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 چرا از شما شروع کردیم؟

ــوژی،  ــای ترمینول ــر کتاب ه ــاوت از دیگ ــار را متف ــوژی ریاضــی و آم ترمینول
ــما  ــون ش ــم؛ چ ــاز می کنی ــی آغ ــران گرام ــما دبی ــه ش ــی رو ب ــا حرف های ب
بیشــتر از هــر کســی دیگــر بــا انســانی ها در مدرســه ارتبــاط داریــد و بیشــتر 
از کســانی دیگــر در ســیر صعــودی یــا نزولــی درس ریاضــی دانــش آمــوزان 

ــود.  ــد، هســتید و خواهیــد ب ــر بوده ای انســانی، موث
ــان  ــم«. بلکــه هدف م ــن شــما بیاندازی ــه زمی ــوپ را ب ــم »ت        نمی خواهی
ــه امــروز، نقــش افــراد  ــا ب ایــن اســت: »بعــد از واکاوی مســیر طــی شــده ت
ــن درس در  ــاء وضعیــت ای ــر در چرخــۀ آمــوزش ریاضــی را جهــت ارتق موث

ــم«. ــی کنی ــانی  بررس ــوم انس ــوزان عل دانش آم

ــدام از  ــر ک ــژۀ ه ــای وی ــار، بخش ه ــی و آم ــوژی ریاض ــن در ترمینول بنابرای
ــر. مشــاور( ــوز. دبی ــش آم ــم.  )دان ــرۀ آموزشــی را جــدا کردی ــن زنجی ای

فاکتورهای موثر
در نقطــۀ فعلــی ســطح ریاضــی و آمــار دانــش آمــوزان و کنکوری هــای علــوم 

انســانی، ایــن افــراد و عوامــل نقش آفریــن هســتند:
ــران مــدارس، دبیــران، خــوِد دانــش آمــوز، مشــاور  اطرافیــان، والدیــن، مدی

ــی، سیســتم آموزشــی.  تحصیل

* »مثل این که ریاضیت ضعیفه، بهتره بری رشتۀ انسانی«  . . . 
** »بــا ایــن نمره هــات معلومــه حفظیاتــت قویــه، بــرو انســانی. 

رشــته های دیگــه بــرات ســخته«  . . . 

ــته  ــاب رش ــان انتخ ــی در زم ــوز نهم ــک دانش آم ــا را ی ــن جمله ه ای
ــا او  ــه برچســب هایی می شــود ت ــل ب ــه تبدی ــی ک می شــنود؛ جمله های
قبــول کنــد: »بــرای ریاضــی خوانــدن آفریــده نشــده، چــرا کــه نمــرات 
او از همــان دوران ابتدایــی تــا پایــۀ نهــم پاییــن بــوده و خواهــد مانــد!!«

شروع داستان

مشاور، معلم و اطرافیان، رو به دانش آموز نهمی:
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ــتم  ــاله نتونس ــه 9س ــی رو دارم ک ــون درس ــگ،  هم ــن زن        *  ای
ــم. ــم نمی تون ــال ه ــن 2-3 س ــس ای ــرم. پ یادبگی

ــه مــن انســانیم و توقعشــون در         *  معلم مــون هــم خــوب می دون
حــد حفــظ کــردن جــزوه و مثال هاییــه کــه می گــن. 

ــر  ــه خی ــن 2-3ســال هــم ب ــا ای ــره چیــزی نگــم ت         *  پــس بهت
ــی  ــه ریاض ــه الزم باش ــم ک ــدس بش ــوام مهن ــه نمی خ ــن ک ــذره. م بگ

ــاد بگیــرم! ی

دانش آموز دهمی رو به خودش

ایــن کــه چــرا ایــن دانش آمــوز بــا وجــود پایــۀ ضعیــف در یــک درس، 
همــۀ 9ســال گذشــته را توانســته پشــت ســر بگــذارد، بایــد از »دیگران« 
ــه« می شــود؛  پرســیده شــود. »دیگــران« کــه می گوییــم شــامل »هم
یعنــی خــوِد دانش آمــوز. والدیــن. سیســتم آموزشــی، دبیــران و اولیــای 

! مدرسه

بــا ایــن حــال، دانش آمــوز نهمــی رشــتۀ خــود را انتخــاب کــرده و ســر 
ــی  ــه کالس ریاض ــن جلس ــود. اولی ــر می ش ــانی حاض ــم انس کالس ده

ــود: ــدل می ش ــا ردّ  و ب ــن دیالوگ ه ــت و ای ــم اس ــۀ ده پای
طــرف دیگــر ایــن داســتان، شــما دبیــران گرامــی هســتید کــه بــا ایــن 

ــده اید: ــر ش ــر کالس حاض ــا س پیش فرض ه

آن سوی 
داستان

دانش آمــوز شــاید اندکــی شــک کنــد. امــا زمانــی کــه ایــن تصــورات را 
از زبــان دیگــر هــم کالســی های خــود می شــنود، تردیــدش بــه یقیــن 

ــود.   ــل می ش تبدی

یک سوزن به دانش آموز
یـک جوالـدوز به دیگـران
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پیش فرض های شما دبیران

    * باز هم کالس انسانی هایی که ریاضی شون داغونه!
ــی و  ــن تجرب ــودن، میرفت ــوون ب ــه ریاضی خ ــا اگ ــن طفلک ه     * ای

ــی! ریاض
ــی  ــون اوک ــدن، ریاضی ش ــال درس خون ــن، 9 س ــه ضعیف ــا از پای     * این

نشــده. 
ــهجلســه،9ســالرا ــهایی ــاهفت ــمب ــهنمیتون ــنک *م

جبــرانکنــم.
و . . . 

لطفاسوءتفاهمنشود.
ــس و  ــی در تدری ــران گرام ــما دبی ــیاری از ش ــم بس ــک نداری ــه ش البت
تفهیــم و ســعی در آمــوزش ایــن درس هیــچ گونــه کوتاهــی نداشــته اید 

و نخواهیــد داشــت.
ــا  ــود، ب ــوز انســانی زده می ش ــه دانش آم ــه ب ــن برچســب هایی ک ــا ای ام
تصوراتــی کــه خــود دارد، به اضافــۀ تاییدهــای بیرونی-رفتــاری دیگــران، 

همــه و همــه تاثیــر می گــذارد بــر ایــن کــه:
تدریسوتالششمابرایآموزش،اثراتخودراازدستبدهد

یاکمرنگشود.

