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  "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 

 

 

 

  

 

 

 

  

   


