
 چگونه ریاضی را بهتر یاد بگیریم؟

ّبی  ّبی خَد یبداضت ثشداسیذ ٍ ثشای ثبس دٍم ٍ سَم اص سٍی یبداضت ّش ٍلت سیبضی هی خَاًیذ اص خَاًذُ -۱

 خَد هغبلؼِ کٌیذ .

 خَد هغبلؼِ  اداهِ ثشای ٍ کٌیذ آسام سا خَد هغض ٍ ثضًیذ لذم هذتی ؛  اگش اص هغبلؼِ سیبضی خستِ ضذیذ -۲

 . کٌیذ آهبدُ سا

 خستِ سیبضی هحض هغبلؼِ ثب سا خَدتبى ٍلت ّیچ ٍ کٌیذ  هغبلؼِ  دسس سیبضی سا ثیي دسٍس خَاًذًی -۳

 . ًکٌیذ

 ثخص ٍلتی هثالً  ّبی کبسثشدی دس آى هجحث ثشای خَد ثیبثیذ ثؼذ اص هغبلؼِ ّش ثخص سؼی کٌیذ هثبل -۴

 رٍصًمِ یب هثلث ثطکل کِ خبًِ دیَاس اص لسوتی ٍ خَد اعبق هسبحت کٌیذ سؼی کٌیذ هی هغبلؼِ سا هسبحت

 . کٌیذ هحبسجِ سا است

 .کٌیذ تکشاس تَاًیذ هی تب است هغبلؼِ دس تکشاس است هْن چِ آى سیبضی دس -۵

 ٪ ۱ فمظ ٍ است ججیي ػشق آهَصین هی چِ آى ٪ ۹۹خستِ ًطَیذ ٍ ًگَییذ هب استؼذاد سیبضی ًذاسین صیشا  -۶

 . اًذ ضذُ خَد ٍلت ًجَؽ افشاد استؼذادتشیي ثی. است استؼذاد

خَدتبى سا ثِ فکش کشدى سٍی هسبلِ ّبی سیبضی ػبدت دّیذ. تَجِ کٌیذ کِ ثسیبسی اص هسبئل خَة ثِ -۷

ساحتی حل ًوی ضًَذ ثٌبثش ایي اگش دس حل ّش هسبلِ ای هَفك ًطذیذ، ًباهیذ ًطَیذ. ثشای حل هسبئل تالش 

 دس ایستبدى –ّبی اضبفی )ٌّگبم پیبدُ سٍی  ا ثگیشد. اص ٍلتّب ٍ سٍصّب ٍلت ضوب س کٌیذ ّش چٌذ اگش سبػت

 هسبئل سٍی. کٌیذ استفبدُ آًْب سٍی کشدى فکش ٍ هسبئل حل ثشای( … ٍ ًبى خشیذ اتَثَس، هختلف صفْبی

ثْبی دسسی خَد خَة فکش کٌیذ ٍ ثشای حل آًْب ٍلت ثگزاسیذ اهب ثِ آًْب اکتفب ًکٌیذ. ّویطِ یک هسبلِ کتب

جذیذ ثشای حل دس رٌّتبى داضتِ ٍ ثِ دًجبل هسبئل جذیذ ثبضیذ. اص ّیچ هسبلِ ای ًتشسیذ. اص هسبئل هشثَط 

اگش فشصت کشدیذ ساُ حل آًْب سا  ثِ الوپیبدّبی سبلْبی گزضتِ کطَسی ٍ ثیي الوللی اعالع داضتِ ثبضیذ ٍ

یؼٌی هجوَػِ هسبئلی کِ دیذُ -ًیض پیذا کٌیذ. دس کل سؼی کٌیذ دایشٓ الوؼبسف هسبئل سیبضی رٌّتبى سا 

 دّیذ، ػبدت کبسّب ایي ثِ سا خَدتبى هبُ چٌذ اگش. دّیذ تَسؼِ دائوبً  -ایذ ًِ هسبئلی کِ حل کشدُ ایذ

ثشایتبى کبهال پیص پب افتبدُ خَاّذ ضذ. ثِ اهیذ خذا دس  -بی کٌکَستستْ ًتیجتبً ٍ – دسسی کتبثْبی هسبئل

 ّویي تبیپیک ثِ ثؼضی اص کتبثْبی هؼتجش هسبلِ ًیض اضبسُ خَاّذ ضذ

ّبی هختلف  ًسجت ثِ سیبضی دیذ ثْتشی پیذا کٌیذ. ثشای ایي کبس لیستی اص کبسثشدّبی سیبضی سا دس سضتِ -۸

 سبصی. بسثشد سیبضی دس سبختوبىٍ اهَس جبسی صًذگی ثٌَیسیذ؛ هثالً ک

ّب ٍ هؼبدالت ٍ ًیض سؤاالت اهتحبى سا ثِ صثبى فبسسی  خَاًیذ حتی فشهَل هغبلجی کِ ٌّگبم هغبلؼِ هی -۹

 ثشگشداًیذ.

