"ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ"

در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻋﻤﻠﯽ ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎی زﯾﺮ را در اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎ از ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ھﻤﮫ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎ در
ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ،دارای
دﺳﺘﮫای از اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺸﮑﻞ در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﺪاد
ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن اﻋﺪاد ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﺎرت
ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪن واژهھﺎی رﯾﺎﺿﯽ
ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺒﺎرت
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪن ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺰرگﺗﺮ از« ﯾﺎ »ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از«
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﯾﺎدﺳﭙﺎری اﻃﻼﻋﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪول ﺿﺮب
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در اداﻣﮫ و ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﻋﺪاد
ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ

ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎرش
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ
ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﮫای ﺿﻌﯿﻒ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت زﯾﺎد در اﻋﺪاد ﺳﺎده
آھﺴﺘﮫ اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻣﺸﮑﻞ در ردﯾﻒ ﮐﺮدن اﻋﺪاد )ﻣﺜﻼً از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺰرگ(
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻓﮭﻤﯿﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮدار
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﻔﮭﻮم ارزش ﻋﺪدی
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن  2ﯾﺎ  3رﻗﻢ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
اﺷﮑﺎل در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﭘﺮدازش دﯾﺪاری
ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﭙﯽﺑﺮداری از روی ﺗﺨﺘﮫ
ﻣﺸﮑﻞ در رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ در روی ﺑﺮﮔﮫ ﮐﺎﻏﺬ
ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﻔﺎھﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺮ ،ﻃﺒﻘﮫﺑﻨﺪی
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راھﺒﺮدھﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ
ﻣﺸﮑﻞ در ﮔﻔﺘﻦ زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
ﻣﺸﮑﻞ در داﻧﺴﺘﻦ روزھﺎی ھﻔﺘﮫ )ﮔﻢ ﮐﺮدن روزھﺎی ھﻔﺘﮫ(
اﺷﮑﺎل در ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﭘﻮﻟﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﮫرﯾﺰی )دﺧﻞ و ﺧﺮج(
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮآورد ﮐﺮدن ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺑﺎزیھﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻄﺮﻧﺞ
ﻣﺸﮑﻞ در ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺎزیھﺎ

ﻣﺸﮑﻞ در اﻧﺪازهﮔﯿﺮی
ﺿﻌﻒ در ﺟﮭﺖﯾﺎﺑﯽ و ﺑﮫ ﻃﻮر ذھﻨﯽ اﺷﮑﺎل در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهھﺎی ﻓﺮﻋﯽ در ﻧﻘﺸﮫ
ﻧﺎﺗﻮان از اﺳﺘﻔﺎده دادهھﺎ و آﻣﻮزشھﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﮑﺮر در ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ رﯾﺎﺿﯽ
ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم دادن ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ
ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ذھﻨﯽ ﺳﺎده
اﺷﮑﺎل در ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﭼﭗ و راﺳﺖ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ذھﻨﯽ
اﺷﮑﺎل در ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ
اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺮای ﻓﮭﻤﯿﺪن و ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻔﺎھﯿﻢ ،ﻗﻮاﻋﺪ ،ﻓﺮﻣﻮل و ﺗﻮاﻟﯽ
ﺑﺎزداری ﻧﮭﻔﺘﮫ ﮐﻢ ،ﻣﺜﻼً ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﮫ ﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﺑﻮ ،ﻧﻮر و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری
ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻧﺎﺗﻮان در ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
ﯾﺎدآوری اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎمھﺎ ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺎم ،ﭼﮭﺮه و اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎمھﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ ذھﻨﯽ دﺷﻮاری ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﺮآورد اﻧﺪازه ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧﺪ )ﻣﺜﻼً
آﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ  10ﯾﺎ  20ﻗﺪم ) 3ﯾﺎ  6ﻣﺘﺮ( اﺳﺖ(.

اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﮑﺎن دارد اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ دارای
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهھﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

"ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ"

اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻗﺒﻞ از ﮐﻼس دوم ﯾﺎ ﺳﻮم ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ
رﺷﺪی ،رواﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﮐﺴﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎھﻮش ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ
رﯾﺎﺿﯽ ﭼﮭﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﻓﻨﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ از ﭘﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺮدن ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﮑﺮر ﺟﻤﻊ زدن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺮب( و ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﮫ اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ آﻧﮭﺎ دﯾﺮﺗﺮ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد
درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮫ از اﯾﻦ اﺧﺘﻼل را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﺎمھﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮداﺷﺖ.

ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ در آزﻣﻮنھﺎ و ﮐﺎرھﺎی ﮐﻼﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺳﺮﻧﺦ ﺑﺎﺷﺪ.
دو ھﻔﺘﮫ ﮐﺎر رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻮدک را )آزﻣﻮنھﺎی ﮐﻼﺳﯽ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺳﻮاﻻت( را
زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺧﻄﺎھﺎی آﻧﮭﺎ را درآورده و ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺎھﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺗﺸﺨﯿﺺ آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ،ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻄﺢ رﯾﺎﺿﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ و ھﻮش
و زﻣﯿﻨﮫ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻘﺎﯾﺺ ﮐﻮدک در رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮫ ،ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ارﺟﺎع ﺑﮫ روانﺷﻨﺎس ﮐﻮدک ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﯾﺎﺿﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺧﺘﻼﻻت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺴﺖھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و آزﻣﻮنھﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺴﺖ ھﻮش وﮐﺴﻠﺮ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ھﻮش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﻓﮭﻢ زﺑﺎن آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢ )ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺳﺎﯾﺮ زﺑﺎنھﺎ( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.

ﺳﺎﺑﻘﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدک و ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،روانﺷﻨﺎس واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دھﺪ.

"ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎ و ﻋﻮارض اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ"

ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ در رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﻨﺪ و درﻣﺎن ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺸﮑﻼت در ﻣﺪرﺳﮫ
ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری
ﻋﺰتﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﺗﺮس از رﯾﺎﺿﯽ
اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن
ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺪود ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﺎﯾﮫ
رﯾﺎﺿﯽ دارد.
ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ درآﻣﺪ و ھﺰﯾﻨﮫ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ

رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای دﻧﯿﺎی ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺷﻮد .رﯾﺎﺿﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻓﻘﺪان رﯾﺎﺿﯽ و ﻓﮭﻤﯿﺪن آن ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎبھﺎی زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺶآﻣﻮز را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ .رﯾﺎﺿﯽ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ درآﻣﺪھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺰﯾﻨﮫھﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎن
اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮای دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ .درﻣﺎن
در ﭼﻨﺪ ﺣﯿﻄﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﻒ( ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮدی ) :(IEPﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ واﺟﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ آﻣﻮزش ﻓﺮدی ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽھﺎ و داﻧﺶ ﭘﺎﯾﮫ
ھﺮ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ از ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در اﯾﻦ روش،
آﻣﻮزش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﮫ و روشھﺎی
ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد.

ب( رواندرﻣﺎﻧﯽ آﻣﻮزﺷﯽ :ﺑﮫ ﮐﻮدک ﭘﺲ ﺧﻮراﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎی او
ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻮد.

