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اختالل یادگیری

وه از نارسایی های یادگیری شامل شامل یک گر•
دشواری های یادگیری است به صورت 

، ردنصحبت ک، گوش دادنمشکالت اساسی در 
درک یا تواناییاستدالل کردن ، نوشتن، خواندن

.ریاضیات دیده می شود
توسط ناتوانی افراد با هوش متوسط یا باالتر از م•

.ا شغلیدر دست یافتن به موفقیت تحصیلی ی



یگروههای  مختلف کودکان با مشکالت یادگیر

یت پذیر، تربیت ناپذیر،ترب)کودکان عقب مانده ذهنی•
(« آموزش پذیر»مرزی

، ضعف بینایی)کودکان دارای مشکالت جسمی•
...شنوایی و

نوارمغزی برای )(EEG)کودکان مبتال به ضایعه مغزی•
(زتشخیص مشکل در امواج آلفا، بتا و گامای مغ

کودکان دارای اختالل یادگیری•



ریعوامل محیطی تشدید کننده اختالالت یادگی
:  تجربه ناکامی در دوران اولیه زندگی کودک•
(به ویژه مادر در سن نوزادی)جدایی طوالنی کودک از والدین-1
بیماری، ضعف و ناتوانی شدید در دوران نوزادی-2
انبی توجهی به کودک از طرف والدین، بزرگساالن و کودک-3
:مشکالت رفتاری•
گریه بیش ازحد معمول-1
الگوی نامناسب خوابیدن-2
ضعف الگوهای مناسب تغذیه-3
ناآرامی بیش از حد-4
بی عالقگی-5



...دامه عوامل محیطی ا
زبانی-اختالفات فرهنگی•
مبود کالری، آسیب پذیری در برابر عفونت براثرک)سوء تغذیه•

(پروتئین
:ضعف آموزشی یا موقعیت نامناسب آموزشی•
غیبت زیاد دانش آموز از مدرسه به هر دلیل خاص-1
اختالل در آموزش کودک-2
سابقه مردودی -3
ناظم مدرسهسوء رفتار یا تنبیه بدنی کودک توسط معلم،مدیر و-4
آموزش توسط آموزگار ناشایسته -5



ری ویژگیهای دانش آموزان دارای  اختالل یادگی
ه در تنها در یک یا چند ماده درسی مشکل داشته باشد ن•

.همه دروس
.از نظر هوشی در حد متوسط یا باالتر از آن باشد•
.بینایی، شنوایی و مغزی بیمار نباشداز نظر •
.داز نظر عاطفی و سازگاری مشکل جدی نداشته باش•
داری، ادراک دیداری، شنی)در برخی فرایندهای روانی پایه•

.دچار مشکل باشد( درک زبان شفاهی وکتبی
رد تفاوت بین میزان پیشرفت تحصیلی و توانایی ذهنی ف•

.  زیادی وجود داشته باشد



ریعلل شکست کودکان دارای اختالل یادگی

فقدان انگیزش کافی•
فقدان توجه و دقت الزم•
ل دقت بیش از حد به جزئی از ک•
فقدان هماهنگی الزم در حرکات •



بههکباورندبراینیادگیریاختاللدارایآموزاندانشاغلب•
لوهجبزرگراخواندندراختاللآنان.دارندنقصنومیدانهطرز
ندکنمیفکرآنها.شوندبرخوردارمردمحمایتازتادهندمی
.باشندبازندهبایدهمیشهکه

امالا کنهکهشوندشناختهگونهایناستالزمآموزاندانشاین•
.باشندمی«طبیعی»کامالانهو«بازنده»

هیچوهستیمهاییکمبوددچارماهمهکهبفهمندآنهااستالزم•
!نیستمبرانقصوعیبازکامالامغزی

هایراهکهبدانندوشوندتسلیمآموزاندانشایننبایدپس•
.داردوجودمدرسهدرپیشرفتبرایزیادی



دستورالعملهایی برای تدریس درمان بخش
(  مشاور)علمموفقیت در آموزش بالینی به ایجاد رابطه خوب بین م: تفاهم•

.و دانش آموز بستگی دارد
انی شایسته باید دانش آموز را با اینکه در یادگیری ناموفق است، در حکم انس

.احترام بپذیرد
مفهوم رابطه سالم، دلسوزی بدون درگیری عاطفی زیاد، درک بدون

.مالیمت افراطی و نگرانی برای رشد دانش آموز است
یل درگیر شدن دانش آموز در فرایند تحل: مسئولیت مشترک•

(.مشاور)مشکالتش وهم در ارزیابی کارآمدی اش به همراه معلم
یکی، در محیط فیز)ایجاد نظم و برنامه در ابعاد آموزشی:سازماندهی•

(.در زنجیره فعالیتها و در شیوه تدریس دروس



که به دانش آموزی« کارت خوب است»: بجای گفتن معلم: صداقت•
دی چنین دانش آموزان زیا»می داند این چنین نیست، می تواند بگوید که 

اه های غلبه و با دادن این اطمینان که با کمک یکدیگر ر« مشکالتی دارند
اب ناشی بر مشکالت را پیدا خواهند کرد، بدین وسیله سعی کند اضطر

.ازخطا را در او به حداقل برساند
دانش ه درس ها وتکالیف باید به گونه ای طراحی شوند ک:موفقیت•

ه در سطح مانند تهیه کتابهایی ک)را تجربه کندموفقیتآموز بتواند 
(.خواندن و عالقه  دانش آموز است

یزه ای انتخاب مواد آموزشی برپایه عالیق دانش آموز، به او انگ: عالقه•
(.ندنمانند انتخاب کتاب جالب برای خوا)قوی برای یادگیری می دهد



اختالل یادگیری در مشاهیر جهان
رف  نمی زد و ، نابغه علم ریاضی، تاسه سالگی حآلبرت اینشتین•

ن در فقط در ریاضی استعداد کمی داشت و در خواندن و نوشت
.سرتاسر زندگی بزرگسالی اش مشکل داشت

و کند ، مخترع برق در کودکی نابهنجار، گیجماس ادیسونتو•
ه ذهن شناخته می شد، او هیچ وقت درسش خوب نبود و همیش

.مجبور بود به عنوان تنبیه درگوشه کالس بایستد
در کاسوپیو ویلیام جیمز ، ناپلئون، هانس کریستین اندرسن•

.نوشتن مشکالت زیادی داشتند
، معاون رئیس جمهور امریکا و فرماندار نلسون راکفلر•

.  نیویورک، به نارساخوانی شدید دچار بود



یناتوانایی یادگیری و اختالل یادگیر

عدم»ربداللت«یادگیریناتوانایی»•
رادافکهحالیدردارد،«یادگیری

اییتوانیادگیری،اختالالتدارای
ییتواناایندرامادارند،یادگیری
.استآمدهوجودبهاختاللی



تأثیر اختالالت یادگیری

، این اختالالت از توانایی شخص برای پردازش•
کنند ذخیره کردن و بازیابی اطالعات جلوگیری می

یلی و که باعث می شود فرد نتواند به اهداف تحص
.شغلی اش برسد



اهمیت زبان آموزی
شود،کمحاروزیاگرکهشدسؤالچینفیلسوفکنفسیوساز•

ولینا»:گفتاوبود،خواهدچهدهدمیانجامکهکارینخستین
شدسؤال.«بودخواهدزباناصالحداد،خواهمانجامکهکاری

:اددپاسخچنینکنفسیوسنمود؟اصالحرازبانبایدچرا
فتهگکهایکلمهمعنایصورتآندرنشود،اصالحزباناگر»•

راینبناباست،گویندهمنظورکهنیستچیزیهمانشود،می
حالتیچنیندر.گرفتنخواهدانجامشود،انجامبایدآنچه

ود،شفاسدمردماخالقاگرو.شودمیتباهوفاسدمردماخالق
د،شوگمراهعدالتاگروشودمیکشاندهگمراهیبهعدالت

.شوندمیبیچارهودرماندهمردم



ریدسته بندی کودکان با اختالالت یادگی
:(Apraxial)کودکان با دشواری حرکتی-1

اصالح دشواری های حرکتی قبل از شروع آموزش مهارت های
ا توانایی حرکتی در عضالت بزرگ ی)دیگرضروری است

(.عضالت ظریف
:(visual agnosia)مشکل کودکان بادشواری در درک بینایی-2

تشخیص شکل ها و طرح های هندسی گوناگون-
جور کردن اشیاء براساس شکل و اندازه آنها-
(از کلتشخیص جزء)تشخیص ودرک تصویر اصلی اززمینه آن-
تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر-



...ادامه دسته بندی کودکان با 
:(auditory agnosia)کودکان با دشواری در درک شنوایی-3

:مشکل در تشخیص تشابه و تفاوت کلمات، مانند

:(disphasia)کودکان با دشواری درتکلم یا گفتار-4
دا کودک ص)اختالل در درک نشانه های شنیداری: دیسفازی درکی: لفا

perseptional( رامی شنود ولی معنی آن را نمی فهمد disphasia

هوم را کودک می شنود و مف)اختالل در قدرت بیان: دیسفازی بیانی:  ب
motor disphasia( درک می کند اما از بیان افکار خود ناتوان است

ماه راه  است اسب

نور دور  ریز میز 

بار کار غار غاز



در خواندن و هجی کردنکودکان با دشواری-5
کییباهمولیدارندنزدیکارتباطباهمکردنهجیوخواندنتوانایی

.باشدداشتهوجودجداگانهکدامهراستممکنونیستند
خیصتشفضایی،یابیجهتدرمشکالتیغالباا«نارساخوان»کودک
چشمبینهماهنگیکلمات،وحروفتوالیپایین،وباالچپ،وراست

.دارنددستو
Dyslexiaبیعیطهوشداشتنباکهاستکودکانیبرایخوانینارسایا

ارزیادیهایواژهاستممکنکودکاناین.نیستندخواندنبهقادر
.شناسندبرانوشتنیهاینشانهتوانندنمیاماببرند،کاربهوبدانند
ارآنمفهومولیبخوانندراکلمهتوانندمیکودکانازاینبرخی

.(hyperlxia)فهمندنمی



مشکالت ویژه خواندن کودکان
:اشتباه در تشخیص کلمات مشابه مثل•
حدس زدن کلمه با توجه به حرف اول و آخر کلمه•
:                       آیینه خوانی یا وارونه خوانی کلمات مانند•

«زور»به جای «  روز»
مشکل شدید در هجی کردن کلمات•
بی میلی و نفرت از یادگیری خواندن •
دشواری هایی در زمینه تشخیص جزء از کل•

غار غاز

جای چای 



کودکان با دشواری های اساسی در نوشتن-6

د نوشتن یک عمل پیچیده است که شامل رش•
.ذهنی، مهارت های حرکتی و بینایی است

شتن کودکان با نارسایی ویژه یادگیری، با دا•
دخطی ب. هوش طبیعی، بسیار بدخط می نویسند

این کودکان معموالا به دلیل عدم هماهنگی 
. حرکتی آنان است



کودکان با دشواری های اساسی در ریاضی -7

این گروه از کودکان معموالا در زمینه •
.نددرک فضایی دچار مشکل شدید هست

کان در بررسی دشواریهای ریاضی این کود•
کر آنها باید به مشکالت درک بینایی و تف

.هم توجه شود



ادگیریعلت تقسیم بندی کودکان با نارسایی ی
بهیرییادگویژهنارساییباکودکانبندیتقسیم•

التمشکانواعبهتردرکبرایصرفاا گروه،هفت
.استکودکاناین

هزمینچنددرکودکیاستممکنمواردبرخیدر•
تنداشضمنمثالاباشد،داشتهنارساییواختالل
هماییشنویابیناییحرکتی،نظراززبان،لکنت
.باشدمشکالتیدارای



ری بهترین زمان پیشگیری از اختالل یادگی

که فرزندشان نگرانی برای پیشگیری از افت تحصیلی در والدینی•
خی از زیرا بر. در کالس اول، دوم و سوم می باشند بیشتر است

یز تا کودکان در کالس اول مطالب را حفظ می کنند و مربیان ن
.حد زیادی از اشتباهات آنها چشم پوشی می کنند

6تا 5ن بهترین زمان برای رسیدگی به اختالالت  یادگیری بی•
.سالگی است

، اگر والدین و مدارس این  امر را جزء برنامه آموزشی قرار دهند•
الت با صرف بودجه و زمان کم در سنین آمادگی، اکثر مشک

.اهد بودتحصیلی در کودک قابل کنترل و حتی قابل رفع خو



نکته مهم درمورد زمان پیشگیری

ایجادازپیشگیریکهاستاینمهمنکته•
درهنطفانعقادزمانازیادگیریاختالالت

مجموعبهوشودمیشروعمادررحم
ازبلقتاتولدهنگامازکودکهایتجربه
دنشطی)داردبستگیدبستانبهورود

عاطفی،جسمی،رشدمراحلصحیح
.(معنویواخالقیاجتماعی،شناختی،



یریفایده پیشگیری از اختالل یادگ
:یریدستیابی به اهداف مهم با پیشگیری به موقع از اختالل یادگ•
خواهد کودک هنگام ورود به دبستان از نظر یادگیری مشکل خاصی ن-1

.داشت یا مشکل کمتری خواهد داشت
ودک تقویت با کسب توانایی و رفع اختالل یادگیری، اعتماد به نفس ک-2

.می گردد
اجتماعی با اعتماد به نفس قوی ، کودکان افرادی خالق، فعال ، منتقد و-3

.بار خواهند آمد
وردگی رفع اختالل یادگیری باعث ایجاد روحیه امید، تالش و عدم سر خ-4

