
 

  "ریاضی اختالل درمان و ھا نشانھ" 

  

  

  

 ریاضی اختالل در را زیر ھای نشانھ است ممکن معلمین یا والدین عملی، شرایطی در

 در ھا نشانھ ھمھ و است متفاوت دیگر شخص بھ شخصی از ھا نشانھ این. کنند مشاھده

 دارای ریاضی، اختالل نوع بھ توجھ با کودک است ممکن و شود نمی دیده فرد یک

  .باشد ھا نشانھ این از ای دستھ

  

   

   اعداد نوشتن و خواندن در مشکل 

   محاسبات انجام منظور بھ اعداد کردن مرتب در مشکل 

   محاسبات انجام در ناتوانی 

   عبارت مشکل فھمیدن در ناتوانی 

   ریاضی ھای واژه نامیدن مشکل 

   عبارت مشکالت فھمیدن 

  » از تر کوچک« یا» از تر بزرگ« مانند ریاضی مفاھیم نفھمیدن 

   تقسیم و ضرب تفریق، و جمع عالئم مانند ریاضی عملیاتی عالیم تشخیص در مشکل 

   ضرب جدول مانند پایھ ریاضی اطالعات یادسپاری در ناتوانی 

   مسألھ حل مراحل توالی و ادامھ در ناتوانی 

   اعداد کردن کپی در ناتوانی 

   تقسیم و ضرب تفریق، و جمع عملیات مانند ریاضی عملیات عالئم گرفتن نادیده 

   مسألھ حل برای الزم عملیات نفھمیدن 



   شمارش مشکل 

   تفریق و جمع مانند عملیاتی بین تفاوت فھمیدن ناتوانی 

   ضعیف ای محاسبھ ھای مھارت 

   ساده اعداد در زیاد اشتباھات 

   محاسبات دادن انجام آھستھ 

  ) بزرگ بھ کوچک از مثًال( اعداد کردن ردیف در مشکل 

   نمودار روی بر اطالعات فھمیدن در ناتوانی 

   عددی ارزش مفھوم فھمیدن ناتوانی 

   محاسبات انجام برای رقم 3 یا 2 کردن مرتب ناتوانی 

   دیداری پردازش با رابطھ در اشکال 

   تختھ روی از برداری کپی در مشکل 

   کاغذ برگھ روی در ریاضی مسائل ترتیب و نظم رعایت در مشکل 

   بندی طبقھ کسر، مانند مفاھیمی در مشکل 

   مسألھ حل راھبردھای کردن پیدا برای سردرگمی 

   زمان مدیریت یا زمان گفتن در مشکل 

  ) ھفتھ روزھای کردن گم( ھفتھ روزھای دانستن در مشکل 

   ساعت خواندن در اشکال 

   پولی ھای مھارت با مشکل 

  ) خرج و دخل( ریزی بودجھ با مشکل 

   خرید برای ھا ھزینھ کردن برآورد مشکل 

   شطرنج مانند ریزی برنامھ اساس بر ھایی بازی از اجتناب 

   ھا بازی در امتیاز داشتن نگھ در مشکل 



   گیری اندازه در مشکل 

   نقشھ در فرعی ھای راه کردن پیدا در اشکال ذھنی طور بھ و یابی جھت در ضعف 

   مسألھ حل برای ھا آموزش و ھا داده استفاده از ناتوان 

   ریاضی تکالیف در مکرر اشتباھات 

   تکالیف دادن انجام سختی 

   ساده ذھنی محاسبھ در سختی 

   زمان گذشت دادن تشخیص در اشکال 

   راست و چپ بین تمایز در مشکل 

   ذھنی تصویرسازی در ناتوانی 

   موسیقایی عالئم خواندن در اشکال

   توالی و فرمول قواعد، مفاھیم، کردن حفظ و فھمیدن برای ناتوان اغلب 

 سازگاری برای ناتوان و نور بو، صدا، و سر بھ زیاد حساسیت مثًال کم، نھفتھ بازداری 

   محیطی عوامل با

   ضروری غیر اطالعات کردن فیلتر در ناتوان 

 جایگزین ھای نام از استفاده امکان و چھره نام، ضعیف بازیابی ھا، نام اشتباه یادآوری 

  . شوند می شروع مشابھ حروف با کھ

 مثًال( دارند فاصلھ یا چیز یک اندازه برآورد در خاصی دشواری ذھنی نظر از افراد این 

  .)است) متر 6 یا 3( قدم 20 یا 10 آنجا تا فاصلھ آیا

  

