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روش مطالعه درس ریاضی برای مدرسه دانشگاه و کنکور
ریاضــی درس شــیرینی اســت .ایــن جملــهای اســت کــه همــه مــا در زندگــی
بارهــا و بارهــا شــنیدهایم .امــا آیــا همــه بــا آن موافــق هســتند؟ حقیقــت ایــن اســت
کــه بســیاری از مــا بــه دلیــل عــدم آشــنایی بــا روش صحیــح مطالعــه ریاضــی از
ایــن درس بیزاریــم .عــدم آمــوزش مهارتهــای مطالعــه و ندانســتن اینکه چگونــه
مفهومــی درس بخوانیــم از مهمتریــن دالیلــی هســتند کــه باعــث
عــدم عالقــه مــا بــه ریاضــی میشــوند .بــرای همیــن هــم در ایــن
مقالــه قصــد داریــم شــما را بــا بهتریــن روش مطالعــه ریاضــی آشــنا
کنیــم .البتــه عــاوه بــر آن بهتریــن زمــان بــرای مطالعــه ایــن درس و
نکاتــی مربــوط بــه حــل مســائل ریاضــی هــم در ایــن مقالــه گنجانــده
شــدهاند .پــس اگــر آمــاده هســتید تــا ارشــمیدس درونتــان را بیــدار
کنیــد ،بــا مــا همــراه باشــید.
ارشــمیدس ،فیلســوف و دانشــمند یونانــی را پــدر علــم
ریاضیــات میداننــد .او عــاوه بــر اینکــه بــه خاطــر کشــف
اصــل ارشــمیدس شــناخته میشــود ،در ریاضــی هــم از
پیشــگامان حســاب انتگــرال و دیفرانســیل بــه حســاب
میآیــد.
روش صحیح مطالعه ریاضی
امــا میرســیم بــه اصــل قضیــه! در بخــش اول ایــن مقالــه مــا قصــد داریــم
مهمتریــن نکات لــذت بــردن از یادگیری ریاضــی را آوردهایــم .اســتفاده از ایــن
نــکات همچنیــن باعــث افزایــش مهــارت شــما در ریاضیــات خواهنــد شــد .پــس
ســعی کنیــد هــر  ۱۰نکتــه گفتــه شــده را بــه کار گیریــد تــا بازدهــی
شــما در ریاضــی افزایــش پیــدا کنــد.
 -۱به جای حفظ کردن ،یاد بگیرید
یکــی از کارهــای اشــتباهی کــه برخــی از مــا هنــگام مطالعــه ریاضی
انجــام میدهیــم ،ایــن اســت کــه ســعی میکنیــم مطالــب را حفــظ
کنیــم .در حالــی کــه اســتفاده از ایــن روش بــرای یادگیــری ریاضیــات
کامــا اشــتباه اســت .هیــچ کــس نمیتوانــد بــا تنهــا حفــظ کــردن
فرمولهــای ریاضــی ،بــه مســائل آن پاســخ دهــد .البتــه بــه خاطــر
ســپردن فرمولهــا و معــادالت ریاضــی امــری ضــروری اســت ،امــا
در کنــار آن شــما بایــد اســتفاده از آنهــا را هــم یــاد بگیریــد .بــرای
ایــن کار میتوانیــد از قــوه تصویرســازی خــود کمــک بگیریــد .ســعی
کنیــد درون ذهنتــان بــه ایــن فکــر کنیــد کــه فرمــول پیـشروی شــما از کجــا آمــده
اســت .وقتــی ماهیــت یــک مســئله و فرمــول را درک کنیــد ،پاســخ دادن بــه ســواالت
طــرح شــده دربــاره آن بــرای شــما مشــکل نخواهــد بــود .همچنیــن شــما در حفــظ و
بــه کارگیــری فرمــول یــا معادلــه پیــش روی خــود هــم بــه مشــکل برنمیخوریــد.
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 -۲تمرین کنید!
