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کودکانی هستند که نمی توانند خواندن یاد بگیرند یا نمی توانند 
به اندازة همساالن خود، در خواندن مهارت پیدا کنند، در برابر آن ها 
کودکانی هم هستند که در درس ریاضی پیشرفتی ندارند و مفاهیم 
ریاضی را درک نمی کنند. گاهی تالش و کوشش آموزگار دربارة 
این کودکان به نتیجه ای نمی رسد. کم کم این ناتوانی در درک مفاهیم 
و مطالب ریاضی به تنفر از درس ریاضیات و ترس از روبه رو شدن 
با مطالب ریاضی می انجامد. عدة کمی از این کودکان بر اثر تالش 
درست و سنجیدة آموزگار، پدر و مادر، یا مسئوالن مدرسه، از این 

بن بست بیرون می آیند. 
من با کودکی روبه رو شدم که نمی توانست عددی را در ذهن خود 
با عدد دیگری جمع کند. این کودک، وقتی که عاقبت توانست این 
عمل را، مانند همکالسان خود، به آسانی انجام بدهد، چشم هایش از 
شادی می درخشید. کودکانی را دیده ام که خودشان خواهان آن بودند 
که تمرین های بیشتری دربارة جمع و تفریق و عددهای اعشار به 
آن ها بدهم، زیرا عاقبت به مفهوم این عمل های ریاضی واقعاً دست 
یافته بودند. همچنین کودکانی را دیده ام که استعداد ریاضی خوبی 
داشتند، اما بر اثر عامل ناشناخته ای خود را در برابر درس ریاضیات 
بیچاره و درمانده می دیدند. با کودکانی هم روبه رو شده ام که واقعًا 
از استعداد ریاضی بی بهره بودند و تصور نمی کنم که هرگز بتوانند 
در این رشته پیشرفت قابل توجهی کنند. برای این گونه دانش آموزان 
بهترین کمک این است که به آن ها بیاموزیم برای درک مفاهیم مجرد 

ریاضی، از اشیا و حتی از انگشتان خود یاری بگیرند. 

با کودکانی که
 درس ریاضیات را

 به دشواری می آموزند 
چه کنیم؟  

سبب های عقب ماندگی 
ناتوانی کودک از درک مفهوم عمل های ریاضی ممکن است بر 

اثر یکی از عوامل سه گانة زیر باشد: 
نخستین عامل که بیشتر آموزگاران با آن آشنایی دارند، این است 
که کودک مفاهیم مقدماتی را خوب یاد نمی گیرد و به همین سبب 
از درک مطالب بعدی ناتوان می ماند. به این عامل باید آماده نبودن 
کودک را هم افزود. زیرا هر گاه کودک برای درک مطلبی یا مفهومی 
آمادگی نداشته باش��د، نباید آن مفهوم یا آن عمل ریاضی را به او 

تعلیم داد. 
عامل دوم اختالالت عاطفی است که در کارهای مدرسه و در 
استعداد یادگیری کودک تأثیر می گذارد. این اختالالت عاطفی گاهی 
در یادگیری همة مواد برنامة درس��ی و گاهی فقط روی یک مادة 

درسی تأثیر می گذارد. 
عامل سوم نداشتن استعداد برای درک مفاهیم ریاضی است. عدة 
کودکانی که ممکن است در خواندن با دشواری هایی روبه رو باشند 
در حدود 3 تا 30 درصد همة کودکان یک مدرسه است و دلیلی 
نیست که تصور کنیم درصد کودکانی که در یادگیری ریاضیات 

دشواری هایی دارند غیر از این باشد. 
بعضی از کودکانی که در درس ریاضیات پیشرفت ندارند ممکن 
است از نظر ادراک بصری یا از نظر حافظة سمعی نقص هایی داشته 
باشند. همان طور که برای عقب ماندگی یا ناتوانی در خواندن دلیل 
واحدی وجود ندارد، عقب ماندگی در درس ریاضی هم بر اثر عامل 

