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           روش مطالعه درس ریاضی برای مدرسه دانشگاه و کنکور

ــی  ــا در زندگ ــه م ــه هم ــت ک ــه ای اس ــن جمل ــت. ای ــیرینی اس ــی درس ش ریاض
بارهــا و بار هــا شــنیده ایم. امــا آیــا همــه بــا آن موافــق هســتند؟ حقیقــت ایــن اســت 
ــه ریاضــی از  ــح مطالع ــا روش صحی ــنایی ب ــدم آش ــل ع ــه دلی ــا ب ــیاری از م ــه بس ک
ایــن درس بیزاریــم. عــدم آمــوزش مهارت هــای مطالعــه و ندانســتن اینکه چگونــه 
ــث  ــه باع ــتند ک ــی هس ــن دالیل ــم از مهمتری ــی درس بخوانی مفهوم
ــن  ــم در ای ــن ه ــرای همی ــوند. ب ــی می ش ــه ریاض ــا ب ــه م ــدم عالق ع
ــن روش مطالعــه ریاضــی آشــنا  ــا بهتری ــم شــما را ب ــه قصــد داری مقال
کنیــم. البتــه عــالوه بــر آن بهتریــن زمــان بــرای مطالعــه ایــن درس و 
نکاتــی مربــوط بــه حــل مســائل ریاضــی هــم در ایــن مقالــه گنجانــده 
ــا ارشــمیدس درونتــان را بیــدار  شــده اند. پــس اگــر آمــاده هســتید ت

کنیــد، بــا مــا همــراه باشــید. 

ارشــمیدس، فیلســوف و دانشــمند یونانــی را پــدر علــم 
ــف  ــر کش ــه خاط ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــد. او ع ــات می دانن ریاضی
اصــل ارشــمیدس شــناخته می شــود، در ریاضــی هــم از 
پیشــگامان حســاب انتگــرال و دیفرانســیل بــه حســاب 

می آیــد. 

           روش صحیح مطالعه ریاضی

ــم  ــد داری ــا قص ــه م ــن مقال ــش اول ای ــه! در بخ ــل قضی ــه اص ــیم ب ــا می رس ام
ــن  ــتفاده از ای ــم. اس ــی را آورده ای ــردن از یادگیری ریاض ــذت ب ــن نکات ل مهمتری
ــس  ــد شــد. پ ــات خواهن ــارت شــما در ریاضی ــش مه ــن باعــث افزای ــکات همچنی ن
ــا بازدهــی  ــد ت ــه کار گیری ــه شــده را ب ــه گفت ــد هــر ۱۰ نکت ســعی کنی

ــد.  ــدا کن ــش پی شــما در ریاضــی افزای

۱- به جای حفظ کردن، یاد بگیرید
یکــی از کارهــای اشــتباهی کــه برخــی از مــا هنــگام مطالعــه ریاضی 
ــظ  ــب را حف ــم مطال ــعی می کنی ــه س ــت ک ــن اس ــم، ای ــام می دهی انج
کنیــم. در حالــی کــه اســتفاده از ایــن روش بــرای یادگیــری ریاضیــات 
ــردن  ــظ ک ــا حف ــا تنه ــد ب ــس نمی توان ــچ ک ــت. هی ــتباه اس ــال اش کام
ــر  ــه خاط ــه ب ــد. البت ــخ ده ــائل آن پاس ــه مس ــای ریاضــی، ب فرمول ه
ــا  ــری ضــروری اســت، ام ــادالت ریاضــی ام ــا و مع ســپردن فرمول ه
ــرای  ــد. ب ــاد بگیری ــم ی ــا را ه ــتفاده از آن ه ــد اس ــما بای ــار آن ش در کن
ــد. ســعی  ــوه تصویرســازی خــود کمــک بگیری ــن کار می توانیــد از ق ای
کنیــد درون ذهنتــان بــه ایــن فکــر کنیــد کــه فرمــول پیــش روی 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 
ــه مشــکل برنمی خوریــد. ــه پیــش روی خــود هــم ب ــا معادل ــه کارگیــری فرمــول ی ب

 
۲- تمرین کنید!

