
تقدیم به کسی که بودنش، بهانه زندگی من است.
همسر عزیزم

مقدمه ی مؤلف

اهمیت درس ریاضی و تأثیر زیاد آن در قبولی داوطلبان رشـتٔه تجربی در رشـته های خاص بر کسی پوشـیده نیست. در این راستا کتابی که بتواند بدون 
اضافه گویی، با سـؤاالت اسـتاندارد و در قوارٔه کنکور، داوطلبان را در این مسـیر همراهی کند، بسـیار راهگشاسـت. کتابی که در اختیار دارید منطبق بر 
کتاب های ریاضی رشتٔه تجربی در نظام جدید نوشته شده است. در این کتاب به بهانٔه سؤاالت سخت، از آوردن مطالب خارج از کتاب پرهیز شده است. 
آزمون های کتاب طوری طراحی و محدوده بندی شـده اند که عنوان آزمون باعث لو رفتن ایده های سـؤال نمی شـود و در یک آزمون، سؤال های تکراری 
نخواهید دید. تک تک سؤاالت عالوه بر سنجش میزان اطالعات شما در موضوع مربوطه، به شما کمک می کند که نکته، مفهوم یا تمرینی از کتاب درسی 
را قبل از دیدن آن ها در جلسـٔه کنکور تجربه کنید. در پاسخ بعضی از سـؤاالت روش های کوتاه و میان ُبر گفته شده و سعی شده هر سؤال به طور کامل و 
با توضیحات کافی حل شـود تا پاسخ نامه بتواند نقش دوره و یادآوری مطالب را نیز برای شما عزیزان داشته باشد. در مسیر سخت و طوالنی تألیف این 

کتاب دوستان زیادی زحمت کشیدند که الزم می دانم کمال قدردانی و تشکر داشته باشم از:
1ـ مدیریت محترم و فرهیختٔه انتشارات فار و دریافت آقایان علی امین صادقیه و دکتر هامون سبطی که همواره مشوق و حامی من در مسیر تألیف بوده اند.

2ـ جناب آقای افشین مالک پور از اسایتد برجسته و به نام ریاضیات تجربی کشور که با راهنمایی های خود، نقش پررنگی در بهبود کیفیت کتاب داشتند. 
3ـ سرکار خانم زاهدی که زحمات هماهنگی و امور اجرایی کتاب را به عهده داشتند و بدقولی های من را صبوری کردند. 

4ـ تمامی همکاران در واحد تایپ و صفحه آرایی به سرپرستی خانم سوری درزی که در مراحل آماده سازی کتاب متحمل زحمات زیادی شدند و هم چنین 
آقای ایمان خاکسار که زحمت طراحی هنرمندانٔه جلد کتاب بر عهدٔه ایشان بود.

5ـ مشاوران برجستٔه کنکور؛ آقایان علی خانی، منصور رخشان و حامد علیخانی بابت نظرات سازنده شان.
6ـ اساتید به نام ریاضیات کشور آقایان حسین شفیع زاده، عباس نعمتی فر، امیر قربانی، معین کرمی،  محمدسجاد نقیه، وحید انصاری، امید شیری نژاد 

و محسن مزدایی که با پیشنهادات خود باعث بهتر شدن کتاب شدند.
7ـ خانم لیال سمیعی عارف از مؤلفین به نام کشور که زحمت بازبینی کتاب به عهدٔه ایشان بود. ممنون بابت همه چیز.

8ـ  شاگرد دیروز جناب آقای امین حاج جعفری که زحمات ایشان در ویراستاری کتاب، چندین برابر تالفی یک سال تدریس من به خودش را درآورد.
در پایان وظیفٔه خود می دانم از همسر عزیزم اسؤه مهربانی و پدر و مادر بزرگوارم، معلم های ایستادگی و صبر که همیشه مدیون ایشان هستم تشکر کنم، 

امیدوارم روزی بتوانم اندکی از زحماتشان را جبران کنم.
کانال تلگرامی ArashAmid@پل ارتباطی من و شماست.می توانید مطالب مرتبط با ریاضی تجربی را در این کانال دنبال کنید.

