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@sanjesheducationgroup
از نگاه رتبههای برتر آزمون های سراسری :

ریاضی را چطور بخوانیم؟
حتــی اســمش بــرای عــدهای ترســناک اســت و عــدهای دیگــر آن
را لــذت بخــش تریــن فعالیــت ذهنــی میداننــد .صحبــت از ریاضــی
اســت؛ درســی کــه در گــروه آزمايشــي علــوم ریاضــی و فنی بیشــترین
ضریــب را دارد و از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت؛ امــا متأســفانه
حتــی تعــداد قابــل توجهــی از داوطلبــان گــروه آزمايشــي علــوم
ریاضــی و فنــی ،کــه بایــد در ایــن درس توانمنــد و بــه آن عالقهمنــد
باشــند ،پاســخگوی ســؤالهای درس ریاضــی در آزمــون سراســری
نیســتند یــا بــه درصــد کمــی از ســؤال هــاي ايــن درس ،پاســخ صحیــح

میدهنــد؛ البتــه نبایــد تنــوع مطالــب و گســتردگی مباحــث ایــن درس
را بــرای داوطلبــان گــروه آزمايشــي علــوم ریاضــی و فنــی از نظــر دور
داشــت.
آنچــه میخوانیــد ،تجربــۀ دارنــدگان درصدهــای خــوب درس مــورد
نظــر اســت .آنهــا بــا شــما شــیوۀ مطالعــه خــود را در میــان میگذرانــد؛
البتــه شــاید شــما از شــیوۀ دیگــری بهــره ببریــد و موفــق نیــز بشــوید؛
یــا شــاید شــیوۀ مطالعــۀ دارنــدة یــک رتبــۀ برتــر ،بــا توجــه بــه
مهــارت و ســطح آمادگــی تــان ،نتوانــد پاســخگوی نیــاز شــما باشــد.
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پژمان شهبازی:

نگین یغمایی:

مهــم تریــن مانــع بــر ســر راه پاســخگويي بــه ســؤالهای هندســه تحلیلــی ،بــه
نظــر مــن ،طوالنــی بــودن راه حلهــا و وقتگیــر بــودن سؤالهاســت؛ تــا جایــی
کــه عــدهای از داوطلبــان ،بــه همیــن دلیــل ،ایــن درس را کنــار میگذارنــد .بــه
نظــر مــن ،بــرای موفقیــت در پاســخگويي بــه ســؤالهای ایــن درس ،بایــد خیلــی
تســت کار کــرد و حیــن تســت زدن بایــد راههــای مختلــف پاســخگويي را پیــدا
ّ
خــاق در هندســه تحلیلــی جلــو رفــت
کــرد؛ یعنــی الزم اســت کــه بــا ذهنــی
تــا بتــوان کوتاهتریــن راه پاســخگويي مباحــث یــا تســتهای مختلــف را پیــدا
کــرد .در هندســه پایــه نیــز ،بــا اینکــه در بعضــی از فصلهــا جنبــه خالقیــت
در ســؤالها قابــل توجــه اســت ،اکثــر مواقــع از مــواردی مشــخص ســؤال طــرح
میشــود؛ یعنــی یــک نشــانههایی در ســؤال هســت کــه میشــود از آن نشــانه یــا
نشــانهها بــرای پیــدا کــردن راه حــل مســأله اســتفاده نمــود .بــرای پیــدا کــردن
نشــانهها هــم بایــد تســت زیــاد زد و مســأله هــای بســیاری را حــل کــرد.
گسســته ،یکــی از درسهایــی اســت کــه نیــاز بــه دقــت بســیار دارد؛ بــرای مثــال،
از مبحــث نظریــه اعــداد میشــود انــواع ســؤاالت را طــرح کــرد کــه در بســیاری از
مــوارد راه حــل خاصــي دارنــد .بــرای آشــنا شــدن بــا انــواع ســؤالها و پیــدا کــردن
راه حــل آنهــا بایــد تســت زیــاد زد و وقــت زیــادی صــرف ایــن مبحــث کــرد .بــرای
يادگيــري مبحــث درس دیفرانســیل ،تمرینهــای خــود کتــاب خیلــی مهــم اســت.
بســیاری از اوقــات ،ســؤالهای کنکــور بــه ســؤالهای کتــاب شــباهت دارد .درس
دیفرانســیل ،مفهومیتــر از ديگــر مباحــث ریاضــی اســت؛ بــرای مثــال ،داوطلــب
بایــد مفهــوم مشــتق را درک کــرده باشــد و بدانــد کــه بــه چــه کار میآیــد؛ چــون
شــاید در یــک ســؤال از اســم مشــتق اســتفاده نشــود ،امــا از مبحــث مشــتق در
آن اســتفاده شــود .ســؤالهای درس دیفرانســیل ،گاه ظاهــری پیچیــده دارد و بــه
نظــر میآیــد کــه راه حــل آن طوالنــی اســت ،امــا بســیاری از اوقــات ،میتــوان
همیــن ســؤالها را بــا راه حلــی کوتــاه حــل کــرد ،ولــي الزمــۀ آن ،فهمیــدن ایــن
درس اســت.
درس آمــار بــه نظــر مــن ارزش خوانــدن را دارد؛ چــون ســؤال هایــی دارد کــه
جنبــۀ ّ
خلقیــت ندارنــد؛ حتــی شــاید بتــوان گفــت کــه جنبــۀ کلیشــهای پیــدا
کردهانــد؛ یعنــی حــدود مبحــث معلــوم اســت؛ البتــه ايــن درس ،گاه نیــاز بــه
محاســبات طوالنــی دارد و بایــد ســرعت عمــل داوطلــب در پاســخگويي بــه ســؤاالت
آن ،خــوب باشــد.