هدف ما
ــی ــوژیریاض ــمدرترمینول ــانییار«میخواهی ــادر»انس م
ــن ــرایای ــیب ــاوراهحلهای ــانی،راهکاره ــومانس ــارعل وآم

ــزانپیشــنهادبدهیــم. ــهشــماعزی موضــوعب

ــدگاه  ــر و دی ــا نظ ــتید ی ــق هس ــا مواف ــا م ــوع ب ــای موض ــا اینج ــر ت اگ
ــی ــیریاض ــاقعلم ــه درات ــم ک ــد، پیشــنهاد می کنی ــری داری دیگ
ــد و  ــتراک بگذاری ــه اش ــود را ب ــر خ ــانیها نظ ــایتانس ــارس وآم

ــد. ــم بخوانی ــایرین را ه ــای س دیدگاه ه

انسانی ها؛ سایت تخصصی علوم انسانی
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معناوتفاوتایندوعبارت:

                                                
برای حل مسئله

                                            
آموزش ریاضی 

                                                
ازطریق حل مسئله 

ریاضی را زیرمجموعه بدانیم یا ابزاری برای 
آموزش حل مسئله یا . . . 

 کدام یک درست است؟

    *دیــروز: دانش آمــوز بایــد یــاد می گرفــت مســئله ریاضــی را 

حــل کنــد. )حالــتاول(
ــی را  ــئله، ریاض ــل مس ــق ح ــوز از طری ــروز: : دانش آم     * ام
بشناســد، کاربــرد آن را بدانــد و بتوانــد از آن اســتفاده کنــد.

ــتدوم( )حال

مــا هــم ایــن هــدف و تغییــر مســیر در کتــاب درســی ریاضــی و 
ــم.  ــی می دانی ــه عال ــوب و بلک ــار را خ آم

نقش شما در این پیشرفت
1( از میــان عوامــل موثــر و زنجیــرۀ آمــوزش ریاضــی، بــا توجــه بــه 
تغییــرات خــوب کتــاب درســی، دیگــر نمی تــوان بــا همــان شــدت 
ــاز هــم  ســابق، از مولفیــن کتــاب درســی ُخــرده گرفــت؛ اگرچــه ب
ــاب درســی،  ــا مولفیــن کت ــر باشــد. ام ــن بهت ــد از ای ــاب می توان کت
ــه  ــد مســیری را ک ــعی کردن ــته اند و س ــی را برداش ــدم اول و اصل ق
ــل   ــر از قب ــد، هموارت ــد طــی کنی ــوزش بای ــرای آم ــران ب شــما دبی

باشــد.

ــدن  ــه فهمان ــت، ن ــی اس ــدن ریاض ــی فهمی ــاب درس ــدف کت 2( ه
ــی! ــئلۀ ریاض ــل مس ــائل و ح مس

 دانش آمــوز رشــتۀ علــوم انســانی بــه خوبــی کلیــدواژۀ »فهمیــدن« 
را می فهمــد. )والبتــهکــهایــنموضــوع،تخصــصاوســت( 
ــما  ــط ش ــانی، توس ــوزان انس ــش آم ــه دان ــی ب ــدن« ریاض »فهمان
ــدی  ــدگاه و عالقه من ــر دی ــری در تغیی ــش موث ــران ریاضــی، نق دبی

ــه ریاضــی خواهــد داشــت.  آن هــا  ب

 توپ در زمین چه کسانی است؟

اگــر ســوال را دقــت کــرده باشــید، از »چــهکســانی« اســتفاده 
ــه  ــزی ک ــا هرچی ــا مســیر ی ــن چرخــه ی ــد در ای ــا بدانی ــم ت کردی
ــم و  ــک تی ــه ی ــت، بلک ــئول نیس ــر مس ــک نف ــد، ی ــما بگویی ش

ــد.  ــی کنن ــش آفرین ــد نق ــر بای ــد نف ــوع چن مجم
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ــته  ــش داش ــای نق ــد ایف ــش می توانی ــز در 2بخ ــران عزی ــما دبی ش
باشــید کــه تعییــنکننــدۀمیــزانتاثیــرمثبــتیــامنفــی

ــت: ــانیاس ــوزانانس ــرفتدانشآم ــدپیش دررون

1(دیدگاهنسبتبهریاضیعلومانسانی
2(روشتدریس

ــی از  ــد یک ــون خوانده ای ــه تاکن ــی ک ــارۀ مطالب ــما درب ــع ش موض
ایــن حالت هاســت:

1( کلیت مطالب را درست می دانید.
ــده،  ــه ش ــب گفت ــن مطال ــا نپذیرفت ــن ی ــه پذیرفت ــبت ب 2( نس

ــید.  ــته باش ــی نداش قضاوت
ــد  ــل چن ــرای حداق ــم ب ــما می خواهی ــت، از ش ــن حال ــه در ای ک
ــی از  ــل در یک ــور کام ــه ط ــا ب ــال ی ــر نیمس ــی ه ــۀ ابتدای جلس
ــا روش پیشــنهادی مــا پیــش برویــد  کالس هــای انســانی خــود، ب

ــت. ــم گف ــه خواهی ک

3( و حالــت ســوم چیــزی نیســت جــز این کــه  نظــر شــما 
برخــالف آن چــه باشــد کــه خواندیــد. 

ــار ــیوآم ــیریاض ــاقعلم ــد درات ــن صــورت می توانی در ای
ــد.   ــرح کنی ــود را مط ــر خ ــانیها، نظ ــایتانس س

در حالت 1 و 2:
کاربزرگواساسیایناستکه:

تمامذهندانشآموزانسانیرابههمبریزید.
ذهنآنهارابههمبریزید.

ذهنآنهارابههمبریزید....

1( دیدگاه نسبت به ریاضی علوم انسانی
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ــی ــانی،زمان ــوزانس ــرایدانشآم ــیب ــسریاض تدری
ــی«رااز ــریریاض ــاوریادگی ــهاو»ب ــدک ــهمیده نتیج

ــنود. ــمابش ــرفش ط


کــه:                       می شــود  گفتــه  شــما  طــرف  از  زمانــی  این هــا 
ــات ــانی،ریاضی ــومانس ــاردرعل ــیوآم ــدریاض بپذیری

نیســت. مهندســی

 بــه هــم ریختــن ذهــن یعنــی فــرو ریختــن دیــوار تــرس از ریاضــی و 
نتوانســتن ریاضــی خوانــدن و پیشــرفت نکــردن در ایــن درس. 