   

  

 متوسط از باالتر یا متوسط ھا توانایی سایر در ھستند ریاضی اختالل دارای کھ افرادی

 دارای نوشتن بھ مربوط ھای حوزه در استثنایی طور بھ افراد این دارد امکان. باشند می

  .شوند خوبی ھای نویسنده آنھا است ممکن و باشند باالیی توانایی



  "ریاضی اختالل تشخیص"

  

 نظر از زیرا شود نمی داده تشخیص سوم یا دوم کالس از قبل معموًال ریاضی اختالل

 سطح بھ تا باھوش کودکان اکثر. اند نکرده کسب را تکالیف انجام در روانی رشدی،

 و مسائل پس از محاسبھ فنون و حافظھ از استفاده توسط برسند، پنجم یا چھارم ریاضی
 عنوان بھ زدن جمع مکرر انجام یا انگشتان با شمردن مانند( آیند برنمی ریاضی تکالیف

 شود می ظاھر دیرتر آنھا ریاضی اختالل گونھ بدین و) ضرب عملیات برای جایگزین یک

 را اختالل این از نشانھ چند کھ والدینی یا معلم توسط معموًال آزمون برای درخواست

  .برداشت را زیر ھای گام توان می تشخیص برای. شود می شروع اند، کرده مشاھده

  

   

 معلمان و والدین برای تواند می کالسی کارھای و ھا آزمون در پایین نمرات مشاھده 

  . باشد سرنخ

 را) سواالت و تکالیف خانگی، و کالسی ھای آزمون( را کودک ریاضی کار ھفتھ دو 

 محاسبھ مدت این در را خطاھا تعداد و درآورده را آنھا خطاھای و باشید داشتھ نظر زیر

  . باشد می مفید سریع، و آسان تشخیص شروع برای کار این. کنید

 ھوش و سن اساس بر او از انتظار مورد توانایی از تر پایین باید کودک ریاضی سطح 

  . باشد فرھنگی و آموزشی زمینھ و

 مورد ھای مھارت یا تحصیلی پیشرفت با معنادار طور بھ باید ریاضی در کودک نقایص 

  . نماید مداخلھ روزانھ، زندگی نیاز

   احتمالی اختالالت سایر و ریاضی توانایی ارزیابی برای کودک شناس روان بھ ارجاع 

  . شود انجام شده استاندارد ھای آزمون و تشخیصی ھای تست 

  . شود ارزیابی باید بینایی و شنوایی 

  . شود انجام ھوش میزان ارزیابی برای وکسلر ھوش تست 

  . شود بررسی باید) ھا زبان سایر آموزان دانش برای( معلم آموزش زبان فھم 



 این اساس بر. شود بررسی باید ریاضی یادگیری ھای فرصت و کودک آموزشی سابقھ 

  .دھد تشخیص را ریاضی اختالل تواند می شرایط واجد شناس روان اطالعات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



  "ریاضی اختالل عوارض و پیامدھا"

  

 نشوند درمان و ھستند روبرو زندگی سرتاسر در ریاضی در مشکل با کھ کودکانی

  :شود می اشاره آنھا بھ کھ شوند دیگری مشکالت دچار است ممکن

   مدرسھ در مشکالت 

   رفتاری مشکالت 

   پایین نفس عزت 

   ریاضی از ترس یا اضطراب 

   امتحان اضطراب 

   تحصیلی پیشرفت فقدان با مرتبط اجتماعی مشکالت 

 پایھ محاسبات انجام بھ نیاز مشاغل از بعضی زیرا شغل انتخاب برای محدود انتخاب 

  . دارد ریاضی

   تحصیل ترک 

  ورشکستگی چنین ھم و ھزینھ و درآمد محاسبھ در ناتوانی سالی، بزرگ در 

 

 

 

  

 

 

 

  

   



  ریاضی اختالل درمان

  

 گرفتھ نادیده تواند نمی ریاضی در ناتوانی و است حیاتی سالی بزرگ دنیای برای ریاضی

 ممکن آن فھمیدن و ریاضی فقدان و رود می کار بھ زندگی سراسر در ریاضی. شود

 تعادل ایجاد برای چنین ھم ریاضی. کند محدود را آموز دانش زندگی ھای انتخاب است

 درمان بنابراین. است ضروری ھا ھزینھ برابر در درآمدھا محاسبھ در خصوص بھ مالی

 درمان. است ضروری عمر تمام برای بلکھ تحصیلی دوره برای تنھا نھ ریاضی اختالل

  .شود می پرداختھ آنھا از یک ھر بھ کھ گیرد می انجام حیطھ چند در

  

