اختالل ریاضی .اس کجا تفِوین ّ چَ کٌین؟؟
گفتین کَ اصطالح اختالل ریاضی صر هْرص صاًع آهْزاًی ثَ کبر هی رّص کَ فلیرغن صاغتي ُْظ عجیقی ّ ،ضالهتی کبهل صر
ثیٌبیی ّ غٌْایی ،صر اًجبم هِبرت ُبی هذبضجبتی ضقیف ُطتٌض .صر ایي گرٍّ صاًع آهْزاى ًمؽ جضی صر یبصگیری هِبرت ُبی
ریبضی از غٌبست افضاص گرفتَ تب فولیبت ریبضی ّ هطبیل هرثْط ثَ اصراک فضبیی ّ دل هطئلَ ّجْص صارص .هقوْال ایي هػکل ثَ
دضی اضت کَ صر تذؿیل ّ زًضگی رّز هرٍ هرتجظ ثب هِبرت ُبی ریبضی ایجبصاستالل کرصٍ اضت .استالل ریبضی هقوْال ثب فالیوی
ؽبُر هی غْص کَ غٌبست صلیك آى ُب ثَ تػشیؽ صرضت کوک زیبصی سْاُض کرص .صر طیل ایي فالین را ثب هثبل ُبیی ثرای صرک ثِتر
سْاُین آّرص .صر ایٌجب فضم تْاًبیی صرک ؾذیخ از هفِْم فضص ثَ رادتی ثَ چػن هی سْرص کَ سْص هوکي اضت فبهل ایجبص کٌٌضٍ
هػکالت ثیبًی یب هػکالت صیضاری ّ ًْغتبری صر فرص ثبغض.

هطکالت هزتْط تَ اعذاد
ضوارش طْطی ّار :صاًع آهْز صر غوبرظ افضاص هػکل صارص ّ غبهل رفبیت تْالی افضاصّ ،یب سْص غوبرظ هی غْص.
هفِْم عذد :هثال صاًع آهْز هفِْم فضص  4را ًوی صاًض یقٌی ًوی تْاًض  4هِرٍ را جضا کٌض .
ارسش عذد :صاًع آهْز ًوی صاًض  4از  3ثسرگتر اضت ّ ثر فکص.
خْاًذى عذد :هوکي اضت صر سْاًضى افضاصّیب سْاًضى افضاص غجیَ ثَ ُن اغتجبٍ کٌض هثال  7ّ5 ، 4 ّ3یب جِت سْاًضى را رفبیت ًوی
کٌض هثال  23را  32هی سْاًض ( .صر هْارص غضیض دتی لبصر ثَ سْاًضى فضص ًیطت )

هطکالت ًْضتي :
کپی عذد ٌُ :گبم رًّْیطی فضص هػکل صارص .الجتَ ایي هْضْؿ ارتجبط هطتمیوی ثب استالل صر ًْغتي صارص .
ًْضتي عذد ًْ :غتي فضص ًیبز ثَ اضتفبصٍ از دبفؾَ صارص  .ثٌبثرایي گبُی صاًع آهْز غکل فضص را فراهْظ هی کٌض ّ یب افضاص غجیَ ثَ
ُن را اغتجبٍ هی ًْیطض .هثال  4را  3هی ًْیطض ( هرثْط ثَ تْجَ ) یب غکل فضص را ًوی صاًض یقٌی  4را  6هی ًْیطض  .گبُی هػکل
هرثْط ثَ جِت یبثی اضت ّ فضص را ّارًَّ هی ًْیطض هثال  38را  83هی ًْیطض.

عولیات ریاضی
عالهت ُا را ًوی ضٌاسذ :صاًع آهْز ًوی صاًض  +یقٌی جوـ ثٌبثرایي هوکي اضت اغتجبٍ کٌض هثال; 5+3=3
هفِْم عولیات را ًوی داًذ :جوـ ّ تفریك را ثب ُن اغتجبٍ هی کٌض.
اضکال در ًذٍْ عولیات :گبُی صاًع آهْز ٌُْز از اًگػتبى ثرای فولیبت اضتفبصٍ هی کٌض ،ایي هْضْؿ صر ضغْح ثبالتر هبًٌض
جوـ ُبی افضاص صّرلوی ّ ...هػکالت ثیػتری را ثْجْص هی آّرص.
هطکل در دل هسالَ :گبُی صاًع آهْز فلیرغن ایٌکَ فولیبت ریبضی را هی صاًضػ¬ ،صر صرک هطبئل ریبضی هػکل صارص ّ ًوی
تْاًض رّاثظ ثیي اجسای هطبلَ را صرک کٌض.
در درک سهاى هػکل صارص
درضوارش پْل هػکل صارص
در هِارت ُای هذاسثاتی (جوـ -تفریك -ضرة -تمطین -کطر ّ )...هػکل صارص.

