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مــدت�هــاى مــديــدى اســت كــه ريــاضــيـــات
به�عنوان درسى كـه يـادگـرفـتـن آن دشـوار اسـت،
شـهـرت دارد. بـراى بـسـيـارى از دانـش�آمـوزان،
ريـاضـى درس سـخـتـى اسـت كـه فــرا گــرفــتــن آن
زحمت زيادى دارد. وقتى من خود را بـه�عـنـوان
دبير رياضيات به كسى معـرفـى مـى�كـنـم، اولـيـن
واكــنــش او بــيــان ايــن جــمــالت اســت كــه: «در
مـدرسـه، مـن در درس ريـاضـى خـيـلـى ضـعــيــ6
بودم.» يا اين�كه: «من از رياضى متنفرم.» و…
چـنـيـن نـظـراتـى، در مـورد درس�هـاى ديـگـر
كمتر بيان مى�شوند. در اين سال�ها كه من معلم
دانش�آموزان زيـادى بـوده�ام، مـتـوجـه شـده�ام كـه
گروهى از آن�ها در آموختن رياضيات مشكالت
جدى داشته�اند. در حالى�كه عده�اى ديگر، تنها
بـه ايـن راهـنـمــايــى نــيــاز داشــتــه�انــد كــه چــگــونــه
رياضيات را بخوانند و توانـايـى خـود را در آن بـه

حداكثر برسانند.
رياضى بيش از سايـر درس�هـا بـه روش�هـاى
مـطـالـعـه�اى خـاص احـتـيـاج دارد. در ايـن مـتـن بــه
اخــتــصــار بـــعـــضـــى از ايـــن روش�هـــا را بـــررســـى

مى�كنيم.
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رياضيات مجموعه�اى از مباحث است كـه
هر مبحث به طور جداگانه، بـرپـايـه�اى مـتـكـى
است كه تمام مباحث قبلى را شامل مـى�شـود.
اگر در هريك از اين مباحث ضعي6 هستيد، آن

 ياد بگيريد و سپس آموختن مبحث بعدىًرا كامال
را آغاز كنيد. هيچ�گاه ضع�6هاى خود را ناديده
نگيريد و همان�طور به درس ادامه ندهيد. بدانيد
كه ضع�6ها خيلى زود شما را دچار زحمـت و

مشكل خواهند كرد.
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 جـزوًمفاهيـم و قـضـايـاى ريـاضـى، تـقـريـبـا
محسوسـات جـهـان اطـراف مـا نـيـسـتـنـد. امـا بـا
اين�حال، روش�هاى بسيارى براى محسـوس�تـر و
قابل فهم�تر كردن آن�ها وجود دارد. در مورد درك

 دركًمفاهيم، براى اين�كه يـك مـفـهـوم را كـامـال
كنيد، بايد چند مثال از آن را مطالعه كنيد. اغـلـب
اوقات، دانش�آموزان تعاري6 را حفظ مى�كـنـنـد.
حفظ كردن تعاري6 زيانى ندارد، اما به�خودى خود
هم مفيد نيست، چون به زودى فراموش مى�شوند.
بـهـتـريـن راه درك تـعـاريـ6، مـطـالـعــه�ى
مثال�هاى خاص است. براى مطالعه�ى مثال�ها،

چند منبع در دسترس شمـاسـت؛ كـتـاب درسـى
براى هر مفهوم اصلى و تعريـ6، تـعـداد زيـادى
مثال آورده است. معـلـم نـيـز در كـالس درس،
مثال�هاى بيشترى را ارائه مـى�كـنـد. بـراى آن�كـه
درك خود را از تعاري6 قوى�تر كنيد، بايد خودتان
نيز مثال بسازيد يا با حل مسئله�هاى كتاب درسى،

موارد صدق يا نقض تعري6 را پيدا كنيد.
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اولين و مهم�ترين قدم اين است كه بفهميد،
يك قضيه چه مى�گويد و چگونه مـى�تـوان آن را
در مسئله�ها به�كار بست، تا اين�كه بدانيد قضيـه
به چه طريقى اثبات مى�شود. تنهـا مـوقـعـى بـه

 درك كردهًاثبات يك قضيه توجه كنيد كه كامال
باشيد، آن قضيه چه مى�گويد و مثال�هاى زيادى
هم در مورد آن حل كرده باشيد. آن�وقت است