   

 واجد گیرند می ریاضی اختالل تشخیص کھ کودکانی): IEP( فردی آموزش برنامھ) الف

 پایھ دانش و ھا ویژگی با انطباق برنامھ، آن در کھ ھستند فردی آموزش برنامھ شرایط

 روش، این در. است متفاوت دیگر فرد بھ فردی از برنامھ این و. باشد می آموز دانش ھر

 ھای روش و مسألھ حل ھای مھارت و باشد می ریاضی پایھ مفاھیم بر متمرکز آموزش

  .شود می داده آموزش نامربوط اطالعات و پرتی حواس موجب عوامل حذف

   

 او عملکردھای تا شود می داده مثبت خوراند پس کودک بھ: آموزشی درمانی روان) ب

  .شود بھتر

   

 زیرا کنند استفاده توانند می والدین خانھ در آموزش برای کھ ساده و عینی تمرینات) ج

 اشاره آنھا از تعدادی بھ کھ باشد می نظری آموزش از آمیزتر موفقیت عملی آموزش

  :شود می

  . باشد خوبی کمک تواند می تکرار دارد، وجود ریاضی یادگیری در کھ کمبودھایی برای

 شامل تواند می جداول این. کند کمک آموز دانش بھ تواند می ریاضی ھای داده جدول 

  . است الزم ریاضی در کھ باشد ای نمونھ ھای جواب یا ھا فرمول

 بھ کامًال آموز دانش تا پوشاند تواند می را جدول ھای خانھ روی یادگیری، از بعد 

  . نکند تکیھ آن اطالعات



 بھ دھد می ارائھ را جواب راحتی بھ زیرا شود نمی توصیھ حساب ماشین از استفاده 

  . برسد جواب بھ و کند کار مطلب روی آموز دانش اینکھ جای

 و شمارش برای خشکبار و ھا میوه مانند غذایی مواد از تر، کوچک ھای بچھ برای 
 تا دھید اجازه آنھا بھ درس طی در و کنید استفاده) تقسیم ضرب، تفریق، جمع،( عملیات

  . بخورند را آنھا

 گیاھان ھا، چوب تکھ ابرھا، ھا، سنگ با را ریاضی و برود بیرون دھید اجازه او بھ 

  . کنند تمرین

  . باشید خالق کنید، پیدا تان کودک یادگیری برای سرگرمی موضوعات 

 این در زیرا. کند پیدا ریاضی یادگیری برای را جالب چیزھای تان کودک تا دھید اجازه 

  . شود می کم استرس یادگیری فرآیند طی در موارد،

  . بشمارد خیابان در را پست صندوق ھا، ماشین ھا، خانھ 

  . ببرید کار بھ ریاضی ھای درس در ھا بازی اسباب 

  . کنید استفاده تفریق و جمع برای کبریت قوطی قطار از 

   بازی ھای کارت با ریاضی آموزش 

  . بفھمد پول از استفاده با را ریاضی مفاھیم تا تان کودک بھ کمک 

 روز ھر در دقیقھ 15 جلسھ دو مثًال کوتاه، ھای زمان در زیاد تمرین برای ریزی برنامھ 

  .روز ھر در ساعتھ یک جلسھ 1 جای بھ

  

  

  

  

  

  

  

  



  كرد؟ باید چھ ریاضی یادگیری اختالل درمان برای

  :قدم اولین

  

 عقب فاقد كودك كھ این از اطمینان. شد مطمئن كودك بودن طبیعی از كھ است این

  .است عادی روانی لحاظ بھ و مغزی ضایعھ و ذھنی ماندگی

  

 لحاظ بھ و ندارد مغزی ضایعھ كودك اگر كھ آید می وجود بھ جا این در كھ سوالی

 با ریاضی درس در كھ دارد وجود دالیلی چھ پس است، طبیعی نیز روانی و ھوشی

 بھ دارد ریاضی درس در ھم زیادی تالش اینكھ وجود با و بوده متفاوت خود ھمساالن

  كند؟ نمی پیشرفت خوبی

  

