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 روش مطالعه ریاضی و آمار انسانی

 

شته ریاضی ر در پایان این مطلب می دانید خراب کنید و با قدرت ریاضی بخوانید. برای موفقیت در ریاضی، باید دیوار ترس از ریاضی را

ست؟ برای رتبه مورد نظرتان، چه انسانی را باید چگونه خواند؟ و چگونه نخواند؟اهمیت درس ریاضی در رشته انسانی تا چه اندازه ا

  درصدی در ریاضی باید بزنید؟

 !درک نیاز مبرم به ریاضی

ریاضی و آمار در رشته انسانی، یک درس زاپاس نیست. با درصد زدن در این درس خیلی خیلی از رقبا جلو میزنین. ولی اشتباه شما 

 :چندسات

فکر میکنین به ساعتهای بسیار زیادی  (3به درصد باالیی دارین توی این درس ( فکر میکنین نیاز 2فکر میکنین نمیتونین بخونینش  (1

 .مطالعه نیاز داره، طوری که از درسهای دیگه میوفتین

ولی اینطور نیست. اینجا روش مطالعش را میگم بهتون و حتما حتما توصیه میکنیم برای اینکه بدونین چطور با کمترین زمان مطالعه به 

دانلود کنین و بخش ویژه دانش اموزیش را  این لینک ه برای رتبه زیر هزار کافیه، ترمینولوژی ریاضی و آمار را ازبرسین ک 04درصد 

 .نبخونی

 روش مطالعه ریاضی

  .در روش مطالعه ریاضی ، مرحله یادگیری و پرکاری تستی بسیار مهم است

نیاز به   یادگیری زمانی است که شما مطالب را میخوانید و در ذهن شما نقش میبندد اما برای تثبیت مطالب و جلوگیری از بهم ریختگی ذهنی،

 . پر کاری تستی تمرین و تست زیاد دارید : یعنی

در ریاضی کافی است مطلب را بفهمید. وقتی با درک کامل و با اعتماد به نفس مسئله ای را حل کنید، بسیار هیجان انگیز و لذت بخش خواهد  

 .بود . و هر چه میگذرد ، در درصد باال زدن مشتاق تر می شوید

برای تمرین حل کردن و تحلیل روش حل که اشتباهات و پرکاری تستی یعنی دیگه کتاب و جزوه را بذارین زمین و دست به خودکار بشین 

 .نکته ها و ریزه کاری ها و میانبرها را کشف کنین

  نخوانید ریاضی را اینطور بخوانید و

ریاضی، متن نیست که با چند بار خواندن در ذهن جا بیفتید. ریاضی بازی اعداد با ذهن است و باید انقدر این چرخش اعداد و فرمول ها را 
 .تمرین کنید تا در ازمون ها و امتحانات دچار سردرگمی نشوید
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اشتباه کردن در درسی مانند ریاضی طبیعی است. پس اگر اشتباه میکنید، نگران نباشید و ادامه دهید. گاها این اشتباهات باعث میشه شما 

 . ویداعتماد به نفس خود رو در حل مسائل از دست بدهید و دیگر به سراغ حل آن مسائل نر

سه ر سر جلاما این کار واقعـــــــــا اشتباه است. شما باید انقدر در تمرین ها و هنگام مطالعه اشتباه بکنید تا دیگر مغزتان ان اشتباهات را د

 . تکرار نکند

  .دپس باید غلط حل کنید و اجازه بدهید سوتی هایی که مغزتان ممکن است سر جلسه انجام بدهد را سر تمرین انجام ده

 سطح سواالت ریاضی کنکور

در مورد سطح سواالت هم باید بگم که درست است که سوالت ریاضی بسیار متنوع است اما باز هم یک محدودیتی دارد و اگر شما سعی کنید 

 . تست زیاد حل کنید ، می توانید با اکثر سواالت آشنا شوید و با دیدن سواالت سورپرایز نشوید

درصد  04تا  04ت کنکور در سطح تقریبا آسان کتاب نیست . اما بسیار سخت هم نیست . تقریبا میتوانیم بگوییم تقریبا باید بگم که سطح سواال

 . سواالت ریاضی کنکور قابل حل است

 یک مثال

ل و از که باید از چه راه حاگر بتوانید تست های زیاد و متنوع حل کنید و با اکثر سواالت آشنایی پیدا کنید در مواجهه با سوال دستتان می آید 

 :چه فرمولی استفاده کنید . مثال به سوال زیر از کتاب تیزشیم نگاه کنید

 

 . باید یاد فرمول مجموع دنباله هندسی بیفتید. و همین برای حل سوال کافیست اول مجموع شش جمله در این مثال شما با دیدن کلید واژه

 دوباره اشتباه نکنید

 .رشته خود را انتخاب کنید؛ نه ریاضیات رشته های دیگرکتاب های اختصاصی 

  یعنی چی؟

نیست. چرا  کتاب خوب ریاضی و امار رشته انسانی در ریاضیات رشته های دیگر تخصص دارد، دلیل برای نوشتن یعنی اینکه اگر ناشری

  کتاب خوب ریاضِی انسانی :سانی، به زبان انسانیهاست؛ نه ریاضیات مهندسی! بیشتر بخوانیدکه ریاضی و امار علوم ان
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