
Çeşitli Öğrenme ve Dikkat Problemleri Nasıl Matematik İle İlgili Problemlere Neden 
Olabilir

Bir Bakışta
• Birtakım öğrenme ve dikkat sorunları matematikte sorunlara neden olabilir.
• Diskalkuli en yaygın olanlarından biridir.
• Öğrenme ve dikkat sorunları ne olursa olsun, çocuğunuza matematik konusunda yardımcı
olabilecek birçok strateji vardır.

Çocukların  matematik  konusunda  sorun  yaşamalarının birçok  nedeni  vardır.  En  yaygın
olanlarından biri,  diskalkuli adı verilen matematik öğrenme problemidir. Ancak diğer sorunlar
da  benzer  semptomlara  sahip  olabilir  veya  onunla  birlikte  ortaya  çıkabilir.  Çocuğunuzun
matematik zorluklarının olası nedenlerini ve her biriyle denemesi gereken stratejileri öğrenmek
için bu tabloyu kullanabilirsiniz.

 Nedir? Matematik ile
bağlantısı

Özel zorlukları Stratejiler

Diskalkuli Temel olarak 
matematiği 
etkileyen beyin 
tabanlı bir 
durumdur.

Bu öğrenme 
sorunu, sayılar ve 
matematik 
kavramlarını 
anlamayı 
zorlaştırır.

Matematik dilini 
kavramayı da güç 
bir hale getirebilir.

Sayı duyusunun 
olmaması,sayı sayma
ve temel matematik 
unsurlarını öğrenme 
yeteneğini etkiler.

Diskalkuli olan 
çocuklar, sayıların 
birbirleriyle nasıl 
ilişkilendiğini 
sezgisel olarak 
bilmeyebilirler. 
Örneğin, 7'nin 2’den 
fazla olduğu gibi.

Ekleme, çıkarma ve çarpma 
sorunları

Boyutlara, şekillere ve 
renklere göre örnekleri ve 
öğeleri sınıflandırmanın 
zorluğu

Sayıları, gerçek yaşam 
durumlarıyla bağdaştırmada 
zorluk. Örneğin,3 rakamını, 
içinde üç şey olan herhangi 
bir duruma uygulamak gibi

“Büyüktür” veya “küçüktür”
gibi matematik dilini 
kavramada güçlük 

Saatleri, grafikleri veya 
diğer görsel matematik 
kavramlarını okumada sorun

Sayı duyusunu artırmak için
yemek pişirme gibi 
matematiğin kullanıldığı 
eğlenceli aktiviteler 
planlayın.

Çocuğunuzu, matematik 
problemleri çözmesi için 
konuşmaya teşvik edin ve 
adımları söylediği gibi 
yazın.

Daha önce bildiği şeyler ile 
öğrenmesi gerekenleri 
birbiriyle bağdaştırmasına 
yardımcı olun.

Soyut kavramları daha 
somut hale getirmek için 
manipülatörler (bloklar veya
diğer nesneler) kullanın.

Çocukların hem 
yazılı hem de sözlü
bilgiyi nasıl 
işlediğini etkileyen
beyin tabanlı bir 
durumdur.

Bu öğrenme 
sorunu, harflerin 
sembollerini, 

Matematik 
problemlerini 
çözmek hem görsel 
hem de işitsel 
bilgileri kullanmayı 
içerir.

Anahtar sözcükleri 
işleyememek, hangi 
matematik işleminin 
kullanılacağını 

Kelime problemlerini 
çözmede, anlamada ve 
tamamlamada zorluk

Çok adımlı talimatları 
hatırlamakta sorun

Yazarken yönergeleri 
dinlemede sıkıntı

Yazım hatası nedeniyle 

Çocuğunuzun, ellerini 
kullanarak örnekleri 
görmelerine (ve 
dokunmalarına) izin verin.

Denklemi söylemesine ve 
sonrasında yazmasına 
yardımcı olun.

Çocuğunuzu, kelime 
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 Nedir? Matematik ile
bağlantısı

Özel zorlukları Stratejiler

Disleksi çıkardıkları 
seslerle 
birleştirmeyi 
zorlaştırır. Ayrıca, 
yazı yazmada da 
bazı zorluklara yol 
açabilir.

bilmeyi de zorlaştırır.

Disleksi olan 
çocuklar, sözel 
talimatları 
hafızalarında işlemek
için yeterince uzun 
tutmada sorun 
yaşayabilirler.

matematik dersinde iyi not 
tutamamak

sorunları ile ilgili 
konuşmaya teşvik edin.

Problemin neyi istediğini 
yüksek sesle söylemesini, 
sonra doğru işlemi ve 
çözmek için atılması 
gereken adımları yazın.

Görsel İşlem 
Sorunları

Görsel bilgileri 
işleme veya 
yorumlama 
zorluğudur. 
(Görmenin kendisi 
ile ilgili bir sorun 
değildir.)