واحدی نیست. 
باید این توانایی را داشته باشیم که انگشت روی دشواری ها و 
نقاط ضعف بگذاریم و دریابیم که چرا یکی از کودکان نمی تواند، 
مانند همساالن و همکالسان خود، عمل های ریاضی را انجام دهد، 
یا مفاهیم ریاضی را درک کند. اما نخس��تین گام آن اس��ت که به 
آموزش این کودک بپردازیم. این کار حتی بدون داشتن تخصص 

در تشخیص عقب ماندگی کودکان نیز امکان پذیر است. 
بعضی از شیوه هایی که دربارة کودکان عقب مانده در خواندن به 
کار می رود دربارة کودکان عقب مانده در ریاضیات نیز سودمند است. 
می دانیم که کودکان تنها با چشم و گوش خود یاد نمی گیرند، بلکه 
حواس دیگر، مخصوصاً حس المسه و حس آگاهی از جنبش و 
جای اندام های بدن نیز در یادگیری دخالت دارند. به همین سبب 
کودکانی را که نمی توانند با شیوه های معمولی خواندن بیاموزند با 
کلمه هایی احساس انگیز تعلیم می دهند و آن ها را تشویق می کنند تا 
شکل این کلمه ها را با انگشت های خود بکشند. اما دربارة کودکان 
عقب مانده در ریاضیات توجهی به استفاده از حس المسه و حس 
آگاهی از جنبش و جای اندام های بدن نش��ده است. در آموزش 
ریاضیات، وقتی به استفاده از وسایل کمک آموزشی و اشیا تأکید 
می شود، هدف آن است که کودک روابط ریاضی را شخصاً کشف 
کند. انسان نیز در طی قرون و اعصار روابط ریاضی را به همین شیوه 
دریافته است، زیرا در مسائل عملی با دشواری هایی روبه رو بوده 
است که یا باید برای آن ها راه حل هایی می یافته، یا صرفاً از حل کردن 

این دشواری ها احساس نوعی لذت می کرده است. 
در مدارسی که همة کودکان را از ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
و اشیا تعلیم می دهند، گاهی این نکته مورد غفلت قرار می گیرد که 
کودکان کم اس��تعداد در درس ریاضی، از راه استفاده از این وسایل 
ب��ه آگاهی هایی دس��ت می یابند که کودکان دیگر پی��ش از آن ها 
دس��ت یافته اند. این گونه کودکان، بدون استفاده از محسوسات و 
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وسایل کمک آموزشی، هرگز نمی توانند مفهوم عدد را درک کنند. 
این کودکان رقم ها و عالمت ها را، بی آنکه بدانند آن ها نمایندة چه 
مفاهیمی هستند، می نویسند و پاک می کنند. اگر بتوانند جدول ها را 
حفظ می کنند و قواعد ریاضی را مو به مو رعایت می کنند. زیرا از 
این می ترسند که با مسئلة نامأنوسی روبه رو شوند و سردرگم شوند. 
این گونه کودکان، اگر وسایل کمک آموزشی در اختیار داشته باشند و 
بتوانند با لمس و احساس و مقایسه و مجسم کردن، موضوع را برای 
خود محسوس کنند، کم کم اعداد و عالمت ها برای آن ها مفهوم پیدا 
می کند و تمایل به انعطاف ناپذیری و پیروی کورکورانه از قواعد 

ریاضی از بین می رود. 

ارزش محسوسات
به نظر بعضی از آموزگاران ع��ده ای از کودکان عقب مانده در 
ریاضیات در س��نی باالتر از آن هس��تند که بتوان آن ها را با اشیا و 
محسوس��ات آموزش داد. بعضی دیگر نیز می گویند که آموزش 
با این وس��ایل بسیار وقت می گیرد. طبق نظریات پیاژه، دانشمند 
معروف تعلیم و تربیت، کودکان در حدود هفت یا هشت سالگی 
باید از به کار بردن اشیا و محسوسات برای درک مفاهیم ریاضی 
فارغ شده باشند. اما با این حرف ها نباید گمراه شد. همه می دانیم که 
استفاده از اشیا و محسوسات تا چه اندازه درک و آگاهی را، حتی در 