.  درکودک شده و او را در رسیدن به هدف یاری می کند
عدم درمان اختالالت یادگیری باعث افت و ترک تحصیل و روی-5

.آوردن فرد به اهداف و رفتارهای نامناسب می گردد



لزوم شناخت قوای یادگیری و تقویت آن

بی و برای شناخت اختالالت یادگیری و ارزشیا•
:برطرف کردن آن باید

.قوای موثر در یادگیری را بشناسیم•
نقاط ضعف هر کودک را در هر یک از قوا •

.تشخیص دهیم
ای برای رفع اختالل در قوای یادگیری برنامه•

. صحیح تنظیم کنیم



مهارتهای ادراکی عملیاتی در فراستیک

دیداری–هماهنگی حرکتی •
تشخیص شکل از زمینه•
پایداری یا ثبات شکل•
ضانحوه قرار گرفتن شکل در ف•
ارتباطات فضایی•



اندیداری در کودک–هماهنگی حرکتی -1
توانایی ادغام حرکات بدن با دید کودک که برای •

.ستمهارتهای حرکتی دیداری ظریف درنوشتن ضروری ا
:تمرینهای آن برای رسیدن به اهداف ذیل است•
ی از آماده کردن کودک در دوره آمادگی برای پیشگیر-1

(اساس نوشتن و خواندن)بروز مشکالت روانخوانی
تقویت عضالت بزرگ و کوچک-2
هماهنگی بین چشم ودست -3
رفع نارسانویسی در دوره دبستان-4



دیداری  –نمونه تمرین های هماهنگی حرکتی 
ودک تمرین های ذیل از ساده به مشکل است و مربی پس از موفقیت ک

.در هر مرحله، به مرحله بعد می پردازد
ارسی از چون در ف)بدون برداشتن قلم از روی کاغذ، پنیر را به موش برسان

(.رساندچپ به راست می نویسیم، ازکودک می خواهیم پنیر را به موش ب



ف و یا ترسیم خطوط مستقیم، منحنی و یا زاویه دار بین دو شیء مختل•
اهنمایی ترسیم خط از نقطه ای به نقطه دیگر به وسیله کودک بدون ر

دیداری پیش شرط مهمی برای خواندن و -هماهنگی حرکتی)شدن 
(.  اساس نوشتن است

بین غلبه طرفی، عدم هماهنگی: عوامل دیگر نیز باید در نظر گرفت•
.اعضای بدن، ضعف انگشتان دست ومحیط فیزیکی



طوطفعالیت مناسب برای بریده و با زاویه نوشتن خ
از کودک می خواهیم بدون حرکت دادن سر، مدادی را که به •

ب سمت چپ و راست حرکت می دهیم، با چشم آرام آرام تعقی
ه وار بعد حرکات مداد را باال و پایین ، چپ و راست و دایر. کند

(.انجام روزی یکبار هر بار یک دقیقه)می کنیم
با چشم تعقیب نور چراغ قوه بر روی دیوار یا توپ پینک پنک•

.بدون حرکت سر
رای عضله ظریف چشم با هم تقویت می شوند و ب5در این نرمش •

.چشمهای استیکمات  هم مفید است
اغذ، بعد از مدتی کودک می تواند بدون برداشتن مداد از روی ک•

.   یک خط راست و بدون انقطاع  را تا انتها رسم کند



ناصاف نوشتن کودک

گ علت رسم خطوط ناصاف  می تواند ضعف عضالت کوچک و بزر•
ف افراد بزرگسال هم ممکن است در عملکرد عضالت ضعی)باشد

:  تعوارض ناشی از ضعف عضالت ظریف دس(. مشکل داشته باشند
...نارسا نویسی، خستگی از نوشتن و 

. سخت گیری باعث مشکالت بیشتر او می شود•



فعالیت برای تقویت عضالت دست 
گره زدن طناب و باز کردن گره های آن•
باز و بسته کردن دگمه وزیپ•
مچاله کردن روزنامه با یک دست بدون کمک از قسمتهای دیگر بدن•
خمیر بازی و درست کردن اشکال مختلف خالقانه با آن•
قیچی کردن کاغذ های باطله با قیچی نوک گرد•
حرکت هریک از انگشتان خود به تنهایی•
یی انگشتان باز و بسته کردن انگشتان و قفل ؛ چسبانیدن دو تایی و چند تا•
رسم چند خط موازی با گچ نرم روی تخته یا زمین •
پیچاندن نخ به دور قرقره•
ریت هاگذاشتن چوب کبریت ها درداخل جعبه یا دسته دسته کردن چوب کب•
بستن بند کفش•
طراحی با دانه های تسبیح•



تقویت هماهنگی چشم ودست
طناب بازی و پریدن از طناب•
پیچاندن نخ به دور قرقره در هنگام راه رفتن•
دیحفظ تعادل چوب بیست سانتی متر روی یک انگشت به طور عمو•
(والیبال)پرتاب کردن وگرفتن توپ•
ستبه دیوار با دست چپ و را( که با نخی آویزان شده)ضربه زدن توپی•
بازی با توپ تخم مرغی و راکد پینک پنک•
دارت و هفت سنگ•
انداختن حلقه های پالستیکی به روی چوب عمودی•
نعطفکوبیدن میخ پالستیکی با چکش پالستیکی برروی سطوح م•
ماهیگیری با کمک انواع اسباب بازی •
.  حمل یک استکان پر از آب به طوری که هنگام راه رفتن نریزد•
...قیچی کردن تصاویر دایره ، مثلث، مربع و •



هفت قطعه شگفت انگیز
.را به طوری تا کنید که یک مربع درست شودA4یک کاغذ -1
.بدست آید( مشابه) مربع را طوری تا کنید که دومثلث قائم الزاویه-2
.درجه مثلث اول را روی هم قرار داده وتا کنید وبعد ببرید45دو زاویه -3
درجه را روی 90در مثلث دوم، وسط خط وتر را پیدا کنید وبعد نوک زاویه -4

.آن قرار دهید وکاغذ را تا نموده ، سپس از همانجا ببرید
.ذوزنقه بدست آمده را از وسط به دو قسمت کنید-5
قرار ( زاویه باز)درجه را بر روی زاویه روبرویش90در شکل اول، زاویه -6

لث بدست یک متوازی االضالع ویک مث.)دهیدوکاغذ را تا کنید و بعد ببرید
(.می آید

درجه همجوارش قرار دهید 90درجه را بر روی زاویه 45در شکل دوم، زاویه -7
(.آیدیک مربع و یک مثلث بدست می)وکاغذ را تا کنید و بعد ببرید

.مثلث و یک مربع و یک متوازی االضالع دارید5:حاال شما هفت قطعه شامل-8



هماهنگی چشم ودست و تقویت عضالت دست
ن بارفیکس، شنا روی زمین، ورز دادن خمیر، مهره کرد•

دن، با سینی تسبیح، برداشتن اشیاء با موچین، سوزن نخ کر
وان آب راه رفتن،  با لیوان پرآب راه رفتن، حرکت با لی

ازی روی خط راست، تیله بازی کردن، یک قل و دوقل ب
ین، کردن، دوختن، باز کردن در قوطی، حمل اشیاء سنگ

تاب روی چالندن لباس، شستن فرش و لباس، راه رفتن با ک
ور چراغ سر ، ضربه زدن دست به پای برعکس، تمرکز به ن

رت شمع، پتمرکز به نور قوه و حرکت آن روی صفحه، 
کردن جوراب با یک دست



تشخیص شکل از زمینه -2
ب کلمات توانایی تشخیص شکل و زمینه، اساس تجزیه و تحلیل و ترکی

.عبارت ها و پاراگراف ها می باشد

.گ کنیدخطوط اصلی مستطیل را پررن.            تصویر ماه را پررنگ کنید



مهارت تمیز دیداری
:از کودک بخواهید حیوانات پنهان شده را پیدا کند و رنگ نماید•



کمک به تشخیص حروف واعداد مشابه
اد را با مد( مانند ماه یا دایره )ازکودک بخواهید تا روی شکل خاصی •

(8از7-14از 41--نااز با-یااز تا تشخیص :)رنگی پررنگ کند



3
پایداری یا درک ثبات شکل-3

تقویت دیکته، ریاضی و روان خوانی: هدف•

.                  از کودک می خواهیم ابتدا دایره ها با مداد قرمز پررنگ کند•
.بعد چهار گوش ها را با مداد سبز پررنگ کند



طرز قرار گرفتن شکل در فضا-4
جابجا نوشتن نقطه حروف در کلمات دوره دبستان•

ر است کودک باید آن شکلی را که در جهت مخالف اشکال دیگ•
.را تمیز دهد



:استفاده از تصاویر مشابه وتشخیص تفاوت ها •
(غاز ع-خاز ح-گ ازک-ش از س: کمک به توانایی تشخیص•



درک روابط فضایی-5
ک کمک به توالی حروف در یک کلمه  یا توالی کلمات در ی•

ه نوشتن جمله برای رفع وارونه نویسی و قرینه نویسی مانند وارون
بابا       یا قرینه نوشتن بابا 

:با تمرین های ذیل•

کتقلید حرکت های دست و پای آدمک مقوایی توسط کود•



:تقویت تجسم فضایی با تمرین های ذیل

•jjjhhh



شناسایی غلبه طرفی
. شودبرخی کارها مانند دیدن،شنیدن توسط هردوقسمت مغزکنترل می•

ی مغز نارسایی در تکلم، نوشتن، خواندن و غیره در اثر عدم غلبه طرف
.ایجاد می شود

ی مغز می عدم غلبه طرفی همیشه مشکل ساز نیست، اما وجود برتری جانب•
.تواند کارایی فرد را افزایش دهد

:شیوه تشخیص برتری اندامهای کودک•
(.ردنیا لی لی ک)شوت کردن توپی که در سه متری کودک قرار دارد-1
زدیدن از سوراخ کاغذ لوله شده یک سانتی متری به یک هدف ری-2
.نددادن ساعت مچی به کودک وخواستن از او که صدای آن را گوش ک-3
گی چشم و پس از شناسایی برتری طرفی کامل، تمرینات مربوط به هماهن•

.  دست را شروع می کنیم



تشکیل نظام حرکتی دالکاتو و دمن
دنبدروندرتنهاعصبیسازمانرشددالکاتومعتقدندودمن•

نوزادچشماگرمثالااست،بیرونیتعامالتبهوابستهبلکهنیست،
وپاارودرکوررنگافرادآمار.شودمیکوراوببندیمماهدورا

درمختلفهایرنگبابیشترایرانیکودکامااست،بیشترامریکا
.(رنگارنگهایقالیبررویرفتنوپاچهاردست)استتماس

.یدا  می کندپوتکاملبامحیط شکل می گیرددرتعاملتوانایی هااین
باتقسمآندرکندپیداتعاملمحیطبانتواندکودکاگر•

اینازیگردبارتوانمیباالترسنیندرولی.میشودروبرومشکل
.دادرشداورامغزوشدبهرهمندهاتجربه



فرایند بازپروری ودرمان دالکاتو
با مشاهده مشکل در مورد خواندن، بیان، درک یا عدم غلبه طرفی و•

ی مشکالت مربوط به هماهنگی چشم ودست وکندی در انجام کارها م
.توانید برنامه بازپروری را شروع کنید

نش نکنید، ابتدا با کودک صحبت کنید و او را به خاطر مشکالتش سرز•
ه وجوددارد بلکه با همدردی قانعش کنید که این مشکل واقعیتی است ک

.ین بردوبا اراده و همکاری یکدیگر به راحتی می توان این مشکل را از ب
.  ح دهیدتمام کارهایی که باید در هر مرحله انجام گیرد به کودک توضی•
واندن را نشانه های بهبودی در هماهنگی حرکتی و بهتر نوشتن، خط و خ•

.  به اطالع فرزندتان برسانید
ی خواندن وقتی برنامه بازپروری را شروع کردید، از فشار و تأکید بررو•

(.درمان سه الی شش هفته می تواند ادامه یابد)پرهیز کنید



مرحله اول درمان دالکاتو
.منظمشمارشباصافسطحرویرفتنخیزسینه:طرفهیکخزیدن-1
پایودستبعدوبکشدجلوبهراچپوپایدستوبخوابدودستشکمروی•

.(روزهرباردر80وبارهردقیقه5)بکشدجلوبهراراست
آید،میباالچپدستوقتیوراستدستبهسرآید،میباالراستدستوقتی•

انجامرمینبهراسرشویدگردشمطمئن)کندنگاهچپدستبهوبرگرداندهسررا
.(دهد



2
:الگوی مناسب خواب برای کودک راست دست و چپ دست-2

بهاوراباریکشبهربعدوبخوابدخواستهرطورکودککنیدصبرابتدا
کمششرویطبیعیطوربهکردعادتوقتی.برگردانیدشکمروی

(شکلقمطاب)صحیحالگویدررااوپایودستوبدنوضعیتبخوابد،
.دهیدقرار



تمرین شنوایی-3

راراستشگوشدستباکنیدوادارراکودک•
شنود،براستگوشبانتواندکهطوریببندد،

خپاسشمابهکهبزنیدحرفطوریاوباحاال
شگوچپ،دستباکهبخواهیداوازبعد.دهد

،اوباگوگفتهنگامکهطوریبهببندد،راچپش
یکگوشهربرایتمرین)نشنودچپگوش
.(روزدربارچهارودقیقه



