذتب دلیل هیتًَِ داضتِ ثبض2ِ

ثیطتش تؼذاد تست ّبیی کِ هی صًي ٍاسطَى هْوِ )هثال ثب افتخبس هیگي هي  ،هتبسفبًِ اکثش ثچِ ّب ایٌکِ اٍال

ٍاسِ ّویي اگِ یکن غَست تست  ٍ کوتش سٍی کیفیت هطبلؼطَى کبس هی کٌي!   صدم!(تب تست سیبضی  1111

 کٌِ گیح ٍ ٍیح هیطي!  ّب تغییش

لت ػذم توشیي ٍ دقت کبفی ضشیت خطبی ثبالیی دس حل تست ّب داسى ٍ ایٌک2ِ خیلی اص ثچِ ّب ثِ ػ دٍهب

 ای کِ اًتظبس داسى سٍ ًوی گیشى. دًِتیاٍى 

ثچِ ّب اکثش ٍقتطَى سٍ سٍی تست ّبی تبلیفی هیضاسى ٍاسِ ّویي ٍقت کبفی ٍاسِ خیلی اص ایٌک2ِ سَهب

 !ثشسسی ٍ هَضکبفی تست ّبی کٌکَس پیذا ًوی کٌي

 2 یؼٌی تست ّبی تبلیفی ًضًین؟!آقب اخبصُ

 2 هي ّوچیي حشفی ًضدم!استبد

کِ  ش هی هًَي!سِهثِ دِتطجیِ کٌین تست ّبی تبلیفی دس ٍاقغ اگِ تست ّبی کٌکَس سٍ ثِ ٍػذُ غزای اغلی 

 ّیچ ٍقت ًجبیذ خبی غزای اغلی سٍ ثگیشى!

 

 

 

 

 


	Main Cover.pdf (p.1)
	Title.pdf (p.2)
	Content.pdf (p.3)
	Ch_0fm_2p.pdf (p.4-5)
	Ch1_Cover.pdf (p.6)
	Ch_1_3p.pdf (p.7-9)
	Ch2_Cover.pdf (p.10)
	Ch_2_5p.pdf (p.11-15)
	Ch3_Cover.pdf (p.16)
	Ch_3_4p.pdf (p.17-20)
	Ch4_Cover.pdf (p.21)
	Ch_4_3p.pdf (p.22-24)
	Ch5_Cover.pdf (p.25)
	Ch_5_8p.pdf (p.26-33)
	Ch6_Cover.pdf (p.34)
	Ch_6_4p.pdf (p.35-38)
	Ch7_Cover.pdf (p.39)
	Ch_7_3p.pdf (p.40-42)
	Ch8_Cover.pdf (p.43)
	Ch_8_3p.pdf (p.44-46)
	Ch9_Cover.pdf (p.47)
	Ch_9_3p.pdf (p.48-50)
	Ch10_Cover.pdf (p.51)
	Ch_10_3p.pdf (p.52-54)
	Ch11_Cover.pdf (p.55)
	Ch_11_3p.pdf (p.56-58)
	Ch12_Cover.pdf (p.59)
	Ch_12_11p.pdf (p.60-70)