ثشای حل سشیغ هسبئل سیبضی، توشیي کٌیذ ٍ ٌّگبم هغبلؼِ ٍلت ثگیشیذ کِ یک هسئلِ سا دس چٌذ  -۱۱

ضَد ٍلی  ضَد؛ صیشا ثبػث اضتجبُ هی صدگی سا تَصیِ ًوی ضتي ٍ ضتبةکٌیذ. الجتِ ػجلِ دا دلیمِ حل هی



ایذ ٍ آى سا ثلذیذ، دس جلَگیشی اص کوجَد ٍلت ثِ ضوب  حل ضذُ سشػت ػول دس جبیی کِ ضوب هتَجِ ساُ

 کٌذ. کوک هی

 ضَد. ّبی دسست هی حل هسئلِ سا گبم ثِ گبم حل کٌیذ. ایي کبس ثبػث فْن خَة هسئلِ ٍ حذس ساُ -۱۱

 لجل اص اًجبم هحبسجبت، هسئلِ سا تجضیِ ٍ تحلیل کٌیذ ٍ ثب جضئیبت عشح کٌیذ. -۱۲

ثشآٍسدی اص پبسخ خَد داضتِ ثبضیذ تب اص عی کشدى هسیش اضتجبُ، جلَگیشی ضَد. هثالً ثشآٍسد کٌیذ کِ  -۱۳

 خَاّذ ثَد؟ سسیذ. دس ایي صَست آیب جَاة هسئلِ دسست حل استفبدُ کٌیذ ثِ فالى جَاة هی اگش اص ایي ساُ

ضَد؛ یؼٌی تصَیش هشاحلی  ی رٌّی هی اص ثبصًوبیی رٌّی استفبدُ کٌیذ. ایي کبس ثبػث اص ثیي سفتي ٍلفِ -۱۴

خَاّیذ اًجبم دّیذ، دس رّي خَد تشسین کٌیذ ٍ تصبٍیشِ رٌّیِ هسبئلِ هطبثِ سا دس رّي خَد  سا کِ هی

 ثبصسبصی کٌیذ.

 سٍیذ یب خیش. کِ آیب هسیش سا دسست هی دّیذ هشتت ثشسسی کٌیذ جَاثی سا کِ هی -۱۵

کِ هسبئل سا رٌّی حل کٌیذ، ثپشّیضیذ؛  ّب سا ثِ صَست کتجی اًجبم دّیذ. اص ایي ٌّگبم هغبلؼِ، توشیي -۱۶

 ضَد. صیشا هَجت اضتجبُ هی

کِ صذدسصذ اص جَاة خَد  کِ دس آخشیي لحظِ، جَاة خَد سا تغییش دّیذ ثپشّیضیذ؛ هگش ایي اص ایي -۱۷

 ي ثبضیذ.هغوئ

ی ثشگِ ثٌَیسیذ کِ  ّب سا دس حبضیِ ثب ضشٍع اهتحبى آى ٍ ّبی سیبضی سا لجل اص اهتحبى هشٍس کٌیذ فشهَل -۱۸

فشهَل سا  کٌیذ ّب ًیبص داضتیذ ثِ ساحتی دس دستشس ثبضٌذ. اگش صهبًی کِ هسئلِ سا حل هی ّش ٍلت ثِ آى

 کِ اضتجبّی پیص آیذ، ٍجَد داسد. ثبصیبثی کٌیذ، احتوبل ایي

ّبی آى سا  چٌیي ضجبّت هسبئل سا هطبثِ هسبئلی کِ لجالً یبد گشفتیذ ٍ حل کشدیذ، دس ًظش ثگیشیذ. ّن -۲۱

 ضَد. ثب هسبئل دیگش پیذا کٌیذ. ایي اهش هَجت اص ثیي سفتي ًگشاًی هی

ّبی کتبة غبفل  ّب ٍ توشیي ی اهتحبى، هسبئل صیبدی حل کٌیذ. اص هثبل سِتش سش جل ثشای آهبدگی ثیص -۲۱

 ًطَیذ.

ی سخت ًکٌیذ. اثتذا هسبئل آسبى سا حل کٌیذ. اگش دیذیذ  ی ٍلت خَد سا صشف چٌذ هسئلِ ّوِ -۲۲

 ای سخت است اص آى ػجَس کٌیذ ٍ ثؼذ اص پبسخ ثِ توبم هسبئل ثِ آى ثشگشدیذ. هسئلِ

حل ثؼضی هسبئل هطکل داسیذ لجل اص اهتحبى اص هؼلن خَد کوک ثخَاّیذ تب یک ثبس دس صَستی کِ دس  -۲۳

 دیگش ثشای ضوب تَضیح دّذ.

 داًیذ اص کجب ضشٍع کٌیذ، سؤال سا دٍثبسُ ثخَاًیذ. اگش ًوی -۲۴

ی  لذس هسیش سا دسست ثشٍیذ ٍلی دس یک هحبسجِ پبافتبدُ ثبضیذ؛ صیشا ّش چِ هَاظت اضتجبّبت پیص -۲۵

 ضَد. جوغ ٍ تفشیك( اضتجبُ کٌیذ، جَاة ضوب غلظ هیکَچک )
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