تمریــن ،تمریــن و بــاز هــم تمریــن .مهمتریــن نکتــهای کــه دربــاره یادگیــری

ریاضیــات وجــود دارد همیــن اســت .تمریــن کــردن جزئــی جدایــی ناپذیــر از
درس ریاضــی یــا هــر درس دیگــری اســت کــه بــا اعــداد و ارقــام ســر و کار دارنــد.
در واقــع تمریــن کــردن نــه تنهــا بــه تثبیــت مطالبــی کــه مطالعــه کردیــد کمــک
میکنــد ،بلکــه باعــث میشــود کــه شــما نقــاط و ضعــف خــود را بهتــر بشناســید.
ســعی کنیــد بــرای درس خوانــدن خــود برنامــه ریــزی کنیــد و هــر روز یــا حداقــل
یــک روز درمیــان حتــی شــده یــک مســئله ریاضــی را حــل کنیــد .ایــن نــوع تمریــن
کــردن بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــه مــرور زمــان مطالــب را بــه حافظــه بلنــد
مــدت خــود انتقــال دهیــد .بــه ایــن ترتیــب شــما میتوانیــد بهتــر برای جمــع
بنــدی کنکور خــود را آمــاده کنیــد.
عــاوه بــر ایــن همانطــور کــه گفتیــم بــا تمریــن کــردن شــما نقــاط قــوت و ضعف
خــود را بهتــر میشناســید .بــه خصــوص در درســی مثــل ریاضــی ایــن موضــوع
بســیار واضحتــر از برخــی دروس مشــخص میشــود .زمانــی هــم کــه نقــاط ضعــف
و قــوت خــود را بهتــر بشناســید ،میتوانیــد بــرای بهبــود آنهــا برنامــه ریــزی
کنیــد .یادتــان باشــد مســائل ریاضــی هــر یــک از یــک راه و روش حــل میشــوند.
پــس بــرای تســلط بــر تمامــی روشهــا بایــد بارهــا و بارهــا آنهــا حــل کــرده و
تمریــن کنیــد.
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 -۳راه حلها را بنویسید
تقویــت مهــارت محاســبه ذهنــی میتوانــد تــا حــد زیــادی
ســرعت شــما در حــل کــردن مســائل را افزایــش دهــد .امــا یادتــان
باشــد ایــن مهــارت بــه همــان انــدازه کــه مفیــد اســت ،بــه همــان
انــدازه هــم میتوانــد خطرنــاک باشــد! در دنیــای ریاضیــات گاهــی
حتــی یــک درصــد جابجایــی هــم میتوانــد پاســخ یــک مســئله را
کامــا تغییــر دهــد .بــرای همیــن هــم توصیــه مــا بــه شــما ایــن اســت
کــه حتمــا راهحــل مســائل را بــه طــور کامــل بنویســید .انجــام ایــن
کار بــه شــما کمــک میکنــد تــا ارتبــاط قویتــری بیــن اعــداد و
فرمولهــا درون ذهنتــان شــکل دهیــد .بــه ایــن ترتیــب ضریــب
اشــتباه شــما هــم بــه شــکل چشــمگیری کاهــش پیــدا میکنــد.
 -۴یادگیری و مطالعه فعال داشته باشید
منظــور از یادگیــری و مطالعــه فعــال ایــن اســت کــه عــاوه بــر چش ـمها ،ســایر
حــواس خــود را هــم در یادگیــری بــه کار بگیریــد .بــرای مثــال اگــر قــرار اســت یــک
مســئله را حــل کنیــد ،تمامــی مــوارد گفتــه شــده در آن را تصویرســازی کنیــد .ایــن
کار بــه فعــال شــدن هــر دو نیمکــرده مغــز شــما کمــک میکنــد .میپرســید چــرا؟
چــون ریاضیــات در نیمکــرده ســمت چــپ و رنگهــا و تصاویــر در نیمکــره ســمت
راســت مــا پــردازش میشــوند .پــس وقتــی کــه مــا چیــزی کــه میخوانیــم را
درون ذهنمــان تصویرســازی میکنیــم ،هــر دو نیمکــره مغــز بــه یــک انــدازه فعــال
میشــوند .بنابرایــن یادگیــری و یــادآوری مطالــب ریاضــی بــرای مــا ســادهتر
میشــود .عــاوه بــر ایــن بهتــر اســت در حیــن یادگیــری یــک مبحــث جدیــد هــم
تمرینــات آن را انجــام دهیــد .ایــن اســتراتژی یادگیــری فعــال بــه شــما در درک
صحیــح مطلبــی کــه در حــال آموختــن آن هســتید کمــک میکنــد.
