راههای تقویت یادگیری ریاضی و تکنیکهای تستزنی

بخش 1

چگونه یادگیری ریاضی را در خود تقویت کنیم؟
چرا بسیاری از دانشآموزان در یادگیری ریاضی مشکل دارند و از آن فرار میکنند؟
برعکس ،چرا ریاضی برای بعضیها درس آسانی است و از مطالعة آن لذت میبرند؟
پاسخ به این سؤالها به چند عامل بستگی دارد .اگر میخواهید در یادگیری ریاضی پیشرفت کنید ،مطالب زیر را بادقت بخوانید؛ سعی کنید
مفهوم آنها را درک و راهحلهای ارائهشده را اجرا کنید.
 1ساختار ذهنی انسانها با یکدیگر متفاوت است .برخی دانشآموزان دروس حفظی را خوب میآموزند و عدة دیگری دروس «تمرینمحور»
را بهتر یاد میگیرند .اما بررسیها نشان میدهد که هر دو گروه میتوانند با تمرین و یادگیری روشهای درست مطالعه ،پیشرفت کنند.
 2عالقه به درس ریاضی و روش مطالعة درست و مؤثر ،تأثیر زیادی در یادگیری عمیق ریاضی دارد .در بسیاری موارد ،دانشآموزان با اصالح
روش مطالعة خود به پیشرفتهای بسیار خوبی در یادگیری ریاضی ،دست یافتهاند.
در این قسمت قصد داریم به تشریح ساختار مغز انسان بپردازیم و روش درست مطالعه و یادگیری
ریاضی را توضیح دهیم .پس ابتدا به ساختار مغز میپردازیم .همانطور که در تصویر میبینید ،مغز
ما شامل دو نیمکره است که از نظر ظاهری بسیار به هم شبیه هستند ،اما از نظر کارکرد دارای
وظایف اختصاصی و متفاوتی هستند .این دو نیمکره با قسمتی به نام «جسم پینهای» به یکدیگر
متصلاند .بهطورکلی در هر انسان ،یکی از نیمکرههای مغزی او بر دیگری برتری دارد و دقیقاً به
همین دلیل ،تواناییهای ذهنی تغییر میکنند .اگر نیمکرة چپ فرد غالب باشد ،به او «چپبرتر یا
چپمغز» و اگر نیمکرة راستش غالب باشد ،به او «راستبرتر یا راستمغز» میگویند.

ویژگی افراد چپبرتر یا چپمغز
 1رفتارشان سازمانیافتهتر و منظمتر است و اطالعات دریافتی را بهتر پردازش میکنند.
 2معموالً سطح هوشیاری در این افراد ،بیشتر است.
 3قوانین و برنامهها را بهخوبی دنبال میکنند.
 4در یادگیری ریاضی و علوم تجربی قویتر از راستمغزها هستند و سریعتر به پرسشهای ریاضی و علوم تجربی پاسخ میدهند.
 5نظم و طبقهبندی را میپسندند.
 6به روش منطقی با مسائل برخورد میکنند و تحلیلگر خوبی هستند.
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 7به جزئیات بیشتر دقت میکنند.
 8به نظم و انضباط توجه ویژهای دارند.
 9این بخش از مغ ِز ریاضیدانها فعالتر و بر نیمکرة راست ،غالب است.

ویژگی افراد راستبرتر یا راستمغز
 1خیالپرداز هستند.
 2این افراد در علوم اجتماعی و هنر موفقترند.
 3بسیار شهودی هستند و پاسخ بسیاری از مسائل را از راه الهام و بدون قاعده به دست میآورند.
 4قدرت خالقیت و کشف دارند.
 5ورزش و حرکات موزون را بهتر انجام میدهند.
 6استعداد موسیقی در راستبرترها بیشتر است.
 7با هنرهای نقاشی و طراحی سروکار دارند.
 8کلینگر هستند .طراحان ،نویسندگان ،نقاشان و هنرمندان بزرگ از این قسمت مغزشان بیشتر استفاده میکنند.

راههای پرورش نیمکرة چپ مغز
آیا میتوانیم نیمکرة چپ مغزمان را تقویت کنیم؟ درصورتیکه تمرینهای زیر را انجام دهید ،نیمکرة چپ مغز شما تقویت و یادگیری ریاضی
شما تسریع میشود.
 1جدول حل کنید.
 2برای کارهای روزانهتان برنامهریزی داشته باشید.
 3از حس شنواییتان در طبیعت و دریافت صداهای آن ،بیشتر استفاده کنید.
 4سعی کنید بیشتر پازل و شطرنج بازی کنید.
 4سخنوری و کنفرانس دادن را تمرین کنید.
راههای پرورش نیمکرة راست مغز
 1به خودتان برای فکرهای تخیلی و پرداختن به خیالبافی ،مجال بدهید.
 2رمان بخوانید و داستان را به شکل تصویر در ذهن خود مرور کنید.
 3نقاشی و طراحی را بیاموزید.
 4گاهی بچگانه فکر کنید و به کودک درون خود اهمیت بدهید.

