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 سفیزاى تْساسی آهَسشطزح 

 (سیاضی)یادگیشیآؿٌایی تا هـىالت ٍیظُ : تؼتِ آهَصؿی ؿواسُ ػِ

 وپرورش آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و معاونت 

 آموزان با مطکالت ویژه یادگیری و رفتاریدانصواحد کارضناسی 

  خراسان رضویپرورش اداره آموزش و   
   

 

 

 

 

 

 



 :اّذاف طزح استاًی سفیزاى تْساسی آهَسش*

 

 پیؾ دتؼتاًی ٍ اتتذایییادگیشی دس همغغ -یاددّیتْثَد فشایٌذ 

 داًؾ آهَصاى یادگیشی داًؾ ٍ آگاّی هؼلواى ًؼثت تِ ؿٌاخت هـىالت افضایؾ  

 ایداد فشصت تالؽ دس خْت ووه تِ آًاى ٍ (دیشآهَص)ٍیظُ ٍ ػوَهیتغییش ًگشؽ هؼلواى ًؼثت تِ داًؾ آهَصاى داسای هـىالت یادگیشی ٍ
 ّای هٌاػة خْت احؼاع هَفمیت، افضایؾ اػتواد تِ ًفغ ٍ استمای ػغح اًگیضؽ ًؼثت تِ اداهِ تحصیل

 ًیاصپزیشؽ تفاٍت ّای فشدی داًؾ آهَصاى داسای ًیاصّای ٍیظُ ٍ یاسی آًاى دس خْت استمای هْاست ّای پیؾ 

 هؼلواى تا هشاوض تخصصی آهَصؽ ٍ تَاى تخـی هـىالت ٍیظُ یادگیشی ٍ فؼالیت ّای آًاى خْت اسخاع تٌْگام داًؾ آهَصاى آؿٌایی تیـتش
 ٍاخذ ؿشایظ 

 یادگیشی  هـىالت داسای ّذف ووه تِ داًؾ آهَصاى ساػتای تْشُ هٌذی اص سٍؽ ّای ًَیي آهَصؿی تا تَاًوٌذػاصی حشفِ ای آهَصگاساى دس 

 ًـاط ٍ پَیایی والع دسع تا تْشُ هٌذی اص سٍؽ ّای خالق ٍ فؼال یاددّی یادگیشی  افضایؾ 

 ػاصًذُ تیي هذاسع ٍ هشاوض تخصصی هـىالت یادگیشیهؤثش تؼاهل افضایؾ ٍ 

 هشاوض تخصصی  تا پیگیشی ٍ تذاٍم ّوىاسی داًؾ ٍآگاّی هؼلواى دس ساػتای تَخیِ ٍالذیي داًؾ آهَص تا هـىالت ٍیظُ یادگیشی خْت استمای 

 تشتیت ػفیشاى تْؼاصی آهَصؽ تِ ػٌَاى یاٍساى واسؿٌاػاى هشاوض تخصصی هـىالت یادگیشی دس ساػتای خثشاى ووثَد ًیشٍ ٍ فشصت هحذٍد
 ایي هشاوض خْت غشتالگشی ، پزیشؽ ٍ آغاص هذاخلِ تٌْگام تشای داًؾ آهَصاى هشتَعِ تِ ٍیظُ دس هَسد هـىالت خفیف ٍ هتَػظ 

ِواّؾ ًشخ تىشاس پایِ ٍ پیـگیشی اص پیاهذّای ًاگَاس سٍحی،اختواػی ٍ التصادی  ًاؿی اص آى تشای داًؾ آهَص،خاًَادُ ٍ خاهؼ 
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 :چند نکته*

ّای آهَسضی  بستِ ّای آهَسضی سفیزاى با استفادُ اس هطارکت ٍ ّوکاری سزگزٍُ *
ٍ پزٍرش  کل آهَسش ٍ پزٍرش ٍ ادارُ آهَسش داًص آهَساى با هطکالت یادگیزی ادارُ 

ٍ با ّذف بْزُ هٌذی 1397-98استثٌایی استاى خزاساى رضَی در سال تحصیلی
سفیزاى بْساسی آهَسش در راستای کوک بیطتز بِ هعلواى عشیش ٍ داًص آهَساى دارای  