ــری  ــاره یادگی ــه درب ــه ای ک ــن نکت ــن. مهم تری ــم تمری ــاز ه ــن و ب ــن، تمری تمری
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ــر از  ــی ناپذی ــی جدای ــردن جزئ ــن ک ــت. تمری ــن اس ــود دارد همی ــات وج ریاضی
ــا اعــداد و ارقــام ســر و کار دارنــد.  درس ریاضــی یــا هــر درس دیگــری اســت کــه ب
ــد کمــک  ــی کــه مطالعــه کردی ــه تثبیــت مطالب ــا ب ــه تنه ــن کــردن ن ــع تمری در واق
ــید.  ــر بشناس ــود را بهت ــاط و ضعــف خ ــما نق ــه ش ــه باعــث می شــود ک ــد، بلک می کن
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 
ــد  ــه بلن ــه حافظ ــب را ب ــان مطال ــرور زم ــه م ــا ب ــد ت ــما کمــک می کن ــه ش ــردن ب ک
ــع  ــر برای جم ــد بهت ــما می توانی ــب ش ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــال دهی ــود انتق ــدت خ م

ــد.  ــاده کنی ــود را آم ــدی کنکور خ بن
عــالوه بــر ایــن همانطــور کــه گفتیــم بــا تمریــن کــردن شــما نقــاط قــوت و ضعف 
ــوع  ــن موض ــی ای ــل ریاض ــی مث ــوص در درس ــه خص ــید. ب ــر می شناس ــود را بهت خ
بســیار واضح تــر از برخــی دروس مشــخص می شــود. زمانــی هــم کــه نقــاط ضعــف 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــود آن ه ــرای بهب ــد ب ــید، می توانی ــر بشناس ــود را بهت ــوت خ و ق
ــوند.  ــک راه و روش حــل می ش ــک از ی ــر ی ــان باشــد مســائل ریاضــی ه ــد. یادت کنی
ــرده و  ــل ک ــا ح ــا آن ه ــا و باره ــد باره ــا بای ــی روش ه ــر تمام ــلط ب ــرای تس ــس ب پ

ــد. ــن کنی تمری

۳- راه حل ها را بنویسید
ــادی  ــد زی ــا ح ــد ت ــی می توان ــبه ذهن ــارت محاس ــت مه تقوی
ــان  ــا یادت ســرعت شــما در حــل کــردن مســائل را افزایــش دهــد. ام
ــان  ــه هم ــت، ب ــد اس ــه مفی ــدازه ک ــان ان ــه هم ــارت ب ــن مه ــد ای باش
ــی  ــات گاه ــای ریاضی ــد! در دنی ــاک باش ــد خطرن ــم می توان ــدازه ه ان
ــئله را  ــک مس ــخ ی ــد پاس ــم می توان ــی ه ــد جابجای ــک درص ــی ی حت
کامــال تغییــر دهــد. بــرای همیــن هــم توصیــه مــا بــه شــما ایــن اســت 
ــن  ــل بنویســید. انجــام ای ــه طــور کام ــا راه حــل مســائل را ب ــه حتم ک
ــداد و  ــن اع ــری بی ــاط قوی ت ــا ارتب ــد ت ــک می کن ــما کم ــه ش کار ب
ــب  ــب ضری ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــکل دهی ــان ش ــا درون ذهنت فرمول ه

ــد. ــدا می کن ــش پی ــمگیری کاه ــکل چش ــه ش ــم ب ــما ه ــتباه ش اش

۴- یادگیری و مطالعه فعال داشته باشید
منظــور از یادگیــری و مطالعــه فعــال ایــن اســت کــه عــالوه بــر چشــم ها، 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 
ــه فعــال شــدن هــر دو نیمکــرده مغــز شــما کمــک می کنــد. می پرســید چــرا؟  کار ب
ــر در نیمکــره ســمت  ــا و تصاوی ــات در نیمکــرده ســمت چــپ و رنگ ه چــون ریاضی
ــم را  ــه می خوانی ــزی ک ــا چی ــه م ــی ک ــس وقت ــوند. پ ــردازش می ش ــا پ ــت م راس
ــدازه فعــال  ــه یــک ان درون ذهنمــان تصویرســازی می کنیــم، هــر دو نیمکــره مغــز ب
ــاده تر  ــا س ــرای م ــی ب ــب ریاض ــادآوری مطال ــری و ی ــن یادگی ــوند. بنابرای می ش
ــر ایــن بهتــر اســت در حیــن یادگیــری یــک مبحــث جدیــد هــم  می شــود. عــالوه ب
ــما در درک  ــه ش ــال ب ــری فع ــتراتژی یادگی ــن اس ــد. ای ــام دهی ــات آن را انج تمرین

