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 کالس ریاضی یا کتاب ریاضی؟

 

 این در اما .همانطور که قبال گفته ایم هیچ توصیه و الگوی کلی برای کالس شرکت کردن یا نکردن وجود ندارد

 نآموزا دانش تا دهیم ارائه ریاضی کالس در شرکت و کتاب تهیه زمینه در را هایی راهنمایی داریم سعی مقاله

 .بگیرند را تصمیم بهترین آن با متناسب

 کتاب ریاضی یا کالس ریاضی؟

به این منظور الزم است هر  .است خود وضعیت ارزیابی درس این در گام اولین بله .! شناخت از خودهیچ کدام

 :دانش آموز در یک برگه به سواالت زیر پاسخ دهد

آیا بر مطالب ریاضی نهم )که شامل مباحث پایه و پیش نیاز ریاضی متوسطه دوم است( تسلط کافی را دارم؟ _

 میزان مطالعه و نمره کسب شده در این درس چه بوده است؟

 نامه مطالعاتی من داشته؟ )کمی و کیفی(تا کنون مطالعه ریاضی چه جایگاهی در بر_

 منابعی که تا این زمان برای مطالعه استفاده کردم چه کتاب هایی بوده اند؟_

 از چه کالس ها یا ویدئو های آموزشی ای برای این درس استفاده کرده ام؟_

ه احتمالی تاثیر استفادپس از پاسخ به این سواالت احتماال تا حد زیادی تصمیم گیری راحت تر خواهد شد چرا که 

 .از موارد گفته شده مشخص می شوند

 .به صورت کلی برای تقویت ریاضی تسلط بر مطالب کتاب نهم ضروری است
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اگر دانش آموزی در این کتاب احساس ضعف می کند الزم است با حوصله و صرف زمان کافی به این تسلط 

ز آن زمان تصمیم گیری برای نحوه پیش برد ریاضی دست پیدا کند.)خودخوان یا با استفاده از کالس( پس ا

 .متوسطه دوم است

 !برای کالس رفتن عجله نکنید

نیت ما انکار تاثیر سازنده تدریس خوب بر پیشرفت در مطالعه ریاضی نیست اما نباید این مورد را بدون آگاهی 

 .از وضعیت خود و به عنوان اولین گزینه انتخاب کرد

 .قبل از کالس رفتن باید بررسی شود که مراحل زیر طی شده اند یا خیر

 مطالعه خط به خط و مثال به مثال کتاب درسی_۱

 مطالعه جزوه معلم و درسنامه کتاب کمک آموزشی مناسب_۲

 حل مثال و تالش برای تحلیل آنها_۳

 پرکاری تستی_۴

کالس رفتن بدون انجام دادن مراحل فوق بازدهی کمی خواهد داشت و با انجام این مراحل کالس جنبه رفع 

 .اشکال خواهد داشت و دانش آموز بهره بیشتری از آن می برد

 کتاب شناسی

 :در انتخاب منبع الزم است از منابعی استفاده شود که

 نیاز های دانش آموزان به مطالب پایه را پوشش دهد_

 .یعنی هم در قسمت درسنامه و هم در پاسخ تشریحی توضیح مرحله به مرحله حل مسائل را شامل شود

 .مثال و تست های کافی برای تمامی مطالب را دارا باشد _

 .متناسب با سطح دانش آموز باشد_



 .به عنوان مثال دانش آموزی که در ابتدای راه یادگیری ریاضی است نباید سراغ تیز شیم برود

 :جمع بندی

 .گام اول برای پیشرفت در درس ریاضی بررسی پیشینه خود در این درس است_

برای کالس رفتن نباید عجله کرد و ابتدا با خودخوانی بر مطالب تسلط نسبی پیدا کرد و سپس برای افزایش _

 .تسلط یا رفع اشکال از تدریس های حضوری یا آنالین استفاده کرد

 .متناسب با وضعیت دانش آموزان علوم انسانی نیستهر منبعی برای ریاضی _

 بهتر است از منابع تخصصی این رشته استفاده کرد

 