هالک ُای تطخیصی اختالل در ریاضیات
الف :تْاًایی ریاضی کَ تَ کوک آسهْى ُای استاًذارد ضذٍ فزدی اًذاسٍ ضذٍ است ،تا تْجَ تَ سي تقْیوی ّ ُْش اًذاسٍ گیزی
ضذٍ ّ تذصیالت هتٌاسة تا سي فزد تَ هیشاى قاتل هالدظَ ای پاییي تز اس دذ اًتظار است.
ب :اختالل در هالک الف در پیطزفت تذصیلی یا فعالیت ُای سًذگی رّسهزٍ کَ هستلشم تْاًایی ریاضی است تَ طْر چطن گیزی تاثیز
هی گذارد .
ج :اگز یک ًقیصَ دسی ّجْد داضتَ تاضذ هطکالت در تْاًایی ریاضی هعوْال تزهطکالت ُوزاٍ تا ًقیصَ اضافَ هی ضْد.

تزای تطخیص اختالل ریاضی هی تْاًیذ:
سطخ پیطزفت تذصیلی در دساب را تعییي کٌیذ:
ثب ا ضتفبصٍ از آزهْى ُبی پیػرفت تذؿیلی ّ آزهْى ُبی هقلن ضبستَ هی تْاى هیساى پیػرفت صاًع آهْز را تشویي زص صر دیي اجرای
آزهْى ثَ هػبُضٍ ی صاًع صاًع آهْز صرثبرٍ لْاًیي ّ دمبیك ثٌیبصیي ،فولکرص اّ صر دل هطبیل ّ افوبل ریبضی (چِبر فول اؾلی) ّ
رّیکرصُبی اّ ًطجت ثَ دل هطئلَ ثپرصازیض.

ًاُوخْاًی ُای هْجْد تیي تْاى تالقٍْ ّ پیطزفت تذصیلی را هطخص کٌیذ:
ثب همبیطَ ی ضغخ پیػرفت تذؿیلی صاًع آهْز ثب تْاى ثبلمٍْ ی تشویٌی اّ ثرای یبصگیری هی تْاى هػشؽ ًوْص آیب صاًع آهْز ثبالتر
از دض تْاى ثبلمٍْ اظ پیػرفت کرصٍُ ،ن ضغخ ثب آى ّ یب پبییي تر از آى پیػرفت کرصٍ اضت.
ثرای هثبل یک صاًع آهْز  :یب  21ضبلَ هقوْالً صر کالش چِبرم صرش هی سْاًض .سْاًضى ّ هذبضجَ کرصى اّ ُن ثبیض صر ضغخ کالش
چِبرم ثبغض اگر ایي صاًع آهْز هثل یک غبگرص کالش اّل یب صّم هذبضجبت ریبضی را اًجبم صُض ّ صر دض کالش ضْم یب چِبرم ثشْاًض
هقلْم اضت کَ ُْظ هتْضغی صارص ّ هی تْاى اّ را یک صاًع آهْز صچبر ًبتْاًی یبصگیری صر ریبضیبت صر ًؾر گرفت.

خطاُای داًص آهْس را در هذاسثات ریاضی ّ استذالل هعیي کٌیذ:
لضم ثقضی فجبرت اضت از هغبلقَ ی فولکرص صاًع آهْز صر تکبلیف ریبضی ثرای ایي هٌؾْر هفیض اضت اًْاؿ سغبُبیی کَ صاًع آهْز
هرتکت هی غْص ّ رّظ ُبیی کَ ثرای دل ّ هذبضجَ هطبیل ریبضیبت ثَ کبر هی ثرص هقیي ّ هػشؽ غْص.

سغبُب را هی تْاى از عریك فٌْى غیررضوی از لجیل تجسیَ ّ تذلیل سغبُب صر تکبلیف ریبضی ًْغتي ،کبر رّی تشتَ ضیبٍ ضئْاالت
غفبُی ،هػبُضٍ هقلن ،اضتفبصٍ از فِرضت ثررضی رفتبری ّ آزهْى ُبی هقلن ضبستَ ،هقیي کرص.

