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 مثلث موفقیت در ریاضی و آمار انسانی

 

 مثلث در یک نگاه

 ( نگرش درست1

 ( روش درست2

 ( منبع درست3

 هر کدام را برایتان توضیح میدم .

 نگرش درست 1-

 نگرش درست یعنی:

  توانیم هیچ چیزی را تغییر دهیم ، مگر آنکه آن را بپذیریمما نمی

 کنید .گاه پرواز نمیخودتان را مانند یک پرنده در نظر آورید ، تا وقتی که باور به پریدن و پرواز کردن نداشته باشید ، هیچشما 

  شوید.در درس ریاضی هم همین موضوع مطرح است ، تا وقتی خودتان را در برابر حل تمارین ، منفعل بدانید ، هیچ گاه دست به قلم نمی

 فقیت در ریاضی، دست به قلم شدن است.یعنی شاه کلید مو

 روش درست -2

 بُر نباشید. چونروش مطالعۀ درست یعنی دنبال راه میان

  برای موفقیت در ریاضی، هیچ راه شاهانه ای نیاز نیست

 دو دسته دانش آموز هستند:  مخاطبم

 دانش آموزان سطح باال
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ن خودشون را باور دارند و فرقی بین ذهن منطق خوندن و ریاضی خوندنشون شون باالست چوطبیعیه بعضی از دانش آموزان ، هوش ریاضی

 نمیذارن!

کنند ، این دسته باید بعد از خواندن کتاب ، با تست زنی و پرکاری تستی پیش بروند و روز به روز حال می خوندن ریاضی  این دانش آموزا با

 تر از گذشته بشوند.موفق

 های مطلب خوانده شده را کار کنید.(مام تستیعنیسعی کنید ت پُرکاری تستی:)

 های پایه عبور کردن!کنم؛ البته وقتی از تستکتاب تیزشیم ریاضی را توصیه می من برای این گروه 

 دسته دوم ، بعضی از عزیزان هستند که کالً با عدد و رقم سازگاری ندارند .

 کارها را انجام بدید:شما دانش آموزان اگر پایه دهم یا یازدهم هستید، این 

 ( سر کالس کامال با حواس جمع و تمرکز به تدریس معلم گوش بدین.1

 های کالس را جدی بگیرید.( تمرین2

 ای ریاضی هفتم تا نهم هست.مشکل شما در پیشرفت نکردن درس ریاضی، بخاطر مطالب بسیار ساده ولی پایه %09( معموال 3

 کنین و یاد بگیرینریاضی را از پایه بخونین، تمرین 

 را به بخوبی شخم بزنید ، ( کتاب درسی4

 با دقت حل کنید. ( بعد از حل تمارین کتاب. بخش سواالت تشریحی همان درس از کتاب هدفدار ریاضی و آمار دهم یا یازدهم مشاوران را5

 چطور سوال حل کنید

توانید پاسخ بدهید. یعنی متوجه خواسته سوال نمی را از همان ابتدا نمیخواهید تمرین تشریحی کار بکنید، حتما تعدادی از سواالت وقتی می

  شوید. یا شاید هم وقتی سوال را جواب می دهید ،تا جایی از روش حل را پیش می برید.

ۀ نخی از سوال یا ادامدر هر دو حالت این کار را بکنید: همه سوال را از روی پاسخنامه نبینید! تا جایی از پاسخ را نگاه کنید که بتوانید سر

 روش حل را بفهمید.

 شودپس تکلیف تست چه می

 .نیدکمی پیشرفت ، مدرسه ��حل تمارین به شکل تشریحی باشد ، مطمئنم در این صورت در این درس در  باید  11و  19اولویت شما در پایه 

و پیشرفت در مدرسه است. تست زنی و آزمون تستی در  در سال دهم و یازدهم، با هر سطحی که باشید، کتاب درسی در واقع اولویت شما

  اولویت دوم است. پس از کتاب درسی و مدرسه، غافل نشوید.

 کنیدهای آزمایشی شرکت میاگر در آمون

ت. کالسی اسکنید، باز هم باید بدانید که اولویت شما مدرسه و امتحانات های آزمایشی مختلف شرکت میاگر ضمن سال دهم یا یازدهم در آزمون

 توانید در آزمون هم باتمرکز و خیال آسوده پیش بروید.وقتی توانستید در مدرسه پیشرفت داشته باشید ،آن وقت می

 نیاز پیشرفت در آزمون هم هست!البته که پیشرفت در مدرسه، پیش

گزینه  ۴به سراغ پرسش های   ریاضی مشاوران، در این حالت بعد از اطمینان از یادگیری تمارین کتاب درسی و سواالت تشریحی کتاب هدفدار
 ای کتاب هدفدار بروید .



های هدفدار ریاضی و آمار کتاب تابستان به سراغ تست کنمکنید، توصیه میدر آزمون شرکت نمی اگر هم در طول سال تحصیلی مدرسه،

 مشاوران بروید .

 روش مطالعۀ ریاضی و آمار ویژه کنکور

 کنم آن را بخوانید:ام که توصیه میکنکوری، یک مطلب ویژۀ نوشتهبرای شما عزیزان 

 درصد04روش مطالعۀ ریاضی و آمار انسانی؛ از منفی تا 

 منبع درست -3

 مطمناً کتاب درسی منبع اصلی یادگیریست ، اما به منبع تکمیلی در کنار کتاب درسی نیاز دارید.

 ته باشد:ها را داشکتاب کمک آموزشی ریاضی شما باید این ویژگی

 به زبان انسانی ها باشد

 از ناشر تخصصی علوم انسانی باشد

 .ها باشدآموزشی شما انسانی متناسب با محتوا و نیازهای

 ها و دانش آموزان سطح باال، منبع پیشنهادی مرکز مشاوره انسانی یار را ببینیدها، کنکوریها، یازدهمیهر کدام از شما دهمی

 و یازدهم منبع پیشنهادی ریاضی دهم
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 منبع ریاضی و آمار کنکور و سطح باال

 

 فایل های ضمیمه

 از صفر تا درصد مورد نیازتانروش مطالعه ریاضی و آمار انسانی؛ نظام جدید. 
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