6

چگونه عالقة خود را به ریاضی بیشتر کنیم؟
در این مورد یک اصل ثابت و مهم وجود دارد« :به هر درسی که نمرههای خوبی در آن بگیریم ،عالقه پیدا میکنیم و برعکس ،از دروسی که
نمرات خوبی در آنها نگرفته باشیم ،بیزار میشویم» .اینکه بعضی از دانشآموزان میگویند« :من از این درس بدم میآید ،یا به فالن درس
عالقه دارم» ،فقط به میزان تجربههای موفق و ناموفق در طی سالهای گذشته و نمراتی که در آن درسها گرفتهاند ،بستگی دارد.

تصور کنید از همان کالس اول ابتدایی در درس ریاضی مشکل داشتهاید و نمرات خوبی در این درس به دست نمیآوردهاید .حتی بعضی
وقتها ،معلمان از والدینتان میخواهند که برای حل این مشکل به مدرسه بیایند .این اتفاقات بهمرور زمان باعث ترس از ریاضی و بیعالقگی
شما به این درس میشود .برعکس ،اگر در این درس نمرات خوبی گرفته باشید و معلمهای سالهای قبل ،از تواناییهای شما در یادگیری
ریاضی ،هم در کالس درس و هم نزد والدینتان ،تعریف کرده باشند ،سر ذوق خواهید آمد و شیفتۀ ریاضی خواهید شد.
نکتة مهم این است که وقتی به درسی عالقه داشته باشیم ،ناخودآگاه بیشتر به سراغ آن میرویم و وقت بیشتری به آن اختصاص میدهیم.
همین موضوع باعث میشود که در آن پیشرفت کنیم و از مطالعهاش خسته نشویم.

چگونه عالقة خود را به ریاضی بیشتر کنیم؟
 1نترسید .بهجای فرار از این درس ،وقت بیشتری به آن اختصاص دهید.
 2ابتدا مطالب سادهتر را انتخاب کنید .با یادگیری مطالب سادهتر ،اعتماد به نفس یادگیری در شما تقویت خواهد شد.
 3در منزل یک مبحث یا تمرین ساده که به جلسة آینده مربوط میشود را انتخاب کنید و برای یادگیریاش بسیار تالش کنید .از دوستان
و همکالسیهای خود برای یادگیری عمیق آن کمک بگیرید .وقتی به کالس درس رفتید ،از معلمتان خواهش کنید که به شما اجازه دهد آن
مطلب یا تمرین را در کالس توضیح بدهید یا حل کنید؛ با این کار اعتماد به نفس شما در درس افزایش پیدا خواهد کرد.
 4روش درست یادگیری را بیاموزید تا زودتر و عمیقتر پیشرفت کنید.