عْاهل دخیل را تعییي کٌیذ:
زثبى; زثبى ثب پیػرفت تذؿیلی صر هفبُین دطبثی ،فولیبت دطبثی ارتجبط صارص صاًع آهْزاى ثبیض یک سساًَ ی لغت فضصی ثرای سْص
ایجبص کرصٍ ّ تکبهل ثشػٌض تب ثتْاًٌض هفبُین اًضازٍ ،زهبى ،فضص ّ ًگِضاری طٌُی را ثفِوٌض ّ هْرص اضتفبصٍ لرار صٌُض .صاًع آهْزاًی کَ
هػکالتی صر دبفؾَ غٌْایی ّ ثیٌبیی سْص صارًض ثرای ثَ سبعر آّرصى آًچَ صیضٍ یب غٌیضٍ اًض هػکل صارًض.
تْجَ! رفتار تْجِی هی تْاًذ تْسط ّقایعی کَ در هذیط سًذگی داًص آهْس رر هی دُذ تا ضزایط ّ هْقعیت جسوی اّ دچار اختالل
ضْد.

صر ثقضی هْارص ،هػکالت دبفؾَ هی تْاًٌض ثَ یک ّجَ دطی سبؼ ،یک ًْؿ تکلیف ّیژٍ یب غرایغی ثبغٌض کَ لجالً رر صاصٍ ،صر دبل
رر صاصى ّ ،یب ثالفبؾلَ پص از رفتبر ثی تْجِی رر سْاُض صاص.
غکطت صر تورکس تْجَ هی تْاًض ثبفث استالل صر یبصگیری هفبُین ّ هِبرت ُبی دطبثی غْص.

اُذاف آهْسضی را اًتخاب کٌیذ:
 -2رفتبری کَ صاًع آهْز ثبیض ثرای رضیضى ثَ ُضف اًجبم صُض (ثرای هثبل صاًع آهْز ثبیض افضاص یک رلوی را ثَ ؾْرت طٌُی جوـ
کٌض).
 -3غرایغی کَ صاًع آهْز ثبیض صر آى صضت ثَ فول ثسًض (ثرای هثبل ًْغتي رّی یک ّرلَ توریٌی ُن ثَ ؾْرت افمی ّ ُن فوْصی ّ
یب جوـ ُبی افضاص یک رلوی ثَ ؾْرت غفبُی)
 -4هالکی ثرای رضیضى ّ صضتیبثی ثَ اُضاف (ثرای هثبل ثب  %211ؾذت ّ صلت)

اُذاف کاهل تایذ تَ ایي صْرت ًْضتَ ضًْذ:
صاًع آهْز هی تْاًض ضتْى ّ یب رصیف هرکت از صّ فضص یک رلوی را ثَ عْر طٌُی جوـ کٌض ّ یب جوـ ُبی تک رلوی را کَ ثَ
ؾْرت غفبُی پرضیضٍ هی غْص را ثَ عْر طٌُی ثیبى کٌض.

اُذاف را تَ خزدٍ هِارت ُای عولکزد تقسین کٌیذ:
ثرای هثبل جوـ صّ فضص یک رلوی ،دضالل  7سرصٍ هِبرت را صر سْص جبی صاصٍ اضت.

 )2گفتي ًبم افضاص از دفؼ ّ ثَ ؾْرت سْصکبر
 )3غورصى سْصکبر افضاص
 )4صر ًؾر گرفتي ارزظ همضاری ُر فضص صر طُي
 )5تٌبؽر فضص -همضار ثَ عْر طٌُی
 )6اضبفَ کرصى افضاص یک رلوی
ًْ )7غتي دبؾل جوـ افضاص

هطخص کٌیذ کذام تْاًایی ُای یادگیزی تذْلی در تکلیف ّجْد دارد:
ثرای هثبل سْاًضى افضاص ثَ عْر اؾْلی ثَ تکْیي هفِْم ،زثبى ،تضافی غٌْایی -ثیٌبیی ّ دبفؾَ غٌْایی -ثیٌبیی ّ دبفؾَ غٌْایی ّ
ثیٌبیی هی ثبغض.

