
 

http://moshaveranpub.com   سایت و فروشگاه مشاوران آموزش  

http://omoomiha.com   سایت تخصص عمومی ها   

http://www.ensaniha.ir    سایت تخصصی انسانی ها  

 

 چگونه دیوار ترس از ریاضی را خراب کنید؟

تان از درس ریاضی را به بیرون که دیوار ترس از ریاضی را خراب کنید و ترس بارها گفته ام اولین کار شما دربارۀ ریاضیات این است

 بیندازید.

 است؟شاید بپرسید: مگر امکان دارد که ما ترس خودمان را از درس ریاضی به بیرون بیندازیم؟ اصالً این موضوع شدنی

 «ترسد.ترسد؛ میآدم وقتی از ریاضی میریزد و نه ممکن نیست؛ به همین سادگی ترس آدم نمی»من این است که:  پاسخ

 چگونه ممکن است؟

 تواند دیوار ترس خود را خراب کند؟پس چگونه آدم می

 «ترسید، باز هم ریاضی بخوانید.با اینکه می»این است که :  -تان از درس ریاضی را به بیرون بیندازید.ترس -معنی جمله من 

 این جمالت را به خاطر بسپارید:

 «تان را بخوانید.که خسته هستید؛ درسزمانی» 

 «تان را بخوانید.خواندن ندارید؛ درسحال درس»

 «حل تمرکز نکردن، تمرکز کردن است.تنها راه»

 گویند:آموزانی است که میاین جمالت در جواب جمالت دانش

 «خوانم.می ام را به دَر میکنم و بعد درساول خستگی»

 «خوانم.حال ندارم پس درس نمی»

 «توانم درس بخوانم.تمرکز ندارم، نمی»

 «حل حمله کردن به ترس، با ترس حمله کردن است.راه»و در مورد درس ریاضی: 

 باید این را یاد بگیرید و به خودتان عادت دهید.

 حمله به ریاضی

 «خوانیم.د ترس از ریاضی، این درس را میبا وجو» در درس ریاضی، اولین حرفمان به خودمان این است که:  
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 گوئیم درس ریاضی، ترس دارد؟اما چرا می

توانم بینم نمیروم و میطبیعی است که وقتی به سراغ حل مسائل می« کند.هایم مواجه میمرا با ناتوانی»ریاضیات به این دلیل ترس دارد که: 

 ترسم.ها را حل کنم پس؛ میآن

خواهد و موضوعات را با یکدیگر قاتی افتد که صورت سوال از من چه میروم و برایم جا نمیندن صورت سوالی مییا مثال به سراغ خوا

 کنم.می

در اینجا ترس -ش شوددار شدن عزت نفسشود و آدم موضوعی که باعث جریحهمان میدار شدن عّزت نفسها، باعث جریحهخب این ناتوانی

 کند.می را به بیرون پرتاب -از ریاضی

 جنگنده باش

من جریحه دار شد؛ عیب و ایرادی ندارد؛ نفسعزت»مان، نترسیم. به خودمان بگوییم: نفسدار شدن عزتخواهیم از این موضوع جریحهما می

 «کنم.ایستم و ایستادگی میمی

کنم؛ چون در اینجا نیز مصداق پیدا می ی کوتاهیموضوع جنگندگی موضوع مهمی است و من همیشه درموردش حرف میزنم، اینجا هم اشاره

 «روحیه جنگندگی را ما باید در خودمان ایجاد کنیم، این روحیه جنگجو بودن همیشه در ما وجود ندارد.» کند: می

العاتی آموزان کنکوری، قولی را بدهم: اگر شما روحیۀ جنگندگی را در خود حفظ کنید و برنامۀ مطخواهم به شما دانشمی -وحید تمنا-من

ایم را بخوانید؛ و هایی را که برای مطالعۀ درس ریاضی قرار دادههای مطالعاتی، مقدار ساعتموجود در سایت انسانیها را دنبال کنید و نوبت

گر باز اشود و با خواندن پاسخنامۀ تشریحی، نکاتی دستگیرتان می کنید؛ از نفهمیدن موضوعات نترسید و حتما ها را کار میتست که زمانی

بینید که برایتان موضوع تست، درست و حسابی جا نیفتاده باید به درسنامه بازگردید و نگاهی بیندازید به آن تیپ سوال که قصد حل کردنش می