روش مطالعه و یادگیری ریاضی
 1درک عمیق مفاهیم ریاضی با مطالعة دقیق و کام ً
ال مفهومی کتاب درسی و جزوه:
یک دانشآموز باهوش و ساعی ،کتاب درسی ،جزوه و کتاب کمک آموزشی خود را بادقت مطالعه میکند ،مطالب آنها را با یکدیگر مطابقت
میدهد و سعی میکند مفاهیم درسی را بهطور عمیق و دقیق درک کند .به خاطر داشته باشید که محور اصلی طراحی سؤاالت امتحانی،
کتاب درسی است .در این مرحله هدف اصلی ،درک و فهم کامل و عمیق مفاهیم درس ریاضی است .مطالعة این کتاب در کنار کتاب درسی،
کمک زیادی به شما خواهد کرد.
 2حل دقیق تمرینها و مطابقت دادن پاسخهای خود با پاسخ درست
در این مرحله باید تمرینهای دادهشده را بادقت حل و پاسخ خود را با پاسخ درست مقایسه کنید .این کار باید بهطور کامل انجام و صفر تا
صد هر تمرین بهطور عملی حل شود .مرور تمرینها با چشم بهجای حل آنها ،کاری بیهوده و غیرمفید است .باید تالش کنید هنگام حل
تمرینهای مختلف ،سایر اعضای بدن خود را نیز درگیر کنید .نوشتن پاسخها در یک دفتر چرکنویس ،چشمها ،دست و مغز شما را درگیر
و یادگیری شما را عمیقتر میکند.
یک تصور غلط و خطرناک :بسیاری از دانشآموزان بعد از مطالعة جزوه و حل تمرینهای آن ،فکر میکنند برای امتحان آماده شدهاند؛
کل یادگیری است.
درحالیکه انجام این کار فقط  10درصد از ِ
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 3حل تمرینهای بیشتر و مطابقت دادن پاسخهای خود با پاسخ درست
یادگیری ریاضی مثل رانندگی است .یک رانندة تازهکار کالچ ،ترمز ،دنده و فرمان را بهخوبی میشناسد ،اما مهارت او در رانندگی مانند
رانندهای نیست که سالها تجربة رانندگی دارد .او باید مدت زیادی در جادههای مختلف رانندگی کند تا به رانندهای ماهر تبدیل شود .خواندن
مطالب آموزشی کتاب درسی یا اسمارت ،برای یادگیری عمیق ریاضی کافی نیست ،بلکه باید انواع تمرینهای ارائهشده نیز بادقت حل شوند .در
کتاب اسمارت ،ابتدا نکات مهم درسی آموزش داده شده ،سپس تعدادی تمرین برای یادگیری بیشتر ارائه شده است .در انتهای هر فصل ،انواع
تستها و تمرینهای شناسنامهدار برای تسلط بیشتر آورده شده است .نباید انتظار داشته باشید که بدون حل این تمرینها ریاضیتان تقویت
شود .این تمرینها دقیقاً مثل مانورهای جنگی برای سربازان عمل میکنند و شما را برای رویارویی با نبرد و امتحان واقعی آماده میکنند.
 4پیدا کردن اشکاالت خود و حل مجدد آنها
موقع حل تمرینها و تستهای مختلف ،باید اشکاالتتان را یادداشت کنید .برای برطرف کردن این اشکاالت ،ابتدا پاسخهای تشریحی را بادقت
بررسی کنید و بینید چه اشتباهی داشتهاید .در صورت نیاز قسمت آموزش را یک بار دیگر بخوانید .این کار به شما کمک میکند به اشتباهات
پی ببرید و نقاط ضعفتان را برطرف کنید.
 5برطرف کردن ا ِشکاالت درسی از طریق همکالسیها یا در صورت امکان ،معلم
نباید با نگرانی از کامل یاد نگرفتن یک مبحث درسی ،سر جلسۀ امتحان حاضر شوید ،چه بسا بعضی از سؤاالت از همان مطالبی طراحی شوند
که شما مشکل دارید .اگر قب ً
ال این مشکل را حل نکردهاید ،نباید انتظار داشته باشید در جلسة آزمون با آن وقت محدود و بدون دسترسی به
کتاب ،بتوانید به چنین سؤاالتی پاسخ دهید .ریشۀ اصلی اضطراب و دلشورۀ قبل از آزمون و حتی هنگام آزمون ،همین موضوع است .سعی
کنید ا ِشکاالتتان را از معلم یا همکالسیها بپرسید.
تنوع بیشتر ،برای افزایش مهارت و تسلط کامل
 6حل تمرینهای با
ِ
بهنظر ما برای تسلط بر هر مبحث باید  20الی  30تمرین ساده ،متوسط و دشوار حل شود .اگر فقط تمرینهای ساده و معمولی را حل کرده
باشید ،غیرمنطقی است که انتظار پاسخگویی به سؤاالت دشوار و حتی متوسط را در جلسة آزمون داشته باشید .حل تمرینهای متنوع و
دشوار ،مثل انجام بازیهای تدارکاتی با تیمهای خوب برای یک تیم فوتبال است .هرچه با تیمهای بهتر و قویتر بازی کنیم ،تیم ما قویتر
خواهد شد.
در کتاب اسمارت نهم ،سطح دشواری تستهای پایان هر فصل در پاسخنامه ،با ستاره مشخص شده است .تستهای ساده با یک ستاره  ،
تستهای متوسط با دو ستاره و تستهای دشوار با سه ستاره عالمتگذاری شدهاند .ابتدا سؤاالت ساده ،سپس سؤاالت متوسط و در آخر
سؤاالت دشوار را حل کنید تا تسلطتان افزایش پیدا کند.
برای موفقیت در یک آزمون تستی ،عالوهبر معلومات و آمادگی علمی ،تواناییهای دیگری نیز الزم است؛ ازجمله:
توانایی کنترل افکار ذهنی و هیجانات فردی در جلسۀ آزمون
بررسیها نشان میدهند که گاهی دانشآموزان قوی و توانمند در آزمون پذیرفته نمیشوند .وقتی علت این موضوع را بررسی میکنیم ،متوجه
میشویم که این دانشآموزان در جلسۀ آزمون دچار اضطراب و دلشوره میشوند و تمرکز خود را برای پاسخگویی به سؤاالت از دست میدهند.
برای موفقیت در آزمون ،تکیۀ صِ رف به معلومات کافی نیست ،بلکه توانایی استفادۀ درست از معلومات و آموختههای ذهنی هم از اهمیت
بسیاری برخوردار است .استفاده از راهنماییهای مشاوری توانمند و باتجربه ،پرهیز از بیان موفقیت دانشآموز در بین اقوام و بستگان ،و ارائۀ 
آموزشهای الزم به دانشآموز برای تسلط بر هیجانات و افکار ذهنی در جلسۀ آزمون ،بسیار مهم و سرنوشتساز است .وقتی دچار اضطراب
میشویم ،تمرکز خود را از دست میدهیم و نمیتوانیم از دانش خود ،بهخوبی استفاده کنیم .ریشۀ این اضطراب و نگرانی به موارد زیر مربوط
میشود:
 1حس رقابت ناسالم با دیگران؛
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 2فشار بیش از حد والدین برای قبول شدن در آزمون؛
 3عدم آمادگی علمی دانشآموز و مقایسۀ خود با دیگران؛
 4بیان بیش از ح ِد موفقیت درسی فرزندان در بین فامیل از سوی والدین ،در نتیجه ،افزایش توقع دیگران و فشار روانی به دانشآموز؛
 5بیتوجهی به تواناییهای ذهنی و درسی دانشآموز و تعیین اهدافی مغایر با توانایی ذاتی او؛
ِ
اندک برخی از دانشآموزان و اضطراب ذاتی آنها؛
 6تابآوری