 .ارسال هی گزددچٌذ ضوارُ هتَالی ٍ در طی تْیِ ضذُ است هطکالت یادگیزی 

در تْیِ ایي فایل اس هٌابع هختلف استفادُ ضذُ است کِ اصطالحات گًَاگَى ّوچَى  *
هَرد ... ًاتَاًی ّای یادگیزی،اختالالت یادگیزی ،هطکالت یادگیزی،ًارسایی یادگیزی ٍ

اضارُ قزار گزفتِ است ٍلیکي در ایي فایل با ّذف ایجاد ادبیات هطتزک ٍ اًسجام هطالب 
 .در بزخی هَارد اًذکی تغییز ٍ تلخیص صَرت گزفتِ است

تصاٍیز استفادُ ضذُ در ایي فایل تٌْا بِ هٌظَر کوک بیطتز بِ فْن هَضَعات هطزح  *
ضذُ هی باضذ ٍ اس ایٌتزًت ٍ سایز هٌابع هَجَد استخزاج ضذُ است ٍ لذا الشاهاً کَدکاى 

 .صاحب تصَیز دارای هطکل یادگیزی ًوی باضٌذ



 تمذین تِ
 آهَصگاساى ػضیض ایشاى صهیي  

  وِ ػشؿاس اص ػـك ٍ هحثت ّؼتٌذ
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   واؽ 

  واؽ تَاًایی گفتي حشف دلن سا تا تَ هؼلن دلؼَصم داؿتن. 

 هي یه وَدن تا هـىالت ٍیظُ تگَین؛ تی پشدُ ػخي هی تَاًؼتن واؽ
 .یادگیشی ّؼتن 

 تَ خَب هی داًی هي فمظ تا تذسیغ ؿفاّی ٍ والهی ساُ تِ ! ػضیضمهؼلن
 .هي ًیاصهٌذ آهَصؽ ػولی ّؼتن ًوی تشم؛ خایی 

 تَ تا صثش ٍ ؿىیثایی خَد هشا اهیذٍاس ٍ تالؿن سا هضاػف ًوَدی ! خَتنهؼلن
اص تَ تشای یادگیشی هثاسصُ هی وٌن اها آٌّگ یادگیشی هي وٌذ اػت ٍ ؛ هي 

ٍ هشا هالهت ٍ هأیَع ًوی ؿَی ایي وٌذی اص هي ػپاػگضاسم وِ تِ خاعش 
 .ػشصًؾ ًوی وٌی 

 وٌیپیـشفت اًذن هشا تـَیك هی فْوی ٍ تَ هشا هی. 

 هي تَ سا هی ػتاین ٍ هذیَى تَ ّؼتن وِ فشصت وؼة تدشتِ ٍ یادگیشی سا
ًوی وٌی ٍ هشا تا اػتواد تِ ًفغ ٍ ًـاط تشای آیٌذُ ای تْتش  اص هي ػلة 

 .آهادُ هی وٌی
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 مشکالت ویژه یادگیری

 ریاضی
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 صهیٌِ دس ایػوذُ هـىالت تا یادگیشی، ًاتَاًی اساید آهَصاىداًؾ اص تؼیاسی

 .ّؼتٌذ هَاخِ سیاضیات فشاگیشی

  .ؿَدهی هحؼَب وٌٌذًُاتَاى  هـىالت خولِ اص سیاضیات دس یادگیشی هـىالت

 هـىل دچاس ػذدی هفاّین دسن دس ،یادگیشی سػاییًا دچاس آهَصاىداًؾ ّوِ

 صهیٌِ دس ؿذیذی ّایًاتَاًی وِ آهَصاًیداًؾ اص تشخی حتی ٍالغ دس .ؿًَذًوی

 صهیٌِ دس صیادی اػتؼذاد ٍ آیٌذتشهی سیاضیات ػْذُ اص خَتی تِ داسًذ، خَاًذى

 .دٌّذهی ًـاى خَد اص یووّ تفىش

  سیاضیات واستشد ٍ یادگیشی دس ؿذیذ ًاتَاًی تیاًگش هحاػثِ دس اختالل اصغالح

 .اػت

 

 هطکالت یادگیزی ریاضی
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 هختلفًظزیِ ّای ریاضی تز اساس هطکالت طثقِ تٌذی  

