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 :مقدمه 

 .خداوند هيچ كس را بيشتر از توانايي هايش تكليف نمي كند 

و مرزي كه از نظر روانشناسان دانش آموزان دير آموز 

از نظر تعليم و تربيت به آنان دانش آموز كند آموز  

  07در ارزيابي هاي هوشي بهره هوشي گفته مي شود 

و مطالب درسي راكندتر و را كسب مي نمايند  58الي 

اين  .ه تر از همساالن طبيعي خود فرا مي گيرند تآهس

دانش آموزان در مدارس عادي مشغول به تحصيل مي 

ز كالس هاي آموزشي و درماني شوند و نمي توانند ا

بنابر  .مراكز مشكالت ويژه يادگيري بهره مند گردند 

اين عليرغم پذيرش واقعياتي چون كالس هاي پر 

گاهاً بدون در نظر گرفتن ... جمعيت ، فضاي ناكافي و 

فرد فرد دانش آموزان ، آنان را در گروه هاي بزرگ 

رادي آموزش مي دهيم و ممكن است از عهده آموزش اف

. كه نسبت به متوسط گروه تفاوت فاحشي دارند بر نياييم

پس بهتر است با شناخت خصوصيات دانش آموزان دير 

 .آموز انتظار آموزشي متعادل تري از آنان داشته باشيم 

 

 

 :خصوصيات دانش آموزان دير آموز 

، كند تر از در درك مفاهيم و يادگيري مطالب  -1

 .متوسط كالسي هستند 

گيري مطالب درسي به تكرار و تمرين براي ياد -2

 .بيشتري نيازمند هستند 

 .در تشخيص روابط پيچيده ضعيف مي باشند  -3

 .از درك مفاهيم انتزاعي يا مجرد عاجزند  -4

دامنه معلومات عمومي آنان نسبت به همساالن  -8

 خود محدودتر است 

خزانه لغات محدودتري داشته و از دستور زبان  -6

 . ساده اي استفاده مي كنند

در خواندن و درك فهم  كتب درسي دچار  -0

 .مشكل مي باشند 

از نظر توانايي هاي ذهني و درك تكاليف  -5

سال از همساالن خود  3تا  2درسي معموالً 

 .تر مي باشند عقب 

از لحاظ رفتار اجتماعي و چگونگي بازي با  -9

 .كودكان عادي تفاوت چشمگيري دارند 

 



 

 

 :راهبرد هاي آموزشي 

از حالت تئوري خارج شده سعي شود آموزش  -1

با استفاده از وسايل و بيشتر به صورت عملي و

كمك آموزشي و به صورت سمعي و بصري 

 .باشد 

هنگام ارائه دستورالعمل و تعيين تكليف از واژه  -2

هاي ساده استفاده كنيد و اطمينان حاصل كنيد 

 .كه دانش آموز منظور شمارا فهميده است 

و به تدريج  شروع آموزش از موضوعات ساده -3

توجه . به موضوعات مشكل ترتعميم داده شود 

به اين امر مهم است كه دانش آموز حتماً 

 .موضوع قبلي را درك كرده باشد 

براي فهم كودكان دير آموز بايد از مثال هاي  -4

 .استفاده كرد  و متنوع و ملموس مختلف

تقويت توجه در كودك با استفاده از رنگ هاي  -8

بزرگ و كوچك نوشتن  ،مختلف در نوشتن 

كلمات  يا حروف ، تكرار بيشتر مطالب و 

 ...توضيح دادن با استفاده از تصاوير وعكس و

تقليل حواس پرتي و فراموشي در اين كودكان  -6

از طريق قوي ترين محركات شنيداري و 

كردن مدت تدريس و ساده  هديداري ، كوتا

 .جالب تر كردن موضوعات يادگيري و

نفس و آشنا ساختن او با نقاط القاء اعتماد به  -0

قوت و توانايي هايش مثالً حل مسائل ساده 

رياضي كه توانمند مي باشد را وسيله اي براي 

تشويق وي قرار دهيد تا متوجه شود اونيز 

 .چيزي براي گفتن دارد 

تقويت تكلم و شركت دادن در فعاليت هاي  -5

ايفاي نقش و خواندن ها و نوشتن ها در حد 

 .توان خود 

تنوع در ارائه آموزش و يادگيري به دانش  -9

بااستفاده از كارت براي خواندن و نوشتن آموز 

كلمات ، نوشتن روي ماسه يا نمك ، نوشتن با 

انگشت آغشته به رنگ و استفاده از ماژيك 

هاي فسفري در رنگ هاي متفاوت جهت 

 .برجسته كردن حروف و كلمات 

كاغذي انجام فعاليت هاي مداد و ه جاي ب-17

از اشياء واقعي كه كودك بتواند آن ها ( نوشتاري )

 .ا حس و دستكاري كند استفاده كنيد ر

 براي موفقيت هاي هر چند جزيي هم او را تشويق -11 

سعي كنيد پيشرفت دانش آموز را با خودش كنيد 

پيشرفت وي را نسبت به ني ارزيابي كنيد نه با ديگران يع

 .كنيد نه با كل كالس  هفته يا ماه قبل وي ارزيابي

يكي از دانش آموزان توانمند و زيرك كالس را بعد -12

و تدريس به عنوان همكار تعيين كنيد از اتمام آموزش 

تا بتواند توجه وي رابه تكاليف جلب نموده و در انجام 

 .فعاليت هاي كالسي او را ياري دهد

از يكي از اعضاي خانواده كه توانايي رسيدگي به -13

تا دروس را امور درسي دانش آموز را داردكمك بگيريد 

 .تكرار و تمرين نمايد  يبا و

كالس هاي تقويتي اضافي براي اين دانش آموزان -14

در خارج از وقت مدرسه باهماهنگي مدرسه در 

 .نظرگرفته شود 

نحوه ارزيابي و اخذ  در رابطه با  2در بروشور شماره 

امتحان از دانش آموزان دير آموز راهكارهايي ارائه 

 .خواهد شد 

 