خدایا می دانم نگاه مهربان تو همیشه حامی من است
موفق و پیروز باشید. آرش عمیـد

زمستان 1397



»روش مطالعه درس ریاضی«

ولفگانگ ُکهلر یکی از دانشمندان علم روانشناسی )متولد 1887( آزمایشی را روی یک میمون به نام سلطان انجام داد. او یک موز را با فاصلٔه زیاد خارج 
از قفس سـلطان قرار می دهد و سه تکه چوب کوچک، متوسط و بزرگ را در داخل قفس می گذارد و با دوربین حرکات سلطان را زیر نظر می گیرد سلطان 
که بسیار گرسنه بود سعی می کند با دست و پا آن موز را بردارد اما به دلیل فاصلٔه زیاد موفق نمی شود. از چوب متوسط و بعد از آن بقیٔه چوب ها استفاده 
می کند ولی باز موفق نمی شـود. دقایق زیادی این تالش ادامه می یابد و در آخر سلطان بسـیار خسته و نا امید در گوشه ای از قفس می افتد و با چشمانی 
خسـته نظاره گر موز، قفس و چوب ها می شـود. بعد از چند دقیقه مکث از جای خودش بلند می شـود و انتهای چوب ها که دارای نری و مادگی بوده را به 
درون هم چفت کرده و آن چوب را کامل کرده و به بیرون قفس می اندازد و موفق می شـود تا موز را به سـمت خود بکشد و در نهایت با حس رضایت آن 
مـوز را نـوش جان می کند. فردای همان روز آقای ُکهلر آزمایـش دیگری ترتیب می دهد و برای دومین بار یک موز از بـاالی قفس آویزان می کند و چند 
جعبٔه چوبی در قفس می اندازد. در این آزمایش سلطان بدون فکر کردن بالفاصله جعبه ها را روی هم می گذارد و به موز دست پیدا می کند و سریع آن را 
می بلعد. این آزمایش ها ثابت کرد که تا قبل از توجه کافی به مسأله، سلطان نتوانست نکته را بیابد. یعنی سلطان می خواست موز را به داخل قفس بکشاند 
ولی توجه کافی به وسـایل دور و برش مثل چوب ها نداشـت اما بعد از توجه عمیق روی مسأله متوجه شده که نری و مادگی )نکتٔه اصلی مسأله( در سر و 
ته چوب ها است که می تواند آن ها را به هم وصل کند و چوب بزرگ تری که احیانًا به موز می رسد را بسازد؛ که بعد از این عمل موفق به خوردن موز شد.
ُکهلر نتیجه می گیرد: 1ـ تا زمانی که سـلطان به عمق مسأله پی نبرد نتوانست موفق عمل کند. 2ـ وقتی سلطان به همٔه ابزارهای داخل قفس به خوبی 
نگاه کرد و در ذهنش راه حل را به طور کامل چید )یک پارچگی راه حل( و آن وقت توانست بالفاصله بدون هیچ اشتباهی مسأله را حل کند. 3ـ وقتی که 
سلطان با مسأله ای مواجه شد و با تالش زیاد و تفکر عمیق و یک پارچه آن را حل کرد این موضوع باعث شد تا بتواند مسایل مشابه را راحت تر و با صرف 

وقت کم تر حل نماید )مثل آزمایش دوم که سلطان باید موز آویزان شده از قفس را بدست می آورد(.
در سال های بعدی دانشمندان دیگری روی موضوع حل مسأله کار کردند و نتیجه گرفتند کسانی که به دنبال حل مسأله هستند را می توان به دو گروه 

تقسیم کرد:

تازهکارانوکهنهکاران
1ـ کهنه کاران به دلیل حل مسائل زیاد و تمرین های پی در پی، الگوی حل مسائل مختلف را در ذهن می پرورانند و از اینکه با مسائل سخت روبه رو شوند 
نمی ترسند و ساعت ها با آن کلنجار می روند ولی تازه کاران حوصلٔه بررسی مسأله را ندارند و با چند یا حتی یک خطا سریع به پاسخ آن در پاسخ نامه رجوع 

می کنند بنابراین الگو ها در ذهنشان تثبیت نمی شود.
2ـ کهنه کاران تا به یک پارچگی در حل سوال نرسند شروع به حل نمی کنند و صرفًا با کشیدن شکل و برانداز کردن سوال سعی در پیدا کردن نکته سوال 
می کنند و بعد از اینکه توانسـتند به خوبی سـوال را کالبدشکافی کنند به صورت یک پارچه شروع به پاسخ می کنند. ولی تازه کاران از همان ابتدا با دیدن 

سوال شروع به حل می کنند و به طور پراکنده هر چه به ذهنشان می رسد را می نویسند و در آخر نه تنها حل آن را نیافته اند بلکه سردرگم تر شده اند. 
3ـ کهنه کاران بر روی سوال تمرکز می کنند تا بتوانند ابتدا محتوا و خواست اصلی سوال را دقیق و درست بفهمند، پس از آن است که جواب از دل سوال 
بیرون می آید ولی تازه کاران حل مسأله به صورت سوال توجه کافی ندارند و معمواًل شتاب زده از روی سوال می گذراند و تمرکزشان بر روی جواب است، 

غافل از این که جواب سوال را نباید ابداع کرد. بلکه جواب را باید در درون سوال کشف کرد.
این دانشمندان بعد از چنین آزمایش هایی توصیه می کنند که:

1ـ برای حل مسأله از دیگران کمک نگیرید و سعی کنید خودتان با گذاشتن وقت و بدون خستگی سوال را موشکافی کنید تا نکته های آن را درک نمایید. 
2ـ از کشیدن شکل و توضیح موضوع برای خودتان غافل نشوید تا درک بصری از مسأله پیدا کنید.