 :هـىالت سیاضی سا تِ ایي صَست عثمِ تٌذی هی وٌذ واػه

دس ایي اختالل افشاد آػیة دیذُ لادس تِ ًـاى دادى  : اختالل ریاضی کالهی -1

 .ًیؼتٌذؿَد، اسلام ػذدی وِ تِ آًْا گفتِ هی 

دس چٌیي هَاسدی دػت واسی اؿیاء ٍالؼی تَػظ : اختالل ریاضی توزیٌی -2

لادس ًیؼت چَب ّا سا وَدن : هثالػٌَاى تِ . وَدن دچاس اختالل هی ؿَد

 .تِ تشتیة اًذاصُ ّایـاى سدیف وٌذ

دس ایي اختالل وَدن لادس ًیؼت اػذاد چٌذ  : اختالل ریاضی خَاًذًی -3

 .تخَاًذصفحِ تاؿذ سا ٍػظ دس سلوی تِ ٍیظُ ٍلتی وِ 

دس ایي اختالل وَدن اػذاد سا یا تِ صَست ٍاسًٍِ : اختالل ریاضی ًَضتاری -4

 . یادداؿت هی وٌذهی ًَیؼذ ٍ یا اػذاد گفتِ ؿذُ سا تِ صَست هدضا 
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ایي اختالل تا ًاتَاًی دس دسن سٍاتظ سیاضی ٍ اًدام : اختالل ریاضی ایذُ ای -5

 9وَدن ًوی داًذ وِ ػذد : هثالتِ ػٌَاى . هحاػثِ رٌّی هـخص هی ؿَد

 .اػت 18ًصف ػذد 

دس ایي اختالل وَدن لادس ًیؼت چشایی یا چگًَگی : اختالل ریاضی عولی -6

اگش وَدن تفشیمی سا تِ ؿىل هثالً . ػولیاتی سا وِ اًدام دادُ اػت تَصیف وٌذ

 :اػتتِ ًوایؾ گزاؿتِ سا صیش اًدام دّذ اختالل سیاضی  ػولی 

4=2 – 7                         42 ;8 +20 

همَلِ پٌح ػَاهل هشتَط تِ ًاتَاًی ووی ػاصی سا دس ( 1969)چلفاًت ٍ ؿفِ لیي 

 :وشدًذدػتِ تٌذی 

هؼألِ      اػتؼذاد حل  -4اػتؼذاد والهی     -3فضایی    اػتؼذاد  -2َّؽ    -1 

 ّوثؼتگی -5
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فضایی سٍاتظ دسن دس اختالل 

 خَد تذًی تصَیش اص ًاچیض دسن 

ادساوی ـ دیذاسی ٍ حشوتی ـ دیذاسی تَاًایی دس اختالل 

خَاًذى ٍ صتاى هـىالت 

صهاى ٍ خْت اص ضؼیف دسن 

خاعشػپاسیتِ دس هـىل 

سیاضیات یادگیشی ساّثشدّای دس ًمص 

سیاضی اضغشاب 

 

 

 

 

 یادگیزی ریاضی هطکالتآهَساى دچار ّای داًصٍیژگی
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oریاضیات یادگیزی ًیاسّایپیص تذریس:   
 اص تَاًذهی سیاضیات لَی ّایپایِ ایداد تشای ًیشٍ ٍ ٍلت صشف ،گزاسیػشهایِ
 تشاًتضاػی ٍ تشپیـشفتِ فشایٌذّای یادگیشی ٌّگام تؼذّا وِ هـىالتی تیـتش
  .وٌذ خلَگیشی ،ؿًَذ هَاخِ آى تا آهَصداًؾ اػت هوىي سیاضی
 ٍ اػت ضشٍسی آى یادگیشی ٍ اػت اػاػی هفاّیوی ای،پایِ ػذدیپیؾ هفاّین

  .گواؿت ّوّت آى تذسیغ تِ تایذ تاؿذ ًگشفتِ اًدام واس ایي چٌاًچِ
 وِ اتتذایی اٍل سیاضی ّایصفحِ اص تؼضی تا ّوشاُ ػذدی پیؾ هفاّین اداهِ دس

 .ؿَدهی دادُ ًـاى ،اًذداؿتِ هذًّظش ًیض سا اّذاف ایي

 