ــد. ــک می کن ــتید کم ــن آن هس ــال آموخت ــه در ح ــی ک ــح مطلب صحی

۵- در کالس مشارکت داشته باشید
ــن،  ــدون تمری ــم کــه ب ــن اشــاره کردی ــه ای ــکات گفتــه شــده ب ــا در تمــام ن تقریب
یادگیــری ریاضــی غیــر ممکــن اســت. بــرای اینکــه بهتریــن روش مطالعــه ریاضــی 
را بــه کار بگیریــد، بایــد در کالس هــم ماننــد منــزل ســخت تــالش کنیــد. هنگامــی 
کــه معلــم در حــال تدریــس مطالــب اســت، بایــد تمــام حــواس خــود را بــه آنچــه او 
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درس می دهــد معطــوف کنیــد. ســپس هــرگاه کــه احســاس کردیــد پاســخ چیــزی 
را می دانیــد، دســتتان را بلنــد کــرده و بــه معلــم جــواب دهیــد. اصــال نترســید، حتــی 
اگــر پاســخ شــما درســت نباشــد هــم چیــزی را از دســت نخواهیــد داد. در واقــع شــما 
ــزی  ــر برنامه ری ــود آن بهت ــرای بهب ــد ب ــوید و می توانی ــود می ش ــف خ ــه ضع متوج
کنیــد. اگــر هــم معلــم تمرینــی داد تــا آن را 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 تمرینی هــای همدیگــر 
ــد موجــب  ــا می توان ــت آن ه ــه رقاب ــد دو ورزشــکار ک ــل شــوید. درســت مانن تبدی
ــه و  ــت حافظ ــم باعث تقوی ــما ه ــت ش ــود، رقاب ــا ش ــای آن ه ــت ماهیچه ه تقوی

ــد. ــد ش ــما خواه ــی ش هوش ریاض

 ۷- به تکالیف بسنده نکنید
ــری ریاضــی  ــما در یادگی ــه ش ــد ب ــاب می توانن ــای کت ــم و تمرین ه ــف معل تکالی
کمــک کننــد. امــا آیــا ایــن موضــوع کافــی اســت؟ ابــدا! شــما هیچــگاه نبایــد خــود 
ــه ایــن تمرینــات کنیــد. بهتــر اســت برنامــه ای تنظیــم کنیــد و روزانــه  را محــدود ب
ــای  ــد از کتاب ه ــن کار می توانی ــرای ای ــد. ب ــی بپردازی ــن ریاض ــه تمری ــاعاتی را ب س
ــد.  ــک بگیری ــل کم ــال های قب ــی س ــواالت امتحان ــه س ــا نمون ــی ی ــک آموزش کم
ــما در  ــت ش ــل موفقی ــن عوام ــن مهم تری ــرار و تمری ــد تک ــان باش یادت
یادگیــری ریاضــی هســتند. پــس هیــچ گاه تمریــن کــرده را فرامــوش 

ــد. نکنی

۸- یادداشت برداری کنید
هنگامــی کــه معلــم در حــال تدریــس اســت، بــه جــای آنکــه فقــط 
فرمول هــای روی تختــه را درون جــزوه خــود کپــی کنیــد، ســعی کنیــد 
نکاتــی کــه او می گویــد را هــم در جــزوه خــود یادداشــت کنیــد. بــه این 
ترتیــب هنــگام مــرور مطالــب دیگــر نگرانــی از بابــت فراموشــی برخی 
ــان باشــد که یادداشــت برداری یکــی  ــکات نخواهیــد داشــت. یادت ن
ــس  ــت. پ ــی اس ــه درس ریاض ــای روش مطالع ــن بخش ه از اصلی تری

حتمــا آن را جــدی بگیریــد.
 

۹- از معلم و دوستان کمک بخواهید
ــم را درک  ــط معل ــده توس ــه ش ــب گفت ــک مطال ــک ت ــما ت ــه ش ــت ک ــرار نیس ق
ــی از  ــا بخش های ــد بخــش ی ــد. هــرگاه احســاس کردی ــاد بگیری ــه ی کــرده و بالفاصل
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 