 ارام برایتان جآکردن این مراحل، آرامبینید چه مثال زده شده است و آن نمونه را هم بخوانید؛ بعد از طیرا داشتید و با بازگشت به درسنامه می

 افتد.می

 وقتم هدر نمی رود؟

رای ای که در کنکور بباشید که شما ممکن است زمان بسیار زیادی را صرِف مطالعه و تمرین برای درس ریاضی کنید بعد نتیجهتوجه داشته

 آورید؛ در مقابل مطالعه این درس ناچیز باشد.این درس می

درصد بزنید ولی با  52بزنید، حتی  03توانید درصد درس ریاضی را حتی شما می»هم میتوان دید که: ها این نکته را در جدول اعداد انسانی

 «آورید؛ بتوانید درس ریاضی را جبران کنید.درصد باالیی که در درس اقتصاد می

 در کنکور سراسری شود.درصد  52درصد انرژی را برای مطالعه و تمرین در درس ریاضی بگذارید تا نتیجۀ آن،  033بایست شما می

 این درصد، برای شما کافیست.

 گویم کافیست؟چرا می

 «آوردن نیز ناامید نشوید. 033توانید درصد ریاضی را جبران کنید؛ همچنین از رتبۀ زیر در درس اقتصاد می 033شما با درصِد »

 نیز خوب است. 033و  033, 233, 033های درصد در درس ریاضی برای درس رتبه 52جاست که نکتۀ مهم این

 درصد یعنی چند سوال؟ 52

درصد در این  52درصد و  2شود و پاسخگویی به هر سوال یعنی آوردِن سوال طراحی می 53در کنکور سراسری برای درس ریاضی 

  کنکور. سوال در 2درس یعنی پاسخگویی به 



بینید در درس ریاضی پایۀ تست ریاضی در کنکور سراسری( کافیست. هرگاه می 2درصد )معادل  52مطالعۀ پایۀ دوازدهم برای کسب 

های قبل را برای آن مبحث خاص از پایۀ دوازدهم بخوانید؛ نیاز از سالهای قبلی دارد فقط آن پیشدوازدهم، مبحثی از این پایه، ریشه در پایه

 درصد به دست بیاورید. 52توانید در کنکور برای درس ریاضی گونه مینای

 نسخه عملی موفقیت در ریاضی کنکور

ایم را ها به شما دادهکنید.) برای اینکه بدانید حمله کردن یعنی چه ، برنامه مطالعاتی که در سایت انسانیترسید؛ حمله میاوالً از ریاضی نمی

 کنید.(اجرا می

واقع  کنید؛کنید؛ اگر برایتان جا نیوفتاد، پاسخنامۀ تشریحی را مطالعه میها را کار میخوانید و تستشده در برنامه را میجای دادههای مبحث

 کنید.تر را کار گردید و تمارین بیشبین باشید و اگر دیدید جا نیفتاد به درسنامه باز می

 کنید.سوال برای پاسخگویی پیدا می 2سوال ریاضی در کنکور،  53توانید از میکنید؛ باالخره بارهــــا این روند را تکرار می

 «کند.درصد برایتان کفایت می 52دهید و دهید و درست هم جواب میسوال پاسخ می 2به »

 سری مباحث، متفاوت است.آموزی، خواندِن یکبرای هر دانش 

 دهم:تر توضیح میبیش

 های گوناگونی از مباحث، وجود دارند.درصد در درس ریاضی بزنید؛ مطالعۀ دسته 52د درواقع شما برای اینکه بتوانی

شود و سوال در کنکور طراحی می 5آموزان حّلِ مباحث مربوط به تابع، ساده است؛ از این مباحث حداقل ای از دانشمثال برای دستهطوربه

 درصد بیاورید. 03توانید شما می

 مثال دیگر:

 ها نمره بیاورید.آموزان می توانید از آنجزو مباحثی هستند که شما دانش« دنبالۀ حسابی؛ هندسی»ها در پایۀ دوازدهم همباحث دنبال

 آورید. ها نمره به دستآن

رنامۀ د و در بکنم و این مباحث را یادداشت کنید و الگو قرار دهید و بر روی این مباحث پیشنهادی کار کنیمی من مباحثی را به شما پیشنهاد

 مطالعاتی گفته شده جای دهید.

 

 کنید.با کار کردن بر روی منابع مطالعاتی مشاوران آموزش، حتماً و حتماً این درصد را کسب می  مطمئن هستم