 -۵در کالس مشارکت داشته باشید
تقریبــا در تمــام نــکات گفتــه شــده بــه ایــن اشــاره کردیــم کــه بــدون تمریــن،
یادگیــری ریاضــی غیــر ممکــن اســت .بــرای اینکــه بهتریــن روش مطالعــه ریاضــی
را بــه کار بگیریــد ،بایــد در کالس هــم ماننــد منــزل ســخت تــاش کنیــد .هنگامــی
کــه معلــم در حــال تدریــس مطالــب اســت ،بایــد تمــام حــواس خــود را بــه آنچــه او
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درس میدهــد معطــوف کنیــد .ســپس هــرگاه کــه احســاس کردیــد پاســخ چیــزی
را میدانیــد ،دســتتان را بلنــد کــرده و بــه معلــم جــواب دهیــد .اصــا نترســید ،حتــی
اگــر پاســخ شــما درســت نباشــد هــم چیــزی را از دســت نخواهیــد داد .در واقــع شــما
متوجــه ضعــف خــود میشــوید و میتوانیــد بــرای بهبــود آن بهتــر برنامهریــزی
کنیــد .اگــر هــم معلــم تمرینــی داد تــا آنرا در کنــار ســایر دوســتان خــود حــل کنیــد،
حتمــا تمــام تالشــتان را بــرای حــل آن بــه کار بگیریــد .بــاز هــم اگــر موفــق نشــدید
جــواب صحیــح را بــه دســت بیاوریــد ،چیــزی را از دســت نخواهیــد داد.
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه بــا دوســت خــود بــه حریــف تمرینیهــای همدیگــر
تبدیــل شــوید .درســت ماننــد دو ورزشــکار کــه رقابــت آنهــا میتوانــد موجــب
تقویــت ماهیچههــای آنهــا شــود ،رقابــت شــما هــم باعث تقویــت حافظــه و
هوش ریاضــی شــما خواهــد شــد.
 -۷به تکالیف بسنده نکنید
تکالیــف معلــم و تمرینهــای کتــاب میتواننــد بــه شــما در یادگیــری ریاضــی
کمــک کننــد .امــا آیــا ایــن موضــوع کافــی اســت؟ ابــدا! شــما هیچــگاه نبایــد خــود
را محــدود بــه ایــن تمرینــات کنیــد .بهتــر اســت برنام ـهای تنظیــم کنیــد و روزانــه
ســاعاتی را بــه تمریــن ریاضــی بپردازیــد .بــرای ایــن کار میتوانیــد از کتابهــای
کمــک آموزشــی یــا نمونــه ســواالت امتحانــی ســالهای قبــل کمــک بگیریــد.
یادتــان باشــد تکــرار و تمریــن مهمتریــن عوامــل موفقیــت شــما در
یادگیــری ریاضــی هســتند .پــس هیــچ گاه تمریــن کــرده را فرامــوش
نکنیــد.
 -۸یادداشت برداری کنید
هنگامــی کــه معلــم در حــال تدریــس اســت ،بــه جــای آنکــه فقــط
فرمولهــای روی تختــه را درون جــزوه خــود کپــی کنیــد ،ســعی کنیــد
نکاتــی کــه او میگویــد را هــم در جــزوه خــود یادداشــت کنیــد .بــه این
ترتیــب هنــگام مــرور مطالــب دیگــر نگرانــی از بابــت فراموشــی برخی
نــکات نخواهیــد داشــت .یادتــان باشــد که یادداشــت برداری یکــی
از اصلیتریــن بخشهــای روش مطالعــه درس ریاضــی اســت .پــس
حتمــا آن را جــدی بگیریــد.
