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رياضيات شامل عالئم ،فرمولها ،روشهاي ويژه و کتابهاي درسياي است که سخت به نظر ميآيند و خيلي کلمات و اصطالحات منحصربهفرد
هستند .در نتيجه مهم است که از مهارتهاي مطالعهاي استفاده کنيد که اختصاصاً مناسب رياضيات باشد.
 -1شما نمي توانيد رياضيات را فقط با خواندن و گوش دادن ياد بگيريد .قسمت زيادي از يادگيري رياضيات به تمرين کردن فعاالنه بستگي دارد.
اين بدان معني است که شما حتماً بايد همهي تکاليف و وظايف محولهي درسي خود در رياضيات را انجام دهيد .ياد گرفتن چگونگي استفاده از
فرمولها و روشها ،حياتي است.
 -2رياضيات يک موضوع زنجيرهاي است .چيزي که در يک روز معين درس داده ميشود بر اساس آموختههاي روز قبل از آن است .همين که
عقب افتاديد ،دوباره رسيدن به درس سخت ميشود .آماده شدن براي امتحان ،آن هم در دقايق آخر ،به شما کمک نخواهد کرد .بايد در همهي
کالسها شرکت کنيد و پابهپاي معلمتان پيش برويد.
 -3رياضيات مبحث سختي است که به طور فزايندهاي پيچيده ميشود .شايد الزم باشد که زمان مطالعهي بيشتري براي رياضيات نسبت به ديگر
مباحث اختصاص دهيد.
 -4سعي نکنيد که روش خود را در رياضيات حفظ کنيد .فرمولها و روشهاي بسيار زيادي در رياضيات وجود دارد .سعي کنيد که بر روشهاي
کليدي مسلط شويد .اين کار ميزان اطالعاتي را که بايد به خاطر بسپاريد کاهش خواهد داد.
 -5وقتي روشي را براي حل يک مسئله ياد گرفتيد ،دقيقاً همان روش براي ديگر مسائل هم در اغلب موارد ميتواند استفاده شود .وقتي با مسئلهي
جديدي روبهرو ميشويد ،سعي کنيد آموختههاي قبلي خود را بر مسئلهي جديد اعمال کنيد.
 -6فرهنگ لغات رياضي را ياد بگيريد .اغلب کلمهاي که در رياضي مورد استفاده قرار ميگيرد ،وقتي در مبحثي غير از رياضي مورد استفاده قرار
ميگيرد ،معناي متفاوتي ميدهد .کلمات و اصطالحات جديد رياضي و معناي رياضي آنها را در قسمتهاي خاصي از دفتر خود وارد کنيد.
 -7رياضيات مبحثي است که بسياري از دانشآموزان را مضطرب ميکند .داشتن اعتمادبهنفس ميتواند اضطراب شما را کاهش دهد .روشهايي که
براي مطالعهي رياضي به شما پيشنهاد ميکنيم ميتواند به شما در موفقيت در رياضيات کمک کند .تا زماني که تشخيص ميدهيد به راهکارهايي
بيش از اينها نياز داريد ،کمک بگيريد و تالش بسياري بکنيد.
حجم بسيار زياد و تنوع در درس رياضي ،عواملي هستند که بايد داوطلبان با برنامهاي ويژه و پيوسته ،خود را در اين درس بسيار مهم براي کنکور
سراسري آماده کنند تا به بهترين نتيجه برسند .مطالعهي درس رياضي را بايد بر مبناي سه اصل يادگيري ،تمرين و مرور قرار دهيم که در ادامه به
هر يک از اين موارد ميپردازيم:
یادگیری:
اولين مرحله از مطالعه ،يادگيري است که ميتوان گفت بهترين اصل است؛ زيرا تا درست و مفهومي ياد نگيريم ،نميتوانيم سؤاالت رياضي را به
درستي پاسخ دهيم؛ پس بايد از تمام ابزارهاي موجود براي يادگيري استفاده کنيم .ابزارهاي يادگيري اين درس عبارتاند از :کالس ،جزوه و کتاب
درسي .شما داوطلب عزيز بايد به دقت در کالس ،درس را از دبير بياموزيد ،سپس در همان روز ،مبحث تدريسشده را از جزوه ،مطالعه کرده و
مثالها را مجدداً حل کنيد.