تمرین بینایی-4

.بنددبراچپشچشمچپدستبابخواهیدزکودکا•
ردراستدستباراجالبوسیلهیاقوهچراغیک

جهاتهبراودستشبگیرداست،بازآرنجکهحالی
مختلفزوایایوواردایرهپایین،باال،،مختلف
باچشمدست،حرکتباهمزمانودهدحرکت
چشمباراتمرینهمینبعدوکنددنبالراآنراست
هربرایهربارروزدربارچهار)دهدانجامراست
.(روزهردردقیقهوجمعااهشتدقیقهیکچشم



مرحله دوم درمان دالکاتو
:چهار دست وپا راه رفتن با الگوی تقاطعی-1

ام هنگ. کف دست چپ همزمان با زانوی پای راست و بالعکس عمل کند
ه آن چهار دست وپا راه رفتن به دست جلوی خود نگاه کرده و سر را ب

انوها باهم ز.کف دستها صاف وانگشتان رو به جلو باشد.طرف برگرداند
.برخورد نکند و در هر گام زانو از زمین بلند شود



:تمرین شنوایی-2
ود گوش کردن به گوینده ای که به طور دائم جای خ: الف

.  شیندرا تغییر می دهدو کودک وسط اتاق روی صندلی بن
در بخشی به طوری که در بخشی از کفتگو شمارا ببیند و

د شما را دیگر که شما درپشت سر او قرار می گیرید نتوان
(.دقیقه در روز4)ببیند

ای دقیقه با صدای بلند کتاب داستان بر15هر روز : ب
د، کودک بخوانید و موقعیت خود را مرتب تغییر دهی

زمانی در سمت چپ و راست، گاهی رو در روی نشسته  و
.  بخوانید



:تمرین بینایی-3
د قرار چراغ قوه یا شیئ کوچکی را در دسته که کودک با آن می نویس•

. دهید
را به از اوبخواهید در حالی که دستش کشیده و آرنجش صاف است آن•

.هر طرف حرکت داده و به آن نگاه کند
آن نگاه گاهی چراغ قوه یا شیئ را نزدیک بینی اش آورده و با دوچشم به•

.کند
سانتی متری صورت قرار دهد و نور 30فاصله دست و صورت را حدود •

.را حرکت داده و با هردو چشمش آن را تعقیب کند
.بار هربار یک دقیقه انجام شود4روزی •
.پس از تسلط کودک با چند روز استراحت به مرحله بعد بروید•



مرحله سوم درمان دالکاتو
راه رفتن با الگوی تقاطعی-1

آن از کودک بخواهید با پای چپ یک گام بردارد و با دست راست به
ا دست چپ به بعد به او بگویید تا با پای راست گام بردارد و ب. اشاره کند

ند، آن اشاره نماید و باال تنه اش را کمی به سوی پایی که اشاره می ک
(.دقیقه ، هربار ده دقیقه و حداقل سه هفته20روزی )برگرداند

.ف خارج باشدتمرین با پای برهنه، ابتدا آرام و بعد طبیعی و انگشتان به طر



:تمرین شنوایی-2
ندلی وسط چشمان کودک را بسته و او را روی ص: تمرین با چشم بسته: الف

.اتاق بنشانید
واهید بعد در حالی که در اطراف قدم می زنید، با او حرف بزنید و از او بخ-

.تا جایی که فکر می کند شما هستید اشاره کند
بگویید تا به کودک را با چشم باز روی صندلی نشانده و به او:تمرین با چشم باز: ب

.مقابل خود نگاه کند
رار کند و پشت سرش ایستاده و از او بخواهید تا کلماتی را که شما می گویید تک-

.بگوید کلمات شما یکسانند یا متفاوت
.امه دهیداد(سنگ وسگ)وبعد لغات مشابه(آموزگارومداد)تمرین رابا لغات متفاوت-
ختالف کم و بعد با ا(جسم، جسم)ومشابه مانند( سر، در)ابتدا کلمات کامالا متفاوت-

(کفش، کشف()زنگ، سنگ()سوپ، سوت)مانند
.تمرین هر بار چها ردقیقه در هر روز-



:تمرین بینایی-3
رف یک چراغ قوه یا یک وسیله در دست  تان بگیریدو درفضا به هر ط•

ه آن نگاه بچرخانید وبه کودک بگویید تا با هر دو چشم بدون حرکت سر، ب
.کند و گاهی در تمرین دستتان را نزدیک چشمش ببرید

...ره و بعد نگاه کردن به اشیایی که شما می گویید مانند بشقاب، پنج•
.بار هربار یک دقیقه انجام شود4روزی •

:هماهنگی عمومی-4
.بازی با کودک، دویدن تقاطعی مانند مردم، پریدن، دوچرخه سواری

:جهت یابی-5
.دادن فرمان به راست، راست ، به چپ، چپ در هنگام راه رفتن و دویدن

(.روزانه ده دقیقه)وانجام دستورات شما توسط کودک
(.له بعددر هر مرحله پیشرفت ها نوشته شود و پس از یک هفته استراحت مرح)



مرحله چهارم درمان دالکاتو
ت، به اس...(راس دست ،راست چشم و)اگر کودک کامالا یک طرفی برتر•

اما درغیر این صورت کودک در. تمرینات این مرحله نیازی نیست
.ن داردفعالیتهایی که یک طرفه بودنش قطعی نشده، نیاز به تمری

در این مرحله کودک درتمام فعالیتهایش از جمله ورزش ازیک طرف•
.بدنش استفاده می کند

مره فعلتها هیچ محدودیت زمانی نداردو میتواند بخشی ازکارهای روز•
.باشد

رتر دستی که برای نوشتن بکار می برد دست ب:برتری دست-1•
(.با دست برتر انجام شود... خوردن،نوشیدن ولمس کردن و)است

ت شروع برروی تخته سیاه و بعد برروی کاغذ با حروف درش: نوشتن-2•
.شود و کم کم نوشتن به اندازه کوچک انجام شود



:پرتاب کردن-3•
ش گرفته و از کودک بخواهید یک توپ الستیکی کوچک را با دست راست

عد توپ را سپس پای راستش را جلو بگذارد و ب.به طرف شما پرتاب کند
جه پای او پرتاب کند ودر هنگام پرتاب به دلیل آنکه دست شما روی پن

کان قرار گرفته، پای راستش حرکت نخواهد کرد، وبرای پای چپ ام
(. دقیقه10روزی )حرکت به جلو فراهم می شود

پرتاب کردن کودک راست دست               پرتاب کردن کودک چپ دست



:برتری پا-4•
برداشتن مهره از زمین با انگشت پای برتر•
ت بعدی قرار دادن یک مداد رنگی بین انگشت شصت پا و انگش•

.پای برتر تا سطحی را خط خطی کند
(دقیقه15روزی .... )شوت کردن با پای برتر و •
:برتری گوش-5•
استفاده از گوشی یا هدفون یک طرفه•
تربستن گوش غیر برتر و صحبت آرام در سمت گوش بر•
(  دقیقه5روزی دو بار هر بار )•



:برتری چشم-6•
چشمک زدن: الف•
ترش می به کودک بیاموزید که با چشمی که مخالف دست برترش بر•

دن را با گوش کردن به دستورات شما چشمک ز)باشد، چشمک بزند 
(.تمرین کند

د و یک هدف کوچک را در انتهای دیوار اتق قرار دهی: نشانه گیری: ب•
به طرف کودک از طرف دیگر اتاق با چشم برترش با انگشت سبابه

.هدف نشانه گیری کند
میلی متر 5در وسط یک کاغذ سوراخی به قطر : نگاه کردن از روزنه: ج•

اء ایجاد کنید و کاغذ را دور از صورت نگاه داشته وکودک به اشی
شیء که نام مختلف با دوچشم باز و با چشم برتر به آنها نگاه کند وبه هر

.می برید باید  سریعاا به آنها نگاه کند



پاییدن: ج•
ز داخل با یک ورق کاغذ لوله کرده، به او یاد دهید که با چشم برترش ا•

تمرین، پس از مهارت در این. لوله نگاه کند و چشم غیر برترش را ببندد
، انجام از او بخواهید تمرین نگاه کردن را ، در حالی که چشمش باز است

رتر ببرد و یعنی لوله را بدون بستن چشم غیر برترش، به طرف چشم ب.دهد
.به تصویر نگاه کند

(چشم2با )برتری چشم دیدن از فاصله نزدیک                         برتری چشم دیدن از فاصله دور•

.بار ، هر بار یک دقیقه انجام شود4هرتمرین روزی •



اثر حرکات موزون ورزشی بر اختالالت یادگیری

اساسی شناخت انسانی،: متخصصان علم اعصاب می گویند•
انسان کامالا بیولوژیک دارد و هر چه ارتباطات نورونی مغز

درت بیشتر باشد قدرک، تکلم و حرکت بین مراکز 
.شناخت فکری انسان باالتر است

اساسی این با توجه به یافته های تحقیقاتی فوق مسئله ی•
پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش حرکات موزون 

انش ورزشی همراه با آموزش ویژه بر دقت و نارسانویسی د
ی امال آموزان مناطق روستایی و محروم با ناتوانی یادگیر

.می باشد



یری  اثر فعالیتهای بدنی در حافظه و یادگ
تواند به استرس باعث می شود بدن کورتیزول آزاد کند،کورتیزول می•

ی که با کسان. حافظه آسیب بزند و مراکز حافظه در مغز را کوچک کند
ترس را انجام فعالیتهای کششی و تمرینات آرامش سازی می توانند اس

.کنترل کنند، مانع تولید کورتیزول در بدن می شوند
رات شناختی تمرینات ایروبیک ودویدن برای کودکان  و بزرگساالن تأثی•

.سودمندی دارد
ودکان حرکات ریتمیک ورزش کاراته بر حافظه عددی آزمون وکسلر ک•

.دارای اختالل یادگیری اثر مثبت داشته است
وتوجه، افزایش با کاهش افسردگی، افزایش تمرکزافزایش برانگیختگی •

.بط استاعتماد به نفس، اصالح رفتار کالسی و عملکرد تحصیلی مرت



نقش ادراک دیداری در کشف علل اختالل
کودک  برای کشف علل اختالل یادگیری، توانایی های مختلف•

.را  بررسی می کنیم« ادراک دیداری»و « ادراک»مانند 
یم، وقتی گلی را به ما می دهند آن را می بینادراک یعنی چه؟ •

.ولی محبت قلبی هدیه دهنده را درک می کنیم
مقدار زیادی از یادگیری کودک از : مفهوم ادراک دیداری•

تا 3/5طریق دیداری انجام می شود، اگر درک دیداری در سنین 
ناختی به سالگی با تأخیرصورت گیرد، برخی آسیب های ش7/5

را برای جبران این آسیب ها باید فعالیتهایی. وجود می آید
.  کودک انجام دهد تا نواقص پنهان در مراحل رشد جبران شود



آزمون رشد ادراکی دیداری فراستیک 
آزمون رشد ادراک دیداری با هدف پیشگیری، درمان وکشف میزان•

.آسیب های درک دیداری  استفاده می شود
ر سنین تمرین های این آزمون  برای پیشگیری از مشکالت یادگیری د•

.  آمادگی و قبل از دبستان بسیار مفید است
:این آزمون نقاط ضعف کودک را در موارد ذیل مشخص می کند•
برای روان خوانی در دبستان(حرکت های چشم)ادراک دیداری-1
یسی و برای رفع بدخط نو)میزان نیروی عضالت کوچک و بزرگ دست-2

(نارسا نویسی در دبستان
و برای سرعت عمل در نوشتن)پاسخ های تخصصی اندامهای کودک-3

روان خواندن وکودکی که در انجام کارها کند است و سطح ادراک 
(.پایینی دارد

...(برای نارسا نویسی و ) هماهنگی چشم ودست-4



(خواب،تغذیه،تلویزیون)تمرینات دقت و تمرکز
خوابیدن هر شب ساعت ده•
بازی کامپیوتر و تلویزیون روزانه کمتر از دوساعت•
بازی گردو شکستم، منچ، شطرنج، نشانه گیری•
فوت کردن به شمع بدون خاموش شدن•
کردن توپ پینگ پنگ  فوت •
حرکت مهره های چیده شده با دودست در دوجای مشخص شده•
ندکارت ها را می چینیم ، نگاه کند ، پنهان می کنیم، و او مثل آنها بچی•
.یک قصه می گوییم بعد کودک قصه را تعریف کند•
گوییم یک کلمه بگوییم، هر وقت آن کلمه را در داستان یا متنی که ما می•

.شنید، دستش را باال ببرد
.کس بگویدچند کلمه را به ترتیب بگوییم و کودک تکرار کند و بعد برع•



و تمرکزادامه دقت
. پیدا کردن گنج•
.چند حرکت را به ترتیب انجام دهد، او دستور بدهد و ما انجام دهیم•
نشانه گیری، بازی دارت ، حرکت دادن گوش و بینی•
فعالیتی را کودک انجام دهد و به محض شنیدن صدای دست زدن ،•

.بایستد
مان کارت ها را می چینیم ،بعد روی آن را می پوشانیم، باید کودک ه•

.شکل را درست کند، کم کم اشکال را سخت تر می کنیم
لمس کردن اشکال هندسی و رسم کردن آنها•
.با چشم بسته اشیاء را لمس کند و بعد آن را بکشد•
.به طور متناوب به دور و نزدیک نگاه کند•
آن شیء ابتدا از دور نگاه کند و آنچه می بیند شرح دهد و بعد به نزدیک•