 -۹از معلم و دوستان کمک بخواهید
قــرار نیســت کــه شــما تــک تــک مطالــب گفتــه شــده توســط معلــم را درک
کــرده و بالفاصلــه یــاد بگیریــد .هــرگاه احســاس کردیــد بخــش یــا بخشهایــی از
مطلــب بــرای شــما گنــگ و نامفهــوم اســت .از معلــم خــود خواهــش کنیــد تــا آن را
دوبــاره بــرای شــما توضیــح دهــد .کمــک گرفتــن از دوســتان هــم راهــکار دیگــری
بــرای بهبــود یادگیــری ریاضــی اســت.
 -۱۰به خودتان باور داشته باشید
همانطــور کــه در مقاله ضریــب هوشــی نرمال گفتیــم ،مــا همــواره میتوانیــد
 IQیــا همــان هــوش ریاضــی خــود را تقویــت کنیــد .پــس اگــر فکــر میکنیــد در
ریاضــی خیلــی خــوب نیســتید و اســتعداد نداریــد ،از خودتــان ناامیــد نشــوید .شــما
بــا تمریــن مســتمر میتوانیــد ریاضــی خــود را تقویــت کنیــد .البتــه بــه شــرطی کــه
حســابی بــرای ایــن کار وقــت بگذاریــد و تمریــن کنیــد.
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اگــر بــرای حــل مســائل ریاضــی نگــران زمــان هســتید ،بایــد
بــه قــدری تمریــن کــرده باشــید کــه فرمولهــا و معــادالت
کامــا درون ذهنتــان ثبــت شــده باشــند .تنهــا در ایــن صــورت
اســت کــه میتوانیــد بــا اســتفاده از محاســبات ذهنــی ،ســرعت
حــل مســئله خــود را افزایــش دهیــد.

روش مطالعه درس
ریاضی برای مدرسه
دانشگاه و کنکور

روش مطالعه ریاضی  :مراحل حل مسئله
بعــد از آشــنایی بــا نکاتــی کــه بــه مــا در درک و یادگیــری درس
ریاضــی کمــک میکننــد بــه ســراغ مراحــل حــل یــک مســئله
ریاضــی میرویــم .شــما میتوانیــد بــا پیــروی از ایــن مراحــل،
ریســک اشــتباه خــود در حــل مســائل ریاضــی را تــا حــد زیــادی
کاهــش دهیــد .یادتــان باشــد کــه شــاید برخــی از ایــن نــکات بــرای
حــل هــر مســئلهای مناســب نباشــند .امــا بــه طــور کلــی طــی کــردن
ایــن  ۵مرحلــه احتمــال موفقیــت شــما را افزایــش میدهــد .البتــه،
بــه شــرط اینکــه از قبــل بــه خوبــی بــرای حــل آن مســئله مطالعــه و
تمریــن کــرده باشــید.
مرحله اول :با دقت بخوانید
درون هــر مســئله ریاضــی نــکات مهمــی وجــود دارد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه
کــرد .پــس ســعی کنیــد بــا دقــت متــن مســئله را بخوانیــد .بــه خصــوص اگر مســئله
پیــش روی شــما متنــی اســت ،بایــد بــا تمرکــز بیشــتری متــن آن را بخوانیــد .یادتــان
باشــد گاهــی اوقــات طــراح یــک ســوال عمــدا نــکات ریــزی را درون متــن مســئله
لحــاظ میکنــد .پــس بــا مطالعــه دقیــق اجــازه اشــتباه کــردن را بــه خــود ندهیــد.
بعــد از مطالعــه دقیــق متــن مســئله ،نــوع آن را مشــخص کنیــد و بــرای مرحلــه
بعــدی آمــاده شــوید.
مرحله دوم :مرور و به تصویر کشیدن مسئله
بعــد از آنکــه مطالعــه متــن ســوال تمــام شــد ،نوبــت بــه آن
میرســد کــه شــکل کلــی آن را بــر روی کاغــذ یــا درون ذهــن خــود
رســم کنیــد .ایــن کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه بهتریــن راه
حــل را بــرای آن مســئله پیــدا کنیــد.