بزرگ ساالن، افزایش می دهد. 
در هر سنی درک مفاهیم انتزاعی، وقتی که ارائه آن ها به کمک 
محسوسات باشد، آسان تر می شود. سبب آن که مفاهیم وقتی در 
ذهن شکل می گیرند که دو یا چند اندیشه با یکدیگر پیوستگی پیدا 
کنند. اگر ادراک این اندیش��ه ها به یاری حواس ما صورت بگیرد، 
به کوشش کمتری نیاز هست تا اینکه بخواهیم آن ها را بی کمک 

محسوسات در ذهن خود بیافرینیم. 
نیاز به یاری محسوسات برای درک روابط اعداد در کودکان به 
یک میزان نیست. یعنی بعضی از آن ها نیاز بیشتری دارند و بعضی 
دیگر نیاز کمتر. من ش��اگردان سیزده ساله ای داشتم که برای آن ها 
استفاده از اشیا و محسوسات بسیار سودمند بود. در عوض شاگردان 
نه ساله ای نیز داشتم که می توانستند مفاهیم انتزاعی را بی کمک این 
وسایل درک کنند. با این حال، حتی آن هایی که ظاهراً از این وسایل 
بی نیاز هستند، مفاهیم تازه را، به یاری محسوسات، زودتر و بهتر 

درک می کنند. 
روزی معادله را برای شاگرد سی ساله ای توضیح می دادم. اما بعد 
از س��اعت ها تالش هنوز این نکته که چرا باید طرفین معادله در 
حال تعادل باشد، برای او نامفهوم بود. او نمی توانست بفهمد که 
چ��را وقتی 3x از یک طرف معادله کم می کنیم، باید 3x از طرف 
دیگر معادله هم کم کنیم. سرانجام ترازویی از قفسه بیرون آوردم 
و با استفاده از وزنه ها موضوع را برای او شرح دادم. به این ترتیب، 
نکته ای که نتوانسته بودم آن را در چند ساعت به او بفهمانم در چند 

دقیقه برایش مفهوم شد. 
موضوع دیگر این است که اشیا و محسوسات چگونه به آموزش 
ریاضیات در همة کودکان، مخصوصاً آن هایی که استعداد کمتری 

برای درک مفاهیم ریاضی دارند، کمک می کنند. 

درک مفهوم
نخستین اصل در آموزش ریاضیات این است که کودک، پیش 
از آنکه چیزی روی کاغذ یا تخته سیاه بنویسد، مفهوم عملی را که 
می خواهد انجام بدهد بداند. اگر کودک مفهوم کلمة »فانوس« را 

نداند، یعنی نداند که این کلمه به چه چیزی اطالق می شود، نباید 
انتظار داشته باشیم که این کلمه را درست بنویسد، در ریاضیات هم 
این نکته صادق است. وقتی کودک مفهوم یک محاسبة ریاضی را 
نمی داند، نباید انتظار داشته باشیم بتواند آن محاسبه را درست انجام 
بدهد. کودک از پیش باید بداند که مفهوم 5+ 3 یا 4 × 3 چیست و 
بعد از آن، اعداد و عالمت ها را زیر هم بنویسد و عمل کند. منظور 
این نیست که کودک جدول جمع یا جدول ضرب را خوب حفظ 
کند، بلکه منظور آن است که کودک، پیش از انجام دادن عمل 3+5، 
بداند ک��ه رقم 3 و 5 و عالمت + چه مفهومی دارند. چون جمع 
کردن عملی اس��ت که در کارهای روزانه هم بیشتر وقت ها با آن 
سروکار داریم. بنابراین، در یاری گرفتن از محسوسات و آموختن 
مفهوم عمل جمع به کودکان کمتر با اشکال روبه رو می شویم. اما 
کودکان کم استعداد ممکن است در درک مفهوم عالمت جمع با 
اشکال روبه رو شوند. به طور کلي کودکان کم استعداد مفهوم همة 
عالمت های ریاضی را به دشواری درک می کنند، اما مفهوم ارقام 
را زودتر درمی یابند. شاید سبب آن است که عالمت های ریاضی، 
برعکس حروف و ارقام، نش��ان دهندة کار و فعالیتی هستند. این 