ج( ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻋﯿﻨﯽ و ﺳﺎده ﮐﮫ ﺑﺮای آﻣﻮزش در ﺧﺎﻧﮫ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا
آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰﺗﺮ از آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره
ﻣﯽﺷﻮد:
ﺑﺮای ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول دادهھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪاول ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺮﻣﻮلھﺎ ﯾﺎ ﺟﻮابھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در رﯾﺎﺿﯽ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،روی ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺟﺪول را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮز ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ
اﻃﻼﻋﺎت آن ﺗﮑﯿﮫ ﻧﮑﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺟﻮاب را اراﺋﮫ ﻣﯽدھﺪ ﺑﮫ
ﺟﺎی اﯾﻨﮑﮫ داﻧﺶآﻣﻮز روی ﻣﻄﻠﺐ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺟﻮاب ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺮای ﺑﭽﮫھﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ،از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﻮهھﺎ و ﺧﺸﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﺷﻤﺎرش و
ﻋﻤﻠﯿﺎت )ﺟﻤﻊ ،ﺗﻔﺮﯾﻖ ،ﺿﺮب ،ﺗﻘﺴﯿﻢ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و در ﻃﯽ درس ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﺎ
آﻧﮭﺎ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﮫ او اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮود و رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ ﺳﻨﮓھﺎ ،اﺑﺮھﺎ ،ﺗﮑﮫ ﭼﻮبھﺎ ،ﮔﯿﺎھﺎن
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﮐﻮدکﺗﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻼق ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻮدکﺗﺎن ﭼﯿﺰھﺎی ﺟﺎﻟﺐ را ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .زﯾﺮا در اﯾﻦ
ﻣﻮارد ،در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺘﺮس ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺎﻧﮫھﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ،ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺖ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺸﻤﺎرد.
اﺳﺒﺎبﺑﺎزیھﺎ در درسھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺒﺮﯾﺪ.
از ﻗﻄﺎر ﻗﻮﻃﯽ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرتھﺎی ﺑﺎزی
ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﮐﻮدکﺗﺎن ﺗﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮل ﺑﻔﮭﻤﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ زﯾﺎد در زﻣﺎنھﺎی ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺜﻼً دو ﺟﻠﺴﮫ  15دﻗﯿﻘﮫ در ھﺮ روز
ﺑﮫ ﺟﺎی  1ﺟﻠﺴﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﮫ در ھﺮ روز.

ﺑﺮای درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﯾﺎدﮔﯿﺮی رﯾﺎﺿﯽ ﭼﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﺮد؟
اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم:

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ از ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻛﻮدك ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻛﮫ ﻛﻮدك ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﺐ
ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذھﻨﯽ و ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻣﻐﺰی و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ.

ﺳﻮاﻟﯽ ﻛﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻛﮫ اﮔﺮ ﻛﻮدك ﺿﺎﯾﻌﮫ ﻣﻐﺰی ﻧﺪارد و ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ
ھﻮﺷﯽ و رواﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ در درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻜﮫ ﺗﻼش زﯾﺎدی ھﻢ در درس رﯾﺎﺿﯽ دارد ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﻛﻨﺪ؟

ﻣﺎ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﻮد ﺗﺠﺎرب زﯾﺎدی دارﯾﻢ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد را ﺣﻞ
ﻛﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﻛﻮدك ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد ﯾﻚ ﺗﺠﺮﺑﮫ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﺳﯿﻨﮫ ﺧﯿﺰ
ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﯾﻚ ﺗﺠﺮﺑﮫ ی ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻮدك ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﯾﻚ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻻزم ،ﻓﺮد دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼﺗﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ.

ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان دارای اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ

ﻣﻌﻠﻤﺎن و واﻟﺪﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﮔﺎم ھﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ در راه درﻣﺎن اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ.

در زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻢ  -زﯾﺎد  -ﮐﻮﭼﮏ  -ﺑﺰرگ

ﺗﻌﺪادی ﮔﺮدو ﯾﺎ ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در دو ﮔﺮوه ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻗﺮار دھﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از
آﻣﻮزش ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮدو ھﺎ را روی ھﻢ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آن ھﺎ را در دو
ﮔﺮوه ﮐﻢ و زﯾﺎد ﻗﺮار دھﺪ .ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺰرگ ﯾﺎ ھﺮ ﻣﯿﻮه ﻣﺸﺎﺑﮫ آن
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﮐﻮدک آﻣﻮزش دھﯿﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم زﯾﺮ  -رو  -ﺑﺎﻻ  -ﭘﺎﯾﯿﻦ