.برود و دوباره شرح دهد و تفاوت ها را بگوید



تغذیه مناسب برای افزایش دقت و تمرکز

:تغذیه مناسب•
گردو، بادام، تخم مرغ، ماهی•
:تغذیه ممنوع•
پفک، سس قرمز، کاکائو، نوشابه، دلستر،•

.چیپس، سوسیس،کالباس



اختالل خواندن



ویژگی کودکان دارای اختالل خواندن
.در مدرسه افت تحصیلی و مشکالت رفتاری دارند•
.کلماتی را که تازه خوانده اند ، جا بجا یا تکرار می کنند•
.تمایل به خواندن ندارند•
.دامنه توجه شان کوتاه است و در تمرکز مشکل دارند•
.معموالا ضعف بینایی و شنوایی دارند•
.اغلب مسائل هیجانی دارند•
.احساس ناامیدی، بی لیاقتی و کم جرأتی می کنند•
.در خواندن شفاهی تردید می کنند و گاهی دچار لکنت می شوند•
.هنگام خواندن، به جای حرکت چشم هایشان، سرشان را حرکت می دهند•
اخت می کلمه به کلمه می خوانند و به زحمت، باصدای کشیده و لحن یکنو•

.خوانند و به نقطه گذاری توجه ندارند



گامهای اولیه برای شروع درمان
انگیزه درونی و عشق درمانگر برای کمک به حل مشکل مراجع•
برقراری ارتباط واحترام به مراجع و والدینش و کاهش اضطراب آنها•
شنیدن درست و کامل مطالب گوینده•
کتکمیل پرسشنامه به منظور شناخت علل و عوامل ایجاد مشکل کود•
آزمون هوش•
(ومددکار)ارجاع دادن به متخصص مربوطه•
(کودک)مصاحبه با مراجع•
(از کتاب فارسی کودک)تعیین متن برای سنجش خواندن•
ژه و جدول مشکالت وی)تشخیص درست خواندن و میزان درک وفهم کودک•

(غیر ویژه خواندن
طراحی برنامه درمان با توجه به مشکالت ویژه خواندن•
تهیه امکانات الزم برای درمان•
ارائه اطالعات الزم به والدین و مطالب مفید برای کودک و والدین•



جدول مشکالت اختصاصی خواندن









اقدامات والدین برای تقویت خواندن کودک





تمرینهای قبل از شروع درمان
.راه رفتن با ریتم ضربه هایی که درمانگر ایجاد می کند•
پریدن جفت پا در دو طرف طنابآ از طرف جلو و عقب•
تمرین لی لی با هر دو پا•
چرخاندن میله با انگشتان دو دست بطور همزمان •
تقلید حرکات حیوانات •
شمارش معکوس اعداد•
نگاه کردن به ابرها، شکل سازی و داستان سازی در مورد آنها•
تاب بازی چرخشی و جلو وعقب•
تعریف کردن لطیفه•
نشان دادن حالتهای هیجانی مختلف با تغییر چهره•



تلفظ غلط به دلیل مشکل تنفسی
رین های زیر اگر کودک به دلیل مشکالت تنفسی نتواند صحیح تلفظ کند تم•

:پیشنهاد می شود



یآزمون تلفظ صداها،حافظه، توالی و حساسیت شنیدار



ارزیابی درک و تلفظ صحیح صداها
یتحساسوشنیداریتوالیشنیداری،صداها،حافظهتلفظدرآزمون•

درچهوکلمهانتهایدرچهکلمه،ابتدایدرچهصداهاهمهشنیداری
.شودمیسنجیدهکلمهمیان

بوداهاشتبکدامهراگرتلفظ.بریممینامآزمونرا1شمارهواژهدوابتدا،•
درشنودباشتباهصداهارااگر.کنیممییادداشتصداهاتلفظستوندر

دریاوردببخاطرراکلمهدونتوانستاگرشنیداری،حساسیتستون
توالیتونسدربگویدترتیببهراهاواژهنتوانداگروشنیداریحافظه

.شودیادداشتشنیداری
حافظهیعنیبسپاردبخاطرراهاکلمه5شمارهتاتوانستفقطاگر•

تافقطهاواژهبیانیعنیشنیداریتوالیدراگرواست5اوشنیداری
.است3اوشنیداریتوالیحافظه،بودموفق3شماره



تلفظ کلمات مشکل دار توسط کودک
:تکرار صدایی که در اول، وسط و آخر کلمه قرار دارد•



:تکرار صدایی که در اول، وسط و آخر کلمه قرار دارد•



«ر» آموزش حرف 
ه کمک برای درمان مشکالت خواندن کودک باید مشکل را با ارزیابی ب•

به آن جدول مشکالت اختصاصی خواندن پیدا کرد و تمرین های مربوط
که تصاویری تهیه می کنیم« ر» مثالا برای آموزش حرف . را  انجام داد

در آنها تکرار شده باشد و از کودک می خواهیم با صدای« ر» حرف 
.بلند نام هر شکل را بگوید



چند نمونه آموزش 
اشتباهشابهمکلماتباودارندبیشتریشنیداریتمایزتوانکهکلماتی•

،تونل-وللت،عکس-عسک،دیوار-دیفار،کبریت-کربیتمانند)می شوند
کودکازبازیطی،(...ودارد-دارند،خانه-کانه،سام-شام،مزه-مژه

اصالحوشناساییراآنکردیم،تلفظغلطکهکلماتیبهمی خواهیم
.کند

سانیکآنهاآخرصدایکهکنیممیتهیهکلمهتعدادیازتصاویری•
ند،کتکرارآخرراصدایوبردهرانامآنهاخواهیممیکودکباشد،از

.عکسعباس،خروس،لباس،کالس،-نابآب،کباب،لب،:مثل
آنهااولایصدکهدهیممینشانکودکبهراکلماتیفوقتمرینمشابه•

:کندرارتکراآنهااولصدایکلمات،بردننامضمنبایداوباشد،یکی
.بالشکار،بیبیمار،بندر،برادر،برف،برق،:مثل



یتقویت حافظه شنیداری و توالی دیدار
ا تکرار سه کلمه برای کودک بگویید و از کودک بخواهید آن ر•

مطابق رشد بعد چهار کلمه و به همین ترتیب پیش بروید تا. کند
:  طبیعی خویش از حافظه شنیداری برخوردارشود، مانند

—جارو،دیوار،کالغ،برف—جارو،دیوار،کالغ )
...(جارو،دیوار،کالغ، برف، دیروز و

یاط، دفتر،دبستان، خ)واژه هایی را به کودک می گوییم مثل •
.و از او می خواهیم کلمات را بطور معکوس تکرار کند(مداد

یک عبارت چند جمله ای برای کودک می خوانیم و از او می •
.خواهیم مفهوم آن را به زبان محاوره ای برای ما بیان کند



فعالیتهایی برای پرورش مهارت گوش دادن
فعالیتها اهداف

ردار، نام برو مدادت را ب» : به کودک سه دستور بدهید تا طبق آن عمل کند، مثل
.«خود را روی تخته بنویس و کتابت را روی میز من بگذار

ه پیک  من می خواهم ب» :اولین بازیکن می گوید. را انجام دهید« پیک نیک»بازی 
خواهم من می»:بازیکن دوم می گوید. «نیک بروم و مسواکم را با خودم خواهم برد

رتیب هر به همین ت.«به پیک نیک بروم ومسواک وخمیردندانم را با خود خواهم برد
تباه کند، از بازیکن باید جمله را تکرار کرده و یک کلمه به آن بیافزاید و اگر اش

.بازی حذف می شود

دستورالعملها

بیعت را کودکان را به گردش خیالی ببرید و آنها را وادارید تا صداهای موجود در ط
دگان، صدای برخورد باد با برگ درختان، صدای جریان آب، صدای پرن)بشنوند

...صدای حیوانات و

به صداهاتوجه

ی من بروزن توپ هستم، شما مرا م» :معلم بازی را با طرح این معما آغاز می کند
کودکی که به این معما پاسخ دهد، باید خود معمای « خورید، من چه هستم؟

. دیگری طرح کند

هاتشابهات و تفاوت



فعالیتها اهداف

اهی ارائه کودکان بخواهید تا کلمات گمشده را در جمله هایی که به صورت شفاز
:پیدا کنندمی شوند،

......زانو به پا مثل نسبت آرنج است به نسبت
است به دست.......... زانوکفش به پا مثل نسبت نسبت
مثل نسبت مادر  است به پدر.......... مادر بزرگ به نسبت

به پرنده........... نسبت شتر به حیوان مثل نسبت 

کشف ارتباطات

برای آن قصه ای برای کودکان تعریف کنید و از آنها بخواهید تا عنوان مناسبی
.انتخاب کنند

کشف ایده اصلی

ا آن از اومی خواهد تمعلم آهسته جمله ای در گوش یکی از کودکان می گوید و
اید آن آخرین نفر ب. را به صورت آهسته برای کودک دوم بازگو کند الی آخر

.جمله را با صدای بلند تکرار کند

(فعالیت جمعی)

پیام رسانی



:دهداز کودک بخواهید تا یک سری کارهای غیر مربوط را در برابر کالس انجام
.طرف پنجره برو وسر خود را بخارانبه-الف

.را بخوان...... در برابر کالس بایست و شعر -ب
.لی لی بازی کن-ج
.به طرف میزت برو و کتاب ریاضی ات را بردار-د

.نندآنگاه از سایر کودکان بخواهید تا فهرستی از کار های مشابه را تهیه ک

ایده های 
متوالی

وصیفی که برای کودکان توصیف کنید و از آنها بخواهید با توجه به تتصویری را
ا با تصویر در پایان از آنها بخواهید تا تصویرشان ر.ارائه می دهید، آن را ترسیم کنند

.واقعی مقایسه کنند

کسب اطالعات

. «ندارم.....من»:کودک اول می گوید:گروه یک.کودکان رابه دوگروه تقسیم کنید
.شروع شودالفکلمه گمشده باید با حرف 

ب ف کلمه گمشده باید با حر. «ندارم......من » :کودک اول می گوید:گروه دو
فر موقعی که یک ن. این کار را برای همگی حروف الفبا انجام دهید. شروع شود

تواند تمامی هر گروهی که ب. اشتباه می کند، باید نوبت را به گروه مقابل خود بدهد
.حروف الفبا را به کار ببرد برنده است

(فعالیت جمعی)

استفاده مناسب



گذارید و از آنها کنند، آنگاه داستان را نیمه تما باز کودکان بخواهید تا به داستانی گوش
.بخواهید، تا نتیجه را پیش بینی کنند

ی بینپیش
نتیجه

:از کودکان بخواهید تا جواب مناسب هر سوال رادر برابر هر شماره بنویسند
کدام کوتاه تر است؟« ماشین» و « موش» از کلمات 

(نه)است، بنویسید« گربه» بزرگتر از« سگ»اگر فکر می کنید 
.اگر تهران پایتخت ایران است ، اسم خود را بنویسید

«آیا شما ایرانی هستید؟» :به این جمله پاسخ غلط بدهید
.«می گذارد........... مرغ » :اگر پرنده پرواز می کند، این جمله را کامل نکنید

قدرت
گوش 
دادن

امشب شب سه شنبه است،
فرداشب هم سه شنبه است،

شنبه دگر ، تا سه، سه
هر سه، سه شب، سه شنبه است، 

این سه، سه شب،آن سه، سه شب،
هر سه، سه شب، سه شنبه است

تکرار 
جمالت 

مشکل

یید کدامیک گوش کنند و سپس بگو« آب»و « نان»به دانش آموزان بگویید تا با کلمات 
است؟« ناب» ،« قاب»، « تاب» هم وزن کلمات 

وزن و 
قافیه



تمرینات مربوط به ادراک دیداری
.نقاشی های دیگر را مانند نمونه، کامل کن و سر سگ را رنگ بزن•



.خرگوش سمت راست را رنگ بزن•

.بادکنکی را که باالی خانه است، رنگ بزن•

.سگی که جلوی میز قرار دارد، رنگ بزن•

اتومبیل به کدام سمت می رود؟•



.باناشکال زیر صفحه را بریده و در روی کشتی در جای مناسب بچس•



که مثل درخت بزرگ باال را رنگ سبز کن و در شکل پایین ، هر درختی•
.درخت باالست، پیدا کن و رنگ کن



.ناز چهر کشتی فقط دوتا مثل هم هستند، آن دو کشتی را پیدا ک•



.باناشکال پایین صفحه را بریده و در جای مناسب روی هواپیما بچس•



ا هریک از شکل های زیر را که در تصویر باالی صفحه وجوددارد ، ب•
.مشخص کن و رنگ بزن( ×)عالمت



شکل بعد خودت شکلی مثل. به ترتیب به هم وصل کن1عددها را از  •
.زیر درست کن که با کشیدن خط ها بین عددها شکل کامل شود



حرف آخر کلمه های سمت راست با کدام یک ازکلمه های روبه رو •
مشابه است؟



حرف اول کلمه های ستون سمت راست با حرف اول کدام یک •
ازکلمات رو به رو شبیه است؟



اختالل نوشتن



نوشتن در دوره کودکستان
ن اقدام در دوره کودکستان مربی نباید به طور رسمی به آموزش نوشت

توانند دستها باید فعالیتهایی را به وجود آورد که کودکان ضمن آن ب. کند
تن و عضالت خود را به کار اندازند و ازاین طریق قدرت الزم برای نوش