3ـ وقتی مسأله ای را حل کردید چند مسأله مشابه آن را مجدد حل کنید.
4ـ بعد از حل مسأله هایی که نکته دار هستند خودتان پارامتر های آن مسأله را تغییر دهید و یک مسأله شبیه آن طرح کنید این کار باعث می شود خودتان 

را جای طراح سوال حس نمائید.
5ـ برای جا افتادن الگوهای متعددی که در مسأله های مربوط به یک فصل حل کرده ای بعد از چند روز دوباره آن ها را تکرار کنید تا آن الگوها در ذهنتان 

نقش ببندد.



حال با توجه به مطالب باال می توان گفت:
1ـ سعی کنید به طور مستمر در هفته روی درس ریاضی وقت بگذارید مثاًل 3 روز از هفته به تمرین ریاضی بپردازید.

2ـ بالفاصله بعد از تدریس بخشی از درس توسط دبیر خود، یک بار دیگر به جزوه، کتاب و نکته های خود در منزل نگاهی بیندازید و مثال های حل شده 
توسط دبیر را مجدد خودتان بدون نگاه کردن به جواب حل کنید.

3ـ در روزهای بعدی تمرین های کتاب درسی و کمک آموزشی خود را بدون نگاه کردن به پاسخ نامه حل کنید حتی اگر سوال وقت گیر بود نگران نشوید 
و بدون توجه به زمان مشغول حل آن شوید. فراموش نکنید آنالیز سوال است که، شما را توانمند خواهد کرد و به مرور توان حل مسأله را در شما افزایش 

خواهد داد. مطمئن باشید که پاسخ همیشه در محتوای سوال مستتر و پنهان است و اگر با دقت سوال را آنالیز کنید حتمًا پاسخ را خواهید یافت.
به سـوال زیر دقت کنید شـاید کمی پیچیده به نظر برسد ولی با اندکی دقت و بررسی شکل و محتوای سـوال متوجه خواهید شد که سوال کاماًل برایتان 

آشنا است.

)D است. مسـاحت چهارضلعی ABCD  . لمثم , ) 4 3 C و  ( , )8 5  ،B( , )6 1  ،A( , )1 4 در شـکل مقابل 
کدام است؟

59 )4  50 )3  48 )2  42 )1

گزینه 4  یکی از قطرهای چهارضلعی ABCD را رسم می کنیم تا به دو مثلث تبدیل شود. سپس مساحت هر یک از مثلث ها را به دست : خسمپ

می آوریم و باهم جمع می کنیم:
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از این مثال نتیجه می گیریم که سوال هایی به ظاهر، پیچیده مثل سوال باال با اندکی دقت، ابتکار و پردازش به سوالی ساده تبدیل شده و قابل حل می شود.
4ـ حتمًا بعد از انجام تمرین در بخش مورد نظر به کتاب فارآزمون مراجعه کنید و از همان بخش، از خودتان آزمون بگیرید. آزمون های اولیٔه این کتاب 
مویرگی هسـتند و به شما کمک می کنند تا آن درس در ذهنتان جا بیفتد. از آن جایی که سواالت در آزمون ها پراکندگی دارند و باعث تمرکز بیش تر روی 
مبحث می شوند و ضمنًا هنر آزمون دادن را نیز از همین ابتدا به شما آموزش می دهند. به عالوه آزمون دادن باعث جمع بندی مطالب خوانده شده می شود.
5ـ ضمنًا سـواالتی را که از کتاب درسـی، کمک آموزشی و فارآزمون نتوانسـته اید جواب بدهید یا نکته دار بوده اند را در روزهای بعدی دوباره حل کنید؛ 
حتی این کار می تواند بیش از دو بار اتفاق بیفتد. یادتان باشد با حل مجدد سواالت، ویژگی های مطالب یاد گرفته شده و نکته های حل مسأله در ذهنتان 

تثبیت شده و الگوهای الزم )کلید حل مسأله( در حافظه تان شکل می گیرد؛ یعنی شما را از یک تازه کار به یک کهنه کار حل مسأله تبدیل می کند.
در انتها توصیه می کنیم که هرگز از ماشـین حساب برای بدست آوردن جواب اسـتفاده نکنید. چنانچه یک روز در میان به مقدار یک ساعت و نیم تا دو 
ساعت مطالعه و تمرین داشته باشید و سعی کنید که خودتان بدون کمک پاسخ نامه و یا دیگران پاسخ را بیابید حتمًا در 4 ماه آینده از پیشرفتتان تعجب 

خواهید کرد.
موفق و پیروز باشید
علی  امین صادقیه
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