ــری ریاضــی اســت. ــود یادگی ــرای بهب ب
 

۱۰- به خودتان باور داشته باشید
ــد  ــواره می توانی ــا هم ــم، م ــی نرمال گفتی ــب هوش ــه در مقاله ضری ــور ک همانط
ــد در  ــر می کنی ــر فک ــس اگ ــد. پ ــت کنی ــود را تقوی ــوش ریاضــی خ ــان ه ــا هم IQ ی
ریاضــی خیلــی خــوب نیســتید و اســتعداد نداریــد، از خودتــان ناامیــد نشــوید. شــما 
بــا تمریــن مســتمر می توانیــد ریاضــی خــود را تقویــت کنیــد. البتــه بــه شــرطی کــه 

ــرای ایــن کار وقــت بگذاریــد و تمریــن کنیــد. حســابی ب
 

https://soheilamani.com/improving-memory-and-intelligence/
https://soheilamani.com/improving-memory-and-intelligence/
https://soheilamani.com/note-taking-points/
https://soheilamani.com/what-is-the-average-iq/


روش مطالعه درس 
ریاضی برای مدرسه 
دانشگاه و کنکور

SOHEILAMANI.COM

اگــر بــرای حــل مســائل ریاضــی نگــران زمــان هســتید، بایــد 
ــادالت  ــا و مع ــه فرمول ه ــید ک ــرده باش ــن ک ــدری تمری ــه ق ب
کامــال درون ذهنتــان ثبــت شــده باشــند. تنهــا در ایــن صــورت 
ــا اســتفاده از محاســبات ذهنــی، ســرعت  اســت کــه می توانیــد ب

ــد. ــش دهی ــود را افزای ــئله خ ــل مس ح

 
           روش مطالعه ریاضی : مراحل حل مسئله

ــری درس  ــا در درک و یادگی ــه م ــه ب ــی ک ــا نکات ــد از آشــنایی ب بع
ــئله  ــک مس ــل ی ــل ح ــراغ مراح ــه س ــد ب ــک می کنن ــی کم ریاض
ریاضــی می رویــم. شــما می توانیــد بــا پیــروی از ایــن مراحــل، 
ــادی  ــد زی ــا ح ــی را ت ــائل ریاض ــل مس ــود در ح ــتباه خ ــک اش ریس
کاهــش دهیــد. یادتــان باشــد کــه شــاید برخــی از ایــن نــکات بــرای 
حــل هــر مســئله ای مناســب نباشــند. امــا بــه طــور کلــی طــی کــردن 
ــه،  ــد. البت ــش می ده ــما را افزای ــت ش ــال موفقی ــه احتم ــن ۵ مرحل ای
ــرای حــل آن مســئله مطالعــه و  ــی ب ــه خوب ــه شــرط اینکــه از قبــل ب ب

ــید. ــرده باش ــن ک تمری

مرحله اول: با دقت بخوانید
درون هــر مســئله ریاضــی نــکات مهمــی وجــود دارد کــه بایــد بــه آن هــا 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 
ــکات ریــزی را درون متــن مســئله  باشــد گاهــی اوقــات طــراح یــک ســوال عمــدا ن
ــد.  ــه خــود ندهی ــق اجــازه اشــتباه کــردن را ب ــا مطالعــه دقی ــس ب ــد. پ لحــاظ می کن
ــه  ــرای مرحل ــد و ب ــخص کنی ــوع آن را مش ــئله، ن ــن مس ــق مت ــه دقی ــد از مطالع بع

ــوید. ــاده ش ــدی آم بع

مرحله دوم: مرور و به تصویر کشیدن مسئله
ــه آن  ــت ب ــد، نوب ــام ش ــوال تم ــن س ــه مت ــه مطالع ــد از آنک بع
ــن خــود  ــا درون ذه ــذ ی ــر روی کاغ ــی آن را ب ــه شــکل کل می رســد ک
ــن راه  ــه بهتری ــه شــما کمــک خواهــد کــرد ک ــن کار ب ــد. ای رســم کنی

ــد. ــدا کنی ــئله پی ــرای آن مس ــل را ب ح

مرحله سوم: انتخاب راه حل
ــروی  ــه پی ــه از ۴ بخــش تشــکیل شــده اســت ک ــن مرحل ــود ای خ
ــک  ــئله کم ــک مس ــب ی ــل مناس ــاب راه ح ــا در انتخ ــه م ــا ب از آن ه

: می کننــد
ابتــدا فرمــول یــا فرمول هــای مناســب حــل مســئله را   •

کنیــد. یادداشــت 
ــه ســراغ مــوارد و اطالعاتــی برویــد کــه داخــل صــورت مســئله  ســپس ب  •