 این که  دبیر ریاضی به دانش آموزش بگوید:
ــود ــهمیش ــیراهمیش ــت«»ریاض ــادگرفتنیس ــیی »ریاض
ــن  ــد ای ــری« و مانن ــادبگی ــدی ــیرابای ــت« »ریاض ــادگرف ی
جمــالت معنــادار، بســیار موثرتــر از چندیــن و چند جلســه کالس درس 

اســت.
ــار منفــی  تاثیــر و جــادویمثبــت ایــن جمــالت، بارهــا بیشــتر از ب
ــی  ــانی ها حکاک ــن انس ــکاران در ذه ــر هم ــه دیگ ــت ک ــی اس جمالت
ــن  ــن ای ــاد نگرفت ــدن و ی ــق نش ــس »موف ــی از جن ــد؛ جمالت می کنن

ــا... « ــدن ت ــف مان ــه و ضعی ــودن از پای ــف ب درس« و »ضعی

چند عبارت معنادار

قطعــا بیــن روش تدریــس هــر درس و دیدگاهــی کــه نســبت بــه 
آن درس وجــود دارد، رابطــه مســتقیمی وجــود دارد.

ــاوت از  ــد، متف ــات بدانی ــولوحفظی ــر ریاضــی را فرم شــما اگ
حالتــی تدریــس خواهیــد داشــت کــه آن را فهمیدنــی و تمرینــی 

بدانیــد. 
ــر روش تدریســی کــه بــه شــما پیشــنهاد خواهیــم داد،مبنــیب
یــکاصــلمشــترکمیــانمــاوشماســت: »تخصــص« 

ماننــد شــما کــه ریاضیــات را می فهمیــد و زندگــی می کنیــد،  مــا 
ــا  ــای آن ه ــی و توانایی ه ــاز آموزش ــانی، نی ــوزان انس ــم دانش آم ه

را می فهمیــم. 

ــه ــهب ــیاســتک ــانجمالت ــوزان،هم ــاوردانشآم ***ب
میگوییــد. او
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 لطفًا تابع ما شوید!

ــران گرامــی ریاضــی شــکی  ــش شــما دبی در تســلط، مهــارت و دان
نداریــم و البتــه کــه چنیــن ویژگی هــای حرفــه ای را در شــما 
ــانی ها را  ــرفت انس ــیر پیش ــی در مس ــما همراه ــه از ش ــم ک دیده ای

می خواهیــم.  

آنچــه شــما در طــی ســال بــا اغلــب دانــش آمــوزان 
ــد: ــه می کنی ــانی تجرب انس

* هر چقدر توضیح می دم یاد نمی گیرن!
ــاد  ــه ی ــم ک ــرار کن ــب را تک ــه مطل ــد ی ــدر بای ــم چق *  نمی دون

ــرن. بگی
* خسته شدم. . . 

چرا این اتفاق افتاده است؟

باخطزمانپیشبرویم:
1(از همــان آغــاز ســال تحصیلــی می بینیــم کــه اغلــب دانش آمــوزان 
ــتان و  ــۀ تابس ــۀ 3ماه ــا وقف ــند، ب ــه باش ــه ای ک ــته و پای ــر رش از ه
فاصلــه ای کــه از درس و کتــاب پیــدا می کننــد، بســیاری از مطالــب و 

ــد. ــوش می کنن ــان را فرام آموخته هایش
2(پیش فــرض بــر ایــن اســت کــه دانش آمــوز خــودش بعــد از چنــد 
هفتــه وقتــی کــه در یادگیــری مطلــب جدیــد با مشــکل روبه رو شــود 

ناچــار بــه مــرور کتــاب پارســال خواهــد بود.
3( این کار توسط دانش آموزان انسانی به ندرت انجام می شود.

ــت  ــور نادرس ــر تص ــا ه ــد ی ــی می کنن ــه  تنبل ــر این ک ــه خاط ــه ب ن
دیگــر، بلکــه انجــام نــدادن ایــن کار،ریشــهدرهمــانتلقینهــا
ــرده.  ــدن ک ــلیم ش ــه تس ــور ب ــه او را مجب ــبهاداردک وبرچس

طــوری کــه حاضــر نیســت کمتریــن تالشــی را شــروع کنــد!!

وحید تمنا:
ریاضــی،  دبیــران  شــما  بــا  می خواهیــم  »مــا 
دیــوار تــرس از ریاضــی  در ذهــن دانش آمــوزان 

ــم« ــرو بریزی ــانی را ف انس
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اما مشکل دانش آموزان انسانی در ریاضی، طوری است 
که بیشتر از 1جلسه تقویتی نیاز دارد!

تدریــس و مــرور مطالــب پایــۀ قبــل در یــک جلســه، کاری اســت 
ــد. ــی انجــام می دهی ــدای ســال تحصیل کــه در ابت

ایــن در حالــی اســت کــه کتــاب ریاضــی دهــم بــه نســبت کتــاب 
یازدهــم حجــم بیشــتری دارد و اغلــب شــما در حالــت معمــول هــم 

در تدریــس ایــن کتــاب بــا مشــکل زمانــی مواجــه خواهیــد شــد.