ﺗﻮپ ھﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎر زﯾﺮ ﺗﺨﺖ و ﯾﮏ ﺑﺎر روی ﺗﺨﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ .ھﻤﺰﻣﺎن
ﮐﻠﻤﮫ زﯾﺮ ﯾﺎ رو را ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ھﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻔﮭﻮم در او ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد .ھﻤﺎن ﺗﻮپ ھﺎ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و آن ﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر را اداﻣﮫ دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد.
ﻣﻔﮭﻮم دور  -ﻧﺰدﯾﮏ

از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﺷﯿﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮدش را ﻧﺎم ﺑﺮده،ﺳﭙﺲ اﺷﯿﺎﯾﯽ را ﮐﮫ در ﻓﺎﺻﻠﮫ
دورﺗﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻠﻮ  -ﻋﻘﺐ

ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮداﺷﺘﮫ و آن را ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ھﻤﺰﻣﺎن از واژه ھﺎی ﺟﻠﻮ
و ﻋﻘﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دھﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻤﻖ ﯾﺎ ﮔﻮدی

ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺳﮫ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﺳﮫ ﻧﺮم ﺧﯿﺲ ﺷﺪه و
وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺷﻖ ﺑﺰرگ و ﻗﻮﻃﯽ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ زﯾﺮ و
رو ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﮫ ھﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻤﻖ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد.ﻣﻘﺪاری ﺧﻤﯿﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدک
ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﮔﻮدی ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻣﻔﮭﻮم ﮐﻮﺗﺎه  -ﺑﻠﻨﺪ

در ﮐﻨﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز روﺑﺮوی آﯾﻨﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن در آﯾﻨﮫ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻗﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ
از ﺷﻤﺎ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﺪام ﯾﮏ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻣﻔﮭﻮم ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪن

ﯾﮏ ﭼﻮب ﺑﮫ او ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن روی ﻣﺎﺳﮫ ھﺎ ﺧﻂ ﺑﮑﺸﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮏ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ

ﺿﻤﻦ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﻣﮭﺮه ھﺎ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻣﮭﺮه و ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﮭﺮه
ﺑﺮدارد و آن ﻗﺪر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﮭﻮم ﯾﮏ و ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ را ﻓﺮا ﮔﯿﺮد.

ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﮭﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

از ﮐﺘﺎب ھﺎی داﻧﺶ آﻣﻮز ﮐﮫ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت دارﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ آﻣﯿﺰی
ھﺴﺖ و دارای اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ.ﻣﺜﻼ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺗﺎ ﺧﺮﮔﻮش ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را
رﻧﮓ ﺑﺰﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎدﮐﻨﮏ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و...

ﻣﻔﮭﻮم ردﯾﻒ ﺑﻨﺪی

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻣﺜﻼ :ﻣﮭﺮه ھﺎی زﯾﺰ را از ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ردﯾﻒ ﮐﻦ.ﺣﻠﻘﮫ ھﺎرا از ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﮐﻮﭼﮏ  ،ﯾﺎ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﺑﺰرگ ردﯾﻒ ﮐﻦ...

ﻣﻔﮭﻮم رﺳﻢ اﺷﮑﺎل ھﻨﺪﺳﯽ

ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮرد ازداﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اﺷﮑﺎل ﻣﺜﻠﺚ،ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ رﺳﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﺷﻤﺎرش اﻋﺪاد

از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از  1ﺗﺎ  10ﺑﺸﻤﺎرد،ﺳﭙﺲ از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ از  1ﺗﺎ  10ﻣﻌﮑﻮس
ﺑﺸﻤﺎرد .اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎ را آن ﻗﺪر اداﻣﮫ دھﯿﺪ ﺗﺎ در ﺷﻤﺎرش ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.

ﻣﻔﮭﻮم ﭘﻮل

داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﮫ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﺑﮫ ﺗﻮ ﯾﮏ 5
رﯾﺎﻟﯽ ﻣﯽ دھﻢ و ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ از  1رﯾﺎﻟﯽ ھﺎﯾﺖ آن ﻗﺪر ﺑﮫ ﻣﻦ ﺑﺪھﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺎوی  5رﯾﺎﻟﯽ ﻣﻦ
ﺷﻮد.

ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺪازه

ﺗﻌﺪادی ﻧﯽ ﻧﻮﺷﺎﺑﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺪھﯿﺪ و از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آن ھﺎ
را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺪازه ردﯾﻒ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﺗﻌﺪادی اﺷﮑﺎل ھﻨﺪﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم وزن

ﯾﮏ ﺗﺮازوی ﺳﺎده در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶ آﻣﻮز ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎ ﺑﺎزی ھﺎﯾﺶ را وزن
ﮐﺮده،ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ و ﺳﺒﮑﯽ ھﺮ ﮐﺪام را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﻣﺴﺎوی

از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪادی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪای
ﻗﺎﺷﻖ را در ﺗﻌﺪاد ﺑﺮار ﺑﺎ ھﻤﺎن در ﺑﺸﻘﺎب ھﺎ ﺑﮕﺬارد.

ﻣﻔﮭﻮم درک ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ

ﺗﻌﺪادی ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻌﺪادی ﻣﮭﺮه ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ دھﯿﻢ و از او ﻣﯽ
ﺧﻮاھﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺴﺎزد .ﺳﭙﺲ از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﺗﻌﺪاد ھﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ
را روی ﻇﺮف آن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.

ﻣﻔﮭﻮم ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ

ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ 4 :ﺳﯿﺐ داﺷﺘﯿﻢ ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺐ ھﺎ را ﺧﻮردﯾﻢ ،ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟ 5
ﺗﺎ ﺳﯿﺐ داﺷﺘﯿﻢ 3 ،ﺳﯿﺐ ھﻢ از ﻣﺎدرﻣﺎن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ،ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺐ دارﯾﻢ؟

آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺳﺐ رﯾﺎﺿﯿﺎت

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﯽ در اﺧﺘﻼل رﯾﺎﺿﯽ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻦ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ آﻣﻮزش ﺿﻌﯿﻒ ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺮﺑﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد از
آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮭﺮﻣﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﺎ ﻏﯿﺒﺖ ھﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﮑﺮر ﮐﻮدک از ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺮای
ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .ﻋﺪم اراﯾﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﻮاد آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺜﺎل ھﺎی ﺑﺎرزی از آﻣﻮزش
ھﺎی ﻧﺎ ﺻﺤﯿﺢ ھﺴﺘﻦ

ﻋﺪه ای ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﮫ آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ،ﯾﺎ
ھﺮ داﻧﺶ آﻣﻮز دﯾﮕﺮ ،ﺑﮫ ﺳﮫ ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ھﺮ ﻋﻤﻞ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن ﻋﻤﻞ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت

ھﺪف از ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﮭﺎرت در ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی رواﺑﻂ ﮐﻤﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﻏﻠﺐ از آﻣﻮزش اﺻﻮل ﮐﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﺗﺮﺑﯿﺖ ،اﻧﺪازه ،ﻓﻀﺎ و ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﮐﻼم ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد؛ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮه ھﺎی
اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ از ﻣﻌﻤﺎھﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻮراخ دار ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮو ﮐﺮدن ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در آن ھﺎ ﻣﯽ ﻧﻮان ﻃﺮح ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺳﻮد ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎز ﭘﺮوری ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺎﺿﯿﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ان ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ
ﻧﻮع اﺧﺘﻼل ،ﻣﯿﺰان و ﺷﺪت آن و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼل ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .و در زﯾﺮ ﺑﮫ ﻃﻮر
ﺧﻼﺻﮫ ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎز ﭘﺮوری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع و
ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻼﻧﺶ آﻣﻮز و ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت روز ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب و
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻣﺪه اﺳﺖ:

 -1ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ رﺷﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﯿﻔﯽ ذھﻦ )ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ( آﻧﺎن ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ  ،داﻧﺶ
آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻻزم و ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﺮای درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﭙﺮدازد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﯾﺎد ﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮز از ﻣﻔﺎھﯿﻢ
ﺑﮫ ﺻﻮرت "ﻃﻮﻃﯽ وار" ﯾﺎ "از ﺑﺮ ﮐﺮدن" اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در آﻣﻮزش ﺟﻤﻊ و
ﺗﻔﺮﯾﻖ ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﺴﺎوی ﺟﺰء ﺑﮫ ﺟﺰء ﯾﺎ ادراک ﺗﮏ راﺑﻄﮫ ای )ﺗﻨﺎﻇﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ
ی ک( ،ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺪد و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ذھﻨﯽ ﻋﺪد رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 -2دﻗﺖ ﺷﻮد در آﻣﻮزش رﯾﺎﺿﯽ ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﺶ از آﻧﮑﮫ "ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه" ﯾﺎ "از
ﺑﺮﮐﻨﻨﺪه" ﺳﺎﺧﺘﮫ ھﺎی ﻓﮑﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻓﺮﺻﺖ درک و ﮐﺸﻒ راﺑﻄﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ
را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻧﺶ آﻣﻮز آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ آﻣﻮزش ﻣﻌﻠﻢ در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮔﻮش دھﻨﺪ و
آﻧﭽﮫ او ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮده را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی واﻗﻌﯽ آﻧﺎن از
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﻧﺴﯿﺖ.

ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از درﺳﺘﯽ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن و وﺟﻮد ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ذھﻨﯽ ﻻزم اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.

 -3ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﮫ
ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻨﻔﻌﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ
آﻧﭽﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ،آﻧﭽﮫ در ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و آﻧﭽﮫ ﺧﻮد ﻋﻤﻼً اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ و
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ  ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﺻﻮﻟﯽ اﺳﺖ.

 -4آﻣﻮزش ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﺷﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺮوع
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺮای درک ﻣﻔﮭﻮم اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻤﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  :ﻣﮭﺮه ،ژﺗﻮن ،
ﻧﺨﻮد و  ...ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن ھﺎ را دﺳﺘﻤﺎﻟﯽ و دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﺪ ،آن ھﺎ را
ﺑﺸﻤﺎرد ،از آن ھﺎ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮫ ﻣﺴﺎوی ،ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد ژﺗﻮن
ھﺎی ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه را ﺑﺪھﺪ و ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ،ﮐﻮدک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺷﯿﺎی واﻗﻌﯽ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪﻟﯽ ،ﻣﯿﺰ ،ﮐﺘﺎب ،ﻗﺎﺷﻖ و  ...را ﺷﻤﺎرش ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﮐﻤﺘﺮ
و ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن آن ھﺎ را اﻋﻼم دارد.

-5ﭘﺲ از درک ﻣﻔﮭﻮم ﻋﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﻠﻤﻮس  ،داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ
اﺷﯿﺎء را ﺑﮫ ﺷﻤﺎرد و آﻧﭽﮫ در ﺑﻨﺪ ﺷﻤﺎره ) (1آﻣﺪه اﺳﺖ را در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم
دھﺪ.

 -6ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻻزم در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺷﯿﺎء ،آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎدھﺎ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ رﯾﺎﺿﯽ و ﮐﻼﻣﯽ آن ﭘﯽ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد .
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﺎد ﻋﺪدی ) (2ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮐﻼﻣﯽ )دو( ﺑﮫ ﺟﺎی دو ﺗﻮپ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ دو
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮپ آﻏﺎز ﺷﻮد.

 -7در آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد آﻣﻮزی آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﮫ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺿﻤﻦ ھﺪف ﻣﻨﺪ ﺑﻮدن ھﺮ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه  ،ﺧﻮد ﮐﻮدک
ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯽ ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .

-8در آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ از وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﮭﯿﻞ درک
ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ،ﺟﮭﺖ درک ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﮐﻤﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﺼﻞ  ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻤﯿﺮ  ،ﮔﻞ رس  ،ﻣﺎﺳﮫ و  ...ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻣﻔﮭﻮم واﺣﺪ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﮑﺮار آن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاد و
وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع در دﺳﺘﺮس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 -9در ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶ آﻣﻮز ﺿﻌﻒ در ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻋﻀﻼت ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﻇﺮﯾﻒ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ داﻣﻨﮫ ﺗﻤﺮﮐﺰ و دﻗﺖ ،ﺿﻌﻒ در ﺣﺎﻓﻈﮫ ،ادراک ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ،
ﺷﻨﻮاﯾﯽ و  ...اﺳﺖ ،اﺟﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻦ اﻣﻮر ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎز
ﭘﺮوری ﻣﺸﮑﻼت رﯾﺎﺿﯽ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 -10ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯿﺎت را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﺎده ﺑﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﺮد  ،و ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺳﺎده ﺗﺮ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﻟﺬا در آﻣﻮزش اﯾﻦ
ﻣﻔﺎھﯿﻢ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﺮاﺗﺐ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ.

 -11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﺧﺘﻼل وﯾﮋه در رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﯿﺮی
ﺑﮫ ﺗﮑﺮار و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ آﻧﺎن ھﺮ ﻣﻔﮭﻮم رﯾﺎﺿﯽ را
در ﺣﺪ ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

رﻓﻊ اﺷﮑﺎل در ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ:

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت در رﯾﺎﺿﯽ از وﺟﻮد ﻧﻘﺎﯾﺼﯽ در ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺖ.
ﻣﺸﮑﻞ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺎﯾﺺ زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﯾﺎد ﮔﯿﺮی ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻮد )ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻼﻣﯽ  ،ﻓﻀﺎﯾﯽ  ،ادراﮐﯽ ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﮫ( .داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮭﺎرت ھﺎی
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﭘﺎﯾﮫ را ﮐﮫ در آن ھﺎ ﻧﻘﺺ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﻤﻊ ،ﺿﺮب ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ،ﮐﺴﺮ اﻋﺪاد،
اﻋﺸﺎر و درﺻﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺟﮫ و دﻗﺖ :

ﺗﻌﺪادی از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯽ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ  ،اﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ  ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﻤﺮه آﻧﮭﺎ را در درس رﯾﺎﺿﯽ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ  .ﻣﺜﺎل ھﺎی زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ھﺴﺘﻨﺪ :

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ھﺎ :

 ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻋﻼﻣﺖ ھﺎ  ،ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺿﺮب ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

ﻋﺪم دﻗﺖ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ھﺎ :

 ﯾﮑﺎن و دھﮕﺎن و ﺻﺪﮔﺎن را ﺑﮫ دﻗﺖ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻋﻤﻞﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ را اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ .

ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ اﻋﺪاد :

 ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺎﻓﯽ  ،ﮔﺎھﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﺪد آﺧﺮ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ )ﺟﻮاب را ﺑﮫﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ .

ﺟﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻋﺪاد :

 -ﯾﮑﯽ از اﻋﺪاد را ھﻨﮕﺎم ﺟﻤﻊ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺟﺎ ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻧﮑﺮدن :ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﯾﮏ ﻋﺪد آن را ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ.

اﺷﺘﺒﺎه در اﺛﺮ ﻣﺠﺎورت ﻧﻮﯾﺴﯽ :اﻋﺪاد دو ﻋﻤﻞ رﯾﺎﺿﯽ را ﮐﻨﺎر ھﻢ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺎﻃﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان در واﻗﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ رﯾﺎﺿﯽ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ و دﻗﺖ
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دادن ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺠﺪد ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻔﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎری ﺧﺴﺘﮫ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ آن ھﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ دﻗﺘﯽ ،درﻣﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  .در ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ھﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎھﺎت را ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﺷﺘﺒﺎه ﻋﺎدت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ھﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ داده اﯾﻢ ﺗﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎﺗﺸﺎن را ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﮭﯿﮫ ﻛﻨﻨﺪه  :ﻣﮭﺪي ﺷﺮﯾﻔﻲ
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