بعد از خواندن جزوه ،نوبت به مطالعهي کتاب درسي ميرسد که بايد خط به خط آن را بخوانيد و تمام مثالها و تمرينهاي حلشده و حلنشده را
حل کنيد .تعدادي از تستهاي کنکور سراسري ،عيناً از مثالها و تمرينها و نکات متن درس مطرح ميشود .توجه داشته باشيد براي حل سؤاالت
رياضي ،تنها ياد گرفتن نکات ،قضيهها و فرمولها کافي نيست بلکه بايد عالوه بر يادگيري و فهميدن ،آنها را به خاطر بسپاريد؛ زيرا در جلسهي
آزمون ،نه کتاب داريم و نه جزوه.
پس اول به دقت و مفهومي ياد بگيريد و سپس فرمولها و نکات و رابطهها و ...را حفظ کنيد .در ادامهي مرحلهي يادگيري الزم است تعدادي تست
به طور آموزشي از مبحثي که مطالعه کرديد ،حل کنيد .در حل تست به طور آموزشي ،زمان تست زدن مهم نيست ،بلکه يادگيري تمام نکات تست
و بهکارگيري مطالب مطالعهشده در حل تست ،مهم است .هنگام حل تست آموزشي ميتوانيد از جزوه يا کتاب درسي يا حتي پاسخ تشريحي تست
کمک بگيريد .تعداد تستهاي آموزشي بايد به اندازهاي باشد که تمام مطالب درسي در آن مبحث را پوشش دهد.
پس از حل تستهاي آموزشي ،نوبت خالصه نويسي است .مباحثي را که مطالعه و چند تست آموزشي از آن حل کرديد خالصهنويسي کنيد .سعي
کنيد در خالصهنويسي ،تمام مطالب و نکات مهم را يادداشت کنيد .با پايان خالصهنويسي ،مبحث مطالعهشدهي مرحلهي اول مطالعه که يادگيري
است ،به پايان ميرسد.
تمرین:
اکنون که درس را خوب ياد گرفته و خالصهنويسي کرديد ،بايد براي تثبيت و تسلط مطالب و نکات درسي و نيز باال رفتن سرعت تستزني ،تعدادي
تست را تمرين کنيد .تستهايي را که حل نکرديد يا غلط حل کرديد ،حتماً عالمتگذاري کنيد؛ زيرا در اين تستها ضعف داريد و بايد آنها را
برطرف کنيد.
چون حجم مطالب درسي و تنوع آنها زياد است ،نبايد تعداد تستهاي تمريني به قدري زياد باشد که از مباحث ديگر عقب بيفتيد؛ بايد تست را به
دقت و متناسب با حجم مبحث مطالعهشده انتخاب کنيد .اگر مبحثي را به طور کامل نخوانديد ،به حل تستهاي تمريني نپردازيد ،مثالً تا تمام نکات
دنباله را ياد نگرفتيد ،از مبحث دنباله ،تست تمريني حل نکنيد .توصيه ميکنم ،متناسب با هر تستي که از يک مبحث در کنکور سراسري مطرح
ميشود ،حداقل  50تست به طور تمريني حل کنيد؛ مثالً اگر از مبحث مجانبها در کنکور سراسري ،يک سؤال مطرح ميشود ،حداقل بايد  50تست
مجانب ،به طور تمريني حل کنيد.
در انتخاب تستهاي تمريني ،اولويت با تستهاي کنکورهاي سالهاي گذشته است؛ چون هم استاندارد هستند و هم تمام مطالب درسي را پوشش
ميدهند.
مرور:
چون حجم مطالب در درس رياضي زياد است؛ ممکن است بعضي از مطالبي را که قبالً مطالعه کرديد ،فراموش کنيد .در اين صورت بايد در فواصل
معين ،مطالب را مرور و دوره کنيد .در اين مرحله از مطالعه ميتوانيد هم از جزوه و هم از خالصهنويسيها استفاده کنيد .پس از خواندن آنها و
يادآوري نکات ،بهتر است به سراغ تستهاي عالمتگذاريشده برويد و آن هايي را که قبالً اشکال داشتيد ،مجدداً حل کنيد و اگر زمان داشتيد،
تعدادي تست جديد از آن مبحث حل کنيد .هر اندازه بتوانيد تعداد دفعات مرور را بيشتر کنيد ،آمادهتر شده و حضور ذهن باالتري براي حل سؤاالت
تستي پيدا ميکنيد.
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