ــیده و  ــود رس ــه اوج خ ــر ب ــی، دروس دیگ ــا ریاض ــان ب 1( همزم
دانش آمــوز آنقــدر درس دارد کــه ریاضــی را اولویــت نمی دهــد؛ آن 
ــد.  ــن درس در ذهــن دارن ــا ویژگی هــا و تفاســیری کــه از ای هــم ب

2( ایــن عــادت همــه دانش آمــوزان اســت کــهکارســخترابــه
ــور  ــوزا این ط ــط دانش آم ــه فق ــد.)البت ــولمیکنن ــدموک بع
نیســتن( بــا همیــن نــگاه هــم بــه امیــد نیمســال دوم یــا شــهریور، 

ــود. ــتن« می ش ــلیم »نتوانس تس

پیشنـهاد مـا

ــام  ــن کار را انج ــه ای ــد ک ــر باش َ ــان زمان ب ــه نظرت ــدا ب ــاید ابت ش
ــل  ــت در مقاب ــد داش ــه خواهی ــرفتی ک ــه و پیش ــا نتیج ــد ام دهی

ــود. ــد ب ــر خواه ــیار بهت ــس بس ــرض تدری ــت پیش ف حال

پیشنهادمااجرایاینمراحلاست:
0(تخریبدیوارخیالیترسازریاضیدرذهنآنها

1( تعیین سطح علمی از دانش آموزان کالس؛
2( اختصاص جلسات مورد نیاز برای مرور مطالب پایه؛

3( آزمون پایه با تأکید بر اهمیت )آموزشی-نمره ای( آن؛
ــع  ــۀ کالس و رف ــرای هم ــان ب ــی امتح ــواالت و بررس ــل س 4( ح

ــکاالت.  اش

ــای11،10و12 ــامپایهه ــرایتم ــدب ــنکاررامیتوانی ای
علــومانســانیانجــامدهیــد.

ــژه  ــنهادوی ــوم انســانیپیش ــوری ریاضــی عل ــرای کالس کنک ب
ــرا  ــا  اج ــرای آن ه ــم ب ــه می خواهی ــی را ک ــم. روش تدریس داری

ــت. ــر اس ــای دیگ ــاوت از پایه ه ــد متف کنی

قبــل از آنکــه بــه ســراغ روش تدریــس ویــژه ریاضــی کنکــور رشــته 
ــه وضعیــت پاســخگویی  ــد ب ــم، نگاهــی بیندازی ــوم انســانی بروی عل

ــال های 97 و 96 ! ــور س ــن درس در کنک ای

راه حل رایج

اینموانعموجبآشفتگیوبینظمی
درطرحدرسشماخواهندشد:
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تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

10014

90-9941

80-90145

70-80273

60-70485

50-60771

40-501134

30-401704

20-303579

10-2011240

0-10116323

0 - -1028845

-10- -202291

-20- -30185

-30- -3316

167046جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

313370.19منفی

0-201275630.76

20-4052830.03

40-6019050.01

60-807580.00

80-1002000.00

167046100جمع کل داوطلبان

2.9میانگین کشوری

وضعیت پاسخ دهی درسریاضی و آمار
در کنکور 96 انسانی

نمودار درصد/نفر درس ریاضی کنکور96
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

میانگین این بازه

10049100
90-998394.2
80-9028985.9
70-8051975.7
60-7079265.7
50-60114855.7
40-50188945.7
30-40294235.6
20-30605925.5
10-201648015.4
0-10506395.5

-1067631.5منفی و صفر

8سفید

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

1067710.57منفی

0-20671190.36

20-4090010.05

40-6030370.02

60-8013110.01

80-1004210.00

187660100جمع کل داوطلبان

4.9میانگین کشوری

وضعیت پاسخ دهی درسریاضی و آمار
در کنکور 97 انسانی

نمودار درصد/نفر درس ریاضی کنکور97
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روانشناسیفلسفهومنطقتاریخوجغرافیادینوزندگیعربیعمومیادبیاتعمومینامدرس

تعداد داوطلبانی 
که 100% زدند

هیچ داوطلبی 1632
نتوانسته 100% بزند

8

ــهتازگــی ــوژی،کنکــور98ب درزمــاننــگارشایــنترمینول
برگــزارشــدهواطالعــاتآمــاریازآنمنتشــرنشــدهاســت.
ــده ــدکنن ــحوتایی ــیارواض ــواالتآنبس ــیس ــابررس ام

ــت. ــمگف ــهخواهی ــیهســتک مطلب

تحلیل جدول های وضعیت پاسخ دهی کنکور

ــه  ــت، ن ــانی اس ــوزان انس ــه دانش آم ــک ب ــا کم ــدف م ــه ه ــا ک از آنج
اثبــات نتوانســتن و ضعیــف بودنشــان، پــس نکته هــای دیگــری را بایــد 

دیــد. از جملــه اینکــه:
1( تعداد کسانی که در کنکور 96 ریاضی را 100% زدند، 14 نفر است.

این تعداد داوطلب در درس ریاضی را مقایسه کنید با این نفرات: 
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ــر  ــته ای موث ــر رش ــان تغیی ــن داوطلب ــن بی ــه در ای ــه ک 2( البت
ــر  ــن تغیی ــرات، از بی ــۀ آن نف ــت هم ــوان گف ــا نمی ت ــتند ام هس

بودنــد! رشــته ای ها 
3( فراوانــی داوطلبــان در کنکــور 96 در بــازۀ صفــر تــا 20درصــد 
اســت؛ یعنــی داوطلبــی کــه توانســته ایــن درس را 21% بزنــد در 

ــت! ــتهاس ــرگذاش ــانراپشتس ــع 95%داوطلب واق
ــی  ــی داوطلب ــر را داشــته؛ یعن ــن تاثی ــز همی ــور 97 نی 4( در کنک
ــانراپشــت ــد،93%داوطلب کــه توانســته بیشــتر از 20% بزن

ســرگذاشــتهبــود!

نتیجهگیری:
نــه فقــط براســاس ایــن دو کنکــور، بلکــه براســاس جــدول اعــداد 

:)Ensaniha انســانیها )قابــل مشــاهده در ســایت
ــار ــیوآم ــتدرریاض ــرایموفقی ــانیب ــبانس داوطل

ــدارد! ــا60ن ــا70ی ــد80ی ــهدرص ــازب ــور،نی کنک

به طور میانگین در سهمیۀ مناطق سه گانه، درصد 40 شما را  به رتبۀ 
دو رقمی در ریاضی می رساند و با درصد 20 به باال

 به یک رتبۀ بسیار خوب!

