
Athena Inclusion guide to supporting students with Dyscalculia 

 

Dyscalculia 
 Number based learning difference 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same or modified Same or modified Modified 

What does it look like? 

• Doesn’t understand quantities or concepts 
(big v small) 

• Strong practical skills 

• Trouble remembering math facts 

• Trouble applying mathematical reasoning 

• Skips over numbers 

• Love of words 

• Struggles to recognize patterns 

• Struggles to identify and use math symbols 

• May use fingers to count 

• Has difficulty using math words (greater than) 

• Strong intuitive thinking 

• Difficulty recalling theorems  

• Difficulty moving from concrete to abstract 

• Strong verbal communication skills 

• Good intuition 
 

Curriculum modifications: 

• Set high expectations 

• Create opportunities to exhibit positive behaviours 

• Use graph paper to help line up numbers 

• Reduce distractions (seat in a quiet place, use ear defenders) 

• Establish a preferred learning style 

• Repetition of math facts 

• Teach more than one method to solve problems 

• Provide lists of math formulas 

• Focus on one concept at a time 

• Keep mathematical language to a minimum 

• Use manipulatives 

• Highlight or circle key words 

• Allow extra time 

• Breakdown worksheets onto sections 

• Check to ensure the student understands often 

• Give more space to write out problems 

• Allow a calculator where possible 

• Use times tables sheets and factor tables 

• Encourage the student to visualize math problems, draw pictures 

• Provide examples of problems 

• Limit copying from the board 

• Explicitly teach the language of mathematics 

• Use mnemonics and visual prompt cards 

• Ask for verbal explanations of the student’s process for calculation 
 
 

Resources to support this student: 
Graph paper 
Ear defenders 
Highlighters 
Manipulatives (blocks, counters, abacus) 
Calculator 
 
 



 ليل أثينا إلدماج طالب الذين يعانون من عسر الحساب

 

 عسر الحساب
 اختالف التعلم القائم على أرقام 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 المحتوى
 )المدخالت( 

 تعمق المعرفة
 )المدخالت(

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 معدل مطابق أو معدل مطابق أو معدل مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 عدم فهم الكميات أو المفاهيم )كبير أو صغير( •

 قوة المهارات العملية •

 مواجهة مشكلة في تذكر حقائق الرياضيات •

 مواجهة مشكلة في تطبيق المنطق الرياضي •

 تخطي األرقام •

 التعامل مع الكلماتتفضيل  •

 صعوبة التعرف على األنماط •

 صعوبة تحديد رموز الرياضيات واستخدامها  •

 قد يتم اللجوء إلى استخدام األصابع للعد •

 صعوبة استخدام الكلمات الرياضية )أكبر من( •

 قوة التفكير البديهي •

 صعوبة تذكر النظريات •

 صعوبة االنتقال من الواقع إلى الفكر النظري  •

 التواصل الشفهي قوة مهارات •

 جودة الفكر البديهي •

 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات •

 السلوكيات اإليجابيةخلق فرص إلظهار  •

 استخدام أوراق الرسم البياني للمساعدة في ترتيب األرقام •

 الحد من حاالت صرف االنتباه )مقعد في مكان هادئ، واستخدام سماعات حماية االذن( •

 التأسيس ألسلوب تعلم مفضل •

 تكرار حقائق الرياضيات •

 علم أكثر من أسلوب لحل المشاكل •

 الرياضياتوضع قوائم لصيغ  •

 التركيز على مفهوم واحد في كل مرة •

 المحافظة على لغة الرياضيات عند الحد األدنى •

 استخدام األدوات اليدوية •

 ابراز الكلمات الرئيسية أو وضع دائرة حولها •

 السماح بوقت إضافي •

 تقسيم أوراق العمل إلى أقسام •

 المراجعة للتأكد من فهم الطالب كثيًرا •

 ين المشاكلإعطاء مساحة أكبر لتدو •

 السماح باستخدام اآللة الحاسبة حيثما كان ذلك ممكنا •

 استخدام أوراق الجداول الزمنية وجداول العوامل •

 تشجيع الطالب على تصور مشاكل الرياضيات، ورسم الصور •

 تقديم أمثلة على المشاكل •

 الحد من النسخ من اللوحة •

 تدريس لغة الرياضيات صراحة  •

 ار والحث البصرياستخدام بطاقات فن االستذك •

 طلب الحصول على تفسيرات شفهية لمعالجة الطالب للحساب •

 
 

 مصادر دعم الطالب:
 أوراق رسم بياني

 سماعات حماية االذن
 أقالم فسفورية

 االدوات اليدوية )الكتل، العدادات، المعداد(
 آلة حاسبة
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