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 المربيات و للمربين

 كشفها والتعامل معها ا:يالديسلكس

 عبر اإلنترنت وضعتهامّجانية كتيب يستند إلى دورة التعلم 

 الدكتور فنسنت غوتري بإشرافالدولية جمعية الديسلكسيا 

 

 

 التربية والتعليممن قبل وزارة هذا المشروع دعم في البداية تم 

 لجماعة الناطقة بالفرنسية في بلجيكا،ل

 بلجيكا في مؤسسة الملك بودوان، واليانصيب الوطنيو

 

 مع مزيد من المساعدة لهذا الدليل

 اليونسكوالمشاركة لمنّظمة برنامج 
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 المقدّمة

 

التهجئة والكتابة باإلضافة الى صعوبات أخرى ومواهب وصعوبة في القراءة  –الديسلكسيا 

والجنس. كما أّن االجتماعي أوالمستوى أغّض النظر عن البيئة ب% من المجتمع 10تصيب حوالي 

 % من كل الصعوبات التعلميّة األخرى )كرايمر وأليس(.85الديسلكسيا تظهر في  ؤّشراتم

 

تالميذ يعانون من الديسلكسيا في كل سنة. إّن وبالتالي فعلى األرجح أّن كل المدّرسين سيصادفون 

بعض األحيان في صعوبتهم في التعبير الكتابي و تحجب بسببالقدرات الحقيقيّة لهؤالء التالميذ س

 التعبير الشفهي.

 

 الدعمالوعي و علىالمتعلقة بها والمواد  القراءة والتهجئةإلى تدريب معلمي  البرنامجيهدف هذا 

استخدامها  ل أن يتمّ فضّ يُ كما . الدامجةقدرات مختلفة في الفصول الدراسية  يوذللمتعلمين  المناسب

 .في الصف أمام طاّلبهملمعلمين قبل أن يقفوا ا إعدادفي مرحلة 

 

جوانب الحياة. كما أنه يساعد المدّرس  مختلف يبدأ هذا البرنامج بتعريف الديسلكسيا ونتائجها على

وتغيير طرق التعليم لتتماشى مع حاجات التالميذ الذين يعانون من على تمييز الديسلكسيا 

لتعليم  يأساستُعتبر ركن التي  وأساليب تعليميّة متعدّدة الحواس الديسلكسيا. فهو يقدّم مبادىء  

 لتالميذ أن يتعلّموا القراءة وينّموا مواهبهما هؤالء يستطيعالتالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا. 

 .المقترحة بإتباع الطرق

 

بل هي فحسب،  إّن التقنيّات الموجودة في هذا البرنامج ال تالئم التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا

 .الدراسية التالميذ في كل الفصولتحمل فائدة كبيرة لكل 

 

تباعا  شهادات إصدار الالى  و برنامجال اتقييم هذ الى تبادرأن وزارات التعليم الوطنية  نتمنّى من

 .المهني كجزء من تدريب المعلم
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 هذا البرنامج ةدراسكيف تتم 

 

 . فريق ثنائية هذا البرنامج هي العمل ضمن دراسلالطريقة المثاليّة 

تظهر هذه الكلمات بشكل  .ةأساسيّ ة أو تقنيّ مصطلحات لكلمات و تعريف هذا البرنامج علىيحتوي 

 .في النص داكن

 

في  ةالتقييم القصير قسيمةرجى ملء يُ لذا . بالنسبة لنا مة جدا  هي قيّ  برنامجعليقاتكم حول هذا الت

 .لنا اوإرساله نهاية هذا الدليل



7 
 

 األوللفصل ا

 

I.  ّعريف الت 
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I.  الديسلكسياتعريف 

 

صل األون المصطلح ذصعوبة مع الكلمات، ويتكوّ  وجودتعني بصفة عامة  dyslexia ديسلكسياال

 أي الكلمات تعنيو lexiaوليكسا  صعوبة تعنيو dysهما: الديس  ،بيناليوناني من جزئين مركّ 

 .أو عسر في القراءة الكلمات فيصعوبة ال

 

 من الديسلكسا: نوعانهناك 

الكتابة والتي تحصل عندما يفقد المرء القدرة على القراءة و  الديسلكسيا المكتسبة •

 .ما و مرضأبسبب إصابة في الدماغ 

 عصبيّةالوراثة وتعود لعوامل  سبب عاملتنتقل لألفراد بوهي  الديسلكسيا النمائية •

 : مشاكل في فراداألالنمائية على  الديسلكسيامن آثار  وتستمر معهم طوال الحياة.

o  القراءة 

o ةتهجئال 

o التعبير الكتابي 

 بعض الصعوبات في:  رافقها في الغالبي كما 

o التركيز 

o الذاكرة القصيرة  

o التنظيم 

 

 تدنيمدرسي أو كتساب الإلافي مرتبطة بضعف هي وال  الذكاءفي نتيجة نقص  الديسلكسياتكون ال 

والبصر، وليست لها  معي السّ تكون نتيجة ضعف حاستّ ال  ؛ كما أنهااإلجتماعيوالمستوى العائلي 

ة ة أو بصريّ سمعيّ اكل مش هناك كونيقد ت الأنه في بعض الحا قة بالجوانب الفيزيولوجية. علما  الع

 .الديسلكسياحكم العضلي متواجدة إلى جانب التّ وصعوبات في 

 

يساعدهم في  ألنّه التالميذلهؤالء  هو ضروريّ لتعليم التهجئة د الحواس م متعدّ نهج منظّ مستخدام إ

 .لتعامل مع صعوباتهما
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 ، فمن المهم جدا  - 2كما سنرى في القسم  -ما يعاني من الديسلكسيا  تلميذ   بوجودالمعلم  عرعندما يش

في ضعف وجود  للتأّكد من عدم تلميذفحص ال يتمّ من األفضل أن . ةويّ العضاستبعاد جميع األسباب 

 .المكتوبة ةصعوبات مع اللغالى  تؤدّيالتي حاالت الاألذن أو غيرها من في  إلتهابأو  نظرال

 

 أن األشخاص الذين يعانون من عسر القراءة يواجهون صعوبات في اللغات المكتوبة  عموما  

 .بدرجات متفاوتة -اإلنشاءو تهجئةالكتابة وال -

 

 ."الكلمات المكتوبة بشكل صحيح أو بسرعة كافية التعامل معتم يال "

 البروفيسور خوسيه موريس، جامعة بروكسل الحرة، بلجيكا    

 

 يواجههاة الصعوبات التي النظر عن شدّ  بغضّ  .اال يمكن تجاهله ةنب إيجابيواجعسر القراءة لولكن 

 وفوق متوّسطعدّل بمة رتطوّ مم مهارات تعلّ ب" تمتّعونما ي غالبا   همفي القراءة والكتابة، فإنالتالميذ 

     ."المتوّسط

 هاري شاستي، استشاري دولي. د       

 

  :وهذه المهارات تتضّمن

العديد من  – )((puzzle )الرسم، بناء األلعاب، البازل ئيتنظيم الفضاال علىقدرة عالية  .1

   دسين المعمارين والفنانين يعانون من الديسلكسيا.نالمه

 مفردات غنيّةباستعمال نبيهة  أسئلةوطرح  األمورالتفكير العميق في  .2

 وعي إجتماعي متطّور، مثال  اإلحساس المرهف بإحتياجات ومشاعر اآلخرين  .3

 شكل سريعب اكلالمش حلّ القدرة على  .4

 لوجياوقدرات متفّوقة في التكن .5

 التفكير البديهي واإلبداعي .6

 الشطرنج وألعاب الورق ثلة مستراتيجيّ لعاب اإلألقدرات عالية في مجال الهندسة وبعض ا .7

  لكترونيةإلالعاب ألاو

 

 مجموعة من المهارات غير المشمولة بالقراءة والكتابة.بالذين يعانون من الديسليكسيا  تالميذيتمتّع ال
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II. يشعر الشخص الذي يعاني من الدسليكسيا كيف 

 

 أن:من الممكن ف. مبكربسن كتشف تُ يكون للديسلكسيا أثر سلبي على األوالد إن لم 

 ة مات المدرسيّ يالتعل فهم يفشلوا بصفة دائمة ومستمرة في .1

 خرينآلمين اينفعلوا بسرعة نتيجة مقارنة أنفسهم وأعمالهم بالمتعلّ  .2

 الذاتتقدير  نسبةعندهم  تنخفض .3

 جتماعي إلندماج اإلا ؤثر علىعن الدراسة مما ي متنعواي .4

 ات عدوانية تجاه المجتمعييظهروا سلوك .5

 

ر عسر القراءة، الذي دمّ . في الشهادة التالية، تشرح إيلينا عواقب عسر القراءة على تقديرها للذات

كتشف أحد ايكن قد عندما كانت في الرابعة عشر من العمر، لم ". ا  جحيم"أيامها في المدرسة، كان 

 .بعدحالتها 

  

الجملة بشكل  ألتعّلم قراءةو لم أكن ، أألتعّلم الكتابةكن لم أ نيعني أنأ، جدا   ة  محبط نتك"

استغرق األمر . ما قرأت أستطع فهمتها ولكن لم ءستطعت أخيرا  قرااقد صحيح، أعني أنني 

لم أكن . اآلخرين التالميذ ضعفيعمل أن أت عتدّ إ. كتابة المقاالتألتمّكن من  ال  يوقتا أطو

. . . ةغبي نفسيظننت . أنا لم أفهم لماذا. بعكس جميع التالميذ ألتعّلم أن أكتب بشكل صحيح

. ني أمام الصفويذلّ لاإلمالء فقط وأكتب أن أذهب إلى السبورة األساتذة يطلبون مني كان 

 أعمل وال، ةأنني كنت كسول أعتقدواألنهم  را  امروحدث ذلك . كّلهكنت أضحوكة الصف 

 كتبأن أيطلبون مني  واكان .قرأ بصوت عالألالجميع  بين كانوا يختاروني من. بشكل جدّي

 ".ك سيجعلني أعمل بجداذ همفعلإعتقدوا ب. لتحفيزي السبورة على

 

III.  الديسلكسياأسباب 

 

دماغ  يختلف إداءبمعنى آخر  .الدماغإلى وجود خلل ما في بشكل قاطع  الديسلكسياأسباب تعود 

 وهذا قد أُثبت علميا . .األشخاص اآلخريندماغ  عن الذين يعانون من الديسليكسيا والبالغين ألوالدا

 

، بل الدماغ نم جزء أيسمح فقط بتصوير ت ال رنين المغنطيسيلكا إن التقنيّات الحديثة المتطّورة

هذه  أظهرتو نشطة أخرى.أطة فيه أثناء فعل القراءة أو أثناء مزاولة يالنشد بدقة المناطق حدّ ت
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ختلفة من الدماغ ميستخدمون مناطق والبالغين الذين يعانون من الديسلكسيا  التالميذأن  الصور

  .بنفس الظروف نفس الكلماتباألشخاص اآلخرين عند قراءة مقارنة 

 

 البروفيسور" )ضطراباتمن اإل طيفموجود ضمن  قصوربلرفئة واحدة  الديسلكسيا ليست "

  ،(بريطانيا يورك، جامعة سنولينغ،ماغي 

 

ألسباب ما زالت غير  الذين يعانون من الديسليكسيا شخاصألالدراسات تباينات بين ا أظهرتقد ف

العديدة المسؤولة عن القراءة ال تعمل بشكل فعّال  روابطبين ال عالقةالواضحة. نظرية أولى تفيد بأن 

ّسط الذي أعدّه البروفسور بللمزيد من المعلومات، أنظر الى الرسم الم بالحد األقصى.أو لم تُحفّز 

 ستانيسالس دو هاين. 

 

 
 اكلفإن المشنة من المناطق الملوّ غير نشيطة في حال وجود منطقة  هأنّ سم ل الرّ المن خح يتضّ 

   ستظهر عند الطفل.

 

نظريّة أُخرى تفيد بأّن الخاليا العصبيّة التي تشّكل الممرات المسؤولة عن القراءة لم يكتمل نموها 

 ولم تنتقل الى موقعها النهائي بسبب ترميز جيني خاطىء. 
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عوامل وإضطراب في جهاز المناعة و سوء التغذيةأسباب مشاكل النمو في هذه الخاليا الى تعود 

 بيئية أو غيرها... 

 

 الديسلكسيا شخاص الذين يعانون منألووظيفة دماغ ا ة بين نموّ دالّ  تفروقا هناكبصفة عامة 

م في من هذه الفروقات وجود صعوبات في التحكّ  وغيرهم رغم أن أسباب ذلك غير واضحة تماما.

فإن ذلك ينتج عنه  .بينهمفيما ة الدماغ تختلف فعل القراءة والكتابة ومهارات أخرى حيث إن وظيفيّ 

الذين يعانون من  والدألحظة والفهم والتفكير مما يستدعي الحديث عن االف في طرق المالاخت

 أي توظيف التفكير في مهارات ابتكارية. :مألوفالعن  خارج الالتفكير إذ قد يتمتّعون ب الديسلكسيا

 

ندرج ي ديسلكسياالالذين يعانون من شخاص ألف بين أدمغة االختإليعتبر بعض الباحثين أن ا

 ة. ضمن التنوع العصبي للطبيعة البشريّ 

 

 عوامل وراثية .1

فإذا كان هناك   .التي شملت مئات العائالت أن بعض أنواع الديسلكسيا وراثي بحاثأكدت األ

وهذا ال يعني  50%إلى فإن احتمال إصابة أحد أقاربه يصل  ،ايسلكسيشخص يعاني من الد

ودرجات  بل يمكنها أن تتخذ مظاهر أخرى اآلخر،ة عند الشخص ظهور نفس العوارض أو الشدّ 

أن على معون تيج فإن العلماء مختلفين في تحليالتهم، لكنهم ،بالنسبة للجنسينأما  .مختلفة

 الديسلكسيا تصيب الذكور واإلناث معا .

 

 عوامل مرتبطة بالدماغ  .2

ة طريقب ينمو الديسلكسياالذين يعانون من  ألوالدالتصوير العصبي الحديث أن دماغ اينت دراسة بّ 

 أو عملي جميع الصور المأخوذة ضعف والمدهش أنه لوحظ ف .خرينألوالد اآلمختلفة عن ا

كما  بغض النظر عن العمر. وخاصة عند القراءة (يسرألالفص ا)ة معينة من الدماغ استجابة منطق

الذين يعانون من شخاص ألعند ا ين العصبيين للدماغالمسجل بين الفصّ  أن التشابهلت الدراسة سجّ 

فإن أغلب الدراسات أدّق،  بشكلو .المعانين من الديسلكسياغير  من سواهميوجد عند  ال كسياالديسل

ل البصري العتاإلنت كذلك ثنائية وبيّ  للدماغ. رىاليس جهةمن الدة منطقة محدّ نت ضعف اشتغال بيّ 

 .ألوالداهؤالء عند  (الصوتي) والفونولوجي

 

قام  ،كسياالذين يعانون من الديسل ألوالدشتغال الطبيعي لمناطق الدماغ عند اإلدراسة عدم ابهدف 
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ة لطبقات فاستعملوا لهذه الغاية وسيلة مجهريّ  .الباحثون بفحص التنظيم الفيزيائي والتشريحي للدماغ

في المنطقة اليسرى. وتبين كذلك أن بعض العصبونات  الخللبعض ن لهم تبيّ وقد  .قشرة الدماغ

 موقعلتصل إلى مكانها المفترض، أو أنها نمت في  نمُ ا لم تالطبيعي فهي إمّ  في مكانها ليست

  خاطىء.

 

الطويلة بين مختلف مناطق  روابطشتغال الإل يمكنها أن تعطي صورا   هناك تقنيات حديثة جدا  

 روابطبين مختلف هذه ال عدم اإلنتظامات ينت هذه التقنيّ وقد بّ  ”fascicules .“الدماغ تسمى 

إصابة  في ل فترات الحمل أوالخ الديسلكسيافي  ها سببا  ريمكنها أن تكون بدو ة والتيالدماغيّ 

 ماغ.ة في الدّ والبصريّ  ةالعصبونات السمعيّ 

 

ثمين ت ستاذأليستوجب على اة مما يمكنها أن تتخذ مظاهر وأساليب عدّ  الديسلكسياسبق أن  د مايؤكّ 

 .تعليميةع واستحضاره في ممارساته الهذا التنوّ 

 

IV.  ّر فعل القراءةتطو 

 

أي استخراج المعاني من  ؛الفهمجمع الدارسون على أن الهدف الرئيس من القراءة هو يُ 

باستعمال الرموز وإنتاج الكلمات والجمل  التواصلالرئيس من الكتابة هو  لنصوص. والهدفا

 والنصوص التي تكون ذات معنى.

 

. راتالكثير من المهاإستخدام فيها  ومعقدّة يتمّ مهارة مركبة عند القارىء المتمّرس عتبر الفهم يُ 

 تتضمن هذه المهارات:

 التعّرف على الكلمات 

 فهم الكلمات 

 المهارة اللغويّة بشكل عام 

 لموضوعة بسيطة لعرفم 

 استخراج المعنىعلى  القدرة  

 باق األحداث )اإلستنتاج( وغيرهاستالقدرة  على ا   
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بسرعة  يهاعلى التعرف عل الكلمات المكتوبة، يجب أن يكون المتعلم قادرا  معانى ولكن من أجل فهم 

 ا . تلقائي الكلمات إدراكصبح يجب أن ي. فعّاليّةو

 

على فهم النص دون أن  ا  تكون قادرأن من المنطقي ليس ليبيرت وموستي، و أليجرياين لباحث  برأي ا

عندما يكون النص طويال  خصوصا  و. هايحتوي التي على التعرف على معظم الكلمات ا  تكون قادر

 .ه بسهولةمن اإلستنباطوال يمكن 

 

ما  ا  رسين نادالمتمرّ  نئيقارالدراسات أن ال أثبتتفقد ومع ذلك، . السياق مفيد لتحديد الكلمات

 ،بالمقابل .فهم النصما يتم تمييزها قبل ا  الكلمات غالبن أليستعملون السياق لفهم معنى الكلمات 

ضعفه في عن ض س هو الذي يستغل السياق لفهم الكلمات وذلك حتى يعوّ غير المتمرّ ىء القار

 معرفة الكلمات.