ــد ــثمیتوان ــابومباح ــدامکت ــاک ــانیب ــبانس داوطل
ــهرتبــۀخیلــیخــوبوعالــیبرســد؟ ب

پیشنهادماکتابدوازدهماست.
 و تأکیــد می کنیــم تدریــس ایــن کتــاب تاثیــر زیــادی بر پیشــرفت 
کوتاه مــدت داوطلــب انســانی حتــی در آزمون هــای آزمایشــی 
خواهــد داشــت. اتفاقــی کــه بــه دنبالــش شــاهد عالقه منــدی زیــاد 

ــود.  ــه ریاضــی خواهیــد ب داوطلب تــان ب

کاری که برای کنکور باید انجام دهید:

1(سوالخیزیکتابدوازدهمبرایکنکور
2(وابستگیبسیارکمبهمطالبپایههای10.11

3(سادهبودنمطالببهنسبتدوکتابپایۀ10.11
4(تسلطهمزمانداوطلببرکنکوروامتحاننهایی

چرا ریاضی دوازدهم؟

بهدانشآموزانخودبگوئید
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وابستگیبهمباحثدرسفصل
پایۀدهم/یازدهم

آمار و احتمال

نداردشمارش

ندارداحتمال

 فصل چهارم کتاب دهمچرخۀ آمار در حل مسائل
فصل 5 کتاب دهم

الگوهای خطی
نداردمدل سازی و دنباله

ندارددنبالۀ حسابی

الگوهای 
غیر خطی

ندارددنبالۀ هندسی

درس 2 دهم، به مقدار ریشۀ nام و توان لگاریتیم
خیلی کمی وابسته است

تابع نمایی
فصل 3 دهم و فصل 2 

یازدهم به مقداری خیلی 
کم در حد رسم نمودار 

مباحث کتاب ریاضی و آمار دوازدهم انسانی

سواالت کنکور 98 ریاضی و آمار انسانی را ببینید که قطعابااینویژگیهاازکتابدوازدهمآشناهستید:
از پایۀ دوازدهم طرح شده  بودند:
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این هــا ســواالت کنکــور 98 انســانی داخــل کشــور بودنــد کــه از کتــاب 
دوازدهــم طــرح شــدند. قطعــا خــوب مــی دانیــد کــه میــزان دشــواری 

ایــن ســواالت بســیار کمتــر از دیگــر ســواالت اســت . 

نتیجهاینکه:

  * بــا کتــاب ریاضــی دوازدهــم، می شــود داوطلــب کنکــور انســانی را 
بــه رتبــۀ بســیار خــوب در ایــن درس رســاند.

ــن  ــی در ذه ــی ریاض ــّد خیال ــم، س ــی دوازده ــاب ریاض ــا کت   * ب
دانش آمــوز انســانی شکســته خواهــد شــد.

  * بــا کتــاب ریاضــی دوازدهــم، دانش آمــوز دوازدهمــی همزمــان بــا 
کنکــور، در امتحــان نهایــی هــم پیشــرفت خواهــد داشــت.

چرابایدبهدانشآموزانانسانیتانکتاب
ریاضیمشاورانآموزشرامعرفیوتوصیهکنید؟

ــانی  ــوم انس ــی عل ــر تخصص ــا ناش ــوزش تنه ــاوران آم ــون مش 1( چ
اســت و آمــوزش ریاضــی بــه زبــان انســانیها را بایــد از ناشــر 

ــت! ــار داش ــته انتظ ــن رش ــی ای تخصص
2(تشــابه بــاالی کتاب هــای ریاضــی مشــاوران آمــوزش بــا ســواالت 

کنکــور 98:
moshaveranpub.com:برایمشاهدهجزئیاتتشابه

ریاضی دوازدهم بهترین نقطۀ شروع 
برای داوطلب کنکور رشتۀ انسانی است!

75% تشابه تست های کنکور 98
بـا کتـــــاب مشــــاوران آمــــوزش

دو دلیل بـزرگ و مـهم:
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هر ناشری را بهر رشته ای !

* هیــچ کــس بــه انــدازه ناشــر تخصصــی انســانی ها، زبــان ریاضــی 
ــا  را نمی فهمــد.  آن ه

* هیــچ کــس بــه انــدازه ناشــر تخصصــی علــوم انســانی، نمی دانــد 
ــن  ــه در ای ــه کجــا برســند ک ــد ب ــه در درس ریاضــی می خواهن ک

مســیر همراهشــان باشــد.

ــابریاضــی ــرایانســانیهاکت ***ناشــرانبســیاریب
ــوم انســانی و  ــر الفبــای عل ــا چــه حــد ب ــد. امــا ت چــاپکردهان

حــرف زدن بــا آن الفبــا آشــنایی دارنــد؟
تا چه اندازه ای انسانی ها را می شناسند؟

تا چه اندازه از نیاز آموزشی آن ها در ریاضی آگاه اند؟

ــری  ــی ناش ــاب ریاض ــما کت ــانی ش ــوز انس ــدارد دانش آم ــی ن لزوم
را بخوانــد کــه بــرایرشــتههــایریاضــیوتجربــیکتــاب

ــیچــاپ کــرده اســت! ــاتخوب ریاضی

کتاب خوب را با مقایسه بشناسید

کتاب های ریاضی و آمار 
مشاوران آموزش:
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دبیران محترم ریاضی!
باورهــایدرســت وروشتدریــسمتناســببــاریاضــیرشــتهانســانی، نقــش بســیار مهمــی در فــرو ریختــن 

ــرس انســانی ها از ریاضــی دارد.  ــوار ت دی
ــانگذاشــتیم،اجــراکنیــدو ــژۀایــندرسبرایت ***روشتدریــسوپیشــنهادهایمشــاورهایکــهوی

ــد»انســانیهاداتآیآر« ــهاشــتراکبگذاری ــاقعلمــیریاضــیب نتیجــۀآنرادرات
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چرا ما انسانی ها تاکنون در ریاضی آنطور که باید، موفق نشدیم؟

      *** یک خاطرۀ آموزشی
)نسرین دشتبان(

ــی  ــه در درس ریاض ــی ک ــاد؛ تجربی های ــاق افت ــی اتف ــوع در کالس تجرب ــن موض )ای
ادعایشــان می شــد!!(

»تــا ســال چهــارم، تجربــی خوانــده بــودم و ســال آخــر تغییــر رشــته 
دادم و بــه رشــته انســانی آمــدم. تجربی هــا مبحــث تابــع را تــا ســطح 
باالیــی می خواننــد و مفاهیــم پیچیــده آن را نیــز می آموزنــد. دبیرمــان 
ــه  ــثراازپای ــسمباح ــتند و تدری ــس داش ــی در تدری ــادت خوب ع

ــد. ــروع می کردن ش
جلســۀ اول درس تابــع بــود. بــا گــچ ســفید روی تختــه ســیاه نوشــتند 

)وایــت بــورد نداشــتیم خوشــبختانه(: تابــع!
و از ما خواستند تابعراتعریفکنیم.