خوشــبختانه دبیــر حســابان ســال ســوم مــا دبیــر بســيار خوبــی بــود و حتــی
بخشهایــی از درس دیفرانســیل را در مبحــث حــد در ســال ســوم بــه طــور
کامــل تدریــس کــرده بودنــد .مــن بــرای مبحــث حســابان ،جــزوۀ دبیــرم را
میخواندم  ،تمرینهایــش را حــل میکــردم و بعــد تســت مــیزدم .بــرای
دیفرانســیل هــم ســعی کــردم كــه خــوب درس را یــاد بگیــرم و زیــاد تســت زدم.
در کل ،درس دیفرانســیل خیلــی تعریــف دارد و الزم اســت كــه بــه ایــن تعریفهــا
کام ـ ً
ا مســلط بــود؛ در ضمــن ،نبایــد کتــاب درســی را کنــار گذاشــت و بایــد بــه
آن متعهــد بــود؛ زیــرا در بعضــی از مباحــث ،مثــل آهنــگ تغییــرات  در حســابان،
خیلــی از اوقــات تمرینهــای کتــاب درســی تبدیــل بــه تســت میشــوند؛ در
ضمــن ،بایــد پذیرفــت کــه گاه بعضــی از مباحــث ایــن درس ،نیــاز بــه مطالعــه و
وقــت گذاشــتن بســیار دارد؛ بــرای مثــال ،مــن بــرای تســلط بــر مباحــث کاربــرد و
مشــتق ،وقــت زیــادی گذاشــتم و چنــد کتــاب تســت زدم تــا بــر آن مســلط شــدم.
بــرای هندســه پایــه ،الزم اســت ســؤالهایی بــا تیپهــای مختلــف حــل کــرد تــا
بتــوان در ســر جلســه آزمــون سراســري ،ایــده حــل مســأله را تشــخیص داد؛ چــون
اگــر بــه ایــن مســأله مســلط نباشــی ،ســر جلســه آزمــون ،حــل یــک تســت خیلــی
وقــت میگیــرد .در درس هندســه ،هــر ســال چنــد ســؤال تکــراری میآیــد؛
یعنــی اگــر کنکورهــای ســالهای قبــل را ببینیــد ،متوجــه میشــوید کــه هــر
ســال از چنــد مبحــث ســؤال آمــده اســت ،و الزم اســت كــه روی آنهــا بیشــتر
تأکیــد شــود .بــرای خوانــدن درس هندســه تحلیلــی ،الزم اســت کــه ابتــدا مباحــث
مــورد نظــر را فهمیــد و ســپس فرمولهــای پایــه را حفــظ کــرد .بعضــی بچههــا از
درس هندســه تحلیلــی خوششــان نمیآیــد؛ چــون فرمولهایــش زیــاد اســت؛ امــا
اگــر ایــن فرمولهــا زیــاد مــرور شــود و خــوب تمریــن کنیــم در خاطــر میمانــد؛
یعنــی الزم اســت چنــد هفتــه کــه از مطالعــة یــک مبحــث درس هندســه تحلیلــی
گذشــت ،برگشــت و دوبــاره فرمولهــا را مــرور کــرد تــا در ذهــن تثبیــت گــردد.
بــرای پاســخگويي بــه ســؤالهای گسســته ،باید بــر مباحــث درســی کامـ ً
ا مســلط
بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه کتــاب درســی خیلــی عمیــق بــه مباحث  نپرداختــه
اســت؛ بــرای همیــن ،الزم اســت کــه تســتهای مختلــف را حــل کــرد تــا بــه
ایدههــای مختلــف دسترســی داشــته باشــیم و بــر ســؤالهای متفاوتــی کــه از
ایــن مبحــث مطــرح میشــود ،مســلط شــویم .مــن بــرای کســب ایــن مهــارت ،در
ابتــدا تس ـتهای کنکــور را زدم تــا بــا نــگاه طراحــان ســؤال آشــنا شــوم ،و بعــد
بــرای تســلط بیشــتر ،بــه ســراغ تس ـتهای تألیفــی رفتــم.
نکتــه مهــم در ســؤالهای ریاضــی ایــن اســت کــه ســر جلســه آزمــون سراســري
نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه پاســخ همــه ســؤالها را بدانیــم و بترتیــب بــه
همــه جــواب دهیــم .بایــد بــا تمریــن بســیار بــه ایــن مهــارت رســید تــا بفهميــم
کــه کــدام ســؤال وقــت گیــر اســت ،کــدام ســؤال را میتــوان حــل کــرد و پاســخ
کــدام ســؤال را نمیدانیــم ،و در ســر جلســه آزمــون ،اول ســراغ ســؤالهایی کــه
بــر آنهــا مســلط هســتیم ،برویــم ،و بعــد وقــت گیرهــا و در نهایــت آنهایــی را کــه
بلــد نیســتیم ،کنــار بگذاریــم .بــرای خــود مــن در یکــی از آزمونهــای آزمایشــی
پیــش آمــد کــه پنــج ســؤال اول ریاضــی را نتوانســتم حــل کنــم؛ در ابتــدا بــه هــم
ریختــم ،امــا بعــد تصمیــم گرفتــم کــه آن پنــج ســؤال را رهــا کنــم و ســراغ بقیــه
ســؤالها بــروم ،و بعــد اگــر وقــت کــردم ،بــار دیگــر روی ســؤالهای مــورد نظــر
فکــر کنــم .اتفاق ـاً در همــان آزمــون ،ریاضــی را  100درصــد زدم.