 حل را خود مشكالت از بعضی توانیم می و داریم زیادی تجارب خود زمان تا تولد از ما

 خیز سینھ مثًال. باشد نداشتھ را تجربھ یك خود تولد بدو از است ممكن كودك اما. كنیم

. باشد نكرده كسب كودك است ممكن كھ است مھم ی تجربھ یك این. باشد نكرده حركت

 خواھد یادگیری در مشكالتی دچار فرد الزم، تجربھ یك نبود دلیل بھ مواردی چنین در

  .شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ریاضی اختالل دارای آموزان دانش برای پیشنھادی ھای تمرین

  

 آموز دانش مشکل گسترش از ھا تمرین این انجام با توانند می والدین و معلمان

  .بردارند ریاضی اختالل درمان راه در محکمی ھای گام و کرده جلوگیری

  

   

  

  

  بزرگ - کوچک - زیاد -  کم مفھوم زمینھ در

  

 از بعد و دھید قرار زیاد و کم گروه دو در و کنید انتخاب عمانی لیمو یا گردو تعدادی

 دو در را ھا آن بخواھید او از و بریزید ھم روی را ھا گردو آموز دانش بھ آموزش

 آن مشابھ میوه ھر یا بزرگ سیب یک و کوچک سیب یک. دھد قرار زیاد و کم گروه

  .دھید آموزش کودک بھ را بزرگ و کوچک مفھوم و کنید انتخاب

  

  پایین - باال - رو - زیر مفھوم 

  

 ھمزمان. دھید قرار تخت روی بار یک و تخت زیر بار یک و کنید انتخاب را ھایی توپ

 تا کند تلفظ شما ھمراه نیز او کھ بخواھید آموز دانش از و کنید تلفظ را رو یا زیر کلمھ

 بابل بار یک گرفتھ دست در را ھا توپ ھمان. گیرد شکل او در مفھوم این کھ وقتی

 را پایین و باال مفھوم تا دھید ادامھ را کار این قدر آن و بیاورید پایین دیگر بار و ببرید

  .بگیرد یاد

  نزدیک - دور مفھوم

  

 فاصلھ در کھ را اشیایی برده،سپس نام را خودش نزدیک اشیای بخواھید آموز دانش از

  .ببرد نام گرفتھ قرار دورتری



  

  عقب -  جلو مفھوم 

  

 جلو ھای واژه از ھمزمان و ببرید عقب و جلو را آن و برداشتھ پالستیکی ماشین یک

  .دھد انجام را عمل ھمین بخواھید آموز دانش از و کنید استفاده عقب و

  

  گودی یا عمق مفھوم 

  

 و شده خیس نرم ماسھ منظور این بھ.کند بازی ماسھ تا دھید اجازه آموز دانش بھ
 و زیر با تا دھید قرار او اختیار در قوطی و بزرگ قاشق و کوچک قاشق مانند وسایلی

 کودک اختیار در خمیر مقداری.گیرد فرا را عمق بھ مربوط مفاھیم ھا ماسھ کردن رو

  . کند ایجاد مختلف ھای گودی آن در تا دھید قرار

  بلند - کوتاه مفھوم

  

 یک کدام قد بگویید آینھ در کردن نگاه با و بایستید آینھ روبروی  آموز دانش کنار در

  .است بلند یک کدام و کوتاه شما از

   

  

  کشیدن خط مفھوم

  

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

  

  یک از بیش و یک مفھوم

  



 مھره چند سپس و مھره یک ابتدا بخواھید  آموز دانش از ھا مھره با بازی ضمن

  .گیرد فرا را یک از بیش و یک مفھوم تا دھد انجام را کار این قدر آن و بردارد

  

  مختلف جھات شناسایی مفھوم

  

 آمیزی رنگ مانند کھ دارند صورت این بھ ھایی تمرین کھ  آموز دانش ھای کتاب از

 را راست سمت خرگوش تا خواھد می آموز دانش از مثال.مختلف اشکال دارای و ھست

  ...و کند مشخص را چپ سمت بادکنک یا و بزند رنگ

  

   بندی ردیف مفھوم

  

 بھ کمتر از را زیز ھای مھره: مثال.شود استفاده ھایی تمرین چنین از مورد این برای

  ...کن ردیف بزرگ بھ کوچک از یا ، کوچک بھ بزرگ از ھارا حلقھ.کن ردیف بیشتر

  

  ھندسی اشکال رسم مفھوم

  

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

  