 

 

 های یادگیری ریاضیآموزان دچار ناتوانیاصول آموزش به دانش
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 عذدی پیص هفاّین

 (اؿیا تٌذیگشٍُ ٍ تَدى یىؼاى هفَْم) ػاصیّواًٌذ .1
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 عذدی پیص هفاّین

 ( ّاآى تهته ؿواسؽ تذٍى تاییػِ گشٍّی تـخیص) اؿیاء ّایگشٍُ تـخیص.2
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 عذدی پیص هفاّین

 (اؿیاء تا اػذاد وشدى خفت) ؿواسؽ .3
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 عذدی پیص هفاّین

  اص تؼذ ّـت هثال عَس تِ وِایي گفتي تَاًایی) آیذهی هفشٍض ػذدی اص تؼذ وِیػذد تشدى ًام .4

 (آیذهی ّفت
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 عذدی پیص هفاّین

 (تحشیف ٍ ًَیؼی ٍاسًٍِ تش آهذى فائك صحیح، تَالی سػایت) دُ تا صفش اص اػذاد ًَؿتي .5
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 عذدی پیص هفاّین

 (یه تِ یه تٌاظش اؿیاء، گیشیاًذاصُ تخویي،) وشدى خفت ٍ گیشیاًذاصُ .6
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 عذدی پیص هفاّین
 (ّای ووّیتش اػاع تفاٍتاؿیاء وشدى هشتّة )ّای هتَالی اسصؽ. 7
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 عذدی پیص هفاّین 

 یىذیگش تا اخضاء ٍ ول تا اخضاء استثاط .8
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 عذدی پیص هفاّین

 (ػیٌی اؿیاء دخالت تذٍى ػذدی اػوال دادى اًدام) ػولیات .9
 ػایش ٍ دػت اًگـتاى هثل هلوَع اؿیاء حزف ٍ ػذد دٍ تفشیك ٍ خوغ ؿذى اًتضاػی تشای اػذاد هحَس

 . اػت هٌاػثی تؼیاس سٍؽ اتضاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادگیری اداره آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضویویژه کارضناسی دانص آموزان با مطکالت و واحد  آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش همکاری معاونت با  -طرح سفیران بهسازی آموزش



 عذدی پیص هفاّین
 (یادگیشی ًظام ػذدی)دّگاى ًظام . 10
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o  اًتشاعی تِ عیٌی هفاّین اس گذر:  

 

  آهَصداًؾ وٌذهی پیذا ػَق اًتضاػی هفاّین تِ ػیٌی هفاّین اص تذسیغ وِ ٌّگاهی

 .وٌذهی دسن تْتش سا سیاضی هفاّین

oاًتضاػی ٍ تصَیشی ،ػیٌی :ًوایذ عشاحی سا آهَصؿی هشحلِ ػِ تایؼت هؼلن. 

 هزوَس هشحلِ ػِ دس ضشب خذٍل آهَصؽ هاًٌذ

                                                           (هدؼن) ػیٌی                       (هدؼن ًیوِ) تصَیشی                   اًتضاػی     
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oهزٍر ٍ توزیي تزای ّاییفزصت کزدى فزاّن:   
 صیاد ّایفشصت تِ ًیاص سیاضی هفاّین تش تؼلّظ ٍ هْاست وؼة تشای آهَصاىداًؾ

 تِ اهىاى حذ تا هفاّین ایي اص تتَاًٌذ تا داسًذ توشیي ٍ هشٍس تشای هتؼذّدی ٍ
 .وٌٌذ اػتفادُ خَدواس صَست

 ّایٍسلِ اص تَاى هی ٍ داسد ٍخَد ّاتوشیي ایي حل تشای صیادی ّایحلساُ 
 .ًوَد اػتفادُ  ... ٍ ایسایاًِ ّایتوشیي ، ّاتاصی اًَاع توشیي،

 ٍ خوغ تیٌگَ ضشب، تیٌگَ تاًگشام، تاًگَ، ّایتاصی خولِ اص تاصی اص اػتفادُ

 ػذدی، اػتذالل تمَیت خْت ...ٍ ّاًَی تشج ساتغِ، دٍهیٌَ لَتَهی، تفشیك،
 .ؿَدهی پیـٌْاد سیاضی دسع دس سٍاتظ دسن ٍ فضایی تدؼن ػیال، َّؽ
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oجذیذ ّایهَقعیت تِ ّاآهَختِ دّیتعوین آهَسش: 