:را به دست آورند

ر و ارّهکار با ابزاری مانند پیچ گوشتی،چکش، انب قالب سازی با گل رس

دستمال کاغذیتا کردن رنگ آمیزی 

ور رفتن با کلید پیانو نقاشی با انگشت

کوک کردن ساعت دیواری  لباس پوشاندن به عروسک

انجام آزمایشهایی با آهن ربا ، باطری و سیم بستن زیپ ، دکمه و بند کفش



نوشتن با تصویر
در . ی آیدبیان افکار از طریق رسم شکلها نیز نوعی نوشتن به حساب م•

موارد زیادی می توان فکری را از طریق شکل و تصویر همانند یک
.مطلب نوشتنی به دیگران منتقل نمود

ودکان هنگامی که معلم دستور العملی را در کتاب آشپزی می خواند، ک•
:می توانند همزمان با آن تصاویر مربوطه را نقاشی کنند، مثال

:مریم این تصویر را می کشد-یک  فنجان  آرد•
:سوسن این تصویر را می کشد-نصف فنجان شکر•
:پوران این تصویر را می کشد-دو تخم مرغ•
:احمد این تصویر را می کشد-یک قاشق نمک•
:محمد این تصویر را می کشد-شستن ظرف ها•



برچسب گذاری روی وسایل در کودکستان
نوشتن نام کودکان روی وسایل آنها•
برچسب گذاری روی کمد ها و وسایل•
برچسب گذاری روی وسایل گمشده و پیدا شده•
ند مثل برچسب گذاری روی ساختمانهایی که کودکان درست می کن•

.بقالی، مغازه، سلمانی، ایستگاه اتوبوس
ه حیوانات سکوت، ب: نوشتن دستوراتی کودکان باید به آن عمل کنند•

.غذا ندهید، سطل زباله، اتوبوس مدرسه، مواظب باشید
نوشتن متن تشکرآمیز از مادر و تقلید آن توسط کودک•



نوشتن در دبستان
برچسب گذاری روی اشیای خود•
(با حیوانات مهربان باشید)عالمت نویسی•
(طرز ساختن بادبادک)دستور العمل نویسی•
تهیه فرم مشخصات فردی•
گزارش نویسی در مورد کتابی که خوانده اند•
نامه نویسی•
قصه نویسی•
سرودن شعر•
هواشناسی•



راه حل معمول برای اختالل دیکته
تمرین و تکرار کلمه•
لزوم تالش بیشتر کودک•
بکار بردن آن کلمه در یک جمله•
نوشتن حرف غلط با رنگ دیگر •
چند بار نوشتن تکلیف•
تحقیر کودک بخاطر غلط نوشتن •
انتقاد از معلم•
هر کدام از والدین،•
والد دیگر را مقصر می داند•



انواع اشتباهات دیکته
نوع اشتباهدرستغلطشماره

حافظه دیداریمنظورمنزور1

حساسیت شنیداریآمدندآمدن2

آموزشیبندگانبنده گان3

دقتگردشکردش4

وارونه نویسیبابا5

قرینه نویسیدر6

حافظه توالی دیداریآرزوآزرو7

دقت-تمیز دیداریتبربتر8

حساسیت شنیداریعکسعسک 9

حافظه توالی دیداریدارددادر10

حافظه دیداریسطلستل11

آموزشیاصحابِاصحابه12

نارسانویسیاشتباهاتاشتباهات13

نارسانویسیامیر ارسالنامیر ارسالن14

دقتگردشکردش



تحلیل غلط های دیکته دانش آموز 

گام اول این است که مشاور یا معلم غلط•
ه های دیکته دانش آموز را یادداشت نمود

.و تجزیه و تحلیل کند
وجه گام دوم طبقه بندی غلط هاست و با ت•

نامه به فراوانی غلط ها، برای درمان یک بر
.طراحی کند



طبقه بندی غلط ها

حافظه دیداری•
دقت دیداری•
دقت شنیداری•
وارونه نویسی•
قرینه نویسی•
خطای آموزشی•
نارسا نویسی•



درمان نارسا نویسی
رسم خطوط دلخواه با قلم روان نویس •
واه نقاشی و خط کشیدن روی وایت برد یا تخته به دلخ•

خودش
ز تحریر ارتفاع متناسب صندلی و می)اصالح نشستن کودک•

کودک
ین میزدرجه دفتر کودک نسبت به لبه ی پای15زاویه حدود •
استفاده از مداد متناسب با انگشتان کودک•
خمیر بازی و ساختن دیک وبشقاب•
رسم خطوط روی ماسه•
حرکت دادن هر یک از انگشتان به تنهایی•



.(..ستاره، ماهی، فنجان، گل و )پررنگ کردن شکل های نقطه چین•
و سنگکشیدن شکل با رنگ پالستیک و انگشت بر روی موزاییک•
رسم شکلهای هندسی از روی نقطه چین والگو•
:کامل کردن کلمات•

تانجام کلیه تمرینات هماهنگی چشم ودست و تقویت عضالت دس•
(36و 35و 34پاور پوینت شماره )

کامل ناقص

دفتر دفت

کتاب کتا

دبستان دبستا



درمان وارونه نویسی و قرینه نویسی
بستان اگر وارونه نویسی و قرینه نویسی در دوره آمادگی و کالس اول  د•

ه داشته اما اگر پس از چند ماه ادام. مرتب تکرار نشود، امری طبیعی است
ای زیر می توان باشد، عالوه بر فعالیتهایی که برای نارسا نویسی، فعالیته

:انجام داد
ان از دانش آموز می خواهیم هر اندامی که نام می بریم را با دستش نش•

.دهد
ما مربی روبروی کودک می ایستد واز کودک می خواهد که هر اندامی•

ت یعنی اگر مربی دس. حرکت می دهیم او همان حرکت را تکرار کند
.  چپش را بلند می کند، کودک هم باید دست چپش را بلند کند



تمرین قرینه نویسی

.شکل قسمت باال را در قسمت پایین بکش•



تقویت حافظه دیداری
اوازنیمکمیمخفیراآنهاوسپسدهیممینشانکودکبهتصویردوابتدا-1

میسوالچندتصویرمورددراوازودهدشرحراهاتصویرآنخواهیممی
.کنیم

بودقموفاگر.بدهدشرحکهدهیممیاونشانبهتصویرسهبعدمرحلهدر-2
دحبهاودیداریحافظهتادهیممیادامهترتیبهمینبهوتصویرچهار

.برسدباالتریاطبیعی
ولکتاخواهیممیوازاودهیممینشانکودکبهرامرکبتصویریک-3

نیم،کمیسوالکودکازآندرمورداجزایبعد.بسپاردخاطربهآنرااجزای
ویرتصهمانبعد.ماندمیاشدیداریحافظهدرکمیجزییاتاولبارمعموالا

باکودکهنگانوعکهبینیممیدقتاندکیبادهیم،مینشاناوبهدوبارهرا
چندازعدب.استدرمانفرایندتفاوتهمین.داردتفاوتاو،قبلدفعه
دررامگیرچشتفاوتوکودکزیادبسیارنفسبهاعتمادروزانه،تمرینروز

.کنیممیمشاهدهاودیداریحافظهتقویتمیزان



دک می مجموعه ای ازاشیاء را به ترتیبی خاص می چینیم وازکو-5
ن چشم او، خواهیم نام وترتیب آنها را به خاطر بسپارد و بعداز بست

ه فوری چند تا ازآنهارا جابجا می کنیم و از او می خواهیم که ب
.ترتیب قبلی بچیند

ایوجباشدکالسازبیرونچنددقیقهخواهیم،میکودکاز-6
یماوازکالسبهآمدنبعداز.کنیممیعوضراکودکچند

.بگویدوکندپیداراشدهانجامتغییراتخواهیم
نویسیممیواژهیکآنورویتهیه10×7ابعادبهچندکارت-7

رفتنبعدازگ.خاطربسپاردتابهدهیممیکودکبهراکارت.
میوازاوداریمبرمیرادوتایایکیچشمشبدورازکارتها

رینتماینچندروز)بگویدراایمبرداشتهکهایواژهخواهیم
.(میدهیمراانجام



دیداریحافظهبهنیازکههایوواژهتهیه،10×7ابعادبهمقواییکارت-8
دادهننشاکارتیکابتدا.نویسیممیکارتیکرویراهریکدارند

هوارویومیخواهیمکردهمخفیرابعدکارتکردهنگاهکافیاندازهبه
میدهیماننشاوبهدرپیپیکارتدوبود،اگرموفق.رابنویسدآنامالی

کارتدهاتترتیبهمینبهبوداگرموفق.بنویسدهوارویوازاومیخواهیم
.میکنیماضافهرا

ارتک.بنویسدهواامالرا،رویخواهیمومیدهیممینشاناوبهکارتهارا-9
شروعکارت10باابتدا.کندمیدریافتجایزهعنوانبه،رادرستامالی
ارتکتعدادرفتارتقویتوبرایشودمیاضافهآنتعدادوبهکرده

.کندیادداشتدرهرجلسهرادریافتی
بودهمربیدرنقشآموزدانشولیاست،قبلیتمرینهمان-10

.بدهدامتیازخودشبهوباهرموفقیت



نکته مهم در تصحیح دیکته

درغلطتعدادازگفتنکههستبسیارمهم-11
کنیماریخودددیکته،تصحیحیاتمرینها،هنگام

وشتهندرستکههاییواژهصحیحتعدادفقطو
یتتقوباعثامراین،آوریمحساببهرااست

.شودمیاویادگیری



زیر نویس مناسب دیکته دانش آموزان

زیرنویسهای نامناسب زیرنویسهای مناسب

غلط داری 4متاسفانه بازهم  .  واژه راکامالا درست نوشته ای34خوشحالم که 

باربنویس 2از هرغلط  . نویسبانگاه کردن به شکل درست کلمه، آن را یک بار ب
اردیگر آن بعدبدون نگاه کردن به شکل درست کلمه، یک ب

.یسی حتماا موفق می شوی که کامال درست بنو. رابنویس
خیلی بد خط است  از این زیباتر هم، میتوانی بنویسی 

د کمی پیشرفت کرده ای امابای
بیشتر ازاین سعی کنی 

ان یک به خاطر پیشرفت های خوبت این گل را از من به عنو
.  هدیه بپذیر

متأسفم، بیشتردقت کن  فزایش می توانیم باهم بازی هایی بکنیم که میزان دقت را ا
.  می دهد

ی برسی برای اینکه به پیشرفت نهای
هنوز یاید خیلی تالش کنی 

.  به پیشرفت نهایی خیلی نزدیک شده ای



بهیمقوایکارتهایتوانمیقبلتمرینهایانجامازپس
آندرراخانوادههمهایواژهوکردتهیه7×5ابعاد

:مثالانوشت،

شودیمموجبدیداری،حافظهتقویتبرعالوهتمریناین
مهودرندریشهیککلماتاینکهکنددرککودک
.شوندمینوشتههممانندوهستندخانواده

خاص            خصوصی
مخصوص       اختصاصی
خواص          خاصیت



دیداری( دقت)تقویت تمیز -الف
کهیددتدارکآموزدانشبرایهاییبایدتمرینمشکلایندرمانبرای

:دارندقراراشدیداریمتعددهایادراکیحیطهدر
یکتفاوتتشخیصبهتواناییاین:دیداریتمیزدرتوانایی:الف
:تشخیصتواناییمثالامیشودمربوطدیگرچیزازچیز

(ذ)از ( د) (ش)از (س)

(غ)از ( ع) (ز)از ( ر)

(چ)از ( ج) (ق)از( ف)

(گ)از( ک) (خ)از( ح)



اریفعالیتهایی برای تقویت توانایی در دقت دید
مت درستون س. سانتی متر تهیه کنید10×7کارت های مقوایی در ابعاد •

راست کارت،یک حرف می نویسیم و در ستون سمت چپ چند حرف
ت سپس از دانش اموز میخواهیم حرفی را که در سمت راس. مینویسیم

:نوشته ایم بین حروف سمت چپ جدول بیابد

خ-ح -ک-ع–ج –ص –ی –چ  ج

ذ-م –ا –د -و-ز-ر د

س-گ –ل –ی –م –ن -ک  ل

ح-ج –گ –ی –ک –ل  گ 



ودرسمتسانتیمتر10×7ابعادبهمقواییهایکارت•
دبایآموزدانش.مینویسیمکلمهیکآنراست
.ندکپیداچپسمتکلماتبینازراکلمههمان

درویش-دوش-سازش-دانش-رانش دانش

دائم-حاتم-قائم-نادم-خانه حاتم



ادراک نقش از زمینه-ب

آن یک مهارت ادراکی ،که به تشخیص یک چیز از زمینه ی محیطی•
با داشتن این مهارت می تواند حروف کوچک          . مربوط می شود

را در میان این واژه ها به خوبی درک کند و بین هرکدام « ت»و « ب»
. ازآن حروف وکل کلمه تمیز قائل شود

شستشو      مسبب         مستاجر         مستاصل 



ینهفعالیتهایی برای تقویت ادراک نقش از زم
ین باطراحی شکل هایی ازکودک می خواهیم دور شکل هایی که تعی-1

.می کنیم، یک دایره رسم کند

تهیه وحروف الفبا رادرجهات مختلف می 10×7کارت هایی به ابعاد-2
عیین نویسیم ومی خواهیم بدون چرخاندن کارت ،یکی ازحروفی که ت

.کردیم را شناسایی ویا دورآن خط بکشد



خاص نقاشی یا طرح هایی تدارک می بینیم که درآن یک یاچند تصویر-3
.درآن پنهان باشد ومی خواهیم که آنها را بیابد

تهیه وحروفی درهم می نویسیم ومی خواهیم دور 10×7کارت هایی به ابعاد -4
.حرف خاصی دایره بکشد