كه از عهده�ى اثبات قضيه برخواهيد آمد.
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تجسم ذهنى را به�عنـوان يـك ابـزار كـمـكـى
اثبات قضايا براى مطالعه�ى درس و يادگيـرى آن

 با تجسمًبه�كار ببريد و نگران نباشيد كه احتـمـاال
ذهنى، به نوعى خود را فريب مى�دهيد و رياضى
را  فقط بايد در فرم شفاهى آن ياد بگـيـريـد. ايـن

 همان كارى است كه رياضى�دان�ها به�عنوانًدقيقا
امرى عادى مـى�پـنـدارنـد. در حـقـيـقـت، عـلـم
رياضيات با انجام همين تصاوير مجسم و شهودى
توسعه مى�يابد. پس شما هم مى�توانيد در اثبات
قضايا، از اشكال و تصاوير استفاده كنيد و پس از
استدالل ايده�هاى خود به�صورت تصويرى، آن�ها

را به�صورت شفاهى و محاسباتى درآوريد.
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درس رياضى مانند يك سريال تلويزيـونـى
نيست كه مثل يك بيننده�ى خامـوش، تـنـهـا بـه
تماشاى آن بپردازيد، بلكه بايد در آن مشاركت
كنيد و براى تأمين اين هدف، تمرين�هاى زيادى
حل كنيد. براى حل تمرين، منابع بسـيـارى در
اختيار شما هستند؛ اول از همه، تمرين�هاى آخر
هر بخش در كتاب درسى، بـعـد مـجـمـوعـه�ى
مسائل يادآورى در آخر هر فصل، سپس مسائل
و پلى�كپى�هاى اضافى كه معلم به شما مى�دهد،
هم�چنين در بازار كتاب�هاى بسيارى در اين زمينه

وجود دارند.
 اولين مجموعه تمرين در مجموعهًمعموال

تمرين�هاى آخر هر بخش كتاب درسى، تعميـم
ساده�اى از مثال�هاى متن كتاب هستـنـد و شـمـا
مى�توانيد با حل آن�ها، مهارت�هاى پايه�اى خود
ًرا تقويت كنيد. قبل از حل اين تمرين�ها، حتما
ًتكنيك�هاى محاسباتى مهم آن بخش را كه غالبا
در ميان كادر يا با رنگى متفاوت نوشته شده�اند،
مطالعه كنيد. در بيشتر كتاب�ها، مـجـمـوعـه�ى
تمرين�ها طورى ترتيب داده شده�اند كـه بـعـد از
آن�ها، تمرين�هايى مى�آيند كه هم شامل مباحث
فصل جارى هستند و هم به مباحث بخش�هـاى
قبـل مـربـوط مـى�شـونـد. بـراى آن�كـه در درس

 مهارت پيدا كنيد، بايد تعداد زيادىًرياضى كامال
از اين تمرين�ها را حل كنيد. تا وقتى كه در حـل
اين�گونه تمرين�ها توانايى الزم را كسب نكرده�ايد
و يا با آن�ها مشكلى داريد، به تمرينات دشوار يا

به اصطالح ستاره�دار، حتى فكر هم نكنيد.

qzU�� qŠ ÈU¼Å‘Ë—

در حـل مـسـائـل و تـمــريــنــات و انــجــام
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اما نبايد اين احساس را هم داشته باشـيـد كـه بـا
پرسيدن سؤال، نادانى خود را در معرض نمايش
گذاشته�ايد. بسيارى از سؤاالتى كه به ذهن شما
مى�رسند، براى هم�كالسى�هايتـان هـم مـطـرح

 خوش�حال مى�شوند شمـاًهستند. آن�ها حتـمـا
سـؤاالتـى را كـه بـراى آن�هـا هـم مـطــرح�انــد،
بپرسيد. در ضمن، نگران نظر و بيان معلم هم

نباشيد.
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از امتحان دادن فرار نكنيد. معلم براى اين�كه
اطالعات شما را درباره ى درس آزمايش كـنـد،
در كالس امتحان مى�گيرد. به نظر من، امتحـان
شانس خوبى براى دانش�آموزان است تا درجه�ى
مهارت خود را در درس بيازمايند. اين بهـتـريـن
فرصت براى آزمودن پيشرفت تـوانـايـى آن�هـا در
رياضيات است. اگر از امتحان دادن مى�ترسيد،
بهتر است قبل از آن اقدامات زير را انجام دهيد:

 اول اين�كه يادداشـت�هـاى كـالسـى خـود را�
مرور كنيد.