ــد. ــاز داری ــا نی ــه آن ه ــئله ب ــل مس ــرای ح ــد و ب ــود دارن وج
ــراغ  ــه س ــپس ب ــرده و س ــروع ک ــان ش ــای آس ــد از بخش ه ــعی کنی س  •

برویــد. ســختتر  بخش هــای 
ــا  ــود یــک جــواب را حــدس بزنیــد و ببینیــد کــه آی اگــر امتحــان تســتی ب  •
ــه حدســیات  ــال ب ــد کام ــه حواســتان باشــد، شــما نبای ــه. البت ــا ن ــه آن می رســید ی ب
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ــد. ــاد کنی ــود اعتم خ
مرحله چهارم: حل مسئله

حــال کــه نــوع مســئله را پیــدا کردیــد و فرمولتــان را انتخــاب کردیــد، نوبــت بــه 
ــا  ــد حتم ــعی کنی ــد. س ــتفاده کنی ــئله اس ــل مس ــرای ح ــا ب ــه از آن ه ــد ک آن می رس
تمامــی راه حــل مســئله را یادداشــت کنیــد تــا دچــار اشــتباه نشــوید. بــه ایــن ترتیــب 
ــد، همیشــه  ــه راه متوجــه شــدید کــه راه حــل غلطــی را انتخــاب کرده ای اگــر در میان

ــد داشــت. ــرای بازگشــت خواهی فرصــت ب
مرحله پنجم: چک کردن

ــت.  ــردن آن اس ــک ک ــئله، چ ــک مس ــل ی ــه ح ــن مرحل مهمتری
همانطــور کــه گفتیــم در ریاضــی گاهــی یــک درصــد اشــتباه می توانــد 
ــام  ــد از اتم ــا بع ــس حتم ــد. پ ــط کن ــا را غل ــل جــواب م ــور کام ــه ط ب
ــد.  ــک کنی ــاره چ ــه ب ــاره و س ــواب آن را دوب ــئله، ج ــک مس ــل ی ح
ایــن کار باعــث خواهــد شــد کــه تمــام شــک شــما نســبت بــه اشــتباه 

ــرود. ــن ب ــود از بی ــوال خ ــودن پاســخ س ب
 

ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــن عوامل ــی از بزرگتری ــک، یک ش
ــک مســئله ریاضــی شــود.  ــه ی باعــث اشــتباه در جــواب دادن ب
تنهــا راه جلوگیــری از ایــن اتفــاق تمریــن و مــرور مــداوم مباحــث 

ــت. ــی اس ریاض

           روش مطالعه و مرور درس ریاضی

ــت  ــه تثبی ــه ب ــی، آنچ ــائل ریاض ــات و مس ــل تمرین ــه و ح ــار مطالع ــا در کن ام
ــا  ــه م ــی ک ــا زمان ــت. ت ــا اس ــرور آن ه ــد م ــک می کن ــا کم ــز م ــب در مغ مطال
ــد  ــه بلن ــه حافظ ــا را ب ــم آن ه ــم، نمی توانی ــرور نکنی ــود م ــرای خ ــات را ب ریاضی
ــرور  ــا در م ــه م ــه ب ــم ک ــی را ببینی ــم نکات ــا ه ــد ب ــال بیایی ــپاریم. ح ــان بس مدتم

ریاضیــات کمــک می کننــد.

۱- بر طبق زمان بندی 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 آن هــا 
ــن کار  ــرای ای ــن راه ب ــد. بهتری ــرور کنی ــخص م ــدی مش ــک زمان بن ــق ی ــر طب را ب
ــه آن را از  ــد مقال ــه می توانی ــت ک ــاوس اس ــی ابینگه ــی فراموش ــتفاده از منحن اس

ــد. ــر بخوانی ــک زی ــق لین طری

۲- مرور بدون تمرین فایده ندارد
ــه  ــده اســت ک ــه ش ــما گفت ــه ش ــات ب ــد ادبی ــی مانن ــروری دروس ــرای م ــر ب اگ
ــی  ــه درس ریاض ــد، در روش مطالع ــا بخوانی ــار از روی آن ه ــن ب ــت چندی کافیس
ــه  ــی را ب ــث ریاض ــد مباح ــه بتوانی ــرای اینک ــت. ب ــرور نیس ــوع م ــن ن ــری از ای خب
ــد.  ــام دهی ــم انج ــه آن را ه ــوط ب ــات مرب ــا تمرین ــد حتم ــد، بای ــرور کنی ــی م خوب
مــرور ریاضیــات بــدون تمریــن غیــر ممکــن اســت. تمریــن کــردن نقــاط ضعــف و 
ــاره  ــب را دوب ــه شــما نشــان داده و باعــث می شــود کــه بســیاری از مطال قــدرت را ب