  اعداد شمارش مفھوم 

  

 معکوس 10 تا 1 از بخواھید او از بشمارد،سپس 10 تا 1 از بخواھید  آموز دانش از

  .آورد دست بھ کافی تسلط شمارش در تا دھید ادامھ قدر آن را ھا تمرین این. بشمارد

  

  پول مفھوم 

  



 5 یک تو بھ من حاال بگویید او بھ مثال. کند معاملھ شما با تا کنید تشویق را آموز دانش

 من ریالی 5 مساوی کھ بدھی من بھ قدر آن ھایت ریالی 1 از باید تو و دھم می ریالی

  .شود

  

  اندازه مفھوم

  

 ھا آن بخواھید او از و بدھید  آموز دانش بھ مختلف ھای اندازه بھ نوشابھ نی تعدادی

  .کند ردیف اندازه ترتیب بھ را

  

   

  مساحت مفھوم

  

 تا سطح ترین کم از ترتیب بھ تا بگذارید  آموز دانش اختیار در ھندسی اشکال تعدادی

  .کند مشخص را سطح بیشترین

  

  وزن مفھوم 

  

 وزن را ھایش بازی اسبا تا دھید قرار  آموز دانش اختیار در ساده ترازوی یک

  .کند مشخص را کدام ھر سبکی و کرده،سنگینی

  

  مساوی مفھوم

  

 تعدای مثال یا. کند برقرار یک بھ یک تناظر تصویر تعدادی بین بخواھیم آموز دانش از

  .بگذارد ھا بشقاب در ھمان با برار تعداد در را قاشق

   



  مجموعھ درک مفھوم

  

 می او از و دھیم می آموز دانش بھ مھره تعدادی و کوچک پالستیکی ظرف تعدادی

 مجموعھ ھر تعداد خواھیم می او از سپس. بسازد آنھا با مختلفی ھای مجموعھ خواھیم

  .بنویسد آن ظرف روی را

  

   

  تفریق و جمع مفھوم

  

 5 ماند؟ باقی تا چند خوردیم، را ھا سیب از یکی داشتیم سیب 4: مثال. کنید طرح مسایلی

  داریم؟ سیب چند حاال گرفتیم، مادرمان از ھم سیب 3 داشتیم، سیب تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   ریاضیات مناسب آموزش

  

 تاکید آن بر فن متخصصان اکثر کھ ریاضی اختالل در علی عوامل از یکی گفت توان می

 از خود کھ است مربیانی ضعف ھمچنین و ناکافی یا نادرست ضعیف، آموزش دارند

 ھای غیبت یا مناسب آموزشی وسایل از استفاده عدم و. اند نبوده بھرمند کافی آموزش

 برای عواملی عنوان بھ توان می را آن مانند و مدرسھ از کودک مکرر و طوالنی

 استفاده و صحیح ترتیب بھ مطالب ارایھ عدم. داد قرار نظر مد یادگیری، بودن ناکافی

 آموزش از بارزی ھای مثال آموزان دانش برخی مورد در آموزشی مواد از نادرست

  ھستن صحیح نا ھای

  

  

 یا گیری، یاد ناتوانی بھ مبتال  آموز دانش ھر صحیح آموزش کھ باورند این بر ای عده

  :دارد بستگی زیر عامل سھ بھ دیگر،  آموز دانش ھر

  عمل ھر گیری یاد برای کافی و مستقیم آموزش

  عمل آن بر تسلط و تمرین برای کافی زمان

  نظر مورد عمل حفظ و رشد برای کافی تشویق

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



   ریاضیات در ناتوانی ترمیم

  

. است کمی روابط گیری کار بھ در مھارت تقویت ریاضیات، در ناتوانی ترمیم از ھدف

 استفاده با فاصلھ و فضا اندازه، تربیت،:  مانند کمی اصول آموزش از اغلب برنامھ این

 ھای قوه تقویت و ایجاد برای نھایت، در و شود؛ می شروع کالم و لمس قابل مواد از

 ھای میلھ کردن فرو با کھ دار سوراخ صفحات و معماھا از منطقی تفکر و استدالل

  . شود می برده سود کرد، ایجاد را مختلف ھای طرح نوان می ھا آن در پالستیکی

  

   

  

