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سالم همراهان خوبم. اگر يادتان باشد در يادداشت 
شمارة ۷، فروردين ماه 1400، گفتيم هركس كه 
رياضيات را دوســت دارد و مي خواهد مانند يك 
رياضي دان انديشه و عمل كند، بايد مهارت هايي 
به دســت آورد تا بتواند در جادة رياضيات رد پاي 
رياضي دانان را پيدا كند و پا جاي پاي آن ها بگذارد. 
همچنين گفتيم كه براي رســيدن به اين مقصد 
الزم است گام هايي بردارد. در شمارة قبل از 5 گام 
زير نام برديم: é چگونگي مطالعة متن، نوشته 
و کتاب های رياضيات. é چگونه نوشتن يك 
متن به زبان رياضي. é چگونه حل کردن يك 
اشتباه های  انجام ندادن   é رياضي.  مسئلة 
رايــج در رياضيات. é چگونــه خواندن 
تعريف هاي رياضي. توضيح کوتاهی هم دربارة 
هر كــدام ارائه داديم. در اين يادداشــت گام هاي 
ديگر اين مسير را نام مي بريم و دربارة هر كدام به 

اختصار توضيح مي دهيم. 

گام ششم، در جادة رياضي، چگونه خواندن 
قضيه هاي رياضيات است.

بچه ها هــر قضية رياضي فــرض و حكمي دارد 
و هميشــه در همــة قضيه ها حكم 
از فرض هــاي آن نتيجـــه 
حتمًا  بنابراين  مي شود. 
يادتــــــان باشــد 
كــه قبــل از هر 
و  فــرض  كاري 
را  قضيــه  حكم 
به صــورت دقيق 
مشخــص كنيد. 
بعد از آن، ميزان 
قــوت و ضعــف 
فرض و حكم هر 
قضيه را معيـــن 
قضيــة  کنيــد. 
مــورد نظرتان را 
با قضيه هايي كه 
قبــاًل خوانده ايد، 
كنيد.  مقايســه 
را  قضيه  جزئيات 
به دقت بررسي كنيد. 
كاركــرد و كاربرد قضيه 
را معلــوم و آن هــا را 
دسته بندي كنيد. اگر 
امكان داشت، براي فهم بهتر قضيه آن را ترسيم 
كنيد و براي آن شــكل بكشــيد. قضيه را روي 
مثال ها و مسئله هاي مرتبطي كه مي شناسيد، اجرا 
كنيد و بکوشيد با آن قضيه تمرين و مسئله حل 
كنيد. درستي عكس قضيه را هم بررسي كنيد )به 
جاي از فرض به حكم رسيدن، از حكم به درستي 
فرض برســيد(. قضيه را با كلمه هــا و نمادهاي 

رياضي بازنويسي كنيد.

گام هفتم، چگونه خواندن يك اثبات است.
فراموش نكنيد كه اثبات ها، قلب رياضيات هستند 
و در واقع بدون اثبات ها رياضيات قدرت و مفهومي 
ندارد. براي خواندن يك اثبات رياضي بايد اثبات 
را به قســمت هاي كوچك تقسيم كنيد. روش به 
كار رفته براي اثبات را معلوم )اســتقرا، استنتاج ، 
و ...( و دقيقًا مشخص كنيد، از فرض ها در كجاها 
براي اثبات استفاده شده است. درستي متن اثبات 
را به دقت بررســي كنيد و به دنبال يافتن خطا و 
اشتباه در اثبات باشيد. بکوشيد اثبات را به طريقي 
به خاطر بسپاريد؛ با استفاده از مهارت هاي چگونه 

مطالعه كردن.

نشانی
خانـــــــــــ﹦

ريــــاضيات

حسين نامی ساعی

گام هشتم، چگونه منطقي فكرکردن است.
در ايــن گام الزم اســت قبل از هــر كاري گزاره 
را بشناســيد. گــزاره جمله ای اســت خبری که 
می تواند درســت يا نادرست باشــد، هر چند که 
 درستی يا نادرستی آن بر ما پوشيده باشد؛ مانند: 
« و يا: »عدد 73 گنگ است«. اما »چه  >7 3

8 5
«

خانة زيبايي« گزاره نيست، چون نمی توان درستي 
يا نادرســتي آن را تأييد كرد. يادتان باشــد كه 
جمله های پرسشي، دستوري و عاطفي نمي توانند 
گزاره باشــند؛ چرا كه دربارة درستي يا نادرستي 
آن ها نمي توان هيچ نظري داد. بعد از معلوم  شدن 
گزاره ها، گزاره هاي درست و نادرست را مشخص 
كنيــد. از گزاره هاي نقيض براي مشخص شــدن 
درستي يا نادرســتي گزارة مورد نظرتان استفاده 
كنيد. براي مثال، »عدد 5 زوج است« گزاره است 
و نقيض آن می شــود: »چنين نيست كه 5 عدد 
زوجي باشــد.« عكس اين گزاره را بررسي كنيد: 
»اگر p آنگاه q.« عكس آن می شود: »اگر q آنگاه 
p.« عكس نقيض گزاره را هم بررسي كنيد. گزارة 
 ~q عكس نقيــض گزارة »اگر ،»q آنگاه p اگر«
آنگاه p~« اســت. براي مثال، عکس نقيض گزارة 
»اگر b فرد اســت. 2b زوج اســت«، گزارة »اگر 
2b زوج نيســت، آنگاه b فرد نيســت« می باشد. 
از درستي »a نتيجه مي دهد b را« بررسي كنيد 

درستي يا نادرستي a و b را. 

گام نهم، اثبات ادعاهايمان است.
بــراي اثبات ادعاهايمــان در رياضيات روش های 
متفاوتی وجــود دارند. برخــی از اثبات هايی كه 
شما با آن ها آشــنا هستيد، عبارت اند از: é اثبات 
مســتقيم يا اســتنتاجي: در اين برهــان، اثبات 
و نتيجــه از ترکيب منطقی اصــول، تعريف ها و 
تئوری های پيشــين به دســت می آيد. é اثبات 
اســتقرايی: در اثبات استقرايی، ابتدا يک »حالت 
اوليه و پايه« اثبات می شود که به آن فرض استقرا 
گفته مي شود. ســپس به کمک »فرض استقرا« 
 مجموعــه ای از حــاالت بعدی اثبات می شــود. 
é اثبــات با برهان خلف: در اثبات با برهان خلف، 
فرض می کنيم گزاره غلط اســت. سپس به يک 
تناقض منطقی می رســيم و نتيجه می گيريم که 
آن گزاره بايد صحيح باشــد و اثبات هاي ديگری 
که بعدها با آن ها آشنا مي شويد. بله بچه هاي عزيز، 
من مطمئن هستم كه اگر از همين االن تصميم 
بگيريد كه در جادة رياضيات با توجه به نشــانی 
اين 9 گام حركت كنيد، حتمًا به سراي رياضيات 
و رياضي دانان خواهيد رســيد؛ عيد ســعيد فطر 

مبارک. تابستان خوبی داشته باشيد؛ ان شاءاهلل.
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