ــد. ــادآوری کنی ی

۳- شرایط مطالعه را فراهم کنید
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ــعی  ــد. س ــک محــل مناســب داری ــه ی ــاز ب ــما نی ــر درســی ش ــه ه ــرای مطالع ب
ــواس  ــل ح ــدا و عوام ــر و ص ــه دور از س ــد و ب ــم کنی ــه را فراه ــرایط مطالع ــد ش کنی
ــل  ــش کام ــد در آرام ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــرور کنی ــب را م ــن مطال پرت ک

ــد. ــرور کنی ــاره م ــد را دوب ــرده بودی ــه ک ــال مطالع ــه قب ــام آنچ تم

۴- خاطرات کالس را ضبط کنید
ــی آورد.  ــر م ــه خاط ــات را ب ــرات و احساس ــی خاط ــرز عجیب ــه ط ــا ب ــز م مغ
ــری داشــته باشــید،  ــادآوری بهت ــری و ی ــب یادگی ــرور مطال ــگام م ــرای اینکــه هن ب
ــه در آن روز  ــی ک ــات جالب ــا اتفاق ــاق ی ــه از درس، اتف ــر جلس ــان ه ــد در پای می توانی
ــرور  ــگام م ــب هن ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــت کنی ــود یادداش ــزوه خ ــی در ج ــاده را جای افت
مطالــب یــاد آن روز خواهیــد افتــاد و اگــر معلــم یــا اســتاد نکتــه اضافــی را بــه شــما 

ــد.   ــر می آوری ــه خاط ــم ب ــد، آن را ه ــوزش داده باش آم

           بهترین زمان برای مطالعه ریاضی

ــه  ــرای مطالع ــبانه روز ب ــی از ش ــه زمان ــه چ ــاره اینک ــادی درب ــای زی بحث ه
ــه  ــد ک ــان می دهن ــک تحقیق نش ــج ی ــود دارد. نتای ــت وج ــب اس ــی مناس ریاض
ــود  ــه می ش ــم توصی ــن ه ــرای همی ــت. ب ــتر اس ــح بیش ــراد در صب ــز اف ــی مغ بازده
ــن  ــج ای ــع نتای ــوند. در واق ــزار ش ــح برگ ــر روز صب ــی ه ــای ریاض ــه کالس ه ک
ــرکت  ــی ش ــا در کالس ریاض ــه صبح ه ــی ک ــش آموزان ــد دان ــان دادن ــش نش پژوه
ــه آن هایــی کــه در کالس هــای نوبــت عصــر شــرکت می کننــد،  می  کننــد نســبت ب
عملکــرد بهتــری در آزمون هــا داشــتند. البتــه شــما می توانیــد بــرای مــرور مطالــب 
ــود  ــه شــرط آنکــه خســته و خواب آل ــد. ب ــر ســاعتی از شــبانه روز را انتخــاب کنی ه
ــا اســت.  ــات صبح ه ــرای مطالعه ریاضی ــان ب ــن زم ــس در نتیجه بهتری ــید. پ نباش

           روش مطالعه ریاضی ؛ جمع بندی

ــاره درس  ــده درب ــه ش ــکات گفت ــام ن ــن تم ــد در بی ــان باش یادت
ــت.  ــن آن هاس ــردن مهمتری ــن ک ــه آن، تمری ــوه مطالع ــی و نح ریاض
تــا زمانــی کــه مــا بــه انــدازه کافــی مباحــث ریاضــی را تمریــن نکــرده 
ــرای  ــود. ب ــد ب ــن خواه ــان غیرممک ــا برایم ــری آن ه ــیم، یادگی باش
ــی  ــد. وقت ــدی بگیری ــی ج ــی خیل ــردن را خیل ــن ک ــم تمری ــن ه همی
ــه  ــی را مطالع ــه، ریاض ــن مقال ــده در ای ــه ش ــکات گفت ــتفاده از ن ــا اس ب
ــیرین  ــدازه ش ــه ان ــا چ ــن درس ت ــوید ای ــه می ش ــگاه متوج ــد، آن کنی

اســت. 
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