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Farklı Yaşlardaki Diskalkuli (Matematiksel Öğrenme Güçlüğü) Belirtileri 

 

Okul Öncesi Dönemde Diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) Belirtileri 

  

 * Aynı yaştaki çocuklar doğru sırayla sayı sayarken, diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olan 

çocuklar sayı saymada sorun yaşar, sayıları atlayarak sayarlar. 

 

* Sayı saymanın ne olduğunu kavramada zorlanırlar. Örneğin, beş tane Lego istediğinizde, sadece onları 

saymak yerine size büyük bir blok grubu verir. 

  

* En küçükten büyüğe veya en uzundan en kısaya gibi kalıpları anlamak için mücadele verir. 

 

* ‘’7’’ rakamı ile yedi sözcüğü arasındaki bağlantıyı kurmak gibi sayı ve sembollerini anlamakta 

zorlanır. 

 

* ‘’3’’ dendiğinde bunun 3 kurabiye, 3 araba veya 3 çocuk gibi bir grup için geçerli olduğunu 

anlayamaz ve bir nesneyi bir sayı ile bağdaştırmada sorun yaşar. 

 

 

İlkokulda Diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) Belirtileri 
  

 * 2 + 4 = 6 gibi temel matematik işlemlerini öğrenme ve hatırlamada zorluk çeker. 

 

* Hala daha gelişmiş stratejiler (zihinsel matematik gibi) yerine sayı saymak için parmaklarını kullanır. 

 

* + ve - gibi matematik işaretlerini tanımlamak ve bunları doğru şekilde kullanmada zorlanır. 

 

* Büyüktür ya da küçüktür gibi matematik ifadelerini anlayamaz. 

 

* Sık sık yanlış sütuna rakamlar koyarak, basamak değeri ile ilgili sorun yaşar. 

 

 

Ortaokulda Diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) Belirtileri 
 

* Yer değiştirebilirlik (3 + 5, 5 + 3 ile aynıdır) ve tersine çevirme (3 + 26 - 26'yı hesaplamadan çözme) 

gibi matematik kavramlarında zorlanır. 

 

* Matematikte kullanılan dili anlamak ve bir matematik problemini çözmek için ortaya bir plan 

koymada sıkıntı yaşar. 

 

* Spor oyunları ve spor aktivitelerinde puan saymak ve skoru tutmada zorlanır. 

 

* Bir şeylerin toplam maliyetini bulmada zorluk çeker ve genellikle öğle yemeği  parasını tüketir. 

 

* Matematik içeren oyunları oynamak gibi, sayıları anlamayı gerektiren durumlardan kaçınabilir. 
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Lisede Diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) Belirtileri 
 

* Çizelgeler ve grafikler üzerindeki bilgileri anlamada zorlanır. 

 

* Matematik kavramlarını paraya uyarlamakta güçlük çeker. Örneğin, yaptığı bir harcama sonucunda ne 

kadar para vereceğini ya da para üstü alacağını kestiremeyebilir.  

 

* Basit bir tarifteki malzemeleri ya da şişe içindeki sıvı gibi şeyleri ölçmede sorun yaşar. 

 

* Hız, mesafe ve yönler ile ilgili aktivitelerde kendine güveni yoktur ve kolayca yolunu kaybedebilir. 

 

* Bir matematik problemine farklı yaklaşımlar bulmakta güçlük çeker, bir dikdörtgenin uzunluğunun ve 

genişliğinin eklenmesi ve çevre uzunluğunu için çözülmesi gereken cevabı ikiye katlama gibi (tüm 

tarafların eklenmesi yerine). 

 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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