بخش 1

 7فشار درسی بیش از حد به دانشآموز.

برخی از راهکارهای مقابله با اضطراب درسی به شرح زیر هستند:
 1افزایش توانایی کنترل ذهنی؛
 2کاهش عوامل اضطرابزای فوق؛
 3واقعبینی و تعیین اهداف تحصیلی متناسب با توانایی دانشآموز؛
 4استفاده از یک مشاور توانمند و آشنا به مسائل روانی و تحصیلی؛
 5رقابت درسی دانشآموز با خودش ،نه دیگران؛
 6افزایش آگاهی والدین؛
 7توجه به فعالیتهای تفریحی و ورزشی در کنار مسائل درسی  .

مهارتهای تستزنی و بررسی سؤاالت سالهای گذشته
آشنایی دانشآموزان با انواع سؤاالت تستی و بررسی و تحلیل آنها اهمیت بسیاری دارد .این کتاب و نرمافزار فوقپیشرفتۀ آزمونساز همراه
آن ،کاملترین بستۀ آموزشی در زمینۀ ریاضی است و احتمال موفقیت در آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونهدولتی را افزایش میدهد.
نرمافزار آزمونساز فوقپیشرفتۀ لوح برتر کمک زیادی به افزایش مهارتهای تستزنی میکند.

در این قسمت قصد داریم شما را با تکنیکها و مهارتهای زیر آشنا کنیم:
الف) آشنایی با نحوۀ درصدگیری
ب)  مهندسی معکوس
ج)  تکنیک بعالوه منها ( ) - +یا مدیریت زمان

آموزش تکنیکهای تستزنی و نحو ۀ پاسخگویی به سؤاالت چهارگزینهای

یکی از نیازهای اصلی هر دانشآموز ،آشنایی با تکنیکها و فنون تستزنی است .در این قسمت تالش میکنیم نکات مهم و کاربردی را در این

زمینه توضیح دهیم .از دبیران گرامی و ارجمند درخواست میکنیم با مطالعۀ این بخش ،مباحث ارائهشده را به دانشآموزان خود آموزش دهند.

آموزش نحو ۀ درصدگیری

همانطور که میدانید ،در آزمونهای تستی هر سه پاسخ غلط ،یکی از پاسخهای درست را از بین
میبرد .برای اینکه بتوانیم درصد هر درس را با توجه به پاسخهای نادرست محاسبه کنیم ،باید از

فرمول زیر استفاده کنیم .به خاطر داشته باشید که به درصد« ،نمرۀ خام» هم گفته میشود.
تعداد پاسخهای نادرست ـ ( ×3تعداد پاسخهای درست)
×100
 ×3تعداد کل سؤاالت درس مورد نظر
                   

راههای تقویت یادگیری ریاضی و تکنیکهای تستزنی

اسمارت نهم

درصد یا نمرۀ خام
=
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