تكلي�6هاى منزل را مرور كنيـد. مـطـمـئـن� 
شويد كه مى�توانيد همه�ى تمرين�هاى تعيين شده

را حل كنيد.
همه�ى قضايا و تعاري6 را خوب بخوانيد و� 

بفهميد، تا آن�جا كه به�راحتى بـتـوانـيـد آن�هـا را
روى كاغذ بياوريد.

تا آن�جا كه مى�توانيـد تـمـريـن حـل كـنـيـد.� 
 تعداد تمرين�هاى كتاب درسـى آن�قـدرًمعمـوال

زياد است كه معلم نمى�تـوانـد هـمـه�ى آن�هـا را
به�عنوان تكلي6 منزل براى شمـا تـعـيـيـن يـا در
كالس حل كند. پس هنگـام آمـاده شـدن بـراى
امتحان، از هر بخش تعدادى از تمرين�هاى حل
نــشــده را حــل كــنـــيـــد. مـــى�تـــوانـــيـــد از
ابزارهاى كمك�درسى سمعى و بصرى، ماننـد
نوار يا كتاب�هاى كمك�آموزشـى هـم اسـتـفـاده

كنيد.
وقت خود را با عقل و درايت صرف كنيد.� 

دنبال بهانه نگرديد. كار خود را به�طـور مـنـظـم
انجام دهيد. در اين�صورت، رياضى را آسان و

لذت�بخش خواهيد يافت.
مطالب گفته شده را به�كار ببنديد. بـسـيـار
مايليم نظرات شما را در اين�باره بدانيم، لـذا بـا

ما مكاتبه كنيد.
منبع:

ئل گلدشتاين از سايت:ى جويكى از مقاالت دكتر الر
www.projeeteuclid.org

محاسبات، الزم است عمليات جبرى و حسابى
انجام دهيد. چنين محاسباتى، اشتـبـاهـاتـى را
ايجاد مى�كنند كه علت آن�ها درست نفهـمـيـدن
مفهوم درس نيست، بلكه بى�دقتـى و نـداشـتـن
تمركز است. بعضـى از مـسـائـل ريـاضـى نـيـز
چندقسمتى هستند؛ مثل مسائل رسم منحنـى و
يافتن ماكزيمم و مى�نيمم. در حل اين مـسـائـل
هــم خــيــلــى دقــت كــنــيــد، چــون اگـــر در
مرحله�ى اول اشتباهى مرتكب شويـد، جـواب
بقيه�ى قسمت�ها نيز نادرست به�دست مى�آيـد.
هم�چنين، هيچ مرحله�اى از محاسبات را ذهنى
ًانجام ندهيد، چون محاسبات ذهنـى مـعـمـوال

عارى از خطا و اشتباه نيستند.
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كتاب درسى بهترين منبع است كه در اختيار
داريد. كتاب شامل شرح تعـاريـ6 و قـضـايـا،
مثال�هاى حل شده، تمرين�ها و مطالب يادآورى
است. ممكن است به�نظر برسـد نـقـش كـتـاب

 واضح و روشن است و ديـگـر بـهًدرسى كامـال
توضيح نيازى ندارد. با اين�حال، ذكر چند نكته
را الزم مى�دانم. اول از همه بايد بدانيد كه كتاب
رياضى را نمى�توان مثل ديگر كتاب�ها مطالـعـه
كرد. كتاب�هاى رياضى با دقت بسيـار نـوشـتـه
شده�اند و بايد با دقت بسيار مطالعه شوند. يعنى
نبايد انتظار داشته باشيد كه صفحات يك كتاب
رياضى را به�سرعت مطالعه و مطالب آن�را هـم
درك كنيد. اين روش مطالعه شايـد بـراى يـك
كـتـاب داسـتـان و رمـان مـنـاسـب بـاشــد، امــا