 ظریف و دقیق تشخیص از پس باید ان آموز دانش ریاضیات مشکل ترمیم یا پروری باز

 طور بھ زیر در و. شود می شروع اختالل علت احتماًال و آن شدت و میزان اختالل، نوع

 و نوع بھ توجھ با پروری باز جریان در کھ اصولی یا اساسی و اصلی نکات خالصھ
 و انتخاب باید روز امکانات و مطالعات از گیری بھره نیز و آموز مشکالنش شدت
  :است آمده گیرد، قرار استفاده مورد

  

   

  

 و ھا زیرساخت رشد مراقب باید آموزان دانش بھ ریاضی مفاھیم آموزش برای -1
 دانش ، دیگر سخن بھ. بود آنان) شناختی رشد ساختارھای( ذھن کیفی ھای سازمان

 کرده کسب را ریاضی مفاھیم درک برای نیاز پیش و الزم اساسی ھای پایھ باید  آموز

 مفاھیم از آموز دانش گیری یاد صورت، این غیر در بپردازد، استدالل بھ بتواند تا باشد

 و جمع آموزش در مثال، برای. شود می انجام" کردن بر از" یا" وار طوطی" صورت بھ
 بھ یک تناظر( ای رابطھ تک ادراک یا جزء بھ جزء تساوی بھ باید  آموز دانش تفریق،

  . باشد رسیده عدد ذھنی نگھداری نیز و عدد مفھوم ،)ک ی

  

   



  

 از" یا" کننده مصرف" آنکھ از بیش آموزان ،دانش ریاضی آموزش در شود دقت -2

 ریاضی ھای رابطھ کشف و درک فرصت ، باشند بزرگترھا فکری ھای ساختھ" برکننده

  .باشند داشتھ را

  

   

  

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

  . نسیت شده بیان مفاھیم

  

 با مسایل حل برای را خود استدالل چگونگی کھ بخواھد آموزان دانش از باید معلم

 اطمینان الزم ذھنی ھای پایھ وجود و آنان تفکر درستی از تا کنند بیان بلند صدای

  . کند حاصل

  

   

  

  

 نھ آموزان دانش تا کند ایجاد ریاضی مفاھیم گیری یاد برای مطلوب فضای باید معلم -3

 بین بتوانند مناسب فعالیتھای با و باشند نداشتھ را منفعل و کننده دریافت نقش تنھا

 و دھند می انجام عمًال خود آنچھ و است آمده کتاب در آنچھ ، کند می تدریس معلم آنچھ
  .است اصولی و منطقی ارتباطی ، نمایند می دریافت

  

   

  



 شروع مشاھده و لمس قابل مواد یا واقعی اشیای از باید ریاضی مفاھیم آموزش -4

 ، ژتون مھره،:  مانند منفصل ھای کمیت باید اعداد مفھوم درک برای مثال، برای. شود
 را ھا آن کند، دستکاری و دستمالی را ھا آن تواند می  آموز دانش کھ...  و نخود

 ژتون آورد وجود بھ تر کوچک و تر بزرگ مساوی، دستھ چند یا دو ھا آن از بشمارد،

 واقعی اشیای بتواند باید کودک مرحلھ، این در. بگیرد و بدھد را شده خواستھ ھای

 کمتر بیشتر، و کند شمارش را...  و قاشق کتاب، میز، صندلی، تعداد مانند خود اطراف

  .دارد اعالم را ھا آن بودن مساوی و

  

   

  

 تصاویر بتواند باید  آموز دانش ، ملموس مواد از استفاده با عدد مفھوم درک از پس-5

 انجام آنھا تصاویر سطح در را است آمده) 1( شماره بند در آنچھ و شمارد بھ را اشیاء

  . دھد

  

   

  

 با باید  آموز دانش آموزش اشیاء، تصاویر سطح در الزم تجربھ کسب از پس -6

.  شود گیری پی آن کالمی و ریاضی عالئم بھ مربوط ھای نشانھ یا نمادھا از استفاده

 دو یا واقعی توپ دو جای بھ) دو( کالمی نشانھ یا) 2( عددی نماد از استفاده مثال، برای

  .شود آغاز توپ تصویر

  

  

 باید دیگر، سخن بھ ، باشد آنان آموزی خود بر تاکید باید آموزان دانش آموزش در -7

 کودک خود ، شده خواستھ تکلیف ھر بودن مند ھدف ضمن کھ کرد فراھم را شرایطی

  . ببرد پی ریاضی بھ مربوط مفاھیم و معنا بھ

  

   



  