نتیجــه بســیار عجیــب بــود؛ هیچکداممــانتعریــفتابــعرا
نســتیم. نمیدا

شــما انســانی ها را مفصــل و مبســوط خدمتشــان معرفــی کردیــم. 
ــند،  ــما را نمی شناس ــی ش ــا خیل ــد آن ه ــون راســتش را بخواهی چ
شــاید هــم اصــال نشناســند وشــایدهــمشــناختنادرســتی

دارنــد.

بایــد  کــه  چیــزی  هــر  این کــه  خالصــه 
ــه  ــما مای ــابی از ش ــم و حس ــم، گفتی می گفتی

گذاشــتیم. 

داستان از
 این قرار بود:

ــز در  ــه چی ــم؛ هم ــرف زدی ــان ح ــر ریاضیت ــا دبی ــما ب ــل از ش قب
مــورد شــما را بــرای ایشــان گفتیــم. ســعی کردیــم چیــزی از قلــم 

نیفتــد.



20

مشاوران      آمـوزش

ــد.  ــث می لنگیدن ــن مبح ــا در ای ــای کالس م ــد بچه ه ــر نکنی فک
ــات داشــتند  ــی در ریاضی ــت خوب ــا. بیشــتر کالس، وضعی ــه اتفاق ن
ــا  ــع از م ــف تاب ــای تعری ــه ج ــه ب ــر آن لحظ ــر اگ ــان دبی و هم
می خواســت ســخت ترین نمودارهــای تابــع را رســم کنیــم یــا 
ــه  ــادر ب ــا ق ــی از م ــع را حــل کنیــم، درصــد باالی ســخت ترین تواب

ــد. ــن کار بودن ــام ای انج

ــا  ــز دقیق ــانی ها نی ــا انس ــکل م ــم مش ــه بگوی ــم ک ــا را گفت این ه
ــه: ــن اســت ک ــا ای ــع ! مشــکل م ــف تاب ــن اســت! تعری همی

بــرای این کــه  دانشــی را بیاموزیــم، اولیــن گام درک مفاهیــم 
ــت. ــم اس ــده در آن عل ــرح ش مط

شــاید بتوانیــم بــدون این کــه  تعریــف تابــع را  بدانیــم، نمودارهــای 
ــاد ــم،ی ــظکردهای ــلراحف ــا روشح ــم. ام آن را رســم کنی

نگرفتهایــم.

*چرانمیتوانیمریاضیرایادبگیریم؟

ــظ  ــوال، حف ــپ س ــر تی ــل ه ــی روش ح ــان دوران ابتدای از هم
ــاز آن  ــم پیش نی ــدون درک مفاهی ــه از آن ب ــک نمون ــردن ی ک

ــود. ب
ــه  ــاال ک ــا ح ــم. ام ــواب می گرفتی ــم ج ــن روش ه ــا ای ــا ب اتفاق
ــم  ــدند، ک ــتر ش ــم بیش ــال آن مفاهی ــه دنب ــث و ب ــم مباح حج

ــم. ــر دهی ــود را تغیی ــد روش خ ــن بای ــم. بنابرای آوردی

آنچــه شــما بــرای خــود ســاخته ایــد ســّد خیالــی از ریاضــی اســت. 
چــرا میگویــم خیالــی؟ چــون واقعیــت نــدارد. چــون در عالــم واقــع، 

موجــود نیســت!
بــرای موفــق شــدن در ریاضــی دســت نگــه داریــد ! عجلــه نداشــته 

باشــید. بــرای انتخــاب منبــع و کالس و دبیــر و ...! 
ابتــدا بایــد لبــاس جنــگ بپوشــید!و آمــاده نبــرد شــوید ! امــا نبــرد 

بــا خودتــان و افــکار نادرســت، نــه بــا دیگــران!

ــه  ــد ک ــه می خواه ــده و جان گرفت ــای تقویت ش ــرد، باوره ــن نب ای
زرهــی از جنــس سخت کوشــی، شمشــیری از جنــس نگــرش 

درســت و اســب تازه نفســی بــه نــام اراده می خواهــد. 

بجنگیدبافکرنادرستنفهمیدنریاضی!

تعاریف و مفاهیم ریاضی را نیاموختیم

دردمشترکدرریاضیوآمار



21

مشاوران      آمـوزش

مثلثموفقیتریاضیدرعلومانسانی

ــما در درس  ــت ش ــرای موفقی ــم ب ــل مه ــه عام ــا س ــر م از نظ
ــت:  ــی الزم اس ریاض

1( نگرش درست 
2( روش درست 
3( منبع درست

تازمانیکهنگرشتانراعوضنکنید،
هیچچیزتغییرنخواهدکرد!

مطمئــن باشــید حتــی اگــر هــر روز چنــد ســاعت ریاضــی 
بخوانیــد، پیشــرفتی حاصــل نخواهــد شــد؛ اگــر در  ذهن تــان ایــن 
بــاور جــا گرفتــه باشــد کــه »مــن کــه انســانی می خونــم، ریاضــی 

نمی دونــم و نمی تونــم یــاد بگیــرم«. 

دالیلنادرستیاینباورها:
1( شــما منطــق می خوانیــد و می فهمیــد؛ منطــق، ذهــن انتزاعــی 

ــد. می خواه
2( ذهــن انتزاعــی، وقتــی بــه خوبــی ســاختار را می فهمــد، آیــا از 

ــد؟ ــی برنمی آی ــای منطق ــس رابطه ه ــی هم جن درک روابط
3(در کتــاب درســی ریاضــی نظــام قدیــم، هــدف آموزشــی، حــل 
مســئلۀ ریاضــی بــود. امــا در کتــاب شــما، هــدف ایــن اســت کــه از 

طریــق حــل مســئله بــه درک مفاهیــم ریاضــی برســید.

ــا  ــده و انصاف ــد ش ــی تاکی ــاب درس ــه کت ــوع در مقدم ــن موض ای
ــت! ــن اس ــادی چنی ــد زی ــا ح ــز ت ــاب نی ــف کت ــبک  تالی س

مثالاول:
*** هر الف ب است.  هر ب ج است. پس هر الف ج است. 