ٌُگام ساسهاًذُی آهْسضیً ،اتْاًی ُای تذْلی را در ًظز تگیزیذ:
هقلن ثبی ض تأثیر ًبتْاًی ُبی تذْلی از لجیل تْجَ ،دبفؾَ ،اصراک ،زثبى ،تکْیي هفِْم ،دل هطألَ ّ ...را صر رّی تکبلیف دطبثی
هشتلفی کَ ثبیض تضریص غًْض را صر ًؾر ثگیرص.

اعوال هذاسثاتی
جوـ;
تجسیَ ّ تذلیل فرایٌض صر افوبل دطبثی ،ثرای فول جوـ افضاص ؾذیخ صّرلوی هطتلسم ّجْص پٌج تْاًبیی تذْلی فوضٍ اضت;
دل هطئلَ ،تکْیي هفِْم ،افتراق ثیٌبیی ،دبفؾَ ثیٌبیی ّ دبفؾَ غٌْایی اضت.
تْجَ ثیٌبیی ّ دبفؾَ ثیٌبیی -فضبیی ثرای اًجبم ایي تکلیف ضرّری ُطتٌض جِت یبثی فضبیی هِن اضت هفبُین فضص ،ارزظ هکبًی،
غوبرظ ّ دبفؾَ ثیٌبیی -فضبیی ثرای ثجت پبضز هْرص ًیبز ُطتٌض.

در ایي جا راٍ ُایی تزای درهاى ّ آهْسش داًص آهْس اختالل ریاضی پیطٌِاد هی گزدد:
 -2ثَ هٌؾْر ایجبص ثرتری چػن صر غلجَ عرفی ثَ اّ تْؾیَ غض کَ ُر رّز ثَ هضت  26-31صلیمَ چػن چپ سْص را ثجٌضص (صر عی
اًجبم آزهْى ثرتری ُب هػشؽ غض صاًع آهْز ُوَ اًضاهع راضت هی ثبغض ّلی صر توبم فقبلیت ُب از چػن چپ سْص اضتفبصٍ هی کٌض).
 -3اًجبم ثبزی ُبی هرثْط ثَ افسایع صلت ّ تْجَ
 -4توریٌبتی جِت تمْیت دبفؾَ ثیٌبیی
 -5توریٌبتی جِت تمْیت دبفؾَ غٌْایی
 -6اًجبم توریٌبتی جِت افتراق ثیٌبیی -فضبیی
 -7صاصى ًوًَْ ُبیی از توریٌبت فراضتیک صر ُر جلطَ
 -8تِیَ کبرت ُبیی از افضاص یک رلوی ثَ هٌؾْر تمْیت هذبضجَ کْصک صر جوـ ایي افضاص ثَ ؾْرت طٌُی
 -9اضتفبصٍ از جقجَ هْفمیت صر اًجبم جوـ ُبی یک رلوی ثَ ؾْرت طٌُی
 -:سْاًضى افضاص  3رلوی ّ ارزظ هکبًی آى ُب ثب اضتفبصٍ از ّضبیل آهْزغی
 -21صرضت کرصى صضتَ ُبی یکی ّ صٍ تبیی ثرای افضاص صّ رلوی ثب هیلَ ُبی چْثی ّ ثب ًی ًْغبثَ
 -22اًتمبل ثطتَ ُبی یکی-صٍ تبیی افضاص صر کیطَ ُبی یکی -صٍ تبیی
 -23اًجبم فولیبت جوـ از ضتْى یکی ُب
 -24کْصک یکی ُب را ثػورص ّ ثطتَ صٍ تبیی صرضت غضٍ از ضتْى یکی ُب را ثَ کیطَ صٍ تبیی هٌتمل کٌض.
 -25جوـ ضتْى صٍ تبیی ُب
 -26ثَ هٌؾْر تمْیت کْصک صر زهیٌَ جوـ ُب ثب اًتمبل هی تْاى صاضتبى ُبیی را ترتیت صاص ّ از کْصک سْاضت ثب صلت
ثَ صاضتبى گْظ کٌض ّ هرادل هرثْط ثَ جوـ را اًجبم صُض.
 -27صر پبیبى هی تْاى کبرت ُبیی از جوـ ُبی ثب اًتمبل صرضت کرص ّ ثب اضتفبصٍ از جقجَ هْفمیت ایي کبر را تکرار
کرص تب صر ًِبیت صاًع آهْز ثَ ایي توریي ُب هطلظ گرصص ّ صر ضوي تػْیك گرصص کَ افضاص را کن کن ثَ ؾْرت طٌُی جوـ کٌض.
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