رتبــۀ  1گــروه آزمايشــي علــوم ریاضــی و فنــی در آزمــون رتبــۀ  2گــروه آزمايشــي علــوم ریاضــی و فنــی در آزمــون
سراســري  ،93رياضــي  88/5درصــد:
سراســري  ، 94ریاضــی  87/3درصــد:

روژان ربانی:

رتبــه  7گــروه آزمايشــي علــوم ریاضــی و فنــی در آزمــون
سراســري  ،92ریاضــی  90/4درصــد:

ریاضــی پایــه را در وقــت خــودش خــوب کار کــرده بــودم و ســال آخــر بــا آن
مشــکلی نداشــتم؛ در کل ،ریاضــی را عــاوه بــر مطالعــه بــه روشهــاي «تســتی» و
«نکت ـهای» ،بــه صــورت «تحلیلــی» نيــز خوانــدم؛ حتــی اوایــل برنامــه ،بــه زمــان
توجهــی نداشــتم و گاهــی روی یــک تســت ،راههــای متنــوع رســیدن بــه جــواب
را نيــز بررســی میکــردم .بــرای درس گسســته و هندســه تحلیلــی ،اول خالصــه
نویســی میکــردم ،خالصههــا را خــوب یــاد میگرفتــم و بعــد ســراغ تســتها
میرفتــم .آمــار را نیــز از ابتــدا همــراه بــا ســایر دروس میخوانــدم و بــر خــاف
عــدهای کــه معتقدنــد چــون ایــن درس حفــظ کردنــی اســت بایــد چنــد روز مانــده
بــه کنکــور آن را خوانــد ،آن را چنــد بــار دوره کــردم.
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سهند سروری:

رتبۀ  9گـروه آزمايشـي علوم ریاضـی و فنی در آزمون سراسـري
 ،92ریاضـی  93/4درصد:

درس ریاضـی بـا ضریب باال و  55سـؤال ،سرنوشـت سـازترین درس بـرای داوطلبان
گـروه آزمايشـي علـوم ریاضـی و فنی در آزمون سراسـري اسـت 24 .سـؤال اول این
درس در آزمـون سراسـری ،معمـوالً مربـوط بـه حسـابان ،دیفرانسـیل و ریاضـی 2
اسـت .بـرای تسـلط بـر مبحثهاي حسـابان و دیفرانسـیل ،تکـرار خیلی مهم اسـت.
بـرای خوانـدن ایـن دو درس داوطلبـان نبایـد فکـر کننـد کـه اگـر درس را بفهمند،
همـه چیـز تمام میشـود .برای تسـلط بـر این دو درس ،هـر چقدر تسـت کار کنید،
بـاز هـم كـم اسـت؛ در واقع ،پیوسـتگی ،مشـتق و کاربـردش ،نیاز به حل تسـتهای
بسـیاری دارد تـا بتـوان بـر ایـن مباحث مسـلط شـد؛ در ضمـن ،الزم اسـت كه قبل