ایره یک صفحه ازکتاب کودک انتخاب وازاو می خواهیم دورحرف خاصی د-5
.  بکشد

ام یک کدام کلمه است چهارحرف دارد ون:مثال. از معمای کلمه استفاده کنید-6
.حیوان است 



اکمال دیداری-پ
شان داده این مهارت به توانایی بازشناسی یک چیز، بدون آنکه کل آن ن•

:یداریفعالیتهایی برای تقویت اکمال د.شود اطالق می شود
ودک می کارت هایی که واژه هایی سایه دارونسبتا ناقص ، برآن نوشته شده وازک-

:خواهیم آن کلمات را باز شناسی کند مانند نمونه



:تکمیل شکها•



کامل کردن حروف ناقص•



تیفعالیتهایی برای تقویت دیداری حرک
:پررنگ کردن تصاویر•



اریفعالیتهایی برای تقویت توالی دید
-دادر-آزرو-ردخت-مارد:مثال•
راهاآنبترتیبهبایداووکنیممیمعرفیکودکبهنفرراچهاریاسه-1

دهدنشان
پسسومیدهیمانجامبدنیحرکتچندوایستیممیآموزدانشجلوی-2

.دهدانجامترتیببهراهاحرکتهماناومیخواهیماز
بهایمنوشتهحرفچهاریاسهانرویکهرامقواییکارتیک-3

یممیخواهاوازوکردهمخفیراکارتسپسمیدهیمنشانآموزدانش
.ببردنامچپبهراستازترتیببهدیدهکهراحروفی

ج-س -ط–ی –ک 



ادامه توالی دیداری
قبالا روی . چند دانش آموز را به حیاط مدرسه می آوریم-4•

موزاییک ها مربع هایی رسم کرده و روی هر مربع ، یک حرف
به ازیکی از دانش آموزان میخواهیم روی یک حروف. مینویسیم

نگاه آ.  دلخواه بایستد و به همین ترتیب چهار حرف را ادامه دهد
تحت از دانش آموزان دیگر که برای تقویت توان توالی دیداری

ف آموزش هستند، می خواهیم تا حروفی را که وی روی آن توق
داد بیشتری مجدداا همین کار را با تع. کرده بود، به ترتیب نام ببرد

.حروف تکرار میکنیم



شنیداری( دقت) حساسیت
وش کودک برخی از غلط های دیکته به حساسیت شنیداری دانش آموز مربوط میشود یعنی گ•

.در شنیدن صدا ها حساس نیست
ا انواع صدا مربی میتواند چند وسیله ی صدا ساز بسازد تا دانش آموز از آن استفاده کند و ب•

.آشنا شود
ه از دانش آموز بخواهید چند وسیله صدا ساز درست کنند و صدای آن را با هم مقایس-1•

.نمایند 
به صدا های مختلف حیوانات را در یک نوار کاست ضبط کرده از کودک می خواهیم-2•

.آنها گوش دهد و صدای هر کدام را تشخیص داده و نام ببرد
به صدا های مختلف مثل گریه ، خنده، سرفه، چک چک آب، باران ، ضربه ی انگشت-3•

یا سی دی در، ضربه ی انگشت به شیشه، برخورد توپ با زمین و امثال اآن را روی نوار کاست
ضبط کرده و از دانش آموز می خواهیم صدای هر یک را گوش داده و صدای هر کدام را 

.تشخیص دهد
کی را بنوازید ، بعد ی( دو–سی -ال–سل –فا –می -ری-دو) صدای نت های موسیقی -4•

.از آن نت ها را نواخته ، از وی میخواهیم نت نواخته شده را تشخیص دهد
کودک می سپس از. صدای رادیو را کم میکنیم طوری که به زحمت قابل تشخیص باشد -5•

.دخواهیم رادیو را گوش کند و سعی کند مطالب آن را درک کرده و برای ما بازگو کن



تقویت حافظه شنیداری

واهید سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخ•
سپس . ندپس از این که هر سه را گفتید، آن را بازگو ک
ابق رشد چهار کلمه و به همین ترتیب پیش روید تا مط

سنی و طبیعی خویش از از حافظه ی شنیداری 
.برخوردار شود



پرورش دقّت
اهمبجزییچندموردیایکدراماهستند،هممشابهکهراتصویردو-1

ویرراتصدوبینهایتفاوتکهوبخواهیددهیدرانشاندارنداختالف
.دهدنشان

هکایکلمههرکارتورویتهیهسانتیمتر7×5ابعادبهکارتتعدادی-2
واهیدبخآموزوازدانشباشدافتادهجا...واییانقطهیادندانهحرفیک

.کندراپیداکلمهنقص



مشکالت مربوط به آموزش
می گوفت –خش –روباها -شوده ام-بنده گان  -تجربها : مثال•
تدریس آن چه به مشکالت آموزشی مربوط می شود توسط آموزگاردانش آموز•

.صورت گیرد بهتر خواهدبود

:آموزگار بالحنی صمیمی می گوید ِِ ، آموزشبرایِ •
ر کلمه ی بعضی از این کلمه ها طوری است که وقتی من آن را بیان می کنم شما منتظ•

ی شوید شمامتوجه م(شانه –خانه –خامه –نامه )مثال وقتی می گویم .دیگری نمی مانید 
ظر می اما گاهی هم کلماتی رامی گویم که شما منت. که اسامی چیزهایی رامی گویم

می رساند مانید که ادامه ی آن رابشنوید زیرا آن کلمه به تنهایی ، مقصود مرا به شما ن
(کفشِ قرمز-قندانِ سفید–مدادِحسن )مثال 

،  شما منتظرکلمه بعدازچندجلسه بازی به ترتیب باال فقط  می گوییم هروقت بعدازکلمه•
.ید آن را بنویس( ه)واگر منتظر کلمه دیگر نبودیدبا « ِ»  دیگر بودید بااین

ف، در مورد نوشتن واژه های خواهر، خواب وامثال آن با گفتن داستانی درمورد حرو•
ا بسیار که الل است وصدایش در نمی آید ام« و» مثالا داستان حرف . آنان را توجیه کرد

ا می عالمند است که ال اقل در برخی واژه ها بیاید مثل دانش آموزی که الل است ، ام
.خواهد در کالس شرکت کند



دیکته(دیداری، شنیداری، حرکتی، بساوایی)روش چند حسی

در جملهنگاه کردن کلمه و به کار بردن آن: معنی کردن و تلفظ•
ا دیدن، خواندن، هجی کردن، رد گیری کلمه ب: تصویر سازی•

انگشت و نوشتن آن در هوا
دیدن کلمه، تجسم و هجی کردن آن در ذهن با چشم: یادآوری•

.ار کننداگر درست تجسم نکرده اند، این فرایند را تکر. بسته
.ابنوشتن کلمه از حفظ و مقایسه آن با کت:نوشتن کلمه•
شتند پوشاندن روی کلمه و نوشتن آن و اگر درست نو:تسلط•

. دمجدداا روی آن را بپوشانند و دو باردیگر هم آن را بنویسن



روش فرنالد برای دیکته
وتلفظ معلم و تماشا کردن 25×10نوشتن کلمه روی کاغذ -1

دانش آموزان
 آن روی ردگیری کلمه با انگشت و چند بارخواندن آن و نوشتن-2

کاغذ دیگر
را تکرار کند و 2نوشتن کلمه از حفظ، اگر غلط نوشت مرحله -3

ه در از کلماتی ک. اگر درست نوشت آن را در جعبه ای قرار دهد
.فاده می شودجعبه بایگانی می شود بعداا برای نوشتن داستان است

ه را در مرحله بعد دانش آموزان با نگاه کردن به معلم، آن کلم-4
.یاد می گیرند، آن را می گویند و می نویسند



راهبردهایی برای بهبود دستخط
فعالیت های پای تخته-1
الگو ها و قالب ها-2
رد گیری-3
ترسیم بین خط ها-4
نقطه چین-5
رد گیری با کاهش نشانه ها-6
کاغذ خط دار-7
قالب خطوط-8
دشواری حرف-9

سرنخ های کالمی-10



فعالیت های پای تخته-1

نتوامیآزادودرشتحرکاتکمکبه•
اشکالاعداد،کلمات،حروف،نوشتن

تانمودتمرینراخطوطهندسی،
انانگشتودستبازو،شانه،هایماهیچه
.شودتقویت



الگو ها و قالب ها-2

.ببریدپالستیکیامقواازراایکلمهشکل•
نگیرمداد،رنگیانگشتبابخواهیدآموزدانشاز•

.کندگیریردراکلمهدورتادورشمعیمدادیا
.نکندتحرکتابچسباندکاغذبهراشدهبریدهکلمه•
کلشهم،پالستیکیامقوارویکلمهبریدنبا•

رانظرموردکلمهشده،ایجادحفرههموشدهبریده
.دهدمینشان



رد گیری-3

کاغذرویرنگپرسیاهرنگباراحروف•
از.ددهیقرارزرورقآنرویوبنویسیدسفید
تانگشباراحروفشکلبخواهیدآموزدانش

دایرهوموربخطوطبااول.کندردگیری
،عمودیوافقیخطوطوسپسکنیدشروع
.یدکناستفادهاعدادوحروفهندسی،اشکال



ترسیم بین خط ها-4
دوتاییخطوطبینراحروفتمرینبخواهیدآموزدانشاز•

وجهتدادننشانبرایاعدادوهافلشاز.بنویسدراذیلطرح
.کرداستفادهتوانمیخطوطتوالی

ح



نقطه چین-5

ز تقطه چین ابتدا شکل کلمل حروف را بکشید وبعد با استفاده ا•
قطه ها طرحی از همان شکل بکشید تا دانش آموز با وصل کردن ن

. شکل را کامل کند

داسداس      



رد گیری با کاهش نشانه ها-6

دانشازوبنویسیدکاملطوربهراایکلمهیاحرف•
اولبخشسپس.کندردگیریراآنبخواهیدآموز

هکرابخشیبخواهیداوازوبنویسیدراحرفآن
رالمهکیاحرفآنسپسوردگیریایدنوشتهشما

یددهکاهشقدرآنرانشانهآنسرانجام.کندکامل
تماماتبخواهیداووازماندباقیآنازجزئیفقطتا

.بنویسدراکلمهیاحرفآن

ص



کتهشیوه خود پرسشگری برای نوشتن دی
آیا این کلمه را بلدم؟-1
(تعداد بخش ها را بنویس)در این کلمه چند بخش شنیدم؟-2
.من باید این کلمه را از حفظ بنویسم-3
آیا تعداد بخش ها را درست شمردم؟-4

ارم؟ اگر تعداد بخش ها را درست شمرده باشم به امالی کدام بخش شک د
.باید زیر آن خط بکشم وسعی کنم دوباره آن را بنویسم

بی وقتی کلمه را درست نوشتم به خودم می گویم که دانش آموز خو-5
.تالش کردم وامالی کلمه را درست نوشتم. هستم



اختالل ریاضی



ضرورت اجرای آزمون هوشی قبل از درمان

میزانوکسلر،هوشآزمونبااجرای•
انشدوغیرکالمیکالمیهوشبهرکلِ

انموانتظاراتآیدمیدستبهآموز
اوهوشیبهرهبامتناسبراازکودک

.کنیمتنظیم



نگه داری ذهنی
اییتوانازحاکیکهدهدمیپاسخیدربرابرهرآزمونکودکمرحلهدراین•

دارندریظاهتأثیرتغییرات،کهیابدمیدراودرواقع.اوستذهنیدارینگه
:کندمیدفاعخودهایپاسخازتبییننوعسهسیلهبهو

همانیایناصل-1•
شدههاضافآنبهچیزیونهشدهکمآنازچیزینه،استچیزقبلیهماناین•

.است
جبران-2•
کدامرسیموبعدازاوبپدرآوریمسوسیسشکلبهراشکلیگلولهخمیراگر•

کهاستدرست.استمساویهردوحالت":گویدمی؟اوتراستبزرگ
ینازککهکردهدرکیعنی"ترشدهنازکدرعوضامابلندترشدهخمیر

.استکردهراجبرانآنبلندیخمیر،
پذیریبازگشت-3•
بهراشکلسوسیسخمیرتوانیممیکهکندمیاستداللکودکباالمثالدر•

.درآوریمشکلایگلولهیعنیاشاولیهشکل



نگهداری ذهنی
مرحله نگه داری 

ذهنی
یمرحله بینابین مرحله ی عدم نگه 

داری ذهنی 
موضوعات

سالگی8-7 سالگی6-7 سالگی6تا مفهوم وزن

12-10 " 10 " 9-8 مفهوم حجم

" 7 6" " 5-4 مفهوم عدد

" 12-11 " 9-7 " 7-5 احجام فضایی

سالگی8بعداز " 7 7-6" طول 

" 5-4 " 4 " 4-3 نگه داری ذهنی 
مجموعه های 
ه کوچک نا پیوست

" 7 " 6 " 6-5 سطح



نظام تحول روانی پیاژه
یکی پیاژه درنظام تحول روانی خویش،توجیه عدد رابه صورت غیرژنت

الل یعنی فهم یک عدد، مستلزم درک واستنباط آن ازخ. نمی پذیرد
:اعمال ذهنی است که عبارتند از 

گروه بندی یا طبقه بندی -1•
ردیف بندی -2•
جنبه ی اصلی اعداد-3•
جنبه تربیتی اعداد-4•
نگه داری ذهنی -5•



ردیف بندی •
ندی توانایی گروه ب.این توانایی به درک روابط می انجامد•

وردیف بندی کودک راقادر می سازدکه مفهوم عددرادرک
ساله نمی تواند چندعروسک گوچک 4یک کودک .کند