 عشح آهَصاىداًؾ یا هؼلن وِ صیادی ّایهؼألِ صَست تا تَاىهی هثال عَس تِ

 .داد تغییش سا ّاهؼألِ صَست ػپغ ٍ پشداخت توشیي تِ وٌٌذهی

 ّایهَلؼیت دس ایهحاػثِ اػوال واسگیشی تِ ٍ تـخیص هْاست وؼة ّذف 

       .اػت گًَاگَى ٍ خذیذ

oریاضی اصطالحات تذریس: 

 آهَختِ تایذ ٍ اػت خذیذ آهَصداًؾ تشای سیاضی دسع هفاّین ٍ اصغالحات 

  واسگیشی تِ دلیك لغت اها تاؿذ تلذ سا ػولیات آهَصداًؾ اػت هوىي .ؿَد

 .ًذاًذ سا ػولیات
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oِّآهَس داًص ضعف ٍ قَّت ًقاط تِ تَج:   

 تِ آهَصاى،ًؼثتداًؾ ّایًاتَاًی ٍ ّاتَاًایی اص اعّالع تش ػالٍُ تایذ هؼلّن

 آگاّی دّذ،ًیض اًدام تَاًذهی آهَصداًؾ وِ اػوالی ٍ سیاضی داًؾ ػغح

 .تاؿذ داؿتِ
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 درک هفَْم عذد ٍ ضٌاخت ًواد عذد

 تزخی راّثزدّای عولی جْت تقَیت درس ریاضی 
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  آهَسش ضزب

 درک هفَْم عذد ٍ ضٌاخت ًواد عذد

   تفزیق آهَسش
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 پاسل تزای تقَیت ادراک دیذاری ٍ آهَسش تزتیة اعذاد

 جوع  آهَسش  آهَسش تزتیة ٍ تَالی ٍ هفَْم قثل ٍ تعذ عذد 
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 آهَصؽ                                                            تاصی ٍادسان فضایی ٍ 

 سیاضی                                    آهَصؽ تشتیة اػذادهفَْم ػغح ٍ هؼاحت  
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 آهَساىریاضی داًص رٍش ّای کاّص اضطزاب 

 سیاضیایداد اؿتیاق دس داًؾ آهَصاى خْت یادگیشی 

  صهیٌِ ّای لزت تخؾ ٍ هَسد ػاللِ دس سیاضی دادىًـاى 

 وَتاُ هذت ٍ لاتل حصَل تشای سیاضی اّذاف تؼییي 

 ٍػایل ووه آهَصؿی هختلف خْت تذسیغ  اػتفادُ اص سٍؽ ّا ٍ 

 تِ تٌاػة تَاًایی آًاىوشدى ّوِ داًؾ آهَصاى تـَیك 

 اتْامٍ تذٍى اسائِ آهَصؽ ّای ؿفّاف 

  ٍفك دادى آهَصؽ سیاضی تا ػالئك داًؾ آهَصاى 
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ًتشػاًٌذ سیاضی اص سا آهَصاى داًؾ. 

ؿَد هی اضغشاب افضایؾ تاػث صیشا ؿَد پشّیض آهَصاى داًؾ تیي سلاتت ایداد اص. 

تاؿٌذ داؿتِ فؼال هـاسوت سیاضی والع دس آهَصاى اًؾ د. 

ؿًَذ تـَیك یادگیشی ٍ تحمیك٬وشدى فىش تِ آهَصاى داًؾ. 

داسًذ ووی اضغشاب تاؿٌذ وِ گشٍُ دس صیشا.ؿًَذ گشٍّثٌذی آهَصاى داًؾ. 

ؿَد تمَیت آهَصاى داًؾ تٌفغ اػتواد. 

هَخة آهَصاى داًؾ ٍ سیاضی هؼلن دٍػتاًِ استثاط  

 .ؿَد هی آًاى اضغشاب واّؾ

ؿشوت تِ تـَیك تایؼتی هی سا آهَصاى داًؾ  

 .ًوَد تمَیتی والػْای دس
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