درباره�ى رياضيات اين�طور نيست.
كتاب رياضى را بايد با دقت بسيار مطالعـه
كرد و جزئيات هر تعري6، قـضـيـه يـا مـثـال را
بررسى نمود. بد نيست موقع مطالعه ى كتـاب
رياضى، مداد و كاغذ به�دست بگيريد تا بتوانيد
محاسبات را پيش خود بررسى كـنـيـد. بـعـد از
خواندن هر تعري6 يا قضيه، سعى كنـيـد بـدون
نگاه كردن به كتاب، آن�را تكرار كنيـد. قـبـل از
خواندن جواب مثال�ها، سعى كـنـيـد خـودتـان
آن�ها را حل كنيد. فقط بعد از آن�كه مـسـئـلـه را
حل كرديد و يا در حل مسئله با مشكلى مـواجـه

شديد، به جواب كتاب نگاه كنيد.
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تكلـيـ6 مـنـزل قـسـمـت اسـاسـى در درس
رياضيات است. چه�طـور انـتـظـار داريـد بـدون
انجام تعداد زيادى تمرين، در حل مسائل رياضى

 معلمانتان تعدادى تـمـريـنًر شويد؟ حتمـاّمتبـح
تعيين مى�كنند تا شـمـا حـل كـنـيـد. در حـل ايـن
تمرين�ها كوشا باشيد. تمام مسائل را حل كنيد و
جزئيات را موبه�مو انجام دهيـد. مـمـكـن اسـت
معلمتان شما را مكلـ6 بـه تـحـويـل تـمـريـن�هـا
به�صورت كتبى كند يا نه. در هر حال، حتى اگر
ملزم به نوشتن تمرين�ها نشده�ايد، بايـد آن�هـا را
در دفترتان حل كنيد. اگر مسئـلـه را ذهـنـى حـل
كنيد، هيچ راهى براى بررسـى كـردن جـزئـيـات
وجود ندارد. من اكثر اوقات بـا دانـش�آمـوزانـى
برخورد مى�كنم كه وقتى نمره�شان را مى�بينـنـد،
مـأيـوس مـى�شـونـد و ادعـا مـى�كـنــنــد درس را
فهميده�اند، اما سر امتحان گـيـج شـده�انـد. ايـن
افراد، اگر تكلي�6هاى منزلشـان را بـه تـفـصـيـل
مى�نوشتند، هيچ�گاه از نتيجه�ى كارشان تعجـب

نمى�كردند.

rN� ÈÅtO8uð

توصيه مى�شود سعى كنيـد، قـبـل از آن�كـه
مطالب در كالس درس ارائه شوند، آن�ها را از
كتاب درسى بخوانيد. زمانـى كـه مـعـلـم درس
مى�دهد، به نكاتى�كه هنگام مطالعـه�ى درس از
كتاب نفهميده�اند، توجه كنيد و مطمئن شـويـد
كه اين نكات در كالس درس براى شما تفهـيـم

 مـى�تـوانـيـد دوبـاره كـتــاب راًشـده�انـد. بـعـدا
بخوانيد. سعى كنيد كالس�ها را از دست ندهيد
و مهم�تر از همه سعـى كـنـيـد عـقـب نـيـفـتـيـد.
رياضيات درسى به�هم پيوسته است؛ اگر درس
ديـروز را يـاد نـگـرفـتـه بـاشـيـد، نـمـى�تـوانـيــد
تمرين�هاى امروز را حل كنيد.به�عالوه از درس
فردا هم سردر نخـواهـيـد آورد. پـس�عـالوه بـر
ًحـضـور مـسـتـمـر و پـويـا در كـالس، حـتــمــا

يادداشت�هايى برداريد.
بعضى از دانش�آموزان، كلمه بـه كـلـمـه�ى
حرف�هاى معلمشان را يادداشت مى�كننـد، در
حالى�كه بعـضـى ديـگـر تـنـهـا كـلـيـات درس را
مى�نويسند. شما نيز مى�توانيـد از روش خـاص
خود براى يادداشت برداشتن اسـتـفـاده كـنـيـد؛
روشى كه با عادت�ها و نيازهاى مطالعاتى شمـا
سازگار است. اما بـه�هـرحـال در كـالس درس
معلم، يادداشت برداريد و نسبت به كالس درس
برخوردى فعال داشته باشـيـد. درس را گـوش

دهيد و تجزيه و تحليل كنيد.
اگر مطلبى را نفهميـديـد، از سـؤال كـردن
نترسيد. مى�دانم كه ممكن است پرسيدن سؤال
در مقابل دانش�آموزان ديگر كار آسانى نباشـد،