 

يفهم النص د الكلمات بسرعة ودقة حدّ المتمرس الذي يستطيع أن ي ارىءالدراسات أن القأثبتت 

وهذا يؤدّي  اتكلمالنتباه إلى تحديد اإليعير الكثير من يجب أن ف الضعيفارىء القأما . بشكل أفضل

 .معناها تمّكنوا من فهمقراءة الجملة عدة مرات لكي ييتطلّب ذلك وقد  .صعوبة في فهم الجملةالى 

 تمييزناقش عمليات ن، سوف في القراءة طالقةللاألساسية والخطوة األولى  وألن فهم الكلمات ه

 .في الدماغ تمالتي ت الكلمات

 

 تانمنطقتان عصبيّ  .1

الخاليا  نماليي يتكّون الدّماغ البشري من فصين متّصلين ببعضهما البعض ويتضمن كل فّص  

 .دة الوظائف واألنواع. تتواصل الخاليا المتخّصصة فيما بينها بسرعةالمتعدّ 

 

 الدّماغي صورة فصّ 
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 ة والكتابيّة. يهّ األيسر للدماغ مسؤوال عن فهم وإنتاج اللّغة الشف عند أغلب النّاس يعتبر الفصّ 

 

 

 

 

 

 

 

معقّدة في مساحتين أساسيّتين في الدّماغ. فهذه  كهربائية حلقاتخالل عملية القراءة، يتم تنشيط 

 :تقوم بعمليات ترابط مزدوجة  الحلقات

o حكيةالم ومهمتها تمييز الكلمات واألصواتنحو منتصف الدماغ الموجودة منطقة السمعية ال 

 وأيضا نطقها

o  والكلمات الحروف  ومهّمتها تمييزفي الجزء الخلفي من الدماغ الموجودة المنطقة البصرية

 المكتوبة

 
ماغ تعليم الدّ "كتاب الدكتور دنكان ميلن، ا الرسم البياني هي من ة في هذظاهرال مراتالمناطق والم

 ".لقراءةا
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  ّةالمنطقة السمعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل حياتنا نسمع لمرات عديدة نفس الخ .معرفة ونطق الكلماتتعتبر هذه المنطقة مسؤولة عن 

 الونبرات مختلفة. مما يعني أن نفس الكلمة  مختلفين لهم أصوات أشخاص قبلمن  المحكيةالكلمة 

نطق في سياقات ينطقها الشخص عينه مرتين بنفس الطريقة، كما أن الكلمة الواحدة يمكن أن تُ 

فكيف يستطيع الفرد   ها.لقنع كبير في الكلمات التي نسمعها ونتوجود تنوّ عن مختلفة، مما يفيد 

 شخاص؟ ألطق بين اعة في النّ عرف على هذه الكلمة الواحدة المتنوّ التّ 

 

عتبار إلتأخذ بعين ا المجردة  وحداتت للكلمات في دماغه وهي عبارة عن التمثينسان إلي اينمّ 

رعة أو ة، السّ كنالل مثال: نوع الصوت، . بالنسبة للمعنى فات باعتبارها غير مهمةالختإلا

ة معيّ ل حياتنا تتجمع في المنطقة السّ المها خالتي نتعلّ  المحكيةت للكلمات الهذه التمثي المضمون.

 .المعجم الفونولوجينسميه  جة معجما  وتكون بكيفية متدرّ ماغ للدّ 

 

يضّمان جملة محكية؛ والرمزان > < يضّمان جملة  أو / /  [ ]  )في هذا البرنامج، الرمزان

 مكتوبة(. 

 

 صغر من الكلمات ونطقهااألوحدات الف يتعر 

الكلمات نه من تحليل تتطور هذه الوظيفة عند الطفل عندما يكتسب الوعي الذي يمكّ 

ثة أنواع من الوحدات التوجد ث  .الوحدات الفونولوجيةوحدات أصغر تسمى  إلى

 .القراءةكتساب مهارة الالفونولوجية أصغر من الكلمة وأساسية 

o على صوت طويل )مدّ( أو صوت قصير ممثال  بإحدى  لزاما وتحتوي   المقاطع

 .(وكسرةأالحركات )فتحة، ضّمة، 
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ينمو الوعي الفونولوجي عند الطفل عندما يصبح 

ة الذي مدركا  للمبدأ العام المتحّكم في الكلمة الشفهيّ 

في سن  ة تحليلها إلى وحدات أصغر.يسمح بإمكانيّ 

الرابعة أو الخامسة يكون الطفل قد كّون معرفة 

تلقائية عن المقاطع التي تشّكل الوحدة األكبر من 

. أّما بالنسبة للوحدات الصوتيّة، فيتم كلمةال

  كتسابها عندما يبدأ الطفل بتعلّم القراءة والتهجئة.ا

 ينمو الوعي الفونولوجي وتنمو معه التّمثيالت التي

مقاطع أصوات بل  وليست مجرد أصوات أ هي

تأخذ بعين ال هانّ فإ .أشكال مجردة من سماتها

قة اإلعتبار التنّوع الالمتناهي في النطق الذي العال

 تيح للمستمع تمييز األصوات، وهي تله بالمعنى

 تسلسلها بالرغم منالقدرة على و ،بسرعة وسهولة

 .ختالفهاا

  تتألف من مقطعين:مثال  كلمة "فاعل"    

 
o وتعرف  حرف ساكن معمدّ أو صوت قصير إّما  ؛ينمن صوت وتتكون القافية

تعرف باللغة فالحروف التي تسبق القافية أّما   .rimeباللغة اإلنكليزية بالـ 

 التالميذالقافية تكّون األساس في ترابط الكلمات في أغاني  .onsetاإلنكليزية بالـ 

لتلّمس قدرة  ىالمثلطريقة الهي  التالميذ إستعمال أغاني. فلهذا السبب الشعرو

والقافية  ةكلمات مقفّا هيثال :  دار، نار، سار، طار معلى تمييز الكلمات.  التالميذ

 .هي /آر/

o  الفونيمات(les phonemes)  ة تسمح بتمييز غة الشفهيّ أصغر وحدة في اللّ وهي

يهما تل من كلالصوت األوّ  مثال  كلمتي )دار( و )سار( تختلفان ألنالمعنى 

تتألف من ثالثة أصوات هم /د/ و  ك كلمة )دار(للذ مختلف. تحديدا  /د/ و /س/.

 /آ/ و /ر/. 
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 ومن وظائفها التعرف

 على الكلمات والحروف

ويمكن   .يمكن أن ينطقه رجل أو امرأة أو طفل أو شيخ أو أجنبي ؛ /ت/الصوت  ال  على ذلكمثا

 فتعرّ أن يامع في نهاية الكلمة. ومع ذلك يستطيع السّ  وأللصوت أن يكون في البداية أو في الوسط 

لقائمة الذهنية وهذا ما يسّمى با له. مجردت تنمية تمثيل تمّ فات ألنه الاإلختالصوت رغم هذه  على

موز تختلف لنا معرفتها أنها صوت /ت/. قائمة الرّ  يتسنّىينبغي سماعها مشتركة  حتى التي للرموز 

كون الشفاه أو يمحدّد من الفّم. هذا الموقع قد موقع  تعتمد بلفظها علىغة ألنها بين كل األصوات باللّ 

وتحديدا  وعي األصوات يشكالن ضرورة نولوجي والوعي الفف سان أو إهتزاز الحلق.األسنان أو اللّ 

 قصوى في تعلّم القراءة والتّهجئة.

  

  ّةالمنطقة البصري 

 

 

 

 

 

 

  .نموّ مرحلة ال لالخ(: la reconnaissance des motsالتعرف على الكلمات 

ها، ورغم هذا حيث شكلها وخطّ  مثلة لكلمات مختلفة منألعلى العديد من ااإلنسان ف يتعرّ 

ن هذه دة لهذه الكلمات. تتكوّ بصرية مجرّ  ت دقيقة أو أشكاال  الن بسهولة تمثيالتنوع فإنه يكوّ 

 ز بسهولة بينيمكننا أن نميّ : على ذلكمثال  أي حروف. ت من وحدات صغرىالالتمثي

ونفس التموضع " رغم أن هاتين الكلمتين تقتسمان نفس الحروف حنةو" "جنة"الكلمتين 

ع ل حياتنا تتجمّ الخ ت الكلمات المكتوبة التي نبنيها تدريجيا  التمثي إنّ  ول.ألباستثناء الحرف ا

 .الكلماتعلى عرف تّ الئي الذي يسمح لنا بالمإلن الرصيد اة للدماغ لتكوّ في المنطقة البصريّ 

 

o الحروف على ف تعرّ ال(l’identification des lettres:)  ّفي المنطقة نسان إلي اينم

مستقل عن  شكلد للحروف المعزولة وبت تسمح له بتمييز مجرّ الالبصرية للدماغ تمثي

وبأشكال  يمكن أن يكتب بخطوط مختلفة (ه)حرف  المث حجم الخط ونوعه وخصائصه.

)ه( ،  (ه)، (ه)الكتابة  فية مدخة المستالكلمة وبحسب الجماليّ موقعه في مختلفة بحسب 

 (صواتألا) المحكيةم القراءة والكتابة الربط بين الكلمات يستدعي تعلّ  . (ه)أو 

ة للدماغ ، وينبغي أن ة والبصريّ أي الربط بين المنطقتين السمعيّ  (الحروف)والمكتوبة 
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 روابطن المكّ تُ  علم.ل فعل التّ التجاهات خإلدة ابة ومتعدّ مركّ  طريقةهذا الربط ب يتمّ 

 صوات المناسبةألمن الربط بين حروف الكلمات المكتوبة وا (ة)المختلفة المتعلم 

ها باستعمال ئتالتي يمكن معها قراءة الحرف وربط أصوات الكلمات وتهج طريقةبال

 .)فونولوجيةال(السمعيّة و ةالمهارات البصريّ 

 

 لكلمات المكتوبةبا "األصوات"و المحكيةيتطلب ربط الكلمات  هجئةم القراءة والتعلّ بما أّن ت

اتصاالت  ئنشأن تيجب  المناطق البصرية والسمعية في الدماغف، صحيح ، والعكس"الحروف"و

 .ة وثنائية االتجاهدة ومعقدّ متعدّ 

 

 همبحيث يمكن" األصوات"بـالكلمات المكتوبة  "حروف"ربط بهذه االتصاالت تسمح لألطفال 

 .تهايتمكنوا من تهجئحتى " حروفها"بـ المحكيةالكلمات " أصوات"ربط  كذلك تها، وقراء

 

لكلمات المكتوبة با "األصوات"يتطلب ربط الكلمات المحكية و هجئةم القراءة والتعلّ بما أّن ت

اتصاالت  ئنشأن تيجب  المناطق البصرية والسمعية في الدماغف، صحيح ، والعكس"الحروف"و

 .ة و ثنائية االتجاهدة ومعقدّ متعدّ 

 

 همبحيث يمكن" األصوات"بـالكلمات المكتوبة  "حروف"ربط بهذه االتصاالت تسمح لألطفال 

 .تهاحتى يتمكنوا من تهجئ" حروفها"بـالكلمات المحكية " أصوات"ربط كذلك  تها، وقراء

 

  لنمو فعل القراءة المراحل الثالث .2

  

 ز الكلمات:ييأنظمة تم مراحل في نموّ  ثالثيتم في الغالب اعتبار 

a.  مرحلة ما قبل القراءةأو  وغرافيةغاللومرحلة الرمز 

b. (الهجائيةئة )مرحلة التهج 

c. (ورتوغرافيةألا) الءمإلمرحلة ا 

 

a.  ة للكلمة، فييتعرف الطفل على الصورة الكليّ  مزيةأو المرحلة الرّ  اللوغوغرافيةفي مرحلة 

  :مثال تها كصورة أو رسم أكثر مما هي كلمةكليّ 



20 
 

   
 

ربط بينها بل يعتمد فقط على النة منها ولمكوّ ابتحليل الحروف  (ة)ملمتعلّ اقبل أن يقوم 

 ة للتمييز بين كلمة وأخرى.لوان والخصائص كمرجعيّ ألا

 

ة نتقال من المرحلة الرمزيّ إلر للطفل اساسية التي تيسّ ألهناك نوعان من المكتسبات ا

الوعي الفونولوجي تحديدا  وعي  نموّ   وهما ةورتوغرافيّ ألئية االمإلة إلى المرحلة اوغرافيّ غاللو

 .للغة فهم النظام األبجديّ و  األصوات

 

i. يصبح الطفل بمقتضى نموّ  :تحديدا  وعي األصوات نمو الوعي الفونولوجي 

يمكن تحليلها إلى وحدات  المحكيةبأن الكلمات  الوعي الفونولوجي مدركا  

إستنادا    .وهي األهم ةصوتيّ  ووحداتوقافية ة مقاطع صوتيّ  الى أيأصغر 

الحديث هو  كبيرة في علم النفسالنجاحات ال ىحدوبرايان أن اغوزوامي  الى

تهم على روقد التالميذالصوتي عند  ة بين الوعيّ اكتشاف وجود صلة قويّ 

 .اكتساب مهارة القراءة 

 

ii.  ّيمثّل النظام المكتوب بلغة ماهو يعني الفهم بأن  :لغةفهم النظام األبجدي ل 

 مثال : الكلمة وذلك يكون على مستوى األصوات  المحكيةأصوات الكلمات 

. فهذه الرموز ـا  م   ِ  ـهـ سـ  " تتمثل بالرموز التالية  ام  هس  " المحكية

لهذا السبب عينه إن وعي  .فظيّ بتسلسلها اللّ  امهس  تمثل كلمة  ةخمسلا

ة الى أصوات وتمثيل هذه األصوات األصوات أي تحليل الكلمات المحكيّ 

مهم جدا  لتعلّم القراءة  ( في ذهن الطفل هووحركات )حروف برموز

   التهجئة.  و

 

b.  ّالى المكتوب ومن  التشفير من المحكيّ  ية الى فكّ ة المؤدّ ة أواألبجديّ المرحلة األلفبائي

 األبجديّ م في النظام ويتحكّ تمثيالت لألصوات ي الطفل حينما ينمّ  .المكتوب الى المحكيّ 

جة تحويل الرموز المكتوبة إلى أصواتها المناسبة أثناء القراءة ة متدرّ يستطيع بكيفيّ 
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 مراحلثالث يتطلب هذا النسق  .ئيا  مالإلى حروف تناسبها إ المحكيةاألصوات وتحويل 

دمج األصوات و ،تحويل كل حرف الى صوت، تجزيء الكلمة إلى حروفهاوهي 

 . لتكوين كلمة تامة

 

i. مثال:وحركات(  حروفرموزها ) تجزيء الكلمة إلى 

 
 

ii.  مثال: الى صوت رمزتحويل كل 

 
 

iii. مثال: دمج األصوات لتكوين كلمة تامة 

 
 

 إلى أصواتروف ـحـالويل ـحـم تـتـي :تصارـباخ

 التي تقوم عليها أصوات الكالم. وليّةالوحدات األ

 

. تقوم وسرعةة بفعاليّ  ة عليها أن تتمّ الدماغيّ  روابطالة فإن ات بسرعة وبفعاليّ كل تلك العمليّ  لكي تتمّ 

التشفير  ن نظام فكّ ماغ لتكوّ ة للدّ ة والمناطق البصريّ معيّ بط بين المناطق السّ بوظيفة الرّ  روابطال

(decoding).  ّهجئة.دّرج في تعلّم القراءة والتّ للمبتدئين التّ  تيحيظام هذا الن 
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لجديدة من خالل االكلمات  قراءةه يتيح لهم نّ ألمبتدئين لة لساسيّ أداة أهو  التشفير هذا نظام فكّ 

 سين عندماالمتمرّ  القراءستخدم هذا النظام أيضا  من قبل ، تحويل ودمج. ويُ تجزئةات الثالث: لعمليّ ا

 يواجهون كلمات جديدة.

  

ئ الحرف بالصوت واحدا  تلو اآلخر قبل أن يكون قد طّور ء المبتدىفي هذه المرحلة، يربط القار

سم في الرّ  غم أهّميتها.رة وبطيئة شاقّ  عملية شفيرالتّ  فكّ فان  ببللكلمة. لهذا السّ مثيل الكلّي التّ 

 ر".الي يمكننا أن نرى نتائج فك تشفير كلمة "ه  التوضيحي التّ 

 

 
 

c. المؤدّية الى الوصول المباشر. "وغرافيةثالمرحلة اإلمالئية "األور 
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 تطوير التمثيالت البصريّة

 

التمثيالت الكلمات، فينّمي  قراءة نفس على مع التّقدم في التعلّم قادرا   تلميذيصبح ال

تسلسل الحروف بطريقة معيّنة. تسّمى المكّونة من اإلمالئيّة المنّظمة والكاملة للكلمات 

 . ( lexicalization) بالتخزين المفرداتي  هذه الطريقة

 

  .الرصيد اإلمالئي منطقةالمنطقة البصريّة للدّماغ  تجميع تلك التّمثيالت في خّزان يتمّ 

 

 تطوير التمثيالت الصوتيّة

ة والمنّظمة التّامّ التمثيالت الصوتيّة )الفونولوجية(  تدريجيّا  بالموازاة مع ذلك ينّمي الّطفل 

  تسلسل األصوات بطريقة معيّنة.المكّونة من للكلمات المحكية 

 

 تخزين تلك التمثيالت في المنطقة الّسمعيّة للدّماغ وهذا ما يعرف بالرصيد يتمّ و

 الفونولوجي. 