ریاضیات را باید پیوسته خواند

 دو مثال ساده از ریاضی به زبان منطق:
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مثالدومبهزبانمنطق:   

اگــر الــف ب باشــد، آنــگاه ب، ج اســت. الــف ب اســت. پــس ب، 
ج اســت. 

ریاضــی: ایــن عــدد طبیعــی، یــا زوج اســت یــا فــرد. ایــن عــدد 
طبیعــی زوج اســت، پــس فــرد نیســت.

بهزبانریاضی

نتیجه: هر دو عبارت یکی است؛ یکی به زبان منطق 
و دیگری به زبان ریاضی!

دیوارتان را خراب کنید.

دیواری که در ذهن خود از ریاضی ساخته اید، خراب کنید!

* چطور؟ 
بــه جــدول صفحــه بعــد اگــر نــگاه کنیــد، متوجــه خواهیــد شــد بــرای 
رتبــۀ زیــر 1000 ریاضــی در منطقه هــای ســه گانه، الزم نیســت 

ــا 60 !  ــا 70 ی ــتاد ی ــا هش ــا 90 ی ــد، ی 100بزنی

شمابادرصد40درکنکور
میتوانیدبهرتبۀعالیدرریاضیبرسید!
البتهاینراهمگفتهایمکهچگونهبهراحتی40بزنید.

وحید تمنا:
شما انسانی ها باید بتوانید 

از سّد خیالی ریاضی عبور کنید .
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ایــن دو جــدول را نگـــاه کنیـد:

تعداد داوطلبان این بازهبازه درصد

10014

90-9941

80-90145

70-80273

60-70485

50-60771

40-501134

30-401704

20-303579

10-2011240

0-10116323

0 - -1028845

-10- -202291

-20- -30185

-30- -3316

167046جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

313370.19منفی

0-201275630.76

20-4052830.03

40-6019050.01

60-807580.00

80-1002000.00

167046100جمع کل داوطلبان

2.89میانگین کشوری

وضعیت پاسخ دهی درسریاضی و آمار
در کنکور 96 انسانی

نمودار درصد/نفر درس ریاضی کنکور96
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تعداد داوطلبان بازه درصد
این بازه

میانگین این بازه

10049100
90-998394.2
80-9028985.9
70-8051975.7
60-7079265.7
50-60114855.7
40-50188945.7
30-40294235.6
20-30605925.5
10-201648015.4
0-10506395.5

-1067631.5منفی و صفر

8سفید

187660جمع کل داوطلبان

تعداد بازه درصد
داوطلبان

درصد 
داوطلبان

1067710.57منفی

0-20671190.36

20-4090010.05

40-6030370.02

60-8013110.01

80-1004210.00

187660100جمع کل داوطلبان

4.9میانگین کشوری

وضعیت پاسخ دهی درسریاضی و آمار
در کنکور 97 انسانی

نمودار درصد/نفر درس ریاضی کنکور97
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وابستگیبهمباحثدرسفصل
پایۀدهم/یازدهم

آمار و احتمال

نداردشمارش

ندارداحتمال

 فصل چهارم کتاب دهمچرخۀ آمار در حل مسائل
فصل 5 کتاب دهم

الگوهای خطی
نداردمدل سازی و دنباله

ندارددنبالۀ حسابی

الگوهای 
غیر خطی

ندارددنبالۀ هندسی

درس 2 دهم، به مقدار ریشۀ nام و توان لگاریتیم
خیلی کمی وابسته است

تابع نمایی
فصل 3 دهم و فصل 2 

یازدهم به مقداری خیلی 
کم در حد رسم نمودار 

مباحث کتاب ریاضی و آمار پایۀ دوازدهم
مطالب بیشتر درباره این کنکورها و کنکور 98 را در سایت 

انسانیها بخوانید:

 www.ensaniha.ir

ــی  ــه راحت ــاب ریاضــی دوازدهــم ب ــا کت ــه ب ــد ک در ایــن جــدول می بینی
ــید! ــا 40 برس ــل 20 ت ــه درصــد حداق ــد ب می توانی

 
ویژگیهایکتابریاضیدوازدهم

ــد  ــی و 40درص ــان نهای ــع امتح ــاب منب ــان: کت ــر و دو نش ــک تی 1( ی
کنکــور

ــت  ــاز نیس ــی 12  نی ــث ریاض ــب مباح ــاز: در اغل ــش نی ــدم پی 2( ع
ــد! ــه 10.11 را بخوانی پای

3( موفقیــت در کنکــور: کنکــور موفــق بــا درصــد بســیار خــوب درس 
ریاضــی 

4( پیشــرفت خیلــی ســریع: نتیجــه گرفتــن در آزمون هــای آزمایشــی 
و امتحانــات مدرســه
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ــع  ــه منب ــا ب ــت ام ــری شماس ــع اول یادگی ــما منب ــی ش ــاب درس کت
ــورد  ــن م ــد. در ای ــاز داری ــای بیشــتر نی ــی و تمرین ه ــری تکمیل یادگی
ــانی را  ــتۀ انس ــی رش ــاب ریاض ــه کت ــید ک ــب باش ــی مواظ ــد خیل بای

ــر! ــته های دیگ ــه رش ــد ن بخوانی

مگرمیشودهمچیناشتباهیانجامبدهید؟
ــری  ــاب ناش ــه کت ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــتباه زمان ــن اش ــه! ای       بل
ــه  ــت، ن ــر اس ــته های دیگ ــات رش ــش ریاضی ــه تخصص ــد ک را بخوانی

ــانی!.  ــوم انس ــار عل ــی و آم ریاض

ــارا ــنویژگیه ــدای ــانیبای ــتۀانس ــیرش ــابریاض       کت
داشــتهباشــد:

* به زبان انسانی ها باشد.
* از ناشر تخصصی علوم انسانی باشد.

* متناسب با محتوا و نیازهای آموزشی شما انسانی ها باشد.

* روش درســت مطالعــه ریاضــی در علــوم انســانی یعنــی ریاضــی 
را از پایــه بخوانیــد و یادبگیریــد.

* روش درســت مطالعــه ریاضــی در علــوم انســانی یعنــی ریاضــی 
را پیوســته بخوانیــد.

مثــال اگــر در هفتــه 6 ســاعت بــرای ریاضــی در نظــر گرفتــه ایــد، 
6 ســاعت را بــه دو زنــگ ســه ســاعته تقســیم نکنیــد تــا در دو روز 
ــک ونیــم  ــگ ی ــه 4زن ــر اســت 6 ســاعت را ب ــد. بلکــه بهت بخوانی

ســاعته تقســیم کنیــد!

ــا ــرت ــرفتازصف ــانیها،روشپیش ــایتانس درس
ــم. ــانگفتهای ــهبرایت ــاروشمطالع ــراهب صــدراهم

همانجانیزپاسخگویسواالتشماهستیم:
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75% تشابه تست های کنکور 98
بـا کتـــــاب مشــــاوران آمــــوزش

شاه کلید موفقیت در ریاضی 

 دست به قلم شدن است .
وحید تمنا:

کتاب های ریاضی و آمار 
مشاوران آموزش:

کتاب های خود را با مقایسه بشناسید
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موضوع اول:
 ســعی مــا بــر ایــن بــوده اســت کــه کتــاب ریاضــی و آمــار جامــع 
10، 11 و 12 را طــوری بنویســیم کــه شــما دانش آمــوزان علــوم 

انســانی بتوانیــد از ســد خیالــی ریاضــی عبــور کنیــد. 
موضوع دوم:

درســنامۀ ایــن کتــاب نســبت بــه درســنامه های کتاب هــای 
دیگــر کــه در بــازار می بینیــد جامع تــر و مفصل تــر اســت

موضوع سوم:
ســؤال های ایــن کتــاب در ظاهــر زیــاد بــه نظــر می آینــد، امــا اگــر 
بــه چینــشســؤالهایطــرحشــده دقــت کنیــد می بینیــد 
ــم و شــما  ــا ســؤاالت را موضوع بنــدی و تیترســازی کرده ای کــه م
ــل  ــد ح ــه می خواهی ــی را ک ــر موضوع ــؤال های ه ــد س می توانی
ــا  ــدی آنه ــؤاالت، ترتیب بن ــورد س ــر در م ــوع دیگ ــد و موض کنی
ــر  ــوند و ه ــته ش ــی نوش ــبآموزش ــهترتی ــؤاالت ب ــت. س اس

ــدی باشــد. ــرای ســؤال های بع ــی ب ــه و تمرین ســوال مقدم
موضوع چهارم:

ریاضــی را بــا حــل کــردن یــاد می گیریــد و نــه بــا خوانــدن. پــس 
ــن  ــه تعــدادی کــه در ای ــد تســت، بلکــه ب ــه چن ــد. ن تســت بزنی
کتــاب برایتــان تســت آورده ایــم تمریــن حــل کنیــد. تســت ها را 
ــا پاســخی  حتمــاً اول خودتــان حــل کنیــد و ســپس حلتــان را ب

ــد. ــک کنی ــته ایم چ ــخ نامه نوش ــه در پاس ک

ــرای شــما شــاید ســاده باشــد امــا قــرار نیســت ُمفــت  ریاضــی ب
باشــد.

ــته  ــی داش ــذاری منطق ــد و هدف گ ــدی بخوانی ــن درس را ج ای
ــید. باش

اشــتباهنکنیــد کــه ریاضــی یــک ســنگر امــن بــرای در امــان 
ــدن از درصدهــای پاییــن دیگــر درس هاســت!  مان

ــم  ــاد ه ــرای درس اقتص ــی، ب ــود در ریاض ــی خ ــه از توانای البت
ــد.  ــتفاده کنی ــوب اس خ

پیشنهاد ویژه 
بـــرای شمـــا
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کتابی برای رسیدن از 
80 به 100 

در درس ریاضی
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ــرک  ــا خوشــحالی حاصــل از یــک تصمیــم ت و دفتــر مشــاور را ب
می کنــد.

ــوز پیــش مشــاور نمــی رود  ــم دانش آم ــا خــوب می دانی همــۀ م
ــد.  ــت بدان ــان را حج ــی و حرفش ــان را ناج ــه  ایش ــر این ک مگ
می گوییــد  شــما  را  آنچــه  هــر  می دانیــد  هــم  خودتــان 
ــد و  ــداد می کن ــزل قلم ــی من ــوان وح ــه عن ــان ب دانش آموزت
خــالف آن عمــل نمی کنــد و جالــب تــر اینکــه حتــی اگــر جــای 
ــا بشــنود،  ــد ی ــۀ شــما بخوان ــا گفت ــض ب ــی متناق دیگــری حرف
ــد موفقیــت خــود را فقــط و  ســعی در رد آن حــرف دارد و کلی

ــد. ــش پیچیده ای ــما برای ــه ش ــد ک ــخه ای می دان ــط نس فق
  مسئولیتبزرگیست!

ــانیها،  ــور انس ــوزی و کنک ــت دانش آم ــار در موفقی ــی و آم ریاض
ــد! ــه تصــور داری ــر از آن اســت ک ــر و موثرت بســیار مهم ت

کافیســت بــه جــدول تحلیــل نتایــج ایــن درس کــه گذاشــته ایم 
ــگاه کنید.  ن

لطفــااطالعــاتخــودرادرایــنزمینــهباالتــرببریــد؛
اطالعاتــیکــهدرســتوتخصصــیبرایرشــتۀانســانی
باشــد،ازهمــکارانمتخصــصشــمادرعلــومانســانی!

توصیۀهمکارانۀماایناستکههردوبخشقبلیرا
باتاملبخوانید.

   + سالم.

   - سالم.

+ من ریاضی بلد نیستم! میخوام ریاضی رو حذف  کنم!
- چطور میشه! ریاضی یه درس فوق العاده مهمیه!

 + آخه من رشتم انسانیه!
- ُخب! از اول میگفتی، اوکیه مشکلی نیست.

ــاال  ــو ب ــات اختصاصیت ــی و ادبی ــی عرب ــا وقت ــاش. حتم ــران نب نگ
بزنــی، میتونــی جبرانــش کنــی. هــم االن، هــم ســر جلســۀ کنکــور 

نمیخــواد بــراش وقــت بــذاری!
 بفرما اینم برنامه ریزی درسی بدون ریاضی!
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وحید تمنا:
دانش آموزی که منطق می خواند

 و فلســفه را درک می کنــد ، بــه خوبــی می توانــد 
ــد . ــن دو درس درک کن ــد ای ــم مانن ــی را ه ریاض
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