وبزرگ را از کوچک به بزرگ وبلعکس ردیف بندی 
ساله باآزمایش وخطا این 7تا5درحالی که کودک .کند

.کارراانجام می دهد
نگه داری ذهنی •
سالگی تاحدودی قادراست همه جنبه 5تا7کودک درسنین •

سالگی می تواند ابعاد 7های اشیائ رادرذهن نگه دارد وبعداز 
.بیشتری رادرذهن خودنگه داری نماید



پرسشنامه تشخیصی یک تا سه سالگی







تمرینهای پیشنهادی برای پرسش ها
(بزرگ–کوچک–زیاد–کم)مفهوم1-پرسش•
وچککومفهومکنیدراانتخابوبزرگکوچکایمیوهیاسیبیک•

.دهیداموزشراوبزرگ
•

(پایین–باال–رو–زیر)مفهوم-2پرسش•
لمهکزمانهم.قراردهیدتختباررویویکزیرتختباررایکتوپی•

تاکندظتلفهماوشماهمراهبخواهیدوازکودککنیدراتلفظیزیریارو
.گیردشکلدراومفهوم

(نزدیک  -دور)مفهوم -3پرسش•
کی نزدیک بانشان دادن تصویریک ماشین ودو آدم که نسبت به ماشین ی•

.ویکی دورتر ایستاده است آموزش دهید



(عقب-جلو )مفهوم -4پرسش •
ان ازواژه های یک ماشین پالستیکی برداشته وآن را جلووعقب ببرید وهم زم

.هدجلو وعقب استفاده کنید وازکودک بخواهید همین عمل راانجام د
(عمق یا گودی)مفهوم -5پرسش•
مقداری خمیر دراختیار کودک قراردهید تا درآن گودی های مختلف•

.ایجادکند
(بلند-کوتاه )مفهوم -6پرسش•
بگویید درکنار کودک روبروی آینه بایستید و با نگاه کردن درآینه•

.قدکدام یک از شما کوتاه وکدام بلند است

طرز صحیح دست گرفتن مداد-7پرسش •
مدادهابب باقطرهای مختلف به کودک بدهید وازاوبخواهیدآن •

.  نا کنیدهارادردست بگیردوتدریجااورابانحوه ی صحیح گرفتن مدادآش



کنترل مدادوکشیدن خط-9و8پرسش •
خط یک روان نویس یاماژیک دراختیار کودک قرارداده تاآزادانه باآن•

.خطی کند وتدریجاکنترل مدادرافراگیرد
(مارپیچ ودایره –افقی –عمودی )رسم خط 15الی -10•
س ازکودک اشکال مختلفی رسم کنید، بعدیک خط عمودی بکشیدوسپ•

ز این که بخواهید تااشکال وخطوطی راکه کشیده اید،تقلید کندپس ا
ه رابه او مهارت این کارراپیدا کرد ، به ترتیب خط افقی، مارپیچ ودایر

.آموزش می دهیم
(  ورق زدن کتاب) -16•
دهیم کتابی که اوراق آن ازجنس پارچه است رادراختیار کودک قرارمی•

د تهیه وروی تاورق بزند برای تهیه ی این کتاب می توانید چندپارچه سفی
نید تا هرورق یک شکل رسم کنید وبرای آن یک جلدمقوایی درست ک

.کودک آن راورق بزند



( مهارت در جمله سازی وتکلم) 19الی17•
ت رف-من-بابا )پس ازاین که کودک ادای یک کلمه را فراگرفت •

وآن را بیان کرد ،شماهمان کلمه رابه اضافه ی کلمه ی دوم برای (
."بابارفت بازار"وییدبگ"شما بگویید"بابا"مثال اگراوبگویید .اوتکرارکنید

(مهارت در حافظه ی دیداری ) -20
اپشت اشیایی راتهیه کرده ویکی یکی به اونشان دهید وسپس آن هار•

فی شده سرتان مخفی کنید وازکودک بخواهید بالفاصله نام شیئ مخ
رابگویید

(حافظه شنیداری ) -21•
ا بازگو یک کلمه بیان کنید وپس ازسی ثانیه ازاوبخواهید آن کلمه ر•

شیئ این تمرین راآن قدر انجام دهید تابتواند درحدود سی ثانیه.کند
.  رادرحافظه ی کوتاه مدت خویش نگه دارد



(   یک وبیش از یک) مفهوم-22•
هید تعدادی شکالت رادریک سمت ویک شکالت رادر سمت دیگر قرا د•

کالت ووقتی که ش.وازکودک بپرسید کدام سمت رامی خواهد،زیاد یا کم 
یک "ن های زیادراانتخاب کرد ، به شکالت تک اشاره کنید وبگویید ای

ره ضمن بازی بامهره ها از کودک بخواهید ابتدا یک مه. شکالت است"
یش وسپس چندمهره بردارد آن قدر این کاررا انجام دهید تااومفهوم یک وب

.ازیک رافراگیرد
(شنیدن وساختن قصه )25الی23•
ربود که سه بچه یک کبوت"ابتدابرای کودک قصه های بسیارکوتاه بگویید ، •

.یدسپس داستان های بلندتربگوی"داشت وبچه هایش رابزرگ کرد 
(شناسایی اشیا) -26•
ا راتلفظ سعی کنید اشیای پیرامونش رابه کودک نشان داده وهم زمان نام اشی•

.  کنید
(شناسایی اندام ها) -27•
آن تصویر یک آدمک را به کودک نشان دهید وبانشان دادن هراندام ، نام•

.رابگویید



(  شناسایی اجزای صورت) -28
استفاده کنید واجزای صورت راهم زمان....ازبازی چشم چشم دوابرو •

.دهدباتلفظ نشان دهید ،آن گاه ازاوبخواهید اجزای صورت شمارانشان
(  راه رفتن بدون کمک) -29•
یرید پس ازاین که کودک ایستادن راآموخت ، ابتدادودستش رامی گ•

.  برداردوکمک می کنیدیکی دو قدم راه برود، سپس قدم های بیشتری
(  باالرفتن ازپله) -30•
ودتان ابتدایک دست کودک را به نرده بندکنیدودست دیگرش راخ•

راخودتان بگیریدوازپله اول به پله دوم قدم بردارید واگرالزم شدکودک
ه آسانی ازپله به سمت باال بکشید بعدازچندبارتمرین که کودک قادرشد ب

.  باالبروددیگرنیازی نیست که به اوکمک کنید



(پریدن وایستادن روی یک پا) -32و31•
ااززمین به ابتداتمرین راخودتان انجام دهید وچندباربه کودک کمک کنید ت•

.رارکنید سمت باال بپرداین کارراتاهنگامی که مهارت کافی پیداکندتک
(برای سینه خیز وچهاردست وپارفتن) -34و33•
ویق اگرکودک به اندازه کافی چهاردست وپانرفت سعی کنید اوراتش•

مهارت دراین کارباهماهنگی دونیم کره .کنیدتااین اعمال راانجام دهد
.مغزارتباط دارد

(پاسخ دادن به محرک های صوتی ) -35•
اه وآن گ.ابتدا خودتان درحضورکودک به محرک های صوتی پاسخ دهید •

وتی باپرشس ازکودک که صدای چی بود،اورابرای پاسخ به محرک های ص
.تحریک کنید

(تعقیب اشیا باچشم )-36•
اتشویق کنید یک ماشین پالستیکی را به این طرف وآن طرف ببرید وکودک ر•

.که باچشم حرکت ماشین را تعقیب کند



(هماهنگی حرکات دست وپا) 37•
.تری بیابدکودک رایاری دهیدتاتدریجا به هنگام راه رفتن هماهنگی بیش•
(  دست ورزی) 39و38•
وی هم چندبلوک پالستیکی به کودک بدهید ابتداخودتان آن هارار•

قلیدکند بچینیدوباآن یک پل وبعدیک خانه بسازیدتاکودک از شما ت
.ودراین کارمهارت یابد

(  پرتاب کردن) -40•
ت کنید یک توپ پالستیکی کوچک راانتخاب وبه سوی کودک پر•

وازاوبخواهیدهمین کاررااوانجام دهد
(تقلیدرفتار) -41•
لندشدن ، ب:حرکاتی انجام دهیدوازکودک بخواهید آن هاراتقلیدکند مثال•

....خم شدن، ایستادن، نشستن،و



(کشیدن وهل دادن اشیا)-43و42•
جعبه یک جعبه مقوایی داخل آن چنداسباب بازی قراردهید بعدازجلب توجه کودک•

رین راهل دهید وازکودک بخواهیدکه دراین کاربه شماکمک کندبعدازچندبارتم
.ازاوبخواهیدبه تنهایی آن کارراانجام دهد برای کشیدن به همین روش انجام دهد

(نخ کردن مهره ها ) -44•
یک مهره ی پالستیکی سوراخ دارویک سیم نایلونی رابه کودک •

سپس ازدومهره وسرانجام .بدهیدوازاوبخواهیدسیم راازدرون سوراخ عبوردهد
.ازچندمهره 

(برش کاغذ) -45•
دلخواه یک قیچی نوک پهن اما تیز رادراختیار کودک قراردهیدتاکاغذرابه اشکال•

.ببرد
(شکل سازی باخمیر) -46•
دوباآن مقداری خمیربازی دراختیارکودک قرارمی دهیدخودتان باخمیربازی می کنی•

.توپ درست کنیدوازکودک بخواهیدکه ازشماتقلید کند
(لی لی کردن ) -47•
رابااوتمرین بعدازاین که کودک توانست چندثانیه روی یک پابایستد لی لی کردن•

.کنید



( کسب برتری جانبی)-48•
نی عضو یع.درصورتی که برتری جانبی داردتمرین های الزم راانجام دهید•

.هایی که باید برتری یابند را بیشتر بکار گیرید
(  بازی های دسته جمعی) 49•
له ی درمرح.ابتدا کودک بامادربازی کند سپس پدرراهم شرکت دهند•

تدریج بعدی یک کودک و نهایتا چندکودک دیگررا در بازی وارد و به
.پدرومادرازبازی خارج شوند

(شادابی وکنجکاوی ) -50•
نظرسالمت اگرکودک از شادابی ونشاط کافی برخوردارنیست ،ابتدااورااز•

انی جسمی وذهنی بررسی کنیددرصورتی که سالم بود به لحاظ رو
های توجه داشته باشیدکه ممکن است رفتار. اورامورددقت قراردهید

.شماآن قدرجالب نباشدکه درکودک ذوق وشوق ایجادنماید



پرسشنامه تشخیصی سه تا شش سالگی







(انجام کارهای شخصی ) -2و1تمرین پیشنهادی برای پرسش •
.  دسعی کنیدبه تدریج کودک رادرانجام کارهایش تشویق کنی•

هایش بعدهاازحمایت خودبکاهیدتاسرانجام کار.ابتدااوراکمک کنید
.رامستقال انجام دهد

(نظم وترتیب ) -3پرسش •
ری ابتدا درجمع آو.برای اسباب بازی های او جعبه ای درنظربگیرید•

.د اوراکمک کنیدوبه تدریج سعی کنید به طورمستقل عمل کن
(مهارت های حرکتی) -6و5و4تمرین پیشنهادی برای•
ی باقراردادن ابزارالزم دراختیارکودک وبامشارکت وی ، اوراراهنمای•

.کنیدتابتواندبه طورمستقل عمل کند
(همراهی درخرید)-7•
دهیدکه برای خریدازمغازه اوراباخودببریدپس ازمدتی پول رابه دست اوب•

.به مغازه داربدهدوکاالرادریافت کند



(استقالل درخرید)-8•
ه روزهای اول باهمراهی شما سپس درروز های دیگر اوراتاچندقدمی مغاز•

.اری نمایدهمراهی کنید وپول مشخصی به اوبدهیدتا باآن کاالیی راخرید
(پرش جفت پا) -9•
.ردبا او بازی کنید تا بتواند به صورت جفت پا از روی زمین بپ•
(پرتاب توپ) -10•
بخواهید یک مینی بسکت به ارتفاع یک متر نصب کنید و از کودک•

.توپ را از باالی سرش به داخل آن پرتاب کند
(حفظ تعادل)-11•
های متر انتخاب کنید و زیر دو سر انت1سانت وطول 30تخته ای به عرض •

.ر کندتخته یک آجر بگذارید و از کودک بخواهید از روی تخته عبو



(بازی دسته جمعی با اسباب بازی)-12•
ودک سپس یک ک. ابتدا والدین و کودک سه نفری با هم بازی کنند•

گری را در بازی های بعدی کودک دی. دیگر را به جمع خود اضافه کنند 
.جایگزین یکی از والدین نمایند

(شناخت جهات مختلف)-14و13•
پ باال ، ابتدا در کنار کودک حرکت کنید و با گفتن عبارت دست چ•

ل با هم عم... پای راست باال، پای چپ باال ، حاال به سمت جلو، عقب
ت از او بعد از فراگیری این مرحله فقط با ادای کلمات چپ و راس. کنید

.بخواهید تمرین را ادامه دهد
(قیچی کردن)-15•
روی کاغذ ابتدا کودک آزادانه کاغذرا قیچی می کند وبعدباکشیدن خط•