Görsel işlem 
sorunları disleksi 
ile aynı şey 
değildir, ancak 
onunla birlikte 
ortaya çıkabilir ve 
benzer işaretler 
gösterebilirler.

Ayırt etme, 
sıralama, görsel 
bellek ve görsel-
mekânsal algılama 
ile ilgili sorunlara 
neden olabilir.

Matematik 
hesaplamalar 
yapmak, sayıları ve 
sembolleri 
birbirinden ayrı 
olarak söylemeyi 
gerektirir.

Çocuklar, +, - ve = 
işaretleri arasındaki 
veya 6 ve 9 gibi 
rakamlar arasındaki 
farkı ayırt etmede 
zorlanabilirler.

Ayrıca, örnekleri 
algılamak, matematik
problemlerini 
sıralamak, grafik ve 
çizelgeleri 
yorumlamak için de 
bir mücadele 
verebilirler.

Fonksiyon işaretlerini 
görmezden gelmek ve 
benzer görünümlü 
sembolleri ve sayıları 
karıştırmadan dolayı 
hesaplama hataları yapmak

Çizelgeler ve grafikler 
içeren derslerde “ara 
vermek”

Sayıların yanlış hizalanmış 
sütunları nedeniyle hata 
yapmak

Farklılıkları işaret ederek 
ayırt edebilme becerilerini 
artırın. Örneğin, “Daire 
6'nın altında ve 9'un en 
üstünde” gibi.

Çalışma sayfalarının 
“yoğun” kısımlarını 
kapsayan görsel karışıklığı 
azaltın. Bu, çocuğunuzun 
tek seferde bir soruna 
odaklanmasına yardımcı 
olabilir.

Görsel imgelerin sözlü 
tasvirlerini verin.

Çocuğunuzun sayı 
sütunlarını sıraya dizmesi 
için kareli kâğıt 
kullanmasını sağlayın.

DEHB / Dikkat 
eksikliği 
hiperaktivite 
bozukluğu (ve zayıf 
yönetici işleyiş 
becerileri)

Çocukluktaki en 
yaygın beyin-
temelli durumdur.

Bu bozukluk 
dikkatsizlik, 
dürtüsellik ve 
hiperaktiviteye 
neden olabilir.

Genellikle çalışma 
belleği, 
organizasyon ve 
planlama ile 
görevleri 

Birden fazla aşama 
söz konusu olduğunda
buna önem 
vermemek, çocukların
matematik hataları 
yapmasına neden 
olabilir.

DEHB olan çocuklar, 
derslerin önemli 
bölümlerine dikkat 
etmede veya 
matematik 
problemlerini 

Kalanlı bölme işlemi gibi 

sorularda eksik adımlar 
izlemek— örneğin, çıkarma 
işleminden sonra kalanı 
unutmak

Adımları 

hatırlayamadıkları için 
problemleri 
tamamlayamamak

Pes ettikleri için sorunları 

tamamlayamamak

Çocuğunuzun, işlem sırasını
hatırlamasına yardımcı 
olmak için hafıza teknikleri 
veya hileleri geliştirin. 
Örneğin, bölme, çarpma, 
çıkarma gibi işlemler için 
Baba, Anne, Kız kardeş, 
Erkek kardeş gibi ipuçları 
kullanabilirsiniz.”

Önemli bilgileri 

tanımlamak için farklı 
renklerde farklı işlemleri 
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Özel zorlukları Stratejiler

başlatabilme 
yeteneğini 
etkileyebilecek 
yönetici işlev 
sorunları ile 
birlikte ortaya 
çıkar.

çözerken önemli 
ayrıntılara 
odaklanmakta zorluk 
çekebilirler. 
Matematik kurallarını
ve formülleri 
hatırlamak ve / veya 
kullanmakta zorluk 
çekebilirler ve 
matematik 
problemlerini çözmek
için gereken adımları 
takip etmek onlar için
güç bir hal alabilir.

Doğruluğunu kontrol 

etmeden problemlerle 
birdenbire düşüncesizce 
atlamak

vurgulayın.

Matematik 

problemlerini tamamlamak 
amacıyla gereken her adımı 
içeren notlar için öğretmene 
danışın.

Sıklıkla 

matematik ile gerçek hayatı 
bağdaştırın.

Yukarıdaki koşullara ek olarak,  dispraksi ve  sözel olmayan öğrenme engelleri de matematiği
etkileyebilir.  Çocuğunuzun  değerlendirmesini yaptırmanız,  matematik  ile  ilgili  sorunlarına
neyin sebep olduğunu ortaya çıkarabilir. Eğer bunun sebebini bilirseniz, ona okulda mümkün
olan en iyi desteği sağlayabileceksiniz.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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