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خواندن خوشش نمی آید! یا ممکن است در بعضی دروس  ها متوجه می شویم که فرزند ما علی رقم سرعت یادگیری بالایی که دارد، از درس بعضی وقت

معلمش و حتی شما هم خودش،  هایش ضعیف باشد. او دوست ندارد تکالیفش را انجام دهد، نمراتش پایین هستند و یا ریاضی یا اکثر درس مثل املا

 باور کرده اید که او کندذهن است یا یادگیری پائینی دارد.

از این قضیه بی خبر هستید. اختلال یادگیری مشکل پیچیده ای  مااست اتفاقا او باهوش و با استعداد باشد اما اختلال یادگیری داشته باشد! و شاما ممکن 

ندارند، سخت است. اختلال یادگیری باید به موقع  قابل حل است، اما تشخیص آن برای پدر و مادر و معلمانی که آگاهی روانشناسی نیست و به راحتی

  ایم، و راه حل هایی را ارئه داده ایم. زیر مفصلاَ در رابطه با آن صحبت کرده شناسایی و درمان شود. در مقاله

تصور که دانش آموز تنبل یا کندذهنی است را برایش از بین  انواع این اختلالات و رفع آن ها در فرزندتان او را از سردرگمی می رهانید و اینبا شناخت 

  انگیزه اش نیز افزایش خواهد یافت. اعتماد به نفس ورا بالا می برد و با بروز توانایی ها و دیدن موفقیت هایش،  می برید، او نمرات خود

  اختلالات یادگیریانواع 

 

دچار افت تحصیلی شود؟ عوامل زیادی باعث می شوند، فرزند ما از درس بدش  چه چیزی باعث می شود فرزند ما نخواندن فرزندمان چه کنیم؟با درس 

  از درس خواندن فراری باشد، یا حتی درس بخواند باز هم نمرات اش بالا نروند! بیاید و

وانی خود دانش آموز و ... می توانند دخیل باشند. ما در مقالات ر مشکلات ساده نیستند، عوامل زیادی از جمله: خانواده، مدرسه، مشکلات اجتماعی و این

 تحصیلی دانش آموزان ارائه کرده ایم. در رابطه با این عوامل صحبت کرده ایم و راه حل هایی را برای حل مشکل افت زیر به تفصیل

فرزندتان کمک بزرگی کرده اید، او در مسیر پیشرفت و  به عوامل موثر بر افت تحصیلی و بی علاقگی نسبت به درس و از بین بردن آن ها،با شناخت 

  بروز دادن استعدادها و توانایی هایش به خودباوری می رسد. موفقیت حرکت خواهد کرد و با

  افت تحصیلـی فـرزندم چـه کنم؟با 

  بـی علاقگـی فـرزندم به درس چیست؟عـلت 

 دیگران ببیند و در یک جمع به خود اجازه ابراز وجود ندهد؟ این ها نشانه های چه چیزی باعث شده او خود را ناتوان تر از من خجالتی است؟چرا فرزند 

مقوله اعتماد به نفس در فرزندان شما و راه های تقویت آن می پردازد،  خطرناکی از یک بزرگسالی منفعل و شکست خورده نیست؟ مقاله زیر به طور کامل به

 برخوردار باشد. ان کمک کنید، در آینده از شخصیت بهتریبکار گیری آن ها می توانید به فرزندت با شناخت و

  عزت نفس از دست رفته فرزندمان را دوباره زنده کنیم؟چطور 

 
یزان هستند، اما شکل برگزاری این کلاس ها به م گزینه های خیلی خوبی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال و تقویت پایه درسی فرزندمان کلاس های تقویتی

 عنوان والدین با معلم دارید و... عداد دانش آموزان، معلمی که به آن ها تدریس می کند، میزان تعاملی که شما بهت زیادی در نتیجه آن ها موثر است،

تاثیری که هر کدام روی فرزند شما می گذارند، بحث کرده ایم. با  در مقاله زیر به نقد و بررسی شکل برگزاری کلاس های تقویتی خصوصی و عمومی وما 

  افت کنید.انتخاب کنید، تا بیشترین و مفیدترین نتیجه را دری زیر، مقاله را بخوانید و بهترین شیوه برگزاری کلاس تقویتی را برای فرزندتان نککلیک روی لی

  خصوصی یا عمومی؛ کدام بهتر است؟کلاس 

 
کرده ایم. می توانید بنا بر توضیحاتی که در مورد کتاب ها داده ایم،  را تهیه ابتدایی اولبهترین کتاب های کمک آموزشی پایه  زیر لیستی ازدر مقاله 

  نیاز فرزندتان را انتخاب کنید. کتاب مورد

  اول دبستانکتاب های کمک درسی 
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وانی خود دانش آموز و ... می توانند دخیل باشند. ما در مقالات ر مشکلات ساده نیستند، عوامل زیادی از جمله: خانواده، مدرسه، مشکلات اجتماعی و این
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مقوله اعتماد به نفس در فرزندان شما و راه های تقویت آن می پردازد،  خطرناکی از یک بزرگسالی منفعل و شکست خورده نیست؟ مقاله زیر به طور کامل به

 برخوردار باشد. ان کمک کنید، در آینده از شخصیت بهتریبکار گیری آن ها می توانید به فرزندت با شناخت و

  عزت نفس از دست رفته فرزندمان را دوباره زنده کنیم؟چطور 

 
یزان هستند، اما شکل برگزاری این کلاس ها به م گزینه های خیلی خوبی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال و تقویت پایه درسی فرزندمان کلاس های تقویتی

 عنوان والدین با معلم دارید و... عداد دانش آموزان، معلمی که به آن ها تدریس می کند، میزان تعاملی که شما بهت زیادی در نتیجه آن ها موثر است،

تاثیری که هر کدام روی فرزند شما می گذارند، بحث کرده ایم. با  در مقاله زیر به نقد و بررسی شکل برگزاری کلاس های تقویتی خصوصی و عمومی وما 

  افت کنید.انتخاب کنید، تا بیشترین و مفیدترین نتیجه را دری زیر، مقاله را بخوانید و بهترین شیوه برگزاری کلاس تقویتی را برای فرزندتان نککلیک روی لی

  خصوصی یا عمومی؛ کدام بهتر است؟کلاس 

 
کرده ایم. می توانید بنا بر توضیحاتی که در مورد کتاب ها داده ایم،  را تهیه ابتدایی اولبهترین کتاب های کمک آموزشی پایه  زیر لیستی ازدر مقاله 

  نیاز فرزندتان را انتخاب کنید. کتاب مورد

  اول دبستانکتاب های کمک درسی 
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خواندن خوشش نمی آید! یا ممکن است در بعضی دروس  ها متوجه می شویم که فرزند ما علی رقم سرعت یادگیری بالایی که دارد، از درس بعضی وقت

معلمش و حتی شما هم خودش،  هایش ضعیف باشد. او دوست ندارد تکالیفش را انجام دهد، نمراتش پایین هستند و یا ریاضی یا اکثر درس مثل املا

 باور کرده اید که او کندذهن است یا یادگیری پائینی دارد.

از این قضیه بی خبر هستید. اختلال یادگیری مشکل پیچیده ای  مااست اتفاقا او باهوش و با استعداد باشد اما اختلال یادگیری داشته باشد! و شاما ممکن 

ندارند، سخت است. اختلال یادگیری باید به موقع  قابل حل است، اما تشخیص آن برای پدر و مادر و معلمانی که آگاهی روانشناسی نیست و به راحتی

  ایم، و راه حل هایی را ارئه داده ایم. زیر مفصلاَ در رابطه با آن صحبت کرده شناسایی و درمان شود. در مقاله

تصور که دانش آموز تنبل یا کندذهنی است را برایش از بین  انواع این اختلالات و رفع آن ها در فرزندتان او را از سردرگمی می رهانید و اینبا شناخت 

  انگیزه اش نیز افزایش خواهد یافت. اعتماد به نفس ورا بالا می برد و با بروز توانایی ها و دیدن موفقیت هایش،  می برید، او نمرات خود

  ادگیریـاختلالات یواع ـان

 

دچار افت تحصیلی شود؟ عوامل زیادی باعث می شوند، فرزند ما از درس بدش  چه چیزی باعث می شود فرزند ما نخواندن فرزندمان چه کنیم؟با درس 

  از درس خواندن فراری باشد، یا حتی درس بخواند باز هم نمرات اش بالا نروند! بیاید و

وانی خود دانش آموز و ... می توانند دخیل باشند. ما در مقالات ر مشکلات ساده نیستند، عوامل زیادی از جمله: خانواده، مدرسه، مشکلات اجتماعی و این

 تحصیلی دانش آموزان ارائه کرده ایم. در رابطه با این عوامل صحبت کرده ایم و راه حل هایی را برای حل مشکل افت زیر به تفصیل

فرزندتان کمک بزرگی کرده اید، او در مسیر پیشرفت و  به عوامل موثر بر افت تحصیلی و بی علاقگی نسبت به درس و از بین بردن آن ها،با شناخت 

  بروز دادن استعدادها و توانایی هایش به خودباوری می رسد. موفقیت حرکت خواهد کرد و با

  افت تحصیلـی فـرزندم چـه کنم؟با 

  بـی علاقگـی فـرزندم به درس چیست؟عـلت 

 دیگران ببیند و در یک جمع به خود اجازه ابراز وجود ندهد؟ این ها نشانه های چه چیزی باعث شده او خود را ناتوان تر از من خجالتی است؟چرا فرزند 

مقوله اعتماد به نفس در فرزندان شما و راه های تقویت آن می پردازد،  خطرناکی از یک بزرگسالی منفعل و شکست خورده نیست؟ مقاله زیر به طور کامل به

 برخوردار باشد. ان کمک کنید، در آینده از شخصیت بهتریبکار گیری آن ها می توانید به فرزندت با شناخت و

  ده کنیم؟ـه فرزندمان را دوباره زنـزت نفس از دست رفتـعچطور 

 
یزان هستند، اما شکل برگزاری این کلاس ها به م گزینه های خیلی خوبی برای یادگیری بهتر، رفع اشکال و تقویت پایه درسی فرزندمان کلاس های تقویتی

 عنوان والدین با معلم دارید و... عداد دانش آموزان، معلمی که به آن ها تدریس می کند، میزان تعاملی که شما بهت زیادی در نتیجه آن ها موثر است،

تاثیری که هر کدام روی فرزند شما می گذارند، بحث کرده ایم. با  در مقاله زیر به نقد و بررسی شکل برگزاری کلاس های تقویتی خصوصی و عمومی وما 

  افت کنید.انتخاب کنید، تا بیشترین و مفیدترین نتیجه را دری زیر، مقاله را بخوانید و بهترین شیوه برگزاری کلاس تقویتی را برای فرزندتان نککلیک روی لی

  ی؛ کدام بهتر است؟ـی یا عمومـصوصخکلاس 

 
کرده ایم. می توانید بنا بر توضیحاتی که در مورد کتاب ها داده ایم،  را تهیه ابتدایی اولبهترین کتاب های کمک آموزشی پایه  زیر لیستی ازدر مقاله 

  نیاز فرزندتان را انتخاب کنید. کتاب مورد

  ستانـاول دبکتاب های کمک درسی 
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