مرحله سوم :انتخاب راه حل
خــود ایــن مرحلــه از  ۴بخــش تشــکیل شــده اســت کــه پیــروی
از آنهــا بــه مــا در انتخــاب راه حــل مناســب یــک مســئله کمــک
میکننــد :
• ابتــدا فرمــول یــا فرمولهــای مناســب حــل مســئله را
یادداشــت کنیــد.
• ســپس بــه ســراغ مــوارد و اطالعاتــی برویــد کــه داخــل صــورت مســئله
وجــود دارنــد و بــرای حــل مســئله بــه آنهــا نیــاز داریــد.
• ســعی کنیــد از بخشهــای آســان شــروع کــرده و ســپس بــه ســراغ
بخشهــای ســختتر برویــد.
• اگــر امتحــان تســتی بــود یــک جــواب را حــدس بزنیــد و ببینیــد کــه آیــا
بــه آن میرســید یــا نــه .البتــه حواســتان باشــد ،شــما نبایــد کامــا بــه حدســیات
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خــود اعتمــاد کنیــد.
مرحله چهارم :حل مسئله
حــال کــه نــوع مســئله را پیــدا کردیــد و فرمولتــان را انتخــاب کردیــد ،نوبــت بــه
آن میرســد کــه از آنهــا بــرای حــل مســئله اســتفاده کنیــد .ســعی کنیــد حتمــا
تمامــی راهحــل مســئله را یادداشــت کنیــد تــا دچــار اشــتباه نشــوید .بــه ایــن ترتیــب
اگــر در میانــه راه متوجــه شــدید کــه راه حــل غلطــی را انتخــاب کردهایــد ،همیشــه
فرصــت بــرای بازگشــت خواهیــد داشــت.
مرحله پنجم :چک کردن
مهمتریــن مرحلــه حــل یــک مســئله ،چــک کــردن آن اســت.
همانطــور کــه گفتیــم در ریاضــی گاهــی یــک درصــد اشــتباه میتوانــد
بــه طــور کامــل جــواب مــا را غلــط کنــد .پــس حتمــا بعــد از اتمــام
حــل یــک مســئله ،جــواب آن را دوبــاره و ســه بــاره چــک کنیــد.
ایــن کار باعــث خواهــد شــد کــه تمــام شــک شــما نســبت بــه اشــتباه
بــودن پاســخ ســوال خــود از بیــن بــرود.
شــک ،یکــی از بزرگتریــن عواملــی اســت کــه میتوانــد
باعــث اشــتباه در جــواب دادن بــه یــک مســئله ریاضــی شــود.
تنهــا راه جلوگیــری از ایــن اتفــاق تمریــن و مــرور مــداوم مباحــث
ریاضــی اســت.
روش مطالعه و مرور درس ریاضی
امــا در کنــار مطالعــه و حــل تمرینــات و مســائل ریاضــی ،آنچــه بــه تثبیــت
مطالــب در مغــز مــا کمــک میکنــد مــرور آنهــا اســت .تــا زمانــی کــه مــا
ریاضیــات را بــرای خــود مــرور نکنیــم ،نمیتوانیــم آنهــا را بــه حافظــه بلنــد
مدتمــان بســپاریم .حــال بیاییــد بــا هــم نکاتــی را ببینیــم کــه بــه مــا در مــرور
ریاضیــات کمــک میکننــد.
 -۱بر طبق زمانبندی مرور کنید
داشــتن توالــی و تــداوم یکــی از مهمتریــن نــکات در مــرور مطالــب درس ریاضــی
اســت .بــرای اینکــه بتوانیــد مباحــث ریاضــی را بــه خوبــی یــاد بگیریــد ،بایــد آنهــا
را بــر طبــق یــک زمانبنــدی مشــخص مــرور کنیــد .بهتریــن راه بــرای ایــن کار
اســتفاده از منحنــی فراموشــی ابینگهــاوس اســت کــه میتوانیــد مقالــه آن را از
طریــق لینــک زیــر بخوانیــد.