.می خواهیم که روی خط راقیچی کند



(کپی کردن)-16
ر رنگ ابتدا از کودک بخواهید تصاویر کمرنگی که به او داده اید را پ•

.کند
پس از کسب مهارت در این کار ، از او بخواهید تا شکل های ساده ی•

.نقطه چین شده را پررنگ کند
(طبقه بندی اشیأ) -17
از تمرین های زیر به عنوان نمونه استفاده کنید•
. سه گوش های این صفحه را رنگ ابی بزنید: الف•
.چهار گوش های این صفحه را رنگ قرمز بزنید: ب•
.دایره ها را رنگ سبز بزنید: ج•

(ردیف بندی ) -18
برای این مورد از تمرین های مشابه زیر استفاده کنید•
.کودک باید مهره های زیر را از کمتر به بیشتر ردیف کند•



:طبقه بندی اشیا-19•
برای این مورد از تمرین های مشابه زیر استفاده کنید •
.شکل های همانند را در میان تصویر زیر با خط به هم وصل کنید•
:رسن اشکال هندسی-20•
برای این مورد از تمرین های مشابه زیر استفاده کنید •
م کند برای این مورد از کودک بخواهید اشکال مثلث مربع مستطیل را رس•
نام بردن کلمات ومتضاد آنها: بیان متضاد ها–21•
:تشخیص مشابهت ها -22•
به شکل سمت راست نگاه کنید و مشابه ان را بیابید•
برای این مورد از تمرین های مشابه زیر استفاده کنید•
:  تشخیص تفاوت ها-23•
برای این مورد از تمرین های مشابه زیر استفاده کنید•
.کدام تصویر با تصاویر دیگر متفاوت است•



:استفاده از ابزار-24
ر ابزارهایی مانند ترازو خط کش قیف چراغ قوه و امثال ان را د•

ه نحوه در ابتدا با او همکاری کنید ک. اختیار کودک قرار دهید
.استفاده از هر یک را یاد بگیرد

:جور کردن تصاویر تکه تکه -25•
که با مقوا آدمک درست کنید و مقوا را به کمک قیچی چند ت•

مک را از کودک بخواهید تکه ها را کنار هم گذاشته و آد. کنید
.درست کند

:تشخیص نقص تصاویر-26•
ر کدام تصاویر مختلف از اشیأ ، حیوانات و انسان بسازید که ه•

.هدیک نقص دارند و از کودک بخواهید نقص ها را تشخیص د



:10تا 1شمردن از -30
5تا 1بشمارد سپس از او بخواهید از 10تا 1از کودک بخواهید از •

ی به معکوس بشمارد و این تمرین ها را آنقدر ادامه دهید تا تسلط کاف
.دست آورد

:نگه داری ذهنی طول-31•
ثال یک ابتدا چند سیم نازک فلزی را با طول های مختلف تهیه کنید، م•

سانتی متر، یک سیم به طول5سانتی متر، دو سیم به طول 3سیم به طول 
رین حال سیم ها را روی هم بریزید و از او بخواهید بلندت. سانتی متر6

.سیم، کوتاهترین سیم و سیم های مساوی را بیابد
:تشخیص زاویه و انحنا-32•
انحنا را میتوانید با رسم شکل های مختلف مانند شکل های زیر، زاویه و•

.به کودک آموزش دهید



:جمع اعداد با استفاده از انگشت-33•
تفریق اعداد با استفاده از انگشتان-34•
:5جمع و تفریق تا عدد -35•
آشنایی با پول-36•
10جمع و تفریق تا عدد-37•
عمل جمع با استفاده از سکه–38•
آشنایی با رنگ ها-39•



• :برای داستان گویی-40
• .دتعدادی تصاویر مرتبط را در اختیار کودک قرار دهید تا با ان داستان بساز

• درک تناظر اعداد-41
• تشخیص اندازه-42

• تعدادی نی نوشابه با اندازه های متفاوت را در اختیار کودک قرار دهید و از او 
.بخواهید ان ها را به ترتیب اندازه ردیف کند

• تشخیص مساحت-43
• سطح تعدادی اشکال هندسی در اختار کودک بگذارید تا به ترتیب از کمترین

.تا بیشترین سطح ان را مشخص کند
• تشخیص وزن-44

• یک ترازو ی ساده در اختیار کودک قرار دهید تا اسباب بازی هایش را وزن 
.کند و سنگینی و سبکی هر یک را مشخص کند

•



تقویت نیمکره چپ
جمالت زیر و جواب های داده شده را مطالعه کنید و •

.بگویید کدام جواب درست است
بی مداد سیاه از مداد قرمز بلند تر است،مداد قرمز از مداد آ•

.کوتاهتر است ، مداد سبز از مداد ابی بلند تر است
مداد ها از بلند به کوتاه چه ترتیبی دارند؟•
سیاه، سبز، ابی، قرمز: الف•
سیاه، قرمز، ابی، سبز:ب•
سبز، سیاه ، ابی، قرمز: ج•



•

در هر گروه کلمه ای وجود دارد که از بقیه کلمات •
متفاوت است آن را پیدا کنید؟

میز، صندلی، مبل ،نردبان: الف•
ماست ،شیر، پنیر ، تخم مرغ: ب•
سنگ،خاک، شن، ماسه:ج•
کتاب ، مجله ، روزنامه ،تقویم: د•
بلند ، کوتاه ، پهن ، دراز:ه•



وقتی کودک واحد های هر مجموعه را بشمارد و •
ضمن شمردن ، آن ها را لمس کرده و کمی حرکت 

ار اما طرز قر)دهد تا ساختار مجموعه بزرگتر شود
در پس از موفقیت کودک(گیری ان به هم نخورد

این مرحله باید مجموعه های عینی 
...نو واقعی پیدا کنیم مثال گردو سیب و امثال آ•



فکر برای این که تصور کودک از ساختار اعداد ثابت نماند و•
است ، از کودک می)::( نکند که چهار فقط نمادی از شکل 

ی خواهیم چهار شئ یا چهار تصویر یا چهار نقطه را در شکل ها
.مختلف بچیند و آن را بشمارد



طول نوار . یدنوار مقوایی و یا فیبری به عرض یک سانتی متر تهیه کن10•
3سانتی متر و طول نوار سوم 2اول فقط یک سانتی متر طول نوار دوم 

.سانتی متر باشد10سانتی متر و به همین ترتیب تا طول نوار آخر باید 
ک میکند آنگاه به کودک میگوییم آنها را بشمارد با تداوم این کار او در•

.که در شکم هر عدد بزرگتر عددی کوچکتر قرار دارند
ر پس از این که دانش آموز این مفهوم را به خوبی آموخت ، نوار ها را د•

یک بار . بچیند10تا 1هم ریخته به کودک میدهیم تا آنها را به ترتیب از 
.از باال به پایین و یک بار از پایین به باال این کار را انجام دهد



•
مهره جدا کن و آنها را بشمار ، سپس بگو8ازکودکمی خواهیم از کیسه •

از هر رنگ چند مهره داری و روی هم چند تا میشود؟
حال آن چه . تا8تا سیاه میشود  5تا سفید است و 3مهره جدا کردم ، 8_•

.را عمل کردی با عدد و عالمت بنویس
انش بنابر این از د. این بار هدف مان آموزش تفریق یا کم کردن است•

هره آموز میخواهیم از کیسه های حاوی مهره های سیاه و سفید تعدادی م
ای آنوقت از او میخواهیم انها را بشمارد و بگوید چندت. تا5بردارد، مثال 

ار آن سیاه است و اگر مهره های سیاه را جدا کند چند تا مهره میماند؟ ب
یت این فعال. دیگر مهره ها را درون کیسه بریزد و همان کار را انجام دهد

.یابدها باید آنقدر ادامه یابد تا مفهوم تفریق های زیر را به خوبی در
•5-1=4                       5-2=3                    5-3=2

•5-4=1                       5-5=0                    5-0=5



مفاهیم مساوی ، بزرگتر ، کوچکتر

این بچه ها مادرشان را در آغوش میگیرند، ما هم به وسیله ی عالمتی-1•
وپ را در کار را انجام میدهیم ، انگار با دستان گشوده تعداد بیشتری ت

>عالمت به توپ های پایین نگاه کن و ببین با این. آغوش میگیریم 
.توپ های بیشتر در آغوش گرفته شده اند

.بین توپ ها عالمت مناسب بیشتر یا کمتر بگذارد-2•
.بین عددها، عالمت مناسب بیشتر یا کمتر بگذارد-3•



د و با دانش آموز باید بتواند طول را با واحد های مختلف بسنج•
یری با ترسیم شکل های مختلف و کنار هم گذاشتن انها اندازه گ

ین به این منظور تمر. واحد های مختلف را کشف و درک کند 
:های زیر پیشنهاد میشود 

بده یک میز نهار خوری نقاشی کن وروی آن چندسینی قرار-1•
.ببین درازی میز به اندازه درازی سینی است 

چندکتاب اندازه ی بلندی قفسه ی کتابخانه به اندازه ی بلندی-2•
است؟

اندازه ی درازای اتاق به اندازه ی درازای چندپیراهن است؟-3•
اندازه ی درازی مداد به اندازه ی درازی چند مدادتراش -4•

است؟



آموزش دسته های چندتایی 
یدباآن بیست عدد لوبیا دراختیار کودک قرار دهید وبگوی-1•

.تایی درست کند2چنددسته ی 
2نددسته  ی بیست عددلوبیا به کودک بدهید وبگوییدباآن چ-2•

تایی درست شد 3تایی ذرست کندوبعدبگویید چنددسته ی 
.وچندتاباقی ماند

تایی را انجام دهید بعداز 10به همین ترتیب همه دسته هاراتا•
موفقیت تمرین هارابا چوب کبریت انجام دهید 

ش باچوب کبریت دسته های ده تایی درآوریدوبایک ک-3•
چپ ببندید بارسم خطی متقاطع دسته های ده تایی را درسمت

ن وباقی مانده هارادرسمت راست قراردهید وزیرهردسته تعدادآ
:ها را بنویسید وبخوانید



اد بعدازموفقیت دراین مرحله می گوییم که اعد•
سمت چپ رادهگان واعداد سمت راست را یکان 

کان دهگان یعنی بسته های ده تایی وی.می گویند
.یعنی یکی ها

14یکی می شود 4ده تایی و1•
......یکی می شود....  ده تایی و ....•



ازدانش آموز می خواهیم که دربین اعدادزیر، •
.ندتعداددسته های ده تایی وتعداد یکی را مشخص ک

یکی 8ده تایی و7یعنی 78•
یکی   .....ده تایی و.....یعنی 45•
یکی ......ده تایی و  .....یعنی 30•



حل مساله
ی عمال بسیاری از دانش آموزان دراین زمینه دچار مشکل می شوند علت را م•

:توان دربین مشکالت زیر جستجو کرد 
.درخواندن ضعیف هستند ومتن مساله را نمی توانند بخوانند-1•
کلمات متن را می خوانند ،امادردرک مفهوم جمله ای که خوانده اند ، -2•

.دچارمشکل هستند
تقسیم مساله ای که دارای چندفعل هستند،را نم توانندبه عمل های مختلف-3•

.      کنند
.دردرک ترتیب وتوالی اطالعات مساله دچارمشکل هستند-4•
.خیلی فوری وبدون فکرکردن راه حل پیشنهاد می دهند -5•
د هارادر به هنگام نوشتن عملیات جمع وتفریق به خاطر نداشتن ِنظم ،عد-6•

.جای مناسب نمی نویسند 
.دقت کافی به نماد هاندارند-7•
ان ممکن است درعملیات حساب کردن مثل جمع وتفریق ویکان ودهگ-8•

.وامثال آن مشکل داشته باشند 



علچندفدارایکهعباراتیمفهوم،ودرکخواندنازپس•
رتیبتبههارافعلکهخواهیمومیکنیممیرابیاناست
7وگرفتمدادازرضا5حسن:مثال.کندبیانمابرای

.دادعلیمدادبه4وگرفتحسینمداداز
یاکمیبودناتوانمورددراینکودککهدرصورتی•

دآن،خوشدهانجامافعالبیانجایبهداشتمشکلدرآن
مدادازرضا5خواهیممیاوازیعنی.دهدانجامکارهارا

بعدمکثبگیردحسینمداداز7بعدکندومکثبکیرد
هارافعالیتاوصورتدراینبدهدعلیمدادبه4وکند

شود،رارتککارباراینچندینوقتی.کردخواهدتفکیک
.بودخواهدمشابهمسالهحلبهاوقادر



ت آموزش سازنده در ریاضیات مستلزم شرک•
ازگو تنها ب.فعال دانش آموزان دریادگیری است 

کردن معلم ونشان دادن روش های ریاضی 
ه اختصار توصیه زیراین مفهوم را ب.کافی نیست 
.بیان می کند

اگرفقط بگویی فراموش می کنم ،•
اگرنشانم بدهی به خاطرمی سپارم ،•
.اگرمرا هم شرکت دهی می فهمم •



تقویت نگرش حل مسله ای

• مثال درمورد مسئله کالمی است ونشان میدهد معلم ها می توانند ازنگرش 
(.1987لیندکویست،)های ابداعی برای حل مسائل حمایت کنند 

• جعبه ازشیرینی هایی راکه وستانش پخته اند 30مریم  می خواهد :مسئله 
چندجعبه دیگرباید بفروشد ؟.جعبه فروخته است 25تاحاال .بفروشد 

جعبه فروخته شد؟25•
• کی ی.معلم می پرسد که آیا کسی می تواند این مسئله رابا شکل نشان دهد 

.ازدانش آموزان شکل زیررا می کشد تامسئله را حل کند 
•



اول•



اول•



اول•



اول•



دوم•



دوم•



دوم•



سوم•



سوم•



سوم•



چهارم•



چهارم•



پنجم



پنجم•