 درک تسھیل برای آموزشی متنوع و متعدد وسائل از باید آموزان دانش آموزش در-8

 بھ مربوط مفاھیم درک جھت ، مثال برای. شود استفاده ریاضیات بھ مربوط مفاھیم

 سخن بھ. شود می پیشنھاد...  و ماسھ ، رس گل ، خمیر از استفاده ، متصل ھای کمیت

 و مواد از باید ماده، یک با آن تکرار جای بھ واحد مفھوم یک آموزش برای دیگر
  .شود استفاده دسترس در متنوع و متعدد وسایل

  

   

  

 بھ مربوط حرکتی ھماھنگی در ضعف  آموز دانش مشکالت علت کھ مواردی در -9

 بینایی، ادراک حافظھ، در ضعف دقت، و تمرکز دامنھ کوتاھی ظریف، یا بزرگ عضالت

 باز با ھمراه امور، این تقویت برای مناسب ھای فعالیت اجرای است،...  و شنوایی

  . است ضروری ریاضی، مشکالت پروری

  

   

 تنظیم مشکل بھ ساده از توان می را ریاضیات بھ مربوط مفاھیم کھ این بھ توجھ با - 10

 این آموزش در لذا ، است تر مشکل مفاھیم اساس و پایھ تر ساده مفاھیم و ، کرد

  .است توجھ قابل آن مراتب سلسلھ رعایت مفاھیم

  

   

  

 گیری یاد برای ریاضیات در ویژه اختالل با آموزان دانش کھ نکتھ این بھ توجھ با - 11

 را ریاضی مفھوم ھر آنان کھ شد مطمئن باید لذا دارند، نیاز بیشتری تمرین و تکرار بھ

  .اند گرفتھ قرار آن بر چیرگی یا تسلط حد در

  

   

  



  :پایھ محاسباتی ھای مھارت در اشکال رفع

  

. است پایھ محاسباتی ھای مھارت در نقایصی وجود از ریاضی در مشکالت از برخی

 ارزیابی گیری یاد فرایندھای در بنایی زیر نقایص بھ مراجعھ با باید آموز دانش مشکل

 ھای مھارت باید آموزان دانش). حافظھ یا ادراکی ، فضایی ، کالمی عوامل( شود

 اعداد، کسر تقسیم، ضرب، جمع، جملھ از دارند نقص ھا آن در کھ را پایھ محاسباتی

  . بگیرند یاد درصد و اعشار

  

   

  

  : دقت و توجھ موانع رفع

  

 اما ، دانند می خوبی بھ را ریاضی بھ مربوط عملیات اینکھ با آموزان دانش از تعدادی

 ریاضی درس در را آنھا نمره کھ شوند می اشتباھاتی دچار ، کافی توجھ عدم علت بھ

  : ھستند اشتباھات این از ھایی نمونھ زیر ھای مثال.  دھد می کاھش

  

   

  

  : ھا عالمت بھ توجھ عدم

  

 تقسیم ضرب جای بھ یا جمع تفریق جای بھ ، ھا عالمت بھ کافی توجھ عدم علت بھ -

  . کنند می

  

   

  



  : ھا ستون بھ دقت عدم

  

 عمل نتیجھ در و نویسند نمی مربوطھ ستون در دقت بھ را صدگان و دھگان و یکان -

  . دھند می انجام اشتباه را تفریق یا جمع

  

   

  

  : اعداد کامل نوشتن بھ توجھ عدم

  

 بھ را جواب( بنویسند را آخر عدد کنند می فراموش گاھی ، کافی توجھ عدم علت بھ -

  . نویسند نمی کامل صورت

  

   

  

  : اعداد انداختن جا

  

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

  

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

  

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

  .کنند می

  



 دقت و توجھ اما دانند، می را ریاضی بھ مربوط عملیات واقع در آموزان دانش قبیل این

 مفید تنھا نھ برایشان مجدد تدریس یا ریاضی ھای تمرین دادن بنابراین. ندارند کافی

  . باشد می کننده خستھ بیگاری یک بلکھ نیست

  

 ھای تمرین در.  است نشده درمان دقتی، کم یعنی ھا، آن اصلی مشکل چون عالوه بھ

 عادت اشتباه انجام بھ واقع در و کنند می تکرار را اشتباھات ھمان باز نیز جدید

  .کنند تکرار را اشتباھاتشان تا ایم داده تمرین ھا آن بھ ما حقیقت در.  کنند می بیشتری
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