 -۲مرور بدون تمرین فایده ندارد
اگــر بــرای مــروری دروســی ماننــد ادبیــات بــه شــما گفتــه شــده اســت کــه
کافیســت چندیــن بــار از روی آنهــا بخوانیــد ،در روش مطالعــه درس ریاضــی
خبــری از ایــن نــوع مــرور نیســت .بــرای اینکــه بتوانیــد مباحــث ریاضــی را بــه
خوبــی مــرور کنیــد ،بایــد حتمــا تمرینــات مربــوط بــه آن را هــم انجــام دهیــد.
مــرور ریاضیــات بــدون تمریــن غیــر ممکــن اســت .تمریــن کــردن نقــاط ضعــف و
قــدرت را بــه شــما نشــان داده و باعــث میشــود کــه بســیاری از مطالــب را دوبــاره
یــادآوری کنیــد.
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 -۳شرایط مطالعه را فراهم کنید

بــرای مطالعــه هــر درســی شــما نیــاز بــه یــک محــل مناســب داریــد .ســعی
کنیــد شــرایط مطالعــه را فراهــم کنیــد و بــه دور از ســر و صــدا و عوامــل حــواس
پرتکــن مطالــب را مــرور کنیــد .بــه ایــن ترتیــب میتوانیــد در آرامــش کامــل
تمــام آنچــه قبــا مطالعــه کــرده بودیــد را دوبــاره مــرور کنیــد.
 -۴خاطرات کالس را ضبط کنید
مغــز مــا بــه طــرز عجیبــی خاطــرات و احساســات را بــه خاطــر مــیآورد.
بــرای اینکــه هنــگام مــرور مطالــب یادگیــری و یــادآوری بهتــری داشــته باشــید،
میتوانیــد در پایــان هــر جلســه از درس ،اتفــاق یــا اتفاقــات جالبــی کــه در آن روز
افتــاده را جایــی در جــزوه خــود یادداشــت کنیــد .بــه ایــن ترتیــب هنــگام مــرور
مطالــب یــاد آن روز خواهیــد افتــاد و اگــر معلــم یــا اســتاد نکتــه اضافــی را بــه شــما
آمــوزش داده باشــد ،آن را هــم بــه خاطــر میآوریــد.
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بهترین زمان برای مطالعه ریاضی
بحثهــای زیــادی دربــاره اینکــه چــه زمانــی از شــبانه روز بــرای مطالعــه
ریاضــی مناســب اســت وجــود دارد .نتایــج یــک تحقیق نشــان میدهنــد کــه
بازدهــی مغــز افــراد در صبــح بیشــتر اســت .بــرای همیــن هــم توصیــه میشــود
کــه کالسهــای ریاضــی هــر روز صبــح برگــزار شــوند .در واقــع نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان دادنــد دانــش آموزانــی کــه صبحهــا در کالس ریاضــی شــرکت
میکننــد نســبت بــه آنهایــی کــه در کالسهــای نوبــت عصــر شــرکت میکننــد،
عملکــرد بهتــری در آزمونهــا داشــتند .البتــه شــما میتوانیــد بــرای مــرور مطالــب
هــر ســاعتی از شــبانه روز را انتخــاب کنیــد .بــه شــرط آنکــه خســته و خوابآلــود
نباشــید .پــس در نتیجه بهتریــن زمــان بــرای مطالعه ریاضیــات صبحهــا اســت.
روش مطالعه ریاضی ؛ جمع بندی
یادتــان باشــد در بیــن تمــام نــکات گفتــه شــده دربــاره درس
ریاضــی و نحــوه مطالعــه آن ،تمریــن کــردن مهمتریــن آنهاســت.
تــا زمانــی کــه مــا بــه انــدازه کافــی مباحــث ریاضــی را تمریــن نکــرده
باشــیم ،یادگیــری آنهــا برایمــان غیرممکــن خواهــد بــود .بــرای
همیــن هــم تمریــن کــردن را خیلــی خیلــی جــدی بگیریــد .وقتــی
بــا اســتفاده از نــکات گفتــه شــده در ایــن مقالــه ،ریاضــی را مطالعــه
کنیــد ،آنــگاه متوجــه میشــوید ایــن درس تــا چــه انــدازه شــیرین
اســت.

SOHEILAMANI.COM

