
 

 

 به نام خدا

 روش صحیح یادگیری ریاضی ؟!

 

خیلی از دانش آموزان هنگام یادگیری ریاضی 

دچار مشکل میشوند . گاهی هنگام تدریس 

معلم مطلب را متوجه نمیشوند و گاهی فکر 

میکنند که درس را فهمیده اند اما هنگامی که به 

حل تمرین میپردازند متوجه مشکل خودشان 

 میشوند.

یادگیری ریاضی دو قسمت اصلی دارد که اگر 

این دو قسمت به صورت کامل انجام بگیرد شما 

میتوانید ادعا کنید که یک فصل را یاد گرفته 

 اید. 
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دو مورد اشاره شده در باال ارکان اصلی آموزش 

را تشکیل میدهند و فقط مخصوص ریاضی 

معلم است که در نیستند. رکن اول بر عهده ی 

واقع هدف دی وی دی های ریاضیات با          

آل یاسین اجرای صحیح همین رکن است و 

رکن دوم بر عهده ی دانش آموز است. برای 

اینکه شما بتوانید درسی را یاد بگیرید باید اول 

به صورت اصولی درس را یاد بگیرید و سپس از 

همان درسی که یاد گرفته اید شروع به حل 

 مرین کنید.ت

حال به شرح جزئیات دو مورد گفته شده 

 میپردازیم

 آموزش:  -1

اولین قسمت از یادگیری یک درس 

آموزش آن است. آموزش خوب دارای 

سه شرط است . اول باید کامل باشد ، 

دوم باید پیوسته باشد و سوم اینکه زمان 

 آموزش باید کوتاه باشد. 

  آموزش باید کامل باشد ، یعنی تمام

مربوط به یک فصل در آموزش  نکات

معلم آورده شود و نکته هایی که 

دانش آموز برای حل تمرین احتیاج 

دارد به او گوش زد شده باشد. دانش 

آموز باید با انواع مثال ها و تمرین ها 

 در آموزش آشنا شود.

  آموزش باید پیوسته باشد ، یعنی

اینکه اگر امروز قسمتی از یک فصل 

د قسمت بعدی را را یادگرفتید نبای



 

 

هفته بعد و قسمت بعدی را یک ماه 

بعد یاد بگیرید، بلکه باید به صورت 

پیوسته و پشت سر هم تمام آموزش 

 را در یک روز یا دو روز فرا بگیرید.

  آموزش باید کوتاه باشد ، یعنی در

حالی که کامل است نباید شامل 

مطالب زاید ، مثال های خسته کننده 

زمان آموزش و اضافی باشد. مدت 

هر فصل نباید از چند ساعت بیشتر 

باشد. ) به طور میانگین بچه های 

ساعت ،  2دبستان و متوسطه اول 

 5ساعت و دانشگاه  4متوسطه دوم 

 ساعت(

البته موارد دیگری هم در بهینه بودن 

یک آموزش تاثیر دارند ولی موارد گفته 

شده شروط اصلی آموزش هستند که 

ر میتوانیم بگوییم خدارو شکر با افتخا

تمام موارد گفته شده در پک های 

ریاضیات با آل یاسین جمع شده اند . اگر 

آموزشی که شما فرا گرفته اید سه شرط 

باال را داشته باشد شما بهترین آموزش 

ممکن را بدست آورده اید و کاری که بر 

عهده ی معلم بوده انجام شده است. حاال 

عمل  نوبت دانش آموز است که وارد

شود و حل تمرین که بر عهده ی اوست 

 را انجام بدهد.
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بالفاصله بعد از آموزش باشد. همان 

روزی که آموزش شما تمام میشود باید 

حل تمرین را شروع کنید . اگر بین 

آموزش و تمرین شما فاصله بیفتد منجر 

به فراموشی میشود پس اگر آموزشی که 

معلمتان فرا گرفتید امروز به اتمام از 

رسید از کتابی که دارید بالفاصله شروع 

 به حل تمرین کنید.

بعضی کتاب های کمک درسی تمرین و 

تست های زیادی برای هر فصل خود در 

نظر گرفته اند که شما احتماال فرصت 

نمیکنید همه ی آن هارا حل کنید و حل 

کردن همه آن ها منجر به افزایش 

فاصله شما با آموزشتان میشود برای 

اینکه بتوانید همه ی تمرین های یک 



 

 

ن هارا به فصل را ببینید میتوانید تمری

قسمت  2چند قسمت تقسیم کنید. مثال 

کنید و بار اول فقط تمرین های شماره 

ی فرد آن را حل کنید و دفعه ی بعد که 

آموزش قبلیتان را دوباره دوره کردید 

 به سراغ تمرین های شماره زوج بروید.

حل تمرین پایان کار شما نیست و نباید 

گمان کنید پس از حل کردن تعدادی 

کار شما به پایان رسیده است.  تمرین

 قسمت مهم حل تمرین رفع اشکال است. 

شما پس از حل کردن تمام تمرین ها 

باید شروع به یاد گرفتن سوال هایی 

کنید که آن هارا حل نکرده اید یا اشتباه 

حل کرده اید. برای اینکار از پاسخنامه 

های انتهای کتاب ها میتوانید استفاده 

فع اشکال شما پس از کنید. سعی کنید ر

حل تمرین هایتان باشد و در حین حل 

 تمرین به پاسخنامه مراجعه نکنید.

 

مواردی که در قالب دو رکن آموزش و حل 

تمرین برای شما توضیح داده شد قسمت های 

مهم یادگیری شمارو تشکیل میدهند. ممکن 

است موارد دیگری به نظر شما بیاید که مهم 

یر مجموعه این دو رکن باشند ولی آن ها هم ز

اصلی هستند. بهترین آموزش ممکن توسط پک 

های ریاضیات با آل یاسین برای شما در حد 

عالی ارائه شده است پس از استفاده از آن ها 

مهم این است که خودتان مطابق مطالب گفته 

 شده شروع به حل تمرین کنید.

سعی کردیم در این مقاله موارد را به صورت 

ید توضیح بدهیم ولی اگر همچنان خالصه و مف

سوالی برای شما وجود دارد میتوانید با ما در 

 ارتباط باشید.
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