
 ّر والس ریبضی رٍش برای تسلظ در 9

 !توریي !توریي !توریي .1

اگر رٍزاًِ آى را توریي ًىٌیذ، ّرگس در آى  .ریبضی هثل یه ٍرزش است گفتهعلن دبیرستبى هي ّویطِ هی

ْبرت ّبی خَد، هسبئل را توریي هیبرای بْبَد هآیب رٍزاًِ بِ عٌَاى یه راُ هغوئي  .بْتر ًخَاّیذ ضذدرس 

 ذ؟وٌی

 . توروس بر هسبل2ِ

در ببضیذ وِ آسبى  یهسبئلعبلی است، اهب اگر ضوب در حبل اًجبم  هسبلِ وبهالیه ًَع  از فْن ٍ درنرضبیت 

بِ خَدتبى فطبر  ورد.ذ یًخَاّ هی دّیذ، ضوب در زهیٌِ ّبی دیگر پیطرفتاًجبم  آى را یراحت بِ حبل حبضر

 .وٌیذ تب اعتوبد بِ ًفس بیطتری بِ دست بیبٍریذتر ریبضی را حل ت تر ٍ پیچیذُسخ هسبئلیذ ٍ سعی وٌیذ آٍر

 هٌتظر ووه ًببضیذ .3

ّستٌذ. وٌبرتبى دلیل  ّویيبِ  ّبیتبىیبى ضوب، هعلوبى ضوب ٍ ّوىالسیهرب؟ هطىل داریذ هسبلِدرن  آیبدر

)سَال تردیذ خَد را از بیي ببریذه ٍ ض وِ در هَرد چیسی اضتببُ هی وٌیذ، از هعلن خَد ووه بخَاّیذ زهبًی

صحبت وردى بب هعلن خَد خجبلت  ازاگر  .الذام وٌیذ بمیِ هفبّین هی تَاًیذ برای درن، بٌببرایي ضوب بپرسیذ(

هي را بِ عٌَاى هعلن اگر  ی وٌٌذ، از آًْب بپرسیذ.درن ه بْتر از ضوب ذ وِ هغبلب راهی وطیذ ٍ دٍستبًی داری

وِ هعلوبى دیگر ّن  غوئي ّستنوٌن، زیرا ه ی را برای ضوب رٍضيیسّبیخیلی خَضحبلن وِ چ خَد لبَل داریذ

 .ّستین ایٌجب ایي چیسی است وِ هب برای آى .وٌٌذچٌیي وبری هی

 بْتریي دٍست ضوب است ٍایت برد تختِ. 4

هی تَاًیذ تٌْب ًَضتي رٍی آى سرگرم وٌٌذُ است، بلىِ ًِ  .خریذاری وٌیذهبشیه ٍ  خَدتبى یه تختِ ٍایت برد

ایي ببعث هی ضَد وِ ًَضتي  .اصالح وٌیذ خَردگی ٍ پبن وردى توبم وبر خَد خظرا بذٍى اضتببّبت خَد 

 !از ًَ ضرٍع ويپبن وي ٍ  ّویي حبال .ٍ توریي ریبضی سبدُ تر ببضذتویستر 



 

 بب خَدت درببرُ اضىبلت صحبت وي .5

 فمظ بِ خَدت ًگَییذ چِ وبری اًجبم هی دّیذ، ّوچٌیي در هَرد .ب تبثیر داردٍالعهب احومبًِ هی رسذ، ا بِ ًظر

حرف بسًیذ ٌذ بب صذای بلٍ بب افىبر خَد  داریذًگِدست گبّی اٍلبت،  .علت وبری وِ اًجبم هی دّیذ فىر وٌیذ

از اضتببّبت خَدتبى درس  بب اضتببُ وردى ٍ هتَجِ اضتببُ ضذى گبّی اٍلبت ضوب چَىببضذ.  هفیذتَاًذ هیایي 

 .گیریذهی گیریذ ٍ هغلب را بْتر یبدهی

 غبلعِ ًىٌیذرٍز لبل از آزهَى ریبضی ه .6

 اهتحبى لبلرٍز  اگر در ،ّستیذهغبلعِ  لبل از اهتحبى در حبل یي لحظِسبدُ تریي اضتببُ ایي است وِ تب آخر

یه ّفتِ بِ ایي دلیل است وِ ببیستی از  آى را بیببیذ لی در هَرد یه هَضَع داضتِ ببضیذ ٍ ًتَاًیذ پبسخسَا

 .بیببیذًمبط ضعف خَد را ٍ  ردُالذام وبرای هغبلعِ  لبل

 را ّوبٌّگ وٌیذ خَدتبى .7

اٍلبت اًجبم یه هَضَع خبظ برای گبّی  .ذذ، ببیذ هحذٍدیت ّبی خَد را بطٌبسیتوریي هی وٌیٍلتی ریبضی 

ّبتی را هرتىب ضَیذ وِ ٍ اضتبب بِ هغس خَد بیص از حذ فطبر ٍارد وٌیذضوب را هجبَر هی وٌذ  هذت عَالًی

(، یه )فضبی هجبزی(استفبدُ ًىٌیذ از في آٍری دلیمِ استراحت وٌیذ، )ترجیحب 5 .دّیذًوی اًجبم هعوَال 

 !ضوب تطىر هی وٌذهغس ضوب بخبعر آى از اتبق بسًیذ  در اعراف، یه دٍر اسٌه بخَریذ

 د را در هَضَعبت لذیوی بطبش ٍ تبزُ وٌیذرّي خَ .8

 ضوب بِ ایي ترتیب، .بررسی وٌیذ آى ّب را هغبلعِ یه هَضَع خبظ خستِ ضذیذ، سعی وٌیذ دٍببرُ ازاگر 

 .آٍریذ بِ یبد ّب را آى  داریذ مِاهتحبى یب هسببوِ چگًَِ زهبًی وِ  وٌیذًوی فراهَش

 داضتِ ببضیذبِ خَدتبى ببٍر  .9

هي ّرگس ایي چیسّب را ": گَیٌذآهَزاى هیداًص این وِزیبد ضٌیذُ ضیوالس ّبی ریب هی داًن وِ در عَل زهبى

ٍ بِ خَدتبى فطبر را رٍی هَضَع لرار دادُ  رّي خَد اهب، "ضبیذ فردا سعی خَاّن ورد " یا"،درن ًوی وٌن



  .ضوب هی تَاًیذ ایي وبر را اًجبم دّیذ !ٍارد وٌیذ

 !! درا عی خَاّین ورایي هراحل بب ّن هب  !در حل هسبئل ریبضی تالش وٌیذ 

 ریبضی خَد هَفك ببضیذ! هغبلعبتدر 

 تْیِ ٍ تٌظین: هْسب جیالًپَر