عالمت ها آگاهی می دهند که چه عملی باید انجام بگیرد. 
شگفت انگیز است اگر بگویم که کودکان بسیاری عمل ضرب 
عددهای چندرقمی را انجام می دهند، بی آنکه مفهوم ضرب عددهای 
یک رقمی را درک کرده باشند. فرض کنیم که سه جعبه مداد داریم و 
در هر یک از آن ها چهار مداد وجود دارد. آیا کودک می تواند برای 
به دست آوردن مجموع مدادها، به جای عمل جمع، از عمل ضرب 
اس��تفاده کند؟ آیا کودک می داند که وقتی می گوید: سه ضرب در 
چهار، منظور همین عمل است؟ آیا می داند که جملة ریاضی 4 × 3 

هم همین مفهوم را دارد؟ 
کودکان بسیاری هستند که در عمل های ریاضی مرتبه ها را پس 
و پیش می نویسند. مثالً وقتی چند عدد را با هم جمع می کنند و 
حاصل جمع 27 را به دست می آورند، رقم 2 را در مرتبة یک ها و 
رقم 7 را در مرتبة ده ها می نویسند. در کالس های پرجمعیت، گاهی 
آموزگار متوجه این گونه اشتباه ها نمی شود. اگر کودک به قدر کافی با 
اشیا و وسایل کمک آموزشی کار کرده باشد، ممکن است با یادآوری 
آموزگار به اش��تباه خود پی ببرد. بهترین راه آن است که آموزگار 
چنین کودکی را وا دارد تا عمل هایی را که انجام داده است بار دیگر 
مرور کند و نیز بداند که چگونه جواب یک عمل ریاضی را، پیش 
از به دست آوردن جواب قطعی، می توان تخمین زد. تخمین زدن 

در عمل های ریاضی در همة مراحل آموزش اهمیت بسیار دارد. 
مسئلة دیگری که بسیاری از آموزگاران با آن روبه رو می شوند، 
این است که بعضی از کودکان همیشه تمرین های ریاضی را نامرتب 
و کثیف می نویسند. یادآوری های مکرر نیز در آن ها تأثیری نمی کند. 
این گون��ه کودکان احتماالً از نظر ادراک بصری نقص هایی دارند. 
آن ها گذشته از یادآوری اینکه تمرین ها را تمیز و مرتب بنویسند، به 

کمک های خاصی نیاز دارند. 
یکی از راه های کمک به این گونه دانش آموزان آن است که آن ها 
را تشویق کنیم تا نوشته های خود را روی کاغذ شطرنجی بنویسند. 
در بعضی از کشورها استفاده از کاغذ شطرنجی برای تمرین های 
ریاضی، جزو ضوابط جاری در آمده است. اگر کودک هر یک از 
رقم ها را توی یک خانه بنویسد، نوشتة او نظم خواهد گرفت، ستون 
مرتبة یک ها و ده ها مشخص خواهد شد و ردیف خارج قسمت ها 

یا حاصل ضرب های جزء از هم جدا خواهد بود. 

 
همان طور 
که برای 

عقب ماندگی 
یا ناتوانی 
در خواندن 

دلیل واحدی 
وجود ندارد، 
عقب ماندگی 

در درس 
ریاضی هم 
بر اثر عامل 
واحدی نیست

 

 
شگفت انگیز 

است اگر 
بگویم که 
کودکان 

بسیاری عمل 
ضرب عددهای 

چندرقمی را 
انجام می دهند، 

بی آنکه 
مفهوم ضرب 
عددهای یک 
رقمی را درك 
کرده باشند 
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احساس و ادراک
گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 
آن قسمت از تمرین ها که دربارة آن ها عملی انجام نمی دهند موقتًا 

یک صفحه کاغذ قرار دهند. 
برگردیم به موضوع استفاده از وسایل کمک آموزشی و محسوس 
در آم��وزش ریاضیات. کودکانی که با این گونه وس��ایل تجربه و 
آموزش داشته باشند، هم مفهوم ارقام را بهتر درک می کنند و هم 
معنی ارزش مرتبة یک ها و ده ها و جز آن را. این کودکان چهار عمل 
اصلی را هم با همة اعداد به آسانی انجام می دهند. به طور کلی، هر 
کودک پیش از آنکه مداد و کاغذ به دست بگیرد، باید مدت درازی 
با مکعب های چوبی یا مقوایی، یا با مقوای رنگین که به قطعاتی به 

نسبت 100: 10: 1 تقسیم شده باشد کار کند. 
کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 

بدانند کسر را چگونه نشان می دهند، باید با محسوسات 
و اشیایی که نشان دهندة اجزای یک واحد هستند، هرچه 
بیشتر ممکن است کار کنند. حتی بعد از آن هم ممکن 
است دشواری هایی پیش بیاید. بعضی از کودکان در درک 
مفهوم کل و جزء دچار اشکال می شوند. دربارة بسیاری 
از کودکان درک این گونه مفهوم ها با رشد بیشتر و افزایش 
سن آسان تر می شود. اگر آن ها نتوانند در کالس چهارم 
دبستان به مفهوم کسر و مفهوم کل و جزء و رابطة آن ها پی 
ببرند، به احتمال زیاد در کالس های باالتر این مفاهیم را به 

خوبی درک خواهند کرد. 
به نظر من تنها راه برای اینکه کودکان خود را از درک 
مطالب ریاضی ناتوان احساس نکنند این است که با آن ها 
همدردی کنیم و وسایلی آماده کنیم تا آن ها تجربه های 
بیشتری به دس��ت آورند و با وس��ایل کمک آموزشی، 
مانند کاغذ و مکعب های چوبی و پالستیکی و وسایل 
اندازه گیری، مدت بیشتری کار کنند. باید معتقد باشیم که 
کودک هرچه بیشتر با این وسایل سرگرم شود، هنگامی که 
از نظر رشد برای درک مفهوم کسر آماده شد، درک این 

مفهوم به همان اندازه برای او آسان خواهد بود. 

نكته!
یک نکته را باید یادآوری کنیم. خیلی آسان است که بگذاریم 
کودک، هرقدر که می خواهد، با وس��ایل کمک آموزشی و اشیای 
گوناگون سرگرم شود و امیدوار باشیم که از این راه چیزی خواهد 
آموخت. اما با این روش نتیجة مطلوب به بار نمی آید. سازندگان 
این گونه وسایل در این نکته که کار کردن با این وسایل باید عنوان 
بازی داشته باشد تأکید می کنند. اما باید دانست که بازی نخستین پایة 
آموزش است. بسیاری از کودکان را باید از بازی به سوی کار رهبری 
کرد. هدف بازی آن است که کودکان ابتدا با وسایل کمک آموزشی 
آشنا ش��وند و س��پس از آن ها برای آموزش اس��تفاده کنند. باید 
پرسش هایی مطرح شود و مسائلی طرح شود، وگرنه از این وسایل 
سودی به دست نخواهد آمد. همچنین برای کودکان اهمیت دارد تا 
دربارة آنچه انجام می دهند سخن بگویند. باید گذاشت تا کودکان 

حرف بزنند، توصیف کنند و شرح بدهند. 
من با پدرها و مادرهای بس��یاری در این باره گفت وگو 
ک��رده ام. بعضی از آن ها از اینکه مدرس��ة کودکش��ان برای 
آم��وزش ریاضی��ات هیچ گونه وس��یله ای ندارد ش��کایت 
می کردن��د. از طرف دیگر، با معلمان بس��یاری هم روبه رو 
ش��ده ام که وس��ایل کمک آموزش��ی را »چ��وب زیر بغل« 
می دانند، چوب زیر بغل��ی که کودک را از اینکه به نیروی 
پاهای خود اطمینان کند باز می دارد. اما حقیقت این اس��ت 
ک��ه از این چوب های زیر بغل ب��رای پرورش توانایی های 
کودک باید اس��تفاده کرد و وقتی که نیاز به استفاده از آن ها 

نیست باید آن ها را کنار گذاشت. 

پی نوشت 
 Persis J.( ای��ن مقاله را براس��اس نوش��ته ای از پرس��یس ج هرال��د
Herald( که در شمارة مارس 1974 مجلة تیچر )Teacher( انتشار 
یافته است، تهیه کرده ایم. پرس��یس هرالد متخصص آموزش ریاضیات 

مقدماتی در ایاالت متحدة آمریکاست و تألیفی نیز در این باره دارد. 
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گاهی الزم است که اندازة خانه های کاغذ شطرنجی 
با بزرگی یا کوچکی خط کودک متناسب باشد. در این 
صورت کودکی که اعداد را درشت می نویسد از کاغذی 
استفاده می کند که خانه های آن بزرگ تر است. اما برای 
بیشتر کودکان کاغذهای شطرنجی معمولی، که اندازة 
هر یک از خانه های آن ها حدود نیم سانتی متر مربع است 

مناسب است. 
کودکی که از نظر ادراک بصری نقص هایی دارد ممکن 
است بر اثر نگاه کردن به صفحه ای که پر از ارقام و اعداد 

است دچار سرگیجه و اشتباه شود. 
عمل جمع، هنگامی که عوامل جمع متعدد است و 
هر یک از آن ها هم چندرقمی است، عمل ساده ای نیست 
و ممکن است دشواری هایی برای دانش آموزان به وجود 
بیاورد. به نظر من، کودکانی که عمل های مفصل ریاضی 
را نمی توانند به دقت انجام دهند، بیشتر با دشواری های 

احساسی روبه رو هستند تا با دشواری های ادراکی. 
در اینجا هم می توانیم از روش هایی که دربارة آموزش 
خواندن به کار برده می ش��ود کمک بگیریم و این گونه 

کودکان را راهنمایی کنیم تا با دس��ت خود قس��متی از مسئله را 
بپوشانند و اگر در یک صفحة تمرین مسائل گوناگونی هست، روی 
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کودک کم استعداد نیازمند است که مدت بیشتری با این وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 
تمام دورة تحصیل کودک رعایت شود. در دبستان ها معموالً وسایل 
کار کند. این طول مدت نه تنها باید در یک کالس باشد، بلکه باید در 

کمک آموزشی ریاضیات را در اختیار کودکانی قرار می دهند که در 
کالس های پایین تر از کالس پنجم هستند. به این ترتیب، کودکان 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 
همة کودکان، مخصوصاً کودکانی که در یادگیری ریاضیات، به هر 
بزرگ تر از این وسایل محروم می شوند. به نظر من این شیوه دربارة 

دلیل، دشواری هایی دارند، عادالنه نیست. 
یکی از مباحث ریاضی که اشیا و محسوسات در یادگیری آن 
نقش مهمی دارند مبحث کسر است. بسیاری از کودکان کم استعداد 
خیلی دیرتر از کودکان دیگر به مفهوم کسر و رابطه ای که میان یک 
واحد و کسری از آن واحد وجود دارد پی می برند. آن ها نمی توانند 
تصور کنند که چگونه یک واحد از چند جزء تشکیل می شود، یا 
چگونه این اجزا، وقتی که کنارهم گذاشته می شوند، واحد کاملی را 
به وجود می آورند. بهتر این است که کودکان را، تا وقتی که از نظر 
رشد آمادگی ندارند، با مبحث کسر آشنا نکنیم. اما گاهی ممکن است 
این نظر با برنامه های رسمی منافات داشته باشد. بنابراین، در این باره 

نمی توان کاری کرد. 
همة ک��ودکان، مخصوصاً کودکان کم اس��تعداد، پیش از آنکه 