 .(التمثيل الصوتي الرسم التوضيحيفي هذا ال يظهر ) <.cat>كلمة تُلحظ نظر كيف أ

 

 الكاملة والمنّظمة لتمثيالتتوضيح لمفاهيم ا

   

 الصوتيّة والهجائية لهذه الكلمات:لنفترض أن الطفل قد طّور تدريجيا  التّمثيالت 

 نرد         برد    

 بدر  برد   

 "نرد" من المحتمل ان يقرأ كلمة طيع القارىء تمييز الحروف وبالترتيب الصحيح،تقبل أن يس

  ن من هاتين الكلمتين يتشابهان الى حدّ كبير.ين األّولي/برد/ أو العكس ألن الحرف كـ

 

من المحتمل  يستطيع القارىء تمييز الحروف في مواقعها المحدّدة،في المنطق نفسه، قبل أن 

ان يقرأ كلمة "برد" /بدر/ أو العكس ألن هاتين الكلمتين تحتويان على األحرف نفسها ولكن 

 بترتيب مختلف. 
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عندما يكون القارىء قد كّون تمثيالت كاملة ومنّظمة لكل كلمة من الكلمات األربع يستطيع أن 

 دون عناء.ومن ا  بسرعة ئيّ يقرأها تلقا

 

 1 

 تطوير نظام الوصول المباشر

 

لوصول المباشر. هذا اؤدي إلى تطوير نظام ت ة للكلماتامّ درج في التحفيظ للتمثيالت التّ عملية التّ 

صاالت تطوير االتّ  ة للكلمات من خاللاإلمالئية والصوتيّ  تمثيالبين التّ  د الروابطالنظام يحدّ 

  .ةمعيّ ة السّ البصريّ ماغ مناطق الدّ جاهين بين االتّ دة في كال المعقّ 

 

 ".كلمة "هر يف نظام الوصول المباشر نتائجالي نرى وضيحي التّ سم التّ الرّ في 

 

  
 

 لكلمات غير المألوفة.بتعامله مع االتّشفير  القارىء المتمرس نظام فكّ  عتمديُ 
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 لخالصةا .3

 

 هي: يةمراحل أساس الثةالقراءة في ثيتم تعلّم 

o مرحلة ما قبل القراءة (logographic phase) كلّيتهاف الكلمات في يتتسم بتعر 

 ة.ها من ألوان و مرئيات بصريّ زاستنادا  على ما يميّ  كرسوم أو صور

o  الحروف"وتمثيالت "لألصوات" فل ي الطّ في هذه المرحلة ينمّ : األبجديةالمرحلة "

 :مراحلخالل ثالثة فرة الكلمات المكتوبة من يالتي تسمح له بفك ش

i.   لهانة تجزيء الكلمة إلى الحروف المكّو 

ii.  ربط كل حرف بالصوت المناسب له 

iii.  لتشكيل منطوق الكلمة األصوات تجميع 

 

b.  المباشر" الوصولوتؤدي إلى بناء "نظام  اإلمالئيةالمرحلة (l’accès  direct): 

مة للكلمات المكتوبة امة والمنظّ التّ مثيالت التّ ج تدرّ بفل في هذه المرحلة وي الطّ ينمّ 

، المرتبطتين ببعضهما (ت فونولوجيةالتمثي) المحكيةوللكلمات  (ئيةالت إمالتمثي)

  ض.عالب

 

 .اشرة  بالسليم منطقها بوبشكل تلقائي، على الكلمات المكتوبة عرف وهذا يسمح بالتّ 

 

 بعد تمييزالكلمات ماة لمرح .1

 

ضرورة لفهم العبارات والنصوص  ولكلمات هلقراءة اوكما قلنا، تطوير طرق سريعة ودقيقة 

.لكنبوضوح    ه غير كاف 

 

ف تكيّ مهارة  كما انه يتطلّبات من العمليّ  دا  عدتتطلّب دة قدرة معقّ  هدف القراءة هو الفهم وهوإن 

أثناء القراءة. ستيعاباال اتاستراتيجيّ   

د ، حدّ 2000و  1980 ة التي تشمل الدراسات بين عاميّ األبحاث العلميّ في استعراض كبير من 

فهم  تطويرل ةة، ثالثة عوامل مهمّ حدة األمريكيّ الواليات المتّ في  راء من مجلس القراءة الوطنيّ بخ

 :هي و المكتوبة غةاللّ 

a.  ّغويصيد اللّ تنمية الر 
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b.  ّص المكتوبفهم االن 

c.  ّصتفسير الن 

V. القراءة  أثناء صعوباتال  

 

 صعوبات في فعل القراءة؟ الذين يعانون من الديسلكسيا ألوالدلماذا يجد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قيقة ت الدّ الصعوبات في تطوير التمثي ألوالد الذين يعانون من الديسلكسيالماذا يجد معظم ا

 ؟األملغتهم ألصوات 

 

نة لها الحروف المكو ّ والمسموعة في الكلمات األصوات ما بين تمييز الإن كما كنا قد ذكرنا سابقا ، 

تمثيالت ألشياء لكونه يستدعي تطوير واستعمال لطحي المنظور السّ  في القراءة والكتابة يتجاوز

بغض النظر عن مختلف أنواع  األصواتهذه  بالتعرف علىهذه التمثيالت تسمح لنا . مجردة

شكل  ،هتكاسم ،نوع الخط) ايعاتهبتو الحروفعن مختلف  ظروبغض النّ  تها وسياقهاوحدّ األصوات 

 (.كتابته

 

لديهم اعتالالت  الديسلكسيايجمع الباحثون على أن معظم الذين يعانون من 

 فونولوجية أساسيّة

déficit phonologique de base  ّى بعضها في صعوبة تطوير تتجل

 تمثيالت األصوات.الوعي الفونولوجي وخاصة تطوير واستعمال 

 

الذين  التالميذف، على الرغم من أنهم يفهمون اللّغة المنطوقة جيدا  بعبارة أخرى،

يعانون من الديسليكسيا يجدون صعوبة في تعلّم تحليل الكلمات المنطوقة إلى 

وبالتّالي فإنهم يجدون أصواتها وبناء تمثيالت دقيقة لهذه األصوات في الدّماغ. 

 حروف الكلمات المكتوبة بأصواتها المناسبة وتكوين نظام فكّ صعوبات في تجميع 

مما يمنع نمو التّمثيالت ة لكلمات المكتوبة إلى كلمات منطوقالترميز لتحويل ا

مة للكلمات، تلك التّمثيالت التي تعتبر أساسيّة في الّصوتيّة واإلمالئية التّامة والمنّظ  

   المباشر والّسريع. الوصولبناء نظام 

 

ضعفا  مقارنة مع غيرهم في  الذين يعانون من الديسليكسيا التالميذ ريظه

الميكانيزمات األوتوماتيكية لتمييز الكلمات بكيفيّات سريعة وفعاّلة  تطوير

 والنصوص بكيفية مالئمة. وفي فهم الجمل
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ي عند اإلنسان. عندما وتّ ة للجهاز الصّ بيعيّ متعلّق بالخصائص الطّ  اللفظهناك مصدر آخر للتنّوع في 

لكل صوت من  من خالل الحلق والفم. من الهواء ا  مستمر ا  دفق نخرجنطق كلمة أو جملة، نحن ن

فتين. والحبال الصوتية لدينا إما تهتز أو سان أواألسنان أو الشّ إما اللّ : الكلمة أو الجملة مركز معيّن 

 خالل الحلق والفمق الهواء من تدفّ لكن  من صوت إلى آخرفظ قليال  ر موقع اللّ يتغيّ ال تهتز . 

وكذلك مع  ابقجزئيا مع الصوت السّ  المحكيةكل صوت من الكلمة تداخل  يتأثرلذلك . الينقطع

 .اليتّ ال صوتال

 

 ىواحدة تلو المحكيةليست سلسلة من األصوات  المحكيةالي، خالفا  إلنطباعاتنا، الكلمات وبالتّ 

نطق مجتمعة  وتتداخل مع بعضها تُ  ها خليط من األصواتلكنّ مت، بواسطة الصّ منعزلة األخرى و

-co) المشتركةاألصوات بمخارج شار إلى هذه الظاهرة بدرجات متفاوتة. ويُ البعض 

articulation). 

 

عمل لو كنت ت أصابعك كما اشبك باتجاهك و كفتح راحتي يديإ، ةلك العمليّ تل لكي تستطيع أن تتخيّ 

وعي من أجل تحديد كل الفي ال لهاحلّ نمن آذاننا و نحن  الىل كشّ هذا البسلة. أصوات الكلمات تصل 

 منها.

 

البيض . مخفوقالبيض ال هي مثل المحكيةأن الكلمات  معتبرا  ة، عجّ ال مثلستخدم لغوي مشهور لقد إ

عن  تصدرال  "األصوات" هوهذ .التي تتألّف منه الكلمات" األصوات"ل شكّ أساسا  ي مكسورغير ال

 .دماغ المستمع في وعيالتشكيلها بال ةإعاد تتمّ  طريق فم المتكلم ولكن

  

ة القادمة من األذنين وتيّ صال المعلومات الصّ وعي خالل اتّ الهذا يحدث بسرعة فائقة في ال

قوائم ال سلسلت ة يعرضوتيّ مستمر للمعلومات الصّ التدفق الغة. وهذا صوات اللّ ألاخلية مثيالت الدّ بالتّ 

  األصوات. تخصائص، أو تمثيال"قائمة" من  طمنها ينشّ  ة، كلّ وتيّ من الخصائص الصّ 

 

في الكالم. بل  الي، على الرغم من أن هذا يتناقض مع انطباعاتنا، ليس لألصوات وجود فعليّ وبالتّ 

 المستمعين كتمثيالت مجردة من األصوات. أذهانفي  يه

 

ع في نوّ تّ للة الحساسيّ  والذين يعانون من عسر القراءة شديد التالميذوتشير األبحاث إلى أن العديد من 

عن أصوات الكالم. مجردة ودقيقة  تمثيالت سبة لهم لبناءلكالم، مما يجعل األمر أكثر صعوبة بالنّ ا
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لوا يتوصّ أن  فقط  همعسر القراءة يمكن الذين يعانون من التالميذالعديد من  إن ويقول بعض الباحثين

ع على تجاهل تنوّ  ينقادر نال يبدومعنى آخر، هم بمن أصوات لغتهم.  نقيّة غير تتمثيالالى 

 .لهادة بناء تمثيالت مجرّ  األصوات من أجل

 

 األمر مدى صعوبة لنر    ها.عدّ  يصعب نأوجود فعلي لألصوات في الكلمة، فمن المنطق  ال هبما أنّ  

 الي.شاط التّ حتى لقارئ جيد مثلك في النّ 

 

 :1رقم شاط النّ 

 

 كم يوجد صوت في هذه الكلمات؟

 

 باب   •

 نور   •

ن   •  م 

  داري •

د ة   •  وح 

 سالم   •

 حكومات   •

 إتّحاد   •

 أحمد   •

 كتاب   •

 

 .رقم تجد األجوبه لهذا النشاط ولألنشطة األخرى في الملحق 
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لألصوات المعزولة في الكلمات  فعليا   من هذا المنطلق نستطيع أن نرى أنه ال وجود

نسمعه هو مزيج من تداخل األصوات ببعضها البعض وعرض ما ها. التي نسمع حكيةالم

ة مختلفة عبر الكلمات أو حتى عبر تمثيالت مختلفة لنفس الكلمة. على لخصائص صوتيّ 

البعض  لبعضها نطباع بأننا نسمع وحدات صوتيّة مستقلّة متتبّعةالّرغم من هذا، لدينا اإل

 ومنفصلة بصمت.

 

حّول وبسرعة خليط األصوات التي تأتي من خالل آذاننا هذا االنطباع يأتي من حقيقة أننا ن

ات الصوتية بتمثيالت مجردة. هذه ممن خالل ربط  المعلو لكي نعيد تسلسل أصواتها

  ة تتم في الالوعي.العمليّ 

 

الذين يعانون من عسر القراءة يواجهون صعوبات في بناء دقيق ومجرد  التالميذألن 

 واضحةً ومنهجية، وفي عزلةلتمثيالت األصوات، يجب أن تعلّم هذه األصوات بطريقة 

 )أي كل صوت على إنفراد(.
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VI. أُخرىة يّ تعلم  إضطرابات  

 

 أخرى.ة تعلميّ مع صعوبات أن تتواجد للديسلكسيا يمكن وفقا  للبروفسورة ماغي سنولينغ، 

 

  :(dysphasia) لغويّة محدّدة إضطرابات .1

 

مو العصبي، ومن يكون مصدرها النّ  . ةيّ هغة الشفاللّ مر بصعوبة خاصة باكتساب أليتعلق ا

غوي و رصيد اللّ لي وفقر الّ وّ ألل سنوات التعليم االفي اكتساب اللغة خمقلق تأخر  مظاهرها

 عوبات صعوبة القراءة واإلمالء.وغالبا  ما يرافق هذه الصّ  غة.اللّ قواعد في اكتساب  صعوبات

 

  hyperactivité/ attention):) التركيزفرط الحركة و إضطراب .2

 

من   40% حوالي  لوك.مة في السّ ذة والمتحكّ ة المنفّ ظهر في خلل يصيب الوظائف العصبيّ ي

يعني أن ال  هذالكن يعانون من صعوبات في القراءة واإلنتباه الذين لديهم صعوبات في  التالميذ

 اإلنتباه.لديهم صعوبات في  األوالد الذين يعانون من الديسلكسيا من %40

 

  : (dyscalculia) اتفي الرياضيّ   إضطرابات .3

 

 لديهم صعوبات فيالقراءة   رالذين يعانون من عس التالميذمن  60 % راسات أننت الدّ بيّ 

 بسبب اإلستعاضةة والتي تكون غير ملحوظة في أكثر األحيان األساسيّ ات الرياضيّ  مبادئ

  بديهيّة.  طرق تعليمب

 

في مجال الهندسة  المتعسرينغير  أترابهم يتمتّعون بقدرات تفوق  التالميذهؤالء د أن كما تأكّ 

ات ارالمهكتساب في اات يّ ياضتتجلى صعوبات الرّ  من ناحية أخرى، .مثيل الفضائيالتّ و

  مثال : .ربرح أو الضّ ات الجمع أو الطّ ساس في عمليّ ألر العناصر االمرتبطة بتذكّ 

 

a.  عمليّة  القسمة الطويلة   تذّكرعناصر 

b. اإلختزال" أو "الباقي" أو "األقل" وما "مجّردة للكلمات التّالية: المفاهيم استيعاب ال

 يربطها بالّطرح، أو "جد المجموع" وما يربطه بالجمع
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c.  التمييز بين الرموز الرياضية المتشابهة بالمظهر مثل + وx و   >و + أو  –أو>  

 

 :(dyspraxia) ناسق الحركيخلل في التّ  .4

 

 .يسمونها بقلّة الرشاقةكثير من الناس . حالةال هاك عدة مصطلحات لهذهن 

 .ناسقالتّ ووازن والتّ غة قيقة واللّ ة الدّ ناسق في المهارات الحركيّ وهوخلل يصيب التّ 

 

VII. خالصةال 

 

 لقد تعلّمنا أن:

 

وهو يسبب صعوبات في القراءة  الجهاز العصبّي في الدماغعسر القراءة هو خلل قائم في 

 في الغالب بضعف القدرة على التركيز ا  بمصطح   عسر القراءة كونيو والكتابة واإلمالء.

 والذاكرة وتنظيم التسلسل. 

 

بمعنى آخر، لديهم . خلل فونولوجي أساسي الديسلكسياتالميذ الذين يعانون من معظم ال ىلد

  .(الفونيماتصعوبات في بناء تمثيالت لوحدات كالميّة وخاصة األصوات المفردة )

 

الذي يسمح بتحويل الحروف  إلى  تكوين نظام فك الترميزتعيق الّصعوبات السالفة الذكر 

ل األصوات إلى حروف خالل عملية الكتابة وصعوبة في ويحتأصوات خالل عمليّة القراءة  و

 (.تلقائيا)بسرعة وكفاءة  للنطق بالكلمات المكتوبة المباشر الوصولنظام نمو 

 

أقل لتحديد الكلمات والتي هي  بديلة ا  طرق تالميذ الذين يعانون من الديسلكسيااللذلك، يتعلّم 

. ونتيجة لذلك، هم الديسلكسيامن أقرانهم الذين ال يعانون من  بطءا   ة وأكثروأقل دقّ  ةتلقائيّ 

 وكذلك في فهم و كتابة النصوص. ةالى حدّ ما في القراءة والكتاب عديدةيواجهون مشاكل 

 

مساعدتهم وتعليمهم بكيفيات مالئمة، فمن  ولم تتمّ  التالميذإذا لم يتم كشف صعوبات هؤالء 

الّسلوكيات المعادية  اكتسابو ،فشل والتّهميشالمن  عانواويالمحتمل أن يفقدوا الثّقة في أنفسهم 

 للمجتمع.
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. مجموعة من صعوبات التعلّمفئة منفردة بل حالة ضمن  تفي الواقع، الديسلكسيا هي ليس

 تعلّم أخرى. يشير بعض الباحثين إلى هذا العجز باسمصعوبات  بالتّالي فإنها قد تترافق معو

"dysconstellation". 

 

في مجاالت أخرى غير القراءة  قدرات متفّوقة الذين يعانون من الديسلكسيا التالميذيظهر 

 والكتابة وخاصة في مجاالت الوعي الفضائي واإلبداع والتكنولوجيا.

 

  رجاء  إختبر نفسك اآلن. .األول القسممع ما تقدم، نصل الى نهاية 
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VIII. نفسك إختبر 

 

 :2رقم النّشاط 

 

 أكمل الجمل التّالية :

 

الديسلكسيا هي الحالة التي تؤدي لصعوبات في : ......................  .1

 و................ و...............

 

ذين يعانون من ال التالميذبعض المشاكل يمكن أن تظهر عند  .2

 في المجاالت التّالية: الديسلكسيا

a.  .......................... 

b.  ......................... 

c.  .......................... 

d.  ............................ 