از حـل تسـت ،تمرینهـای کتـاب را حـل کـرد ،و نبایـد تصـور کرد كه چـون درک
ریاضـی مـن باالسـت ،نیـازی بـه حـل تمرینهـای کتـاب نـدارم .یادداشـت کـردن
نـکات مهـم تسـتهای دیفرانسـیل و حسـابان (همراه با نمونه تسـت یا بـدون نمونه
تسـت) هـم در یـادآوری نـکات آنهـا ،نقـش مهمـی دارد تا بـرای دورهها نیاز نباشـد
كـه کل کتـاب را دوبـاره دوره کنید.
از هندسـه  1و 2نیـز مجموعـاً هشـت سـؤال طـرح میشـود .بـرای پاسـخگويي بـه
سـؤالهای ایـن مبحـث هـم الزم اسـت کـه پـس از درک مفاهیـم ،تسـت زد .بـه
نظـر مـن ،برای تسـلط بر درس هندسـه ،تسـتهای کنکـور کفایت میکنـد ،و مثل
دیفرانسـیل و حسـابان نیسـت که نیاز به تسـتهای متنوع و مختلف داشـته باشـد.
درس هندسـه ،در مجمـوع ،نیـاز بـه تمریـن و تکـرار زیـاد دارد و نباید ناامید شـد و
آن را کنار گذاشـت.
از درس هندسـه تحلیلـی نیـز معمـوالً هشـت سـؤال میآیـد .خـوب اسـت کـه
داوطلبـان بعـد از فراگیـری ايـن درس ،خالصـهای از درس و فرمولهـا و نکات مهم
آن را بنویسـند و سـپس تسـتهای کنکـور را حـل کننـد و هر جا که نکتـهای را بلد
نبودنـد ،وارد خالصـه نـکات خـود کننـد و نزدیـک کنکور ،ایـن نکات را مـرور کنند.
قسـمت بعـد ،آمـار اسـت کـه معمـوالً دو سـؤال از اين مبحـث میآید و بـا خواندن
کتـاب و زدن تسـتهای کنکـور میتـوان از پـس آن برآمد.
از مبحـث جبـر هـم معمـوالً شـش سـؤال طـرح میشـود .در ایـن مبحـث ،چیـزی
کـه بایـد خـوب یاد گرفـت "مجموعهها"سـت .از گسسـته هم شـش یا هفت سـؤال
طـرح میشـود .چیـزی کـه در گسسـته مهـم اسـت ،ایـن اسـت کـه به جـای حفظ
کـردن فرمـول ،سـؤال خـام را حـل کنیم؛ نـه اینکه سـؤال را بـه فرمول ربـط دهیم
و بـا فرمـول حـل کنیـم؛ به عبـارت دیگر ،ببینیـم که فرمـول از کجا آمده اسـت؛ نه
اینکـه فرمـول را حفـظ کنیـم؛ در ایـن صـورت ،گسسـته بـرای فـرد شـیرین و لذت
بخـش میشـود و میتوانـد براحتـی بـه سـؤالهای ایـن مبحـث پاسـخ دهـد .توجه
داشـته باشـید کـه اگـر بخواهیـد فرمولهـای گسسـته را حفـظ کنید ،آن قـدر زیاد
اسـت کـه فرصتـی بـرای حفظ کـردن فرمولهـای دیگـر نخواهید داشـت .

محمد کاظم میدانی:

رتبۀ  23گروه آزمايشـي علـوم ریاضی و فنی در آزمون سراسـري
 ،93ریاضی  72/2درصد:

 24سـؤال اول دفترچـه اختصاصـی ،مربوط به دیفرانسـیل و ریاضـی پایه و مباحثش
هـم خیلـی نزدیـک و بـه هـم مرتبط اسـت؛ البتـه بخـش عمدهـای از آن ،مربوط
بـه کتاب دیفرانسـیل و انتگرال پیشدانشـگاهی اسـت؛ امـا پیش نیـاز آن ،ریاضیات
پایـه اسـت؛ از همیـن رو ،مـن معتقـدم کـه در تابسـتان باید بـه انـدازۀ کافی روی
ریاضیـات پایـه وقـت گذاشـت تا در طـول دوره پیشدانشـگاهی به زحمـت نیفتاد !
ً
کاملا بـر اصـل و فرع موضوع مسـلط شـد .برای
بایـد مباحـث را مفهومـی خوانـد و
همیـن منظـور ،الزم اسـت کـه اول از همـه بـه سـراغ کتـاب درسـی رفـت و تمـام
جزئیـات ،مثالهـا و تمریناتـش را بـه طور دقیق بررسـی کـرد ،و بعـد ،از روی جزوه

یـا درسنامۀ مناسـبی ،نـکات اصلـی و کلـی آن مبحث را یـاد گرفت .بایـد بپذیریم
کـه در ریاضـی هیـچ چیز برای حفـظ کردن وجود نـدارد و تا جایي كه امـكان دارد،
دلیـل فرمولهـا را بایـد یـاد بگیریـم و آنهـا را بـرای خودمان ،هـر چند بـه صورت
شـهودی ،اثبـات کنیـم و خالصه بر قضیه مسـلط شـویم.
هنـگام تسـت زدن ،باید سـؤال های سـخت و آسـان را بـا هم کار کـرد و در مواجهه
بـا اولیـن تسـتهای هـر مبحـث ،درسـت نیسـت کـه از همـان ابتـدا بـا فرمـول یا
روش سـریع ،سـؤال را حـل کـرد؛ بلکـه بایـد فـرض کنیم كه هیـچ فرمولـی را بلد
نیسـتیم و سـؤال را از روی مفهـوم اصلـياش حل کنیم .وقتی یکـی دو نمونه از هر
تیـپ سـؤال را بـه این شـکل تحلیل کنیـد ،مطمئن باشـید که آن را یـاد ميگيرید
و میتوانیـد هـر موقـع كـه اراده كرديـد ،آن را حل کنید.
غیـر از ایـن ،مـی توانیـد راههـای سـریعی بـرای خودتـان پیـدا کنید ! فـرض کنید
كـه معلـم هسـتید و دانشآموزتـان از شـما حل سـؤالی را مـی خواهد ،و اگـر آن را
حـل نکنیـد ،پيـش او شـرمنده می شـوید :اول برایـش مسـأله را از راه مفهومی حل
کنیـد ،و آن وقـت ،بـرای اینکـه قـدرت خودتان را بـه رخ دانش آموزتان بکشـید ،به
او بگوییـد که البتـه مـی شـود سـریعتر از اینهـا هـم آن را حـل کـرد ! بنابرايـن ،بـا
سـریعترین راه ممکـن ،مسـأله را برایـش حل کنید! بسـیاری از تکنیکهـا و راههای
سـریع بـه همین شـیوه به وجـود میآیند!
بعـد از اینکـه چنـد سـؤال نمونه ،خوب تحلیل شـد ،نوبـت به حل سـؤال به صورت
تـک تـک مـی رسـد .سـؤاالت را بايـد یـک به یـک حـل کنید و بـرای حلـش وقت
بگیریـد و ببینید کـه حـل هـر سـؤال چنـد دقیقـه زمـان مـی بـرد .اگـر زیـاد طول
کشـید ،علـت آن را بررسـی کنیـد و ببينيـد آیـا راه آسـانتری وجـود دارد یـا اینکه
خـود سـؤال وقـت گیر اسـت .بـر این اسـاس ،کنار سـؤاالت عالمـت بگذارید تـا بعدا ً
آنهـا را بهتـر مـرور کنید.اگـر سـؤالی را نتوانسـتید به طـور سـریع حل کنید ،سـراغ
پاسـخ تشـریحی آن سـؤال نرویـد ،بلکـه حوصلـه کنیـد و خودتان خـوب فکر کنید
تـا بـه جـواب برسـید؛ مگـر اینکـه زمـان قابـل توجهـی را به یـک سـؤال اختصاص
دهیـد و در نهایـت نتوانیـد آن را حل کنید.

پویان مینایی:

رتبـه  4گروه آزمايشـي علوم ریاضـی و فنی در آزمون سراسـري
 ،92ریاضـی  91درصد:

در درس ریاضـی ،محاسـباتم خـوب بـود و سـال چهـارم هـم معلـم خوبی داشـتیم،
و البتـه بـرای ایـن درس ،تسـت هـم زیـاد زدم .شـاید بـرای درس ریاضـی بالـغ بـر
 15هـزار تسـت زدم ! جالـب اینجاسـت کـه هـر وقـت در آزمونهـای آزمایشـی یـا
کتبـی ،سـؤالها سـخت بـود ،مـن درصـد بهتـری کسـب میکردم یـا نمـره بهتری
میگرفتـم !

ریحانه براتی:

رتبـۀ   223گـروه آزمايشـي علـوم ریاضـی و فنـی در آزمـون
سراسـري  ،94ریاضـی  63درصـد:

با هندسـه تحلیلی مشـکل اساسـی داشـتم؛ حتی در یکی از آزمون های آزمایشـی،
فقـط بـه 7درصـد سـؤالهای ایـن درس پاسـخ صحیـح دادم؛ در واقع ،بیشـتر از آنکه
از درس هندسـه تحلیلـی بـدم بیایـد ،از آن میترسـیدم .باالخـره تصمیـم گرفتـم
كـه سـراغ ایـن درس بـروم .در ابتـدا سـراغ کتـاب درسـی رفتـم و شـروع کـردم به
خوانـدن تمـام مباحـث درسـی و حـل همـۀ تمریـن هـای کتاب .بـه معنـای واقعی
کلمـه ،واو بـه واو کتـاب را خوانـدم و از آنهـا نکتـه در آوردم .بعد سـراغ جزوه معلمم
رفتـم و در نهایـت ،کتابهـای کمک آموزشـی و تسـتی پیشـرفته را در همین درس
خوانـدم .بـرای خـودم هـم جالب بود که سـر جلسـه برگـزاري کنکور ،به هر هشـت
سـؤال هندسـۀ تحلیلی پاسـخ صحیح دادم و توانسـتم بـر چالـش برانگیزترین درس
دبیرسـتانم غلبـه کنم.
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