 

على أن المشكلة األساس للديسلكسيا تكمن  يتفق معظم الباحثين .3

يؤدي إلى وهذا  ....................... وخاصة...  ............... في نمو

 ومن ثم ................... إعاقة في نمو ........................

 

 :3رقم النّشاط 

 

 ؟لديسلكسياما هي النّتيجة غير األكاديمية ل .1

...................................................................................................... 

 

 :4رقم النّشاط 

 

 إختر الجواب الصّحيح:



34 
 

 

 الديسلكسياتصيب   .1

 من الّسكان 10% . أ

 من الّسكان 5% . ب

 من الّسكان 15% ج.

 

 ديسلكسياال. 2

 مرض . أ

 سببها إهمال األهل  . ب

 اضطراب في النّمو . ج

 

 صعوبة في الذاكرة القصيرة المدى ديسلكسياال. يرافق 3

 دائماً  . أ

 غالباً  . ب

 أبداً  ج. 

 

 الصوتيّة  "الفونيمات" هو:. الفرق بين أصوات الكالم والوحدات 4

 أ. أصوات الكالم هو أكثر تجريدا من الوحدات الصوتيّة 

 الوحدات الصوتيّة هي تمثيالت مجردة ألصوات الكالم  ب. 

 ج. الوحدات الصوتيّة هي نتائج عن تمثيل أصوات الكالم بحروف 

 

 في مرحلة ما قبل القراءة على كلمة "قف" من خالل:  التالميذيتعرف  .5

 أ. النظام اللوغوغرافي 

 فرةيطام فك الشب. ن 

 رالمباش الوصولج. نظام  

 

التحفيظ التّدريجي لألشكال الكاملة والمنظّمة للكلمات يسمح بتطوير  .6

 نظام:
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 أ. فك الترميز

 المباشر الوصولب. 

 ج. تمثيالت األصوات في اللغة

 

 الحرف أو الغرافيم هو: .7

 .المكتوبةأ.الوحدة األصغر من الكلمات  

 .حرف يمثل وحدة صوتيّة ب. 

  حرف أو مجموعة حروف تمثل وحدة صوتيّة ج. 

  

 الوحدة الصوتيّة أو الفونيم هو: .8

 أ.التمثيل الكامل والمنظّم لكلمة محكيّة 

 المحكيةقوم عليها أصوات الكلمات تب. الوحدة المجردة التي  

 ج.الوحدة األصغر من الكلمة المحكيّة 

 

 المتعّسرون في القراءة يواجهون صعوبات في: .9

 لوحدات المحكيّة وخاصًة الوحدات الصوتيّةاأ. بناء تمثيالت  

 فهم الكالم ب. 

 التّحليل الّسريع والّدقيق ج. 

 

عند قراءة نّص سهل من قبل قارئ متمرّس طلق ولديه مخزون لغوّي  .10

 جيّد:

 المباشر الوصولأ. ال يتم إستخدام نظام  

 المباشر الوصولب. غالباً ما يتم إستخدام نظام  

لمباشر ونظام فك الترميز بمساواةا الوصولج. يتم إستخدام نظام  
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.I  ضرورياً؟ سلكسيايكشف الد عتبري  لماذا 

 

في وقت  واتحديد مشاكلهم وتعالج الب. إذا تمّ عشرة في المئة من الطّ في  الديسلكسياتظهر سمات 

م ولكن إن لم تتفهّ . مكونين أساسا  لنجاحهم في التعلّم ،م القراءة والكتابةفي تعلّ  وننجحيسوف  ،مبكر

 .حلقة مفرغة من الفشلعرضة لخطر الوقوع في  وتتعامل مع مشكلتهم بشكل مالئم، فأنت تجعلهم

 

ن واجهويس مم، فإنهة للتعلّ حين يفشلون في المواد األكاديمية حيث مهارات القراءة والكتابة ضروريّ 

. األشخاص الذين يعانون من محترمة ، أو العثور على وظيفة وأصعوبات في االمتحانات،  ما  حت

في  مدى الحياةلصعوبات  ونواجهيسوف  الئمة،متعليمهم بطريقة  لم يتمّ الذين و ةشديد ديسلكسيا

قراءة فواتير أو تعليمات  :على سبيل المثال .القراءة والكتابةمهارات ب جميع المجاالت التي تتطلّ 

من فنوع.  يو كتابة رسائل من أأبنك،  ملء استمارات في مكتب بريد أو وأ، مادواء  إستخدام

 .ةليوميّ من حياتهم ا كثيرة  ح  ة نواشدّ ق بيعت الديسلكسياالواضح أن 

  

  الميذ على النجاح يجعل منكم أساتذه ناجحين.مساعدة التّ 

 

 ألستاذ. فشل ا فإن ذلك يعني حتما   تلميذ،فشل الوإن 

 

طرق جه األستاذ لتكييف االتي تو لمهمةاة هو من األسباب األساسيّ  ايسلكسيكشف الدولهذا فإن 

 .فّ في الصّ تدريس ال

 

 لفشل المستمر التي غالبا  لرة ة المدمّ منع اآلثار النفسيّ من نك يمكّ فهو . دورك كمعلم هو أمر حيويّ 

. إن األساليب التي طوال حياتهم الديسلكسيامن  اعانوقد اشدين الذين عند الرّ ة ل وصمة سلبيّ ما يشكّ 

 .الب في الفصلالطّ  تساعد جميعسوف هنا  هامتعلّ ست

 

 

 

 

 

أن عالج  ذين يعانون من الديسلكسياال التالميذتظهر الدّراسات العلميّة عند 

  في وقت مبكر يعطي نتيجة أفضل في المدرسة والعمل.الديسلكسيا 

 

 والتّصدي لها في أبكر وقت ممكن. الديسلكسيامن المهّم محاولة كشف  هوبالتّالي فإن
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 .الديسلكسيابعض عواقب  ل ضدّ فاع األوّ الدّ  العادي في خطّ  فّ الصّ أستاذ بيعي أن يكون من الطّ "

 ة وتقديرليس فقط على صعيد المستوى األكاديمي المدرسي بل على مستوى العالقات اإلجتماعيّ 

 عسر القراءة عبر الثقافات. -الصدمة اللغوية  –بي بي سي  ". الذات

 

. II سلكسيايإعتبارات معيّنة تخّص الد  

 

 ةفحوصات طبيّ  .1

 

ينبغي  ،ناسق الحركية أو صعوبات في التّ ة أو بصريّ صعوبات سمعيّ  يعاني من التلميذإذا لوحظ أن 

  زمة.اّل الفحوصات الباء إلجراء األطّ على  بعرضه سريعا   أولياء األمرمطالبة 

 

مثل  ةعضويّ ناتجة عن أمراض  تليس تلميذمشكلة القراءة والكتابة عند الأن ب جزمالمهم الفمن 

 .البصرفي ضعف  قة أوبساتهابات لااتج عن نّ ال األذنفي صمغ 

 

 سهل تحديدهاال يصعوبات  من مجموعة الديسلكسيا .2

 

لكنه اضطراب يوجد  ،ختصر بفئة واحدةفي كونه ال يُ "يكمن  الديسلكسياتحديد  صعوبةبب في السّ 

. بناء  على ما تقدّم، 1( كما هو مذكور في القسم سنولينغ ( "ضمن مجموعة من إضطرابات أخرى

على اس. وعالوة على ذلك، النّ  مختلف بينة تسلكسيا تظهر بطرق مختلفة وبدرجات متفاويلدا

ة ئويالنسبة المتقريبا نفس  يشّكل اهلفإن معدّ لغات، التختلف عبر التي  الديسلكسياغم من مظاهر الرّ 

 .غاتفي جميع اللّ 

 

 : كتب دكتور أيان سميث كمستشار دولي في بريطانيا

 

 ة والسمعيّ  ةالفونولوجية والبصريّ  ضطراباتاإلمن  مجموعةبسبب  الديسلكسيايمكن أن تأتي "

مظاهر ترتبط . تنفيذال ةوسرعمن الذاكرة الطويلة استرجاع الكلمات في صعوبات باإلضافة الى 

  "غة المستعملة.أيضا  باللّ ة بل الفرديّ ة الذهنيّ ليس فقط بالفروقات  الديسلكسيا
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سلكسيا والرئيس يوالد (dyscalculia)صعوبة الحساب خبير في ال-شن تالدكتور ستيف  ذكر

 في الديسلكسياعالمات بعض  -الديسلكسيالتالميذ الذين يعانون من تخّصصة لمابق لمدرسة السّ 

 . الثقافاتالديسلكسيا عبر  – الـ بي بي سي علىمقابلة له 

 

 ا  حووضاألكثر ن الصعوبات إ لذلك -الكلمات والحروف  -عني صعوبة مع اللغة الديسلكسيا ت"

في  وأيضا   -اإلمالء في والتحدي األكبر - القراءة والكتابة فيتكون نواجهها سالتي ة ستمراريّ او

ب في يصعُ كما أن التنظيم الشخصي . شهر السنةأأيام األسبوع و مثلالتسلسل الذاكرة، خاصة 

 ."معظم الظروف

  

 أخرى غيربحتة أو ترجع ألسباب  ةيّ عوبات في القراءة والكتابة قد تكون نموبعض الصّ 

فهم ت عليك أنينبغي  ،دراسيالفصل الكمعلّم في  الديسلكسيا كشفتتمكن من لكي . ولكن الديسلكسيا

المهارات و الذاكرة القصيرة المدى بسبب ضعف ةتفاقمالمصعوبات القراءة والكتابة واإلمالء 

 .التنظيمية

 

المؤشرات واألخطاء الشائعة المجّزأة  هذه الخصائص، وكذلك مزيج وتواتر واستمرارهو 

ديسلكسيا حتمال وجود حالة إ لفت انتباهك إلىتبالتفصيل في الجزء التّالي من الكتاب التي س

 .التالميذعند 

 

 بالقراءة تلميذأنه عندما يبدأ ال يه لديسلكسيافي جميع األحوال، إحدى المؤشرات األساسيّة ل

مهاراته اللّفظية متفّوقة على مهاراته في القراءة والكتابة. وفي أكثر األحيان، تبدو والكتابة 

ل سنة إلى سنتين في القراءة والكتابة بمعدّ يسلكسيا التالميذ الذين يعانون من الدتكون قدرات 

 الت الّطالب غير المتعّسرين.ونصف أقل من معدّ 
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III. الديسلكسيامؤشرات  عنالبحث 

 

 بي سقائمة هورن .1

 

المؤّشرات رة بُفي هورنسبي، الخبيرة البريطانية البارزة في عسر القراءة، الئحة من قدّمت الدكتو

  المبكرة للديسليكسا:

 

a. )سن الحضانة )قبل الخمس سنوات: 

 

i.  وضعف الكتابة لدى بعض أفراد العائلة بطء القراءة :الديسلكسيا فياألسرة تاريخ 

ii. (: عدم تفضيل يد على أخرى، الكتابة في اليد اليسرى، ةالجنبيّ  )الخلط بين اليمين واليسار

 البطء في إعتماد أحدى اليدين

iii. في اإلتجاهات )يمين ويسار( ارتباك 

iv.  ّزر الحركيآنسيق والتّ ر في المشي، وصعوبات التّ أخّ الت 

v.  المقفاةعدم المقدرة في تقدير الكلمات 

vi.  ّليمسّ ال نطق غيرالة والمهارات الشفهيّ ضوج في عدم الن 

vii.  فةالمألواألشياء صعوبات في تسمية 

 

b.  سنوات 8و 5بين: 

 

i.  ّالتي تمثلهااألصوات م الحروف أو عدم القدرة على تعل 

ii.  لتكوين كلماتاألصوات عدم القدرة على تجميع 

iii. البسيطة ءة باستثناء بعض الكلماتعدم القدرة على القرا 

iv.  ّسمم في القلم أثناء الكتابة أو الرّ عدم القدرة على التحك 

v. عدم القدرة على تقدير الكلمات المقفّاة 

 

c.  معيّن مرتبطة بسنغير للديسلكسيا مظاهر أخرى 

 

i. (ةالجنبيّ )ط بين اليمين واليسار لخلا 
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ii. والمكان موقع في الّزمانتوالرتباك في اإلتجاهات ، واإللساعةم قراءة ار في تعلّ تأخّ ال 

iii. ة تعطى بسرعة واحدة تلوى األخرىفي تتبع عدة تعليمات شفهيّ  ةصعوبال 

 

 بعض األخطاء والّسلوكيات المصاحبة للديسلكسيا  .2

 

a.  القراءة الكتابةبعض األخطاء الشائعة في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبيرينلعالج الديسلكسيا تأليف  حروفي األولىبرنامج الية هي مستوحاة من المالحظات التّ 

 وري وأحمد عويني كاتيا حزّ .التعلمية والصعوبات القراءة عسر في اللبنانيين

 ةالسمعيّ اإللتباسات الذين يعانون من عسر القراءة هي  التالميذاألخطاء األكثر شيوعا  عند 

وضيحية، سوم التّ فيما يلي بعض األمثلة والرّ اإلبدال. و، عكس، الحذف، الة، اإلضافةوالبصريّ 

 وكذلك بعض األخطاء الشائعة األخرى:

 

o  ّبين أصوات أي:  في الغالب بين األصوات الطويلة والقصيرة معياإللتباس الس 

 مثال : متقاربة.

 

جدا  أن نأخذ في عين اإلعتبار أن األخطاء اإلمالئية وحدها ليست  من المهمّ 

 من أنواع أخطاء مزيج يبل هالديسلكسيا، بالضرورة الدّليل القاطع لوجود 

 .تواردها لفترة طويلة واستمراريّة، حيحها مرارا  صتغم من بالر تواردها، ومعينة

صعوبات في مزيج من مع أن تظهر هذه األخطاء ليمكن باإلضافة الى ذلك، 

 ما يجب التّنبه اليه من قبل المعلّم. ذامجاالت أخرى. ه

 

صل به من إلى النمط العام وما يتّ أخرى ببطريقة أو  يتطلّب النظر تحديد الصعوبة

 .ةلكتابالقراءة والتلميذ في امهارات 
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هذا اإللتباس قد يحصل بين األحرف المتقاربة سمعيا  أو بين األحرف المتقاربة في 

 مخارجها.

 

 المفّخم المخفّف

 /ط/ طبل /ت/ تفّاح

 /ض/ رضّ  /د/ ردّ 

 /ق/ قال /ك/ كال

 /ظ/ ظبي /ذ/ ذاب

 /ص/ صّرة /س/ سارة

 

o  :اإللتباس البصري 

 

 بين لألحرف في شكلها األساسي •
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 بين األحرف في أّول الكلمة: •

 

 
 

 بين األحرف في آخر الكلمة: •
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 موقعها:ظر عن نّ إلتباس بين الحروف بغض ال •

 

 
 

o :اإلضافة أو الحذف 

 

 
 

o قلب األحرف أو المقاطع 
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o بدالاإل 

 
 

o :أخطاء أخرى في القراءة 

 

 ل كلمةقراءة أصوات أو مقاطع من الكلمة دون المقدرة على دمجها لتشكّ  •

 صحيحة

 قراءة كلمات مألوفة بشكل خاطئ •

 كانت منطقيّة أم لم تكن ءالتخمين في الكلمات سوا   •

 ةالبطيئة المتردّدالقراءة  •

 صبعاإلب قراءةلمتابعة ا •

 في الماضي صّ المضارع عندما يكون النّ  إستعمال صيغة •

 الفعلي صنّ بال الهاختراع قصة تقوم على الصور في كتاب ال عالقة  •

نفس  إما حذف فقرات كاملة أو إعادة قراءة -باستمرار موضوع الفقدان  •

 تينالمقطع مرّ 

 وتنبرة الصّ  بتردد، وأحيانا كلمة كلمة، دون تغيير القراءة بصوت عال   •

 الجملة لتفات إلى معنىدون اإل كلمات مماثلة بصريا   إستبدال •

 حذف كلمات أو قراءتها مرتين •

 صّ إضافة كلمات ليست في النّ  •

 الوقف عالمات تجاهل •

 

o ة أخرى في اإلمالءنماط نموذجيّ أ 

 

 ةواحدكلمة ص أو دمج كلمتين في يتقل •

 نئيالكلمة الواحدة الى جزتقسيم  •
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 كتابة نفس الكلمة بطرق مختلفة في نفس الفقرة •

 لفظكما ت ا  كتابة الكلمات صوتيّ  •

 الكتابة المعكوسة •

 باألصوات  اكتابة كلمات ال عالقة له •

 عدم القدرة على كتابة األحرف المناسبة ألصواتها •

 عدم القدرة على إختيار الحرف المناسب ضمن مجموعة حروف  •

 في تنقيط الحروف صعوبات •

 

a. عالمات الوقف 

 

ل جميع مراحل أعمارهم في الصعوبات خ األوالد الذين يعانون من الديسلكسيايجد 

قد يعرفون ما الغرض من عالمات االستفهام والتعجب والفاصلة  فهم .عالمات الوقف

والمزدوجين واألقواس. ولكنهم نادرا  ما ينجحون في استخدامها بشكل صحيح في النص. 

في ينجحون خالل القراءة، كما أنّهم ال  إنهم أيضا  يخفقون في اإلنتباه لعالمات الوقف

 إستعمالها خالل الكتابة.

 

c.  ّمرتبطة بالكتابة ةصعوبات حركي. 

 

وتجعلها غير  الكتابة تؤثّر علىصعوبات   األوالد الذين يعانون من الديسلكسياتظهر عند 

األوالد الذين يعانون من . بصفة عامة فإن الكتابة عند . فكتابتهم قد تكون بطيئةةءمقرو

األخطاء والتشطيب ن العديد من ة العناية كما أنها تتضمّ تتسم بعدم اإلنتظام وقلّ  الديسلكسيا

 .والنسيان والتكرار

 

الضغط بالقلم على الورق أثناء الكتابة لدرجة تمزيقها أو إحداث ثقب بها وبعضهم يظهر 

 حكم في حركة اليد.ينتج عنه صعوبات التّ مما ضعيف بشكل القلم بمسك يحيث  عكس ذلك

الذين يعانون من عسر القراءة يظهرون  التالميذخذ في اعتبارنا أن ليس كل أمن المهم أن ن

 وثابت. يكتب بخط أنيق جدا   مالمشاكل أعاله. فإّن بعضه
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 رقم 5: النّ شاط 

 

 الية:من كل الفئات التّ  ميلك العثور على خطأ واحد على األقلّ زمع حاول 

 

 حوخطأ في النّ  .1

 دمج .2

 تقسيم .3

 سمعيال االلتباس .4

 حذف .5

 زيادة .6

 المعكوسة الكتابة .7
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IV.  الصف ألساتذةتقييم غير رسمي 

 

اإلستعانة  جبذلك يل .ياسم ليسوا مؤهلين لتشخيص الديسلكهف الصف العاديينساتذة ألبالنسبة 

لتكوين  رسميةغير  وسائلاإلستعانة بيمكنهم  لكنقيقة. الدّ  الرسمية ختباراتإلبمجموعة من ا

 .والداأل ءل مع هؤالاإلنطباع األوّ 

 

، اي وجود مؤشرات لية الخاصة بكنطباعات األوّ تؤكد اإللنتيجة هذه اإلختبارات  أتتذا إ

على اإلستعانة  والحثّ  أولياء األمرمع  ولدوضع اللمناقشة  ا  هذا الوقت مناسبيكون للديسلكسيا، 

إذا . و(educational psychologist)مثل التشخيص من قبل اختصاصي  كديؤرسمي تقييم ب

ين تعلّم رالمعسوالد التي سيتم تطبيقها لمساعدة األعلّم وطرق التّ أساليب فإن ،  ممكنا  لم يكن ذلك 

 .فّ صّ الفي  التالميذلجميع  ةئدذات فا نتكوهي القراءة والكتابة 

  

سمي الخاص بك سوف يقدّم لك ة أو ال، التقييم غير الرّ ليّ ظر إن تأّكدت إنطباعاتك األوّ بغض النّ 

. فهذا التقييم سيوفر لك وسائل تدريس أكثر تلميذال عندعف مكامن القوة والضّ عن معلومات قيّمة 

 من الديسلكسيا ونيعان نذيال ميذتالللحتياجات محدّدة عليم الخاص إلة في مطابقة طرق التّ فعاليّ 

 .كداخل صفّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رأينا في القسم األّول أن عسر القراءة هو حالة متعدّدة األوجه نسبة الى التركيبات 

  (.neurodiversityالمختلفة لألدمغة عند األشخاص)

كل منها من  كتشاف الديسلكسيا يتطلّب النظر في عدد من مجاالت التّعلم، ودراسةإن ا

 ناحية صعوباتها.

 

 خذ في إعتبارك الحقيقتان التّاليتان:

غالبا  ما تكون غير  الديسلكسياالذين يعانون من  لتالميذالبيانات الشخصيّة ل .1

 في مجاالت معيّنة. متوسطقدرات تفوق ال ظهروت متساوية

 من يوم إلى يوم في تأدية المهّمة أو النّشاط نفسه. تلميذيختلف أداء ال .2



51 
 

 في المتوقّعةعوامل المعظم  ةتغطي سمي لضمانمجموعة من أساليب التقييم غير الرّ م هنا قدّ ن

صعوبات أكبر  التالميذهؤالء  رظهيعانون من عسر القراءة. وقد ي  الذين  التالميذعلم عند لتّ امجاالت 

 .الذين ال يعانون من أيّة صعوباتمع أقرانهم  مقارنة  

 

الب أن . فعلى الطّ حدةطالب على كل ة، أو مع كن إجراء هذه اإلختبارات في الفصول الدراسيّ مم

عليم تّ العلى  أ  تكون قادرل وهي تؤّهلكرس ببساطة لمساعدتك كمدّ  اإلختبارات هي هأن هذ أوال   يدرك

  ة.أكثر فعاليّ ب

 

 الية: عوبات المحتملة في المجاالت التّ هذه االختبارات تعالج الصّ 

 

  ّالعب والتّ تيّة والصوهي المقدرة على تمثيل الوحدات  ة الفونولوجيّةنفيذيّ القدرات الت

  مثل المقاطع، القافية والوحدات الصوتيّة أي األصوات بها

 الكلمات الّزائفة قراءة وتهجئة الكلمات النظاميّة وغير النظاميّة و 

  ّفهم النص 

 التسلسل 

  مجاالت أخرى ضروريّة للقراءة والتهجئة كالتسمية السريعة، باإلضافة الى الذاكرة

 السمعيّة والبصريّة القصيرتي المدى

 

كالقدرة على تحليل الكالم الى وحدات صوتيّة، والقدرة على ، الّتنفيذيّة الفونولوجيّةالقدرات   .1

 تمثيل وتالعب هذه الوحدات

 

ضعف في القدرة على تمثيل ا  الوتي، وخصوص، ضعف الوعي الصّ لاألوّ وكما أشرنا في القسم 

العجز األساسي لكثير من عتبر يُ  ،)الفونيمات( ةيّ صوتأصغر وهي الوحدات الوحدات الكالم ب

يعتبر الذي ربط الحرف بالصوت ومن م عف يمنعه. هذا الضّ الديسلكسيا الذين يعانون من التالميذ

  م القراءة.لتعلّ  أساسا  

 

 ب القدرة على:كتساب فك التشفير في القراءة والتهجئة يتطلّ إ

 

a. الحروفأي األصوات أو أو المكتوبة إلى وحدات أصغر  المحكيةالكلمات  تجزئة 
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b.  ءإلمالمنطوقة الى مكتوبة لمن وللقراءة،  منطوقةالوحدات من مكتوبة إلى  دمج هذهإعادة 

c.   دمج هذه الوحدات بالتسلسل الصحيح بهدف لفظ أو تهجئة الكلمة بشكل صحيح  

 

 . الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذواحد أو أكثر من هذه القدرات قد تكون أضعف عند 

 

في صعوبات  لتلميذالدى تمّكنك من تحديد ما إذا كان  الوعي الّصوتيختبارات إستخدام إن إ

هذه الوحدات من  دمجالعب وصعوبة في تإلى وحدات صغيرة و/أو  المحكيةالكلمات  تجزئة

  أجل النّطق بالكلمة الّصحيحة.

 

أو أكثر من الوحدات الرئيسيّة  ةصعوبة محدّدة في واحد تلميذكما تمّكنك من تحديد ما إذا كان لل

وجميعها مهّمة لتطوير القراءة  (،(الوحدات الّصوتية )األصواتوالمقاطع، القافية، الّصوتية )

 :والكتابة الّصحيحة

 

 تقسيمعلى التلميذ ب جّ توي المهّمة هذه ه فيمهم لقراءة كلمات أطول ألن طعاوعي المق• 

 بسرعة وبدقة قراءتهابغية  مقاطع إلى الكلمة

 

 ،<أكلوا>كلمات مثل وتهجئة لقراءة  مهم والقافية الكلمةبداية المقاطع في وعي • 

الصحيح لفظ ال إلى وحدات صوتيةإلى  تقسيمها، والتي لن يؤدي <رحلوا>و< سمعوا>

 كما هي  تمثّل حتاج إلىت<( لوا>في هذه الحالة ) اكلهالقافية ألن 

 

 تحويلقدرة على ال، أي فك التشفيرنظام  قصوى لتطويرالهمية األهو  الوعي الصوتي• 

 الذي تمثّله" الصوت"ية الصوترمز الى الوحدة أو ' حرف'كل 

 

بما أن التعقيد. وبشكل عام،  وتي  والتي تختلف من حيثرق لتقييم الوعي الصّ هناك العديد من الطّ 

بيعي أن تصبح وت فمن الطّ الصّ المقطع الى القافية ثم إلى  وحدات تصبح أصغر حجما  منتقلة منال

  ة أكثر صعوبة.المهمّ 

 

عنصر ضمن المرحلة الواحدة وذلك لمعرفة ما إذا  20 الى  10ن من يتكوّ ما  كل نشاط عادة فإن

 قد اكتسب كل مراحل الوعي الفونولوجي. تلميذكان ال
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بات الذهنية، أي مقدار الوقت تتفاوت في المتطلّ  فونولوجيالوعي الإلختبار المهام المستخدمة 

الى ، من مقارنة تعقيدا  إزدادت األمور  كلماوالطاقة التي يتطلّبها الطفل إلنجاز المهام المطلوبة. 

 تلميذالالتي ينبغي على  فونولوجيةالوحدات ال فيجريد مستوى التّ إرتفع  كلماعزل إلى تالعب، 

 تحليلها.

 

أن نبدأ اإلختبارات بمهام بسيطة وكلمات قصيرة، ومن ثم نتقدّم إلى مهام أكثر  من األفضل دائما  

 .تنفيذهاصعب يمهمة ب البدءعوضا  عن تعقيدا  وكلمات أطول، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :6رقم شاط لنّ ا

 

نقاوة ودقّة بأن ينطق األستاذ وحدات صوتية  لماذا تعتقد أنه من المهم جداً 

 اإلعادة؟  تلميذالويطلب من 

 

 .األخرىباالجابات ثم قارن إجابتك  ةناقش هذا األمر مع شريك في الدراس

 

a. إصدار كلمات 

 

وحدة الفونولوجية  كالكلمة أن يعطي كلمات تحتوي على نفس ال التلميذشاط على في هذا النّ 

 . الهدف

o :مثال على صعيد المقطع 

 كلمة تبدأ بنفس المقطع كـ "دام "عط أ •

 .... "داعي" ،اإلجابة قد تكون "دائرة" •

في عملية اإلختبار وعندما نعمل على مستوى الوحدة الّصوتية، يجب على األستاذ أن ينطق 

على أن يحذو حذوه.  يتأّكد أن التلميذ قادر   عليه أن الوحدات الّصوتية بشكل نقي وواضح كما

من فائق األهميّة أن تنطق الحروف الّساكنة منفردة دون أن يليها أي صوت طويل أو قصير 

اضحة،  ومهما كان خفيفا . مثال، الّصوت الذي يتوافق مع حرف > ر < هو / ر / ، قصيرة و

ه/ والّصوت الذي يتطابق مع حرف > س <  ه/.هو / س / وليس / س   وليس /ر 
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المقاطع  فيتتضمن نفس الهيكليّة كلمات  إصدار، من المهم المهّمات التاليةفي هذه المهمة وكذلك 

 -صوت مدّ أو صوت قصير -ساكن حرفأو صوت مدّ أو صوت قصير - ساكنحرف )األولى 

 -صوت قصير -ساكنحرف له بنية [ فعلتن]على سبيل المثال، المقطع األول من  (.ساكنحرف 

 .وصوت مدّ  ساكنيتألّف من حرف  [فاعل]المقطع األّول من كلمة  بينما. ساكنحرف 

 

 :7رقم شاط النّ 

 

على إعطاء  تلميذشريك، فكّر ببعض األمثلة المماثلة إلختبار قدرة المع 

على التمييز  احرصإوت. تبدأ بنفس الصّ كلمات تحتوي على نفس القافية أو 

  نا.مع مااقتراحاتك امختلفة. ثم قارنالوحدات البين 

 

b. الدخيل تحديد  

 

ذاكرة سمعيّة قصيرة ألنه يتطلب أيضا  ار الكلماتدإصأكثر صعوبة من النشاط هذا يعتبر 

خيل منها أو الكلمة الدّ ختار ي أنطلب من الطفل تثالث كلمات و تعطي. في هذه المهمة المدى

عليه أن ، الكلمات إنجاز هذه المهمة ومقارنةعلى  ا  قادر تلميذالكون لكي يال تنتمي. التي 

 المدى.قصيرة المعية في الذاكرة السّ الث الثّ كلمات بال يحتفظ

  

i.   على صعيد المقطع: مثاال 

 

 ؟أّي من الكلمات الثالث ال تبدأ بنفس المقطع   

 كسمسمكة، سكن،   

 الجواب هو "مسك"    

 

ii.   على صعيد القافية: مثاال 

 

 ؟بنفس القافية تنتهيأّي من الكلمات الثالث ال    

ن  ح، ل و  ن، ل و   ع و 
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 الجواب هو "لوح"    

 

iii.  صوتيّة "الصوت"الالوحدة مثاال  على صعيد: 

 

 وحدة الصوتيّة؟بنفس ال تبدأأّي من الكلمات الثالث ال    

 أنا، إسم، أرنب

 الجواب هو "إسم"    

 

 :8رقم النّشاط 

 

تختلف كثيراً عن  الدخيلةفي األمثلة األربعة الّسابقة، عمدنا أن نجعل الكلمة 

غيرها من الكلمتين. يمكنك جعل المهمة أكثر صعوبة عن طريق زيادة 

التّشابه بين الكلمات. مع شريك، فكّر في بعض األمثلة حيث أن الّدخيل 

 يكون أقل تميزاً.

 

c.  ّمجالد  

 

شاط صعب ألنه هذا النّ  عدّ الب أن يدمج الوحدات ببعضها البعض. يُ شاط على الطّ في هذا النّ 

 العب باألصوات والتسلسل.ل الذاكرة العاملة وأيضا  مهارة التّ ب تدخّ يتطلّ 

 

الب بأنّك ستتكلّم كالرجل اآللي وهو م الطّ علّ يمكنك أن تجري هذا اإلختبار بشكل لعبة إذ تُ 

 ف لمدّة ثانية بين الوحدة واألخرى.أن تتوقّ  من المهمّ  عليه أن يجد الكلمة كاملة.

 

i.   ِ على صعيد المقاطع: مثال 

/ ُت/ نا/د  إجمع هذه المقاطع لتحصل على كلمة كاملة: /م     / /س   / /ر 

 الكلمة هي "مدرستنا"  

 

ii. على صعيد األصوات: مثال 

 / /ل/آإجمع هذه األصوات لتحصل على كلمة كاملة: /م/ /   / /ن/ /  
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 الكلمة هي "منال"  

 

d. تجزئةال 

 

بعضها البعض. يتطلّب هذا النشاط  عنالوحدات  يجزئالب أن  شاط على الطّ في هذا النّ 

 مج.القدرات نفسها المطلوبة في نشاط الدّ 

 

ن منها التي تتكوّ  الوحدات الفونولوجيةمع أمثلة لكي يتوّضح للطالب  تجزئةالقدّم نشاط عادة  يُ 

 "حصان"مثال كلمة  جزئينات التالية الى كلمال  تجزئأن  كريد"أالكلمة. مثال  يمكنك أن تقول 

 / و /صان/. قسم الى /ح  تُ 

 

كلمات وتأّكد من تصحيحه إن أخطأ قبل المع بضع  تجزئةدع الطالب يمارس هذا النوع من ال

 إعطاءه اإلختبار.

 

 :9رقم شاط النّ 

 

الب يستطيع أن لكي تتأكّد أن الطّ مع شريك، جد بعض الكلمات لإلختبار 

يجب أن تكون على صعيد  تجزئةصحيح. البشكل الكلمات الى وحدات يجزّئ 

 ة.المقاطع ثم الوحدات الصوتيّ 

 

e. الحذف 

  

هذا اإلختبار ليس بسهل إذ يتطلب لوحدات الفونولوجية من الكلمات. أن يحذف بعض ا تلميذعلى ال

. فعلى الطالب أن يعزل الوحدة الفونولوجيّة عن باقي الوحدات الفونولوجيةمرحلة متقدّمة من تجريد 

 الكلمة لكي يتمّكن من حذفها.

 

i.  :مثاال  على صعيد المقطع 

    / ل" دون أن تقول /ُمس    قل كلمة "مست ع م 

    " ل   الكلمة هي "ت عم 
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ii.  :مثاال  على صعيد األصوات 

     / " دون أن تقول /ك   قل كلمة "كان 

    "  الكلمة هي "آن 

 

f. اإلبدال 

 

صعبا   أن يبدل بعض الوحدات الفونولوجية من الكلمات. هذا اإلختبار أيضا  يعدّ  تلميذعلى ال

الطالب أن يقوم بتجريد وحدة فونولوجية وأيضا  إبدالها بوحدة أخرى مع إبقاء  فعلىجدا .  

 اكرة القصيرة المدى.باقي الكلمة في الذّ 

 

i. :مثاال  على صعيد المقطع 

/ بـ /عي/ في كلمة إ   َسَردَ""ستبدل الـ /ر 

    الكلمة هي "سعيد "  

  

ii. ةالوحدات الصوتيّ  مثاال  على صعيد: 

 دوَن"و/ بـ /ئي/ في كلمة "ؤستبدل الـ / إ 

 الكلمة هي "دينا" 

 

g. أو اإلنصهار المزج 

  

شاط ة من كلمتين مختلفتين. هذا النّ المزج بين الوحدات الصوتيّ  تلميذمن الهذا النّشاط ب يتطلّ 

من كلمتين مختلفتين،  المقطعين األولينعزل  تلميذلب من الألنه يتطّ هو األكثر تعقيدا 

 :المث البعض. بعضهمامع  دمجهماثم ، المدى ةاكرة القصيرفي الذّ  وحفظهما

  

" و "رالين من هأدمج المقطعين األوّ     "مىتين الكلمتين: "ن ب ت 

 "ىن رالكلمة: " 
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  هجئةالقراءة والتّ  .2

 

أنواع  تهجئةالذين يعانون من عسر القراءة صعوبات في قراءة و/ أو  التالميذ غالبا ما تظهرعند

ل المباشر أو وصونظام الفي أو  شفيرنظام فك التّ في ف على مشاكل نة من الكلمات، وهذا يتوقّ معيّ 

 (. 4.2، جزء 1الباب  فيهذه المفاهيم  الىكليهما. )قد ترغب في النظر مرة أخرى 

ما إذا كان  إليجاد الّزائفةأو ، ظاميةغير النّ أو ، ظاميةنّ السلسلة من الكلمات  استخداميمكن ، تحديدا  

 ر ويجري استخدامه بشكل صحيح.تطوّ قد و الوصول المباشر أ رميزم فك التانظ

 

إستعمال نظام ن ألظامية الكلمات غير النّ يجب إستخدام نظام الوصول المباشر في قراءة ، عموما  

في قراءة الكلمات  شفيروعلى العكس فإنه يجب إستخدام نظام فك التّ ي إلى األخطاء. ؤدّ يُ  شفيرالتّ فك 

في  ت مالئمةتمثيال عنها تتكّون فلم، وبالتالي، فانه لم تعّرض لها من قبلالالّزائفة ألنه لم يسبق 

 .كما سوف نشرح بالتفصيل أدناه ةة والهجائيوتيّ الصّ  المعاجم

 

a.  ّةظاميّ الكلمات الن 

 

وخال  من أي لبس. على سبيل المثال:  جدا   واضحابط بين األصوات والحروف التراويكون فيها 

ليد ، هُ   .  نا.....دار، رودي، و 

 

 فيمكن قراءة هذه الكلمات بشكل صحيح وسهل عند تهجئتها.

 

الكلمة  تجزئةالث: في عملية القراءة، يتم ن قدما  في مراحل القراءة الثّ ؤالمبتدارؤون يمضي الق

 المكتوبة الى حروف، ثّم تحويل هذه الحروف إلى أصوات، ودمج هذه األصوات للنطق بالكلمة. 

صوات إلى األتحويل هذه ثم ، أصواتإلى  المحكيةالكلمات  تجزئةة التهجئة، يتم وفي عمليّ 

 ة.الكلم حروف ودمجها لتهجئة

 

في المعجم الفونولوجي والمعجم  تدريجيا  بيعي، يتم تخزين الكلمات طور الطّ ة التّ يّ لخالل عم

المباشر. النظام األسرع واألكثر كفاءة من نظام  الوصولالبصري. حينها يتم قراءتها عبر نظام 

 .شفيرفك الت
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الذين يعانون من عسر  التالميذغالبا  ما يكون أبطأ وأكثر عناء  عند  شفيرالتتطّور نظام فك 

.  ويظهر ذلك من خالل المزيد من الذين ال يعانون من الديسلكسيامع أقرانهم  القراءة مقارنة  

 ظامية.األخطاء في القراءة حتى بالنسبة للكلمات النّ 

  

 بعض األمثلة على الكلملت النظاميّة:

 معلّمين  –إستراح  –دار  – هرة –سمر  

  

b. ظاميةلكلمات غير النّ ا 

 

غير  ي الكلماتف منتظمةدائما   ليست ما يقابلها من أصواتتمثيالت بين بعض الحروف وال

  .النظاميّة

 

ال يمكن معالجة هذه  لغة اإلنكليزية.لّ مع ا ة مقارنة  غة العربيّ في اللّ  يعدّ وجود هذه الكلمات قليال  

ال يمكن أن يؤدي  شفيرالمباشر ألن نظام فك الت الوصول من خالل نظام الكلمات بشكل صحيح ااّل 

قد يؤدّي الى أخطاء في  شفيرالتفك  فإن نظام ،على العكسحيحة. الصّ هجئة إلى القراءة أو التّ 

. مثال : كما لو كانت منتظمة شفيرالتنظام فك عبر قراءة الكلمات  اتجة عننّ أي األخطاء ال. عميمالتّ 

في المراحل األولى من القراءة  أمر طبيعي جدا  هو األخطاء هذه  وجود. . ... ءهذا، لكن، هؤال

حفظ أو الصعوبة في  ونجدي مألنه الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذ قائمة عند ها تبقىولكنّ 

 مثال على بعض الكلمات غير النظاميّة: .ة وشائعةلكلمات غير نظاميّ  تصول إلى تمثيالوال

 لذلك   –هذه  –هذا  –لكن 

 

 :10رقم النّشاط 

 

لذلك(. مع  –هذه  –هذا  –لكن أنظر الى الكلمات غير المنتظمة هذه )

شريكك أكتب أي صوت أو حرف في كٍل منها هو غير نظامي. كما أكتب كيف 

بكلمات التهجئة النظاميّة. لهذه الكلمات أن تكتب أو تلفظ بطريقة  يمكن

في تهجئته أو قراءته الذي ادّى  التلميذأخرى، ما التعميم الذي إستخدمه 

 الى هذه األخطاء؟
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تمثيل الالوصول إلى  قي تلميذختبر قدرة التالكلمات غير النظامية  فإن هذا النشاط،رى من نكما 

 (المعجم الصوتي)السمعي  جالوالم( المعجم اإلمالئي)كلمة في كل من المجال البصري الكامل لل

  .من الدماغ

 

واجه يوأنه  نظام فك التشفيريعتمد بكثرة على  هي الدليل أن التلميذ التعميمأخطاء إستمرار 

 لتالميذكثير من االهذا هو حال  .لتمثيالت اإلمالئية للكلماتل ممنظّ الكامل والحفظ الصعوبات في 

 .الديسلكسياالذين يعانون من 

 

c. الكلمات الزائفة 

 

و < فحن> على سبيل المثال .ةعربيّ ال توجد في اللغة ال وهي" هاعاخترتّم إ"قد هذه الكلمات 

في '. الصوت' بـ' الحرف'أي ربط  قراءتها بواسطة نظام فك التشفيرومع ذلك، يمكن <. تفيل>

 كون التالميذ لم مخزنة في المعجم اإلمالئيألنها ليست  ءتهاالطريقة الوحيدة للقراالواقع أنها 

 .ا من قبلهيشاهدو

 

وهو عادة . بشكل صحيح ل األداء الجيد في قراءة الكلمات الزائفة على أن نظام فك التشفير يعمليدّ 

 .الديسلكسياالذين يعانون من ما يكون ضعيفا  عند التالميذ 

 

 :بشكل عام، يوجد نوعان من األخطاء

 :مثال. أنّها صحيحةلو الزائفة كما تكون من قراءة الكلمات ي الذي" معجميال" الخطأ• 

 في إستخدام اإلفراطفي حال  تمّ وهذا ي. [ثقيل]صبح ت< تفيل>و  [نحن]صبح ت< فحن>

 .المباشرالوصول نظام 

التي تتكون من إضافة أو حذف أو عكس أو استبدال " ربط الحرف بالصوت"األخطاء • 

 ولكن ليس تم أستخدامهعلى أن نظام فك التشفير ي وهذا يدلّ . ما في تسلسل "األصوات"

 .الصحيح "األصوات"بشكل فعال وهكذا يتم فقدان تسلسل     
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 فهم النصوص المكتوبة .3

 

a. إيجاد نص مناسب  

 

عمر التقييم . ة للقراءةمناسب إختر فقرةومن ثم  تلميذلل ئيعمر القراال تحديدإلى  أوال  تحتاج 

 تحديدالعديد من المحاوالت لتصميم صيغة لكان هناك  .سهلة فقرة ليست بعمليّةلل( R) ئيالقرا

  .للنص ئيالقرا سنّ ال

 

وليسلي وكالدويل للبحث عن أخطاء وعلى ما يلي، في على مشورة هورنسبي نحن نستند 

 ةكثير ت، ولكن ليسنسبيا   ةسهل الفقرةكون تلهورنسبي، يجب أن بالنسبة . نموذجية وتفسيرها

 .األخطاءمن  خمسة وعشرين احتماالاستنتاجاتك على حوالي  بناء، بحيث يمكنك ةلوسهال

 

b. الفهم تقييم  

 

 :ختبارات فهم القراءةإل دراساتليزلي وكالدويل أربعة  تستخدمإ

 

النصوص ) تسلسلالقصص تعتمد على  يستمع التالميذ الىالمدرسة،  الحياة خالل •

النصوص )أصعب مفاهيم تحليلية ذات أو تلك التي تتطلب فهم أعمق أو ( السردية

يتم ، "ماذا حدث؟ ثمّ "مثل بإستخدام أسئلة معيّنة تسلسل الختبار إيتم (. التفسيرية

في القصة ما شخص يشعر كيف "أسئلة مثل  بإستخدامعمق األمفاهيم الختبار إ

 .رتذكّ ال منتسلسل أسهل العادة ما يكون  "اآلن؟ 

 

من أولئك الذين ليس  رثكفهم أالتذكر وال تساعد التالميذ علىلنص لمسبقة المعرفة ال • 

 .معرفة مسبقةأي لديهم 

 

 القراءة من أسهل قراءة بصوت عال  الأن الذين يعانون من صعوبات  ّراءالقيجد   • 

 قدرتهمنقص  إخفاءمع  يقرؤون بنفس السرعة في الحالتين قّراءال ؤالءبصمت، وه

بشكل أسرع  يقرأونفهم  ،المتمّرسون القّراءأّما ا. ف على الكلمات تلقائياالتعرّ على 

 .بصوت عال  قرأوا  لو أنّهم ممابصمت  عندما يقرأون



62 
 

 

في فهم ستراتيجيات أقل كفاءة للعثور على معلومات الضعفاء إ القّراءيستخدم   • 

  .صعوبات في الفهم يواجهونعندما ن يالمتمّرس اءالقرّ أكثر من النص 

 

 .للنصوص المكتوبة التالميذقترح ليسلي وكالدويل أربع خطوات الختبار فهم ت

 

i. موضوع النصلاألساسية  تلميذتقييم معرفة ال. 

    

 :بطريقتينينبغي أن يتم ذلك 

 

 حدّد. النص المقدمّ  سأل أربعة أسئلة عن خلفيةإ: ة مفاهيميةستخدام مهمّ إ •

مرادف جيد، ومثال ذي ك: نوعيّتهاعلى  لكل إجابة اعتمادا   3 - 0عالمة من 

 .صلة، وما إلى ذلك

ويتحدث عن  ...هو  فقرةعنوان البما أن " لتلميذل لق: ةستخدام مهمة تنبؤيّ إ • 

، (المهمة المفاهيمية المفاهيم األربعة المشمولة فيما هي ... )و ... ، ...، ...

عدد األفعال أو األسماء التي دّون  "؟موضوع النصرأيك سيكون ب ام

 .بالنص بشكل مباشر أو غير مباشروالتي ترتبط  تلميذيعطيها ال

من " النتائج"يمكنك تسجيل ، ةلمعرفة الخلفيّ التلميذ ل مستوىمن أجل تقدير   

لمهمة في اة لعدد اإلجابات الصحيحة إضافة عالمات للمهمة المفاهيميّ  خالل

  .التنبؤية

 

٪ 55الذين حصلوا على  ن التالميذدراسة ليزلي وكالدويال تبيّن من خالل  

أسئلة فهم في على األقل ٪ 70 على قد حصلواعلى األقل في هذا االختبار 

عامل عن الموضوع هي المعرفة الخلفية  أن يثبتوهذا . تهبعد قراءالنص 

 .النص فعّال في فهم

 

 .ومّرة أخرى، من المستحسن أن تقوم بتسجيل األجابات لتتمّكن من اإلستماع إليها الحقا  
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ii. عرض النص 

 

، دون وتيرته الخاصةعلى  لقراءته بصوت عال   دعوته نصا، و تلميذإعطاء ال

  .تكمساعد

 

على  قادرا  أن يكون التلميذ  على، ينبغي مناسبا   للفقرةعمري مستوى الالذا كان إ

 هوقفأ، وجد التلميذ صعوبة كبيرة إذاولكن . حتى لو ارتكب بعض األخطاء اقراءته

  .أقل صعوبة فقرةعلى الفور وجد 

 

 واعتادي، يجب أن الديسلكسيا، وخاصة أولئك الذين يعانون من تالميذأن بعض ال تذّكر

 ونعطأحيانا  ي مفه. قراءة بصوت عال  لالشجاعة ل واجديعلى القراءة، ويجب أن 

في هذه . فقط األسطر القليلة األولى قراءةصعب جدا بعد محاولة النص  نطباع بأناإل

فقرة أن يقرأ  تلميذ، وإذا لزم األمر، اطلب من الما بوسعك لتريحهمفعل الحالة، إ

 .االختبار الفعليببدء القبل  بصوت عال  أخرى 

 

أن  بوتجنّ  .ارتكب خطأ أنه، بأي طريقة أخرى والفظيا  ل، الللتلميذ حاول أال تظهر

كلمة، ال قراءة ا  كلّي ا  رفض تلميذإذا رفض ال. ضروريا   كلمة ما لم يكن هذابال تتقّوه

  .هاتخمينشّجعه على 

 

 ا  قد ال تكون قادر األخطاء، على الرغم من أنك لتدوين الفقرةنسخة ثانية من  أحضر

أن تقوم بتسجيل القراءة بحيث يمكنك أيضا  من المستحسن . اهجميع تدوينهاعلى 

  .قراءةسلوك الطفل أثناء العن  اتكحظاليها فيما بعد لتدوين مالاالستماع 

 (.انظر أدناه)ل األخطاء وحلّ  رّمزأخيرا 

 

iii. التقييم 

   

 :بطريقتينا يتّم هذو  
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 من خالل التذكر•   

 

. قصة لشخص لم يقرأها تلوفي كلماته الخاصة كما لو كان ي فقرةال قولأن ي تلميذاطلب من ال

نك مكّ تالتي و فقرةالاألساسية في عناصر القائمة من السبب، يجب أن تكون قد حّضرت لهذا 

 .ما خطأالتلميذ  يقترفوضع عالمة عندما من 

  

 .بحيث يمكنك االستماع إليها في وقت الحق هذه المهّمةتسجيل  ستحسنمرة أخرى، من الم

 

  :لإلجابة على ما يلي ااستخدامه كة يمكنة هامّ معلومات نوعيّ لك هذا التسجيل  روفّ قد ي

 

-الناس -الخلفية: للقصة في عمليّة التذّكر على البنية األساسيةالتلميذ  أبقى في القصص، هل -

 ؟المهّمة النقاط ذكرهل تم ؟ النتيجة -األحداث

 

 تّم تحديدهل  ،والشخصيات الحبكةرات التفسيرية التي تذهب إلى مزيد من العمق حول فقفي ال -

 أهم النقاط؟ ذكر والتفاصيل التي تدعمها؟ هل تمّ  رئيسيّةالفكرة ال

 

 ؟التذّّكرالتلميذ التسلسل الصحيح في عمليّة بع تّ إ له -

 

 ؟ا  دقيق كان له -

 

 :من خالل األسئلة•  

 

 الفقرةجواب واضح في ذات ة، محدّد - 

على  تلميذقدرات ال يختبروهذا . لإلجابة النص منستخدام تلميحات إ وتتوّجب، ةضمني -

 .تباجااإل نباطاست
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iv. ستكمال المعلوماتات المستخدمة إلستراتيجيّ اإل  

 

الفهم أو ب صعوبةعن  ةجاتنتحديد ما إذا كانت اإلجابة الخاطئة  ا  كون ممكنيعندما ال 

أن م النص مرة أخرى وتقدّ أن يمكنك  ،فهمال الذاكرة، بعد طرح األسئلة وإيجاد مستوىب

بشكل فعل تّم هذا الإذا . تصحيح األخطاءالصحيح أو ب اوجاللعثور على تطلب من التلميذ ا

من  يعانييزال  ما التلميذإذا كان . فهم النص قد التلميذ يكون إن األرجح فعلىصحيح، 

الجواب الصحيح  يعطت ان، يمكنك أو تلميحا   دليال   يمتلك تأّكد من أنهتتريد أن و صعوبات

 أن تعطي تلميحا  وترىأو يمكنك  .النصفي  دليل الصحيحلاأن يجد  تلميذطلب من التو

مع األخذ هذا اإلجراء مؤشرات مفيدة،  قدّمي. الصحيحة جابةاإلإلى التلميذ ل وصو يةنامكإ

إتباع  في وبةصع ونجدفي القراءة يالذين يعانون من صعوبات  تالميذأن ال بعين اإلعتبار

 .التلميحات أكثر من التالميذ اآلخرين

 

c .تحليل األخطاء 

 

قترح هورنسبي تو. ها التلميذستخدميستراتيجيات عن إتقدم أنواع األخطاء مؤشرات هامة 

 تشير إلى حين أو سلبية جيدة استراتيجياتالى تشير  حين إيجابيةكاألخطاء  نيفتص

 :ستراتيجيات غير مالئمةإ

 

 :تشملوهي  ،أخطاء إيجابية•  

شرط عدم تغيير  وقفنتباه إلى عالمات الالتسلسل، وعدم اإلفي أو إدراج أو تغيير  حذف -

 المعنى

 المعنى ىلوصول إلامحاولة ل تكرار كلمة أو جزء من الكلمة - 

 يتصحيح الذاتال - 

 

 :األخطاء السلبية•  

 مما يؤدّي الى وقفالتسلسل، وعدم االنتباه إلى عالمات الفي أو إدراج أو تغيير  حذف -

 تغيير المعنى

تذّكر كلمة أو ال فرةيش ال يحاول فكّ  تلميذكلمة مما يشير إلى أن الأي رفض قراءة  -

  .معناها
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فهم قد  هيعني أن ذلك ة،بدو طبيعيت تإذا كان. تلميذال تالحظ نبرة صوتن أمن المهم إّن  ،بشكل عام

  .الفهمبمشكلة فإن هناك ، تكلفةأو م رتيبة نبرةال تإذا كان. النص

 

d.ستخدام نتائج اختبار الفهمإ 

 

جري ال يالتي  يجابيةاإلستراتيجيات لتحفيز اإل ختبارمن الضروري استخدام ما تعلمته من هذا اإل

 :لـيمكن أن تكون هذه، على سبيل المثال،  .كاف  استخدامها بشكل 

 

 المعرفة السابقةبربط أكثر •  

 وقفإيالء المزيد من االهتمام لعالمات ال•  

 ستراتيجيات فك التشفيرإتحسين •  

 تشجيع التدقيق الذاتي والتصحيح الذاتي•  

 

 والتي عادة  بكثرة  استخدامها ستراتيجيات التي يجريعن اإلأن تبعد التلميذ  جدا   ومع ذلك، كن حذرا  

 .ما تعتمد على السياق فقط

 

 :دقيقة مع المتغيرات، مثلال ختبار الفهم من أجل اإلجابةأو أكثر إل فقرةقد ترغب في استخدام 

 

 هنفس المستوىمن  يالسردالمقطع العلمي مقابل  المقطعالفهم •  

 القراءة الصامتة مقابل القراءة بصوت عال•  

 التلميذ أهفسك مع نص قرب أتهقرقد نص ل فهمالو التذّكرمقارنة أداء •  

 

 التسلسل.4

 

 تسلسلوالر تذكّ في ال نوعا  ما مهّمةصعوبات  الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذالعديد من ال يجد

، جدول الضرب، الفصولأشهر السنة،  ، مثل الحروف األبجدية، أيام األسبوع،والتسمية السريعة 

  .وأرقام الهواتف
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ختبار هذا اإل. التسلسلفي  هقدراتإختبار من أجل  تلميذمناسب لعمر ال ختصريمكنك وضع استبيان م

من  بالتسلسل الصحيح األبجدية األحرف يقول أنفما عليك إاّل أن تطلب من التلميذ . جدا  سهل 

  .عكسيالترتيب الباألبجديّة  يتلوامعين أو  بحرف يبدأواأن  فيمكنهم، كبر سنا  األ التالميذ أّما .البداية

 

 شهرأو يوم حرف أويأتي قبل أو بعد الذي شهر اليوم أو الأو  عن الحرفيمكنك أيضا أن تسأل 

في  أهّمية األكثراألعياد ؟ ما هي السنة كيف ترتبط الشهور بفصول: األكبر سنا   والدلأل. معيّن

 .الضرب التي تم تدريسهاجداول  ايتلوأن  التالميذالسنة؟ يمكنك أيضا أن تطلب من 

 

 مجاالت أخرى للتقييم. 5

 

 فيخاصة وصعوبات في مجاالت أخرى،  الديسلكسياالذين يعانون من  لتالميذلعديد من اى الد

 .الذاكرة العاملةكما  المدى ةوالذاكرة القصيرالسريعة التسمية 

  

  .اإلمالء والفهمو لقراءةا طالقةلهذه القدرات ضرورية تعدّ 

 

الجملة بداية  ، وحفظبسرعة الكلماتقراءة التمّكن من الى اء القرّ ، يحتاج ةليطوالجمل عند قراءة ال

  .الطويلةكلمات ال ينطبق الشيء نفسه على. بقية الجملة إلى نهايتها إستيعابأثناء 

 

  .ختبارات لدراسة هذه القدراتيوجد الكثير من اإل

 

  يةمعاييرعمر و تقنينا  تطلب ت ةتشخيص رسميّ إجراءات جزء من  هياألمثلة الواردة أدناه 

(norms).  

 

مفيدة في تحديد نقاط  فإنها قد تكونفي تفسير هذه االختبارات،  جدا   شرط أن تبقى حذرا  وومع ذلك، 

ادائهم  ةترغب في مقارن نالذيسلكسيا ويمن الد ونيعان متعتقد أنه نالذي ميذعند التالة والضعف القوّ 

 .ةالدراسيّ  فوفصالفي ال يعانون من الديسلكسيا آخرين  تالميذ مع
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a.   قصيرة المدىالالذاكرة      

  

 :مدىال تيقصيرالة ة والبصريّ ختبارات لدراسة الذاكرة السمعيّ الكثير من اإلهناك 

 

  العاملةالسمعيّة والذاكرة  مدىقصيرة الالالسمعية الذاكرة • 

 

  ها، مثال  طولتتزايد في رقام ة من األسلسلإعادة تالوة  يه المهمة األكثر شيوعا  

1،3 

5،2  

8،3،7 

2،9،6،5 

 

 .بين كل رقم مع وقفة ثانية واحدة

 

سلسلة أخرى في ترتيب  ر السلسلة األولى من األرقام في ترتيب معين، ومن ثمكرّ ي على التلميذ أن

  .عكسي

 

 تلكفي وعدد األرقام ، (س) سلسلة معيّنة من متتاليينخطأين  تلميذال قترفختبار عندما ياإل يتوقّف

 .المدىة الذاكرة القصير قدرة إتّساع هي (1 -س )السلسلة 

 

السلسلة  قدرة إتّساع رقمين أقصر من يعكسي هالترتيب الالسلسلة في  قدرة إتّساعبشكل عام، إن 

مشاكل إضافية أحتمال وجود  طييع ذا، فهكبير بشكل ا  ملحوظإذا كان الفرق . الصحيحترتيب الفي 

  .المدى ةالقصيرالذاكرة  حتفاظ بها فيإلتسلسل الوحدات ل الى

 

، ية معيّنةصوت قول تسلسل األرقام في رتيبةمن أن تتأخذ  ،ختبارإلهذا النوع من ا إخترتإذا 

وقفة ثانية واحدة بين كل رقم  أعط .ريخالرقم األبعد  إضافّي أنك ستقول رقم واحد وك صّرفتوت

على  هة تساعدصوتيّ أي تالميح تلميذ الد من أنك ال تعطي لتأكّ لهذا  .ذهنكفي ' واحد'عن طريق عد 

للتلميذ بأنّك قد منك الطاولة كإشارة  ىيمكنك أن تضرب عل. متحيّزا   دائهآ يكون، وبالتالي التذّكر

  .تالوتها أنهيت تالوة سلسلة من األرقام وعليه أن يبدأ بإعادة 
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 .2رقم في الملحق  ةرقميّ الذاكرة السوف تجد مثاال على اختبار 

 

 قصيرة المدىالالذاكرة البصرية  • 

 

  :ال  ، مثنتباه البصريةاإلقدرات  لقياسيمكن استخدام العديد من االختبارات  

 

  نسخإختبار ال

  

نسخ ي عليه أن  ، أوهفي أسرع وقت ممكن في حين يجري توقيت فقرة معيّنةنسخ على التلميذ أن ي

  (.دقيقة 5-2 عادة)ضمن فترة معينة من الزمن  الفقرةأكبر قدر ممكن من 

 

هذه  واكملي أنالمدى  ةالقصيرالذاكرة البصرية في يعانون من مشاكل ال الذين  لتالميذاعلى  يجب

الذين يعانون من  تالميذالأما . من األخطاء قليلمع الالمهمة بسرعة وبدون عناء، ودون أخطاء أو 

 يقترفوا أخطاء   أن همأبطأ بكثير ويمكن ونكونفهم يلمدى ا ةالقصيرالبصرية الذاكرة في صعوبات 

  .كامل سطرستبدال الحروف أو الكلمات، أو حتى ترك إأو / عكس ووحذف، ، والزيادةكال

 

يجب  ،من الناحية المثالية ،والتيات، ختبارهذا النوع من اإل حال إعتمادفي  فقرةيمكنك استخدام أي 

، جمل وقفمع عالمات ال حوارات) وقفالجمل وعالمات التركيب ة من حيث أن تكون غنيّ 

يجب . عند التلميذمناسبة لسن ومستوى الفهم  مع األخذ بعين اإلعتبار أنها (استجواب، وما إلى ذلك

  .الفهم يتطلّب الكثير من ال اإلختبار كونفهم النص بسهولة 

 

 تضليالتبين من العثور على أشكال 

 

بين سلسلة من  رسم معيّنالعثور على عدد معين من على التلميذ  ،اتفي هذا النوع من االختبار

  (.دقيقة 2عادة )محدّد في وقت  رسم معيّنلعثور على أكبر عدد ممكن من ا، أو المضلالت

 

عدد أخطاء  أكثر المدى  ةالقصيرة البصريّ الذين يعانون من صعوبات في الذاكرة  تالميذاليقترف 

مقارنة  مع باقي  البحث انتظاما لمنهجية قلوأ ضعيفةاستراتيجيات  ونستخدمكما ي، الرسم تحديدفي 

  .المدىة بصرية القصيرفي الذاكرة الصعوبات التالميذ الذين ال يعانون من أيّة 
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 .3رقم في الملحق  تضليالتبين من العثور على أشكال ختبار إل جا  ذنموستجد 

 

  مقارنة التسلسل

 

ما إذا كان تسلسل  يحدّدأن منه طلب أو ةتسلسلالممن الحروف أو األرقام  مجموعتين أعط التلميذ

  .هذه العمليّة يتم توقيتيجب أن  .أو مختلفمتشابه  المجموعتين كال

 

بسرعة هذه المهّمة المدى  ةة القصيريعانون من صعوبات في الذاكرة البصريّ ال الذين  تالميذاليتّمم 

 نوالذي ،المدىة ة القصيربصريّ في الذاكرة الصعوبات مقارنة  مع التالميذ الذين يعانون من  وبدقة

 .مع الكثير من األخطاء بطيئا   أداؤهميكون 

  

 .4رقم ختبار مقارنة التسلسل في الملحق إستجد مثاال على 

 

b. التسمية التلقائية السريعة  

 

( ألشياءصور  ،ناوأللا الحروف، األرقام،) جدا  مألوفة ألشياء تسمية صور  هذه المهّمةتتضمن 

  .سرعةب

 

وقتا  يستغرقون الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذة أن الوقد أظهرت العديد من الدراسات العلميّ 

 مع العلم أن .الذين هم من نفس الفئة العمريّة اآلخرين تالميذمن ال ةأطول بكثير إلكمال هذه المهم

  .ترتيب عشوائي ر عدة مرات فية تتكرّ أساسيّ أشياء حوالي خمسة تسمية  عليهم

 

  .5رقم في الملحق  ةختبار التسمية السريعإعلى  سوف تجد مثاال  

 

 ملخص التقييم غير الرسمي .6

 

ستكون عندها . عند التلميذضعف نقاط الة ونقاط القوّ  عنمة قيّ صورة التقييم غير الرسمي عطيك ي

داخل  تلميذحتياجات الفردية الخاصة للتعليمك لإل أكثر فعالية من خالل مطابقةتعليم العلى  تكقدر

 .صفال
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الوعي الصوتي، وأنه في  يعاني من صعوبات تلميذعلى سبيل المثال، أنك اكتشفت أن ال ،لنفترض

برنامج يهدف إلى تعزيز الوعي الصوتي له سوف تصمم عندها . ضعيف في قراءة الكلمات الزائفة

  (.3 انظر القسم)وفك التشفير 

 

 غير النظاميةكلمات البكثير في قراءة أكبر صعوبات ما  أن لدى تلميذ  ثبت أُ قد  هاآلن، تخيل أن

بصريّة قصيرة  ذاكرةى هذا التلميذ أن لدأيضا  والكلمات الزائفة، ويبدو  نظاميّةمقارنة مع الكلمات ال

  .المدى ةالقصيرأفضل بكثير من الذاكرة السمعيّة المدى 

 

سوف تحصل على نتائج أفضل في محاولة لتطوير نظام الوصول المباشر وبناء التمثيالت عندها 

والتي وليس السمعيّة  الحيل البصرية مستخدما  اإلمالئية من خالل تدريس الكلمات غير النظامية 

الية إذا كانت أكثر فعّ التعلّميّة لتقنيات اتكون هذه  .صغيرةالنة تساعد الذاكرة مثل الرسومات الملوّ 

، ملونة، مبالغ الحجم البصرية كبيرةالتعلّميّة اإلشارات  أن تكونيجب . بوضوح عرضتُ الروابط 

 .ةومضحك طريفةفيها، 

 

  .لكل رقمتنتهي بنفس القافية بصري مع كلمة  ترابطيمكنك تعليم األرقام عن طريق رسم مثال ، 

 

أفضل من الذاكرة القصيرة المدى السمعية في الذاكرة  الذين يتمتّعون بقدرات تالميذبالنسبة لل

الحرف بحيث أن خدعة سمعية بإستخدام ' هذه'كلمة  تهجئةتعليم  المدى، يمكنصيرة قالالبصرية 

انظر القسم ) 'هي ذهب هام'، مثل 'هذه'كل كلمة يتوافق مع حرف من كلمة األول لصوت الاألول و

3.) 

 البدايةفقط  يه ذهه .المدى ةالقصيرالذاكرة نوع آخر من  نفي وجوب العمل علىهذا ال ي ولكن 

 .عنده ضعفال مواقعتحسين  من أجلعند التلميذ ية القوم باستخدام نقاط التعلّ 

 

، تحديدا  . أعالهمختلف المجاالت المذكورة  في تلميذقدرات الل كتقييمإمكانيّة يوضح هذا المثال مدى 

 مةعطيك معلومات إضافية قيّ يالمدى  ة، تقييم الذاكرة القصير'هذه' ضح في تعليم كلمةاكما هو و

 .لتعليمك

 

 . تالميذمرة أخرى، هذه األساليب تساعد جميع ال
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V .مقوة المتعلّ  نقاطعلى  تركيزال 

 

متوسط مواقع قّوة في المعدّل العن  ميذتالالتي تستخدمها لتقييم ال غير الرسميّة االختبارات كشفقد ت

 .نقاط ضعف كشف عنتوكذلك المرتفع متوسط الأو 

 

وتطوير  على تشديدالو كتشافإدورك كمعلم  إنّه. تلميذة لكل من الضروري اكتشاف نقاط القوّ 

 .لتالميذعند ا ةقدر دنىأاإلعتزاز ولو بو

 

بالنسبة لألشخاص أما  الدوافع، وتحفيزستعادة الثقة بالنفس، إطريق  فيهذه هي الخطوة األولى 

نقاط الضعف التعلّميّة ة التعامل مع كتشاف كيفيّ فهي الخطوة األولى إل، الديسلكسياالذين يعانون من 

 .ةالفرديّ 

 

 :11رقم نشاط 

 

 عن بعض القدرات المتوسطة أو فوق المتوسطة 1تكلّمنا في القسم كنا قد 

األحيان عند التالميذ الذين يعانون من عسر تظهر في كثير من  مكن أنيالتي 

 ؟في قائمة بعض منهم تدوينيمكنك . القراءة

 

 هذه القدرات؟ تناسب معما هي أنواع المهن أو الوظائف التي ت

 

 الديسلكسياالموهوبين الذين يعانون من 

 

 ازتمم بدرجةدبلوم  حاز علىستمّر حتى الكنه  الديسلكسيامع  تصارعمن روبن الذي تصريح ا ذه

ة في الخط األسود رزابالالنقاط  ةناقشالتصريح ومقراءة  الرجاء. ياتلسنفي اللغات الحديثة واأل

 .نالداك

 

 رتباكاحيرة وب منفسه تالميذ الذين يعانون من الديسلكسيالا ومومعلّ  أولياء األمرقد يجد "

يحقق أبدا ة وهو ال سالمدر داء ضعيف فياعلى  جدا   ا  الذي يبدو ذكي حصل تلميذهمعندما ي

. دّرسوالمالتلميذ واألهل  من كل  لهذا محبط  .أهدافه عندما يتعلق األمر بالقراءة والكتابة
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العديد من  شعبيالعتقد لمفقا لوو على مر التاريخظهر . الوحيدين واليس تالميذال ؤالءهولكن 

ومن  .على حد سواءبأنهم يتمّتعون بالموهبة ويعانون من الديسلكسيا  عُرفوا الذينهير اشمال

ووبي  و ريتشارد برانسونو ليوناردو دي فينشيو ونستون تشرشلو ألبرت أينشتاينبينهم 

، يمكننا أن نرى أن معسرونال ؤالءمن خالل النظر في ه. وجاكي ستيوارت شيرو غولدبرغ

  .للنجاح ا  حاجز ليست الديسلكسيا

 

كثير من في  األشخاص الذين يعانون من الديسلكسيانجح ي. مألوفةهذه ليست أمثلة غير 

الديسلكسيا  .ومهندسون وفنانون ومهندسون معماريونمنهم علماء  .المجاالت وبشكل يومي

نتيجة لذلك، قد يرى العديد من  .اللغة فهمكتساب وفي إصعوبة تتعلق  على أنها اظهر نفسهت

ذهن ال' ـبه نينعتوو زافحال ديفتقأنه بمن الديسلكسيا  ييعان يميذ الذلالت األمرالمعلمين وأولياء 

فقط يتم ال  اة عندمحتى ضارّ  وأ، ئةطاخها ولكن هذه التسميات ليست فقط غير الئقة،. 'غليظال

 .بل أيضا  قمعها بإصرار ما تجاهل موهبة

 

 هالغات، بما فيعدة  يمكنه التحدث بطالقة في دا  جذكي شاب  س،بو المثالعلى صعيد 

اللغة الهولندية  براعته فيإلى ضافة اإلب ليزية والفرنسية واأللمانية،كالعبرية والعربية واإلن

بسبب  متحانات مدرسته الثانويةإس أبدا في اجتياز ولم ينجح ب .واإليطالية واإلسبانية

من ن مكّ تي ميعني أنه لهذا  .في الرياضيات تألقةعلى الرغم من نتائجه المة الشديد الديسلكسيا

 .جدا  ومع ذلك يمكن وصف بوس بالتأكيد بأنه ذكي  ةباكتلا قراءة والال

 

بالنسبة لهؤالء لألسف  .استثنائيةقدرات معرفيّة  الشخص عامة ىعني أن لدي الذكاء

مع  صلحما هذا و. العادي تعليمالّ عن طريق القدرات هذه ل، ال يمكن الوصول األشخاص

وا بهذا فكريأن  والمربين هلاأللى عف. تعلم ولكن بشكل مختلفيستطيع الأنه أّكد بوس الذي 

 باستخدام أي مختلف شكلبتدريسهم  إذا تمّ  ينطلقوا أن تالميذهؤالء الليمكن . األمر جيّدا  

 .أسلوب التعلم الخاصة بهمالتي تناسب  ددة الحواس وتقنيات التدريسمتعّ الاألساليب 

 

ها التالميذ الذين يعانون من ظهريالتي  ومعلمين، يجب أن نبحث عن الخصائص أهلك
حالتهم من قبل المعّلمين يعود الى  "إكتشاف"عدم أن ندرك أن أيضا  وينبغي . الديسلكسيا

يجب إعتبار الكثير من بوس،  كما في حالة . صحيحالعكس إخفائها تحت مواهبهم و
 –الجهاز العصبيخلل في  مرّكبه مع ةتطورم المعسرين كأفراد يتمّتعون بقدرات فكريّة

مرة . الفكرية تهملمقدرستخدام الكامل إلللتحفيز إبداعهم و مختلفا   نهجا   تالميذاليتطّلب هؤالء 
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أن من الصعب عليهم ألنه  .أخرى، قد يكون هذا محبطا لبعض المعلمين وأولياء األمر
وبالتالي، فإن  .الفعلي أدائهعند التلميذ اإلبداعية و يّةالفكرالقدرات الفجوة الهائلة بين يفهموا 

كون تقد  .صحيحالهو العكس بينما  يعتقدون أن الطالب كسول، األمرأولياء لمين ومعظم المعّ 
ب التالميذ الذين يعانون من هاموالمتقدمة بين مة الرئيسية السّ  هي القدرة على التحمل

 .الديسلكسيا
 

، مرة ثانية إعادة الصفاضطررت إلى . حقيقيا   تحديا   - جدا   صعبا  األول الدراسي كان العام 

في نهاية . ديسلكسيابال يد تم تشخيص، عندما  ، حتى في السنة الثانيةاإلستسالم رفضت يلكن

  .تخرجت مع مرتبة الشرفقد ، يّةصعوبات التعلمالعلى الرغم من والمطاف، 

 

أن يدركوا  األمريجب على المعلمين وأولياء مساعدة؟ ال األمرأولياء يمكن للمعلمين وكيف 

 هي شيوعا  الكثر األاألنواع  .أن الموهبة تأتي بأشكال مختلفة وهيأهم القضايا  إحدى

داء في القراءة والكتابة، هذه اآل لو إستثنينا. رياضي والذكاء اللغويوالذكاء المنطق، ال

 اءالذكأنواع أخرى من  ومع ذلك هناك أربعة. مطلوبة للنجاح في التعليم العامتكون المواهب 

قدرة على الوعي الفضائي والقدرة الموسيقيّة الك تحظى بالتقديرال  وغالبا   تثري الحياة التي

قد يتاّلق التالميذ الذين يعانون (. (intra and inter-personal)) لذكاء الداخليواالحركية -جسديةوال

التحفيز الضروري  لذلك من في كثير من األحيان في هذه المجاالت  الديسلكسيا من

نتباه لها وهي أن هؤالء األشخاص يجب اإلأخرى خاّصة وهناك . الصفاتبهذه  واإلعتراف

بينما يحتاج  الصورة بأكملهاوبالتالي فهم يرون . يتسلسلالبدال من يتمّتعون بتفكير آنّي 

 جابةاإل يرواقبل أن إجالء المعنى خطوة خطوة  الى التسلسل الذين يعتمدون نوالمفكر

 .الكاملة

 

 يجب على، همتإمكاناكامل  تطويرعلى  ة التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيامساعد بهدف
 الفردية في االزدهار، أن يسمحوا لمواهب التالميذبنشاط و يسعوا أن األمرالمدارس وأولياء 

طريقة الإذا تم استخدام . تماما ا  مختلفنهجا  ثوريّا  أن يتبنى  دّرسمن المذلك ب تطلّ لو حتى 
عند التالميذ الذين يعانون من حترام الذات إ يتزايد ،وداعم يّ عيشجت جو  متعددة الحواس في ال

راشدين بالنهاية  فيصبحونا،نموتتحيا و اإلستثنائية لكي هممواهبل فرصةال وتعطى الديسلكسيا
 ناجحين."
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  نقاط قوة تلميذلكل 

 

بعض المعلمين ذوي لذلك إن . خارقةنجازات إ الديسلكسياكل األشخاص الذين يعانون من لليس 

على األقل لديه  الكل ،ومن ناحية أخرى. نقاط القوة البارزةلأو للموهبة ال يعيرون إهتماما   الخبرة

م في مجاالت أخرى إلى التعلّ ز حفّ تأن المهارة لهذه يمكن . تستحق تشجيع األستاذواحدة  مهارة

 .جانب رفع الثقة بالنفس

 

VI.  التلميذ بالديسلكسيا تصنيفهل يجوز 

 

حول تصنيف  إيجابية أو سلبية آراءيعتبر التصنيف مشكلة معقدة ودقيقة يجب معالجتها بحذق. هناك 

 .الديسلكسياب طالبال

 

تقليل من شأن التصنيف أوالدها. وال يجب بشدّة تعارض  سراألأن هناك بعض إلى عليك التنبه 

 خصوصاً في البلدان التي ال تزال تعتبرو من جراء التصنيفالعواقب العاطفية والنفسية 

 ."إعاقة" الديسلكسيا

 

 من المهم جدا  أن تكون  موضوعيا  وغير درامي أمام األوالد واألوصياء.

 

بعسرة القراءة، من األفضل بدء المقابلة ص ّخ  شُ قد عن ولد  حين تتكلم مع األشخاص المسؤولين

 بالتحدث عن النواحي اإليجابية لعسرة القراءة من إبداع وإبتكار وخيال.

من خاذ موقف إيجابي ويمكن القيام به من خالل اتّ مما  رهناك الكثيأن و حليفهمأوضح للعائلة أنك 

قد  الديسلكسياب تالميذتصنيف الالتعاون مع إدارة المدرسة والمعنيين. وكن متيقظا  أن واقع خالل 

 عليهم أنبو النجاحغير قادر على  دهمول أنتجاه أوالدهم.  فهم يعتقدون األهالي  توقعاتمن خفض يُ 

على أنها  طمئن العائالت أحيانا  ت ،. من ناحية أخرىيهعل وال يقسوا معه أن يكونوا أكثر تساهال  

 " هناك شيء خطأ" من دون معرفة ما هو. :بكلمات معاناة ولدها قادرة على وضع

 

 كأنب، أستاذكونك  ،د أن تطمئنهجيّ ، من الالديسلكسياص رسميا  بخّ الذي شُ  تلميذحين تتكلم مع ال

 .تهجئةنها في القراءة والكتابة والاإي مشكلة تواجه نتكون إلى جانبه. معا  ستحاّل س
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 سيطمئن  مقابل،بال . إلى المجموعةينتمون ال و مهمشينون ويعتبرون أنفسهم اؤسيست التالميذبعض 

 التصنيف.فكرة  من تهمأوعائالو/ والدغيرهم من األ

 

بسبب الثقة بالنفس  في الذين يعانون من نقص تالميذبالنسبة لل جدا   ا  نيكون التشخيص مطمئ  

، إن ذلكم. إضافة  إلى هالصعوبات المتواصلة في المدرسة والتعليقات السلبية من أصدقائهم ومعلمي

 إلى تلقي تعليم خاص. تلميذفي بعض البلدان قد يؤهل ال "بالصعوبات التعليمية" التشخيص الرسمي

 

VI. خالصة 

 

ً  دوراً  معلّمليلعب ا   في الصف. الذين يعانون من الديسلكسيا تالميذالفي تمييز  أساسيا

 

  .الديسلكسيامظاهررات التي تكشف مات والمؤشّ المن العكبيرة وجد مجموعة ي

 

ة تكييف تعليمه د كيفيّ وبطريقة تجعله يحدّ  دقة ة وياسحسّ ب الصعوبات التعلّميّة يميتق لمعلّمل مكني

 .وأيام سيئة جيدةأيام  –للمخالفات في األداء التنبّه مع  ربوية.للحاجات التّ 

 

 ال وعيمث ولي،األيم يريعة يمكن استخدامها في التقختبارات البسيطة والسّ إلتوجد مجموعة من ا

والتسلسل باإلضافة الى الذاكرة القصيرة المدى ء الماإلووفهم النص واإلنشاء قراءة و األصوات

 السمعيّة والبصريّة والتسمية السريعة. 

 

نظام فك تعطي معلومات حول والزائفة مجموعة من الكلمات المنتظمة وغير المنتظمة قراءة 

 .المباشر الوصولونظام  رةيشفتال

 

ختبارات غير إلل االل إليها من خصات المتوص  العتماد الخالمعلّمين إ ىعلينبغي  الكما 

 ين.نحو المختصّ  ةسرألرشاد اإلعتمادها إبل ينبغي  ،ألوالدصدار أحكام على اإلالمنتظمة 

 

يذ لملتأن يبديها ا يمكن التي قوةال نقاط ل متنبّهينوا وكل فريق الدعم أن يكون ينيجب على المعلم

 .وعليهم تعزيز تلك القدرات في كل فرصة ،من الديسلكسيا يالذي يعان
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 بية.سلون مظاهر إيجابية يتضم  الديسلكسياب تلميذتوصيف ال

 

VIII .اختبر نفسك 

 

 :12 رقم النشاط

 

اختبار يمكنك التفكير به للتقييم غير الرسمي للوعي الصوتي؟  كم .1

 .(هناك سبعة: تلميح)

 

 .الصعوبة المتزايدةحيث من اإلختبارات ب سبعة، رتّ لو إعتمدنا الاآلن،  .2

 

وحّضر بسرعة إختبارين مختلفين دون أن من القائمة أعاله، ' الحذف'خذ  .3

 تستخدم 

 .برنامجالكلمات الواردة في ال

 

 ؟الشيفرة ختبار نظام فكتستخدم إلاإلختبارات ي نوع من . أ4

 

 ؟ة المدىة القصيرالسمعيّ الذاكرة ختبار إكيف يمكنك . 5

 

 يمكنك اختباره؟ الذيالمدى  ةهو النوع اآلخر من الذاكرة القصيرما .6

 

 ؟أشهر السنةتعداد  تلميذطلب من التعندما ما الذي يجري اختباره .7

 

 ؟ة المدىالذاكرة الطويل إختبارنفسه  هل هذا هو.8
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الفهم مهم في  تقييمف أن يكهل يمكن أن تكتب فقرة قصيرة إلظهار . 9

الكلمات  إستخدم هذه ؟يعانون من الديسلكسيا نالذي تالميذال كشف

 السياق، والسرعة، تلقائيا، التخمين،: التالية مفتاحيّةال

 .، المنطقتكوينيالزائد، الضمني، 

 

 ؟"التسمية التلقائية السريعة"كيف يتم اختبار . 10

 

 :13رقم النشاط 

 

 ؟أصح أو خط

 

 .نظام فك التشفير تتطلّب القراءة بطالقةال . 1

 خطأ  صح

النظام للوصول  باستخدام ألوفةيمكن قراءة الكلمات غير النظامية الم. 2

 .المباشر

 خطأ  صح

 

تقرير تشخيصي رسمي عن أي  يعطيأن ال س الصف يجب على مدرّ . 3

 .تلميذال

 خطأ  صح

 

 .يذمقلب الحروف دائما عن وجود ديسلكسيا عند التاليكشف . 4

 خطأ  صح

 

 .دائما سيئشيىئ  من الديسلكسيا يعانيبأنه  تلميذال تصنيف. 5

 خطأ  صح

 

 .دةتجلى من خالل أعراض محدّ كونها ت الديسلكسيامن السهل تشخيص . 6
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  خطأ  صح 

 .من حرف واحدغرافيم يتألف ال - 7

 خطأ  صح 

 

من ثالث كلمات تنتهي بشكل  كلمةعندما تطلب من التلميذ أن يحّدد أي . 8
 .على الكشف الدخيل تكون قد أختبرت قدرة التلميذ. مختلف

 خطأ  صح 

 

 ،وحدات صوتيّة من خالل إعطاء سلسلة من المقاطع، أو الدمجيتم اختبار . 9

 .إعطاء الكلمة كلها تلميذالمن  اً طالب

  خطأ  صح 

 

 المحكيةكلمة الم قسّ من التلميذ أن يطلب دما تعن جزئةختبار التإيتم . 10

  .أصغر وحدات ممكنةإلى 

 خطأ  صح 
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I.  سياسة دمج األوالد الذين يعانون من الديسلكسيانحو 

 

 مبادئ الدّمج .1

 

واإلعتبارات العمليّة وما ينبغي فعله لتوفير بيئة دامجة لألوالد  تلميذيفّسر هذا الفصل حقوق ال

 ذوي الّصعوبات التّعلمية كالديسلكسيا.

 

a. تعريف الدمج 

 

 تعتبر اليونسكو بأن الدّمج حق إنساني أساسّي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربويّة ملؤها دورك كأستاذ هو مساعدة كل متعلّم على تطوير إمكاناته ألقصى حدّ ممكن في بيئة 

اإلحترام المتبادل وتقبّل اآلخر.  ال ينبغي وصم هؤالء الّطالب أوعزلهم من الّصّف مهما كانت 

 صعوبات التّعلم لديهم. وهذا يعتبر تحدّيا .

  

 90%ن إ، الخبير الدّولي في صعوبات التّعلم،  HARRY CHASTY تشاستيكتور هاري لدبالنسبة ل

من األوالد الذين يعانون من الديسلكسيا يمكنهم أن يتعلموا بشكل فعّال في الفصول الدّراسيّة العاّمة. 

وتحديده وتكييف طرق  الديسلكسيام فه علىلكن هذا لن يحدث اال اذا كان قد تّم تدريب أستاذ الّصّف 

 التّدريس بحسب إحتياجات الطالب التّربويّة.

التّعليم  في"تستند جودة التّعليم الجامع على حّق جميع المتعلّمين 
لبّي حاجات التّعليم األساسيّة وتثري حياتهم مع التّركيز ي الذيالجيّد 

بصفة خاّصة على الفئات الّضعيفة والمهّمشة. تضمن هذه الّسياسة 
 "لكّل متعلّم تطوير إمكاناته الى أقسى حدّ.

 
المتمثّل في جودة التّعليم الّشامل هو إنهاء كل الهدف األسمى "

 "أشكال التّمييز وتعزيز التّماسك االجتماعي.
  

 (اليونسكو)منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الصفحة االكترونية لمن  
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. فهم بالتّالي مقنعة جدا  وعدم فصلهم عن زمالئهم  الديسلكسيادمج الّطالب الذين يعانون من ل الحجة

سيستفيدون أيضا إذ يتم فلن يتعّرضوا للشعور بالعزل وفقدان الثّقة بالنّفس. أما الّطالب اآلخرون 

ن الطالب من خالل وجود دور لهم في مساعدة اآلخرين. كما أنهم سيدركون حقيقة أ غناء قدراتهمإ

الذين يعانون من عسر القراءة يتمتّعون بخصائص وقدرات على الرغم من صعوباتهم في القراءة 

 والكتابة. كما أنهم سيدركون أن كل متعلّم لديه نقاط قّوة ونقاط ضعف خاصة به.

 

  

 

 

 

 

 

 

. في هذه الحالة، الديسلكسيافي بعض الحاالت يمكن إعطاء مساعدة فرديّة من قبل متخّصصين في 

 ينبغي على أستاذ الّصّف أن يعمل مع المساعدين التّربويين.

 

األنشطة، كالّرياضيّة والفنون في حال المساعدة الفرديّة، يجب عدم أخذ الّطالب من حصص 

والتّكنولوجيا حيث أنهم قد يتفّوقون في هذه المواد. وهذا التفّوق قد يلعب دورا  هاما  في الحفاظ على 

 احترام الذات.

 

b.  في المدرسة األوالد الذين يعانون من الديسلكسيا الثالثة لدمجالشروط 

 

لخلق بيئة شاملة للّطالب الذين يعانون من عسر لسياسة اليونسكو، يجب مراعاة ثالثة شروط وفقا  

   القراءة.

i. الذين يعانون من  أن يكون للمدرسة موقف ايجابي نحو دمج الطالب: األّول الّشرط

 . الديسلكسيا

 

يجب أن تُقبل الديسلكسيا "كما قال يوما  آالن سايلز، المفتش والمختّص في أيرلندا: 

   "الكادرالتّعليمي كجزء من سياسة المدرسة.وتُفهم من جميع أفراد 

وقد وضعت بعض الدّول بالفعل سياسة الدمج في واقع عملي. فنلندا، التي تحتّل 

األولى في االستطالعات الدّولية الحديثة من أجل تحقيق النّتائج البارزة، المرتبة 

يتم تدريس جميع الّطالب معا . أما أولئك الذين يحتاجون إلى  هي خير مثال.

مساعدة إضافية )الذين يعانون من الديسلكسيا أو طيف التوّحد( يتّم تدريسهم في 

هم يتعلّمون مع بعضهم ومن مجموعات صغيرة من قبل المتخّصصين. وإال، فإن

 بعضهم في الّصّف الّرئيسي.
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إذ يحصل الّطالب على   "إعاقةـ "ك الديسلكسياب ا  في بعض البلدان تم االعتراف رسميّ 

ضافي في ، وإعطاء وقت إبعض الحقوق التي تشمل استخدام جهاز كمبيوتر

 من قبل المختّصين. رعايةاالمتحانات والحصول على 

 

هذه التّنازالت غير عادلة. لذا يحتاج المدّرسون إلى  قد يعتبر بعض األشخاص أن

 التّدقيق بمفهوم ما هو عادل لكل طالب.

 

o هل يُحرم الّطالب الّضعيف النّظر من النّّظارات؟ 

o هل يُحرم طالب  يعاني من كسر في ساقه من العّكازات؟ 

o هل يُحرم الّطالب األصّم من إرتداء الّسماعات؟ 

 

إنه ال يعني أن تعطي نفس المساعدة للجميع بل "غالبا  ما يساء فهم مفهوم اإلنصاف. 

 ."أن نضمن لكل تلميذ المساعدة التي يحتاجها بحيث أن تقييمهم يعكس حقا  قدراتهم

 

 )ريك الفوي، الخبير العالمي األميريكي(

 

الدّراسيّة. وهذا  على كل مجال من مجاالت التعلّم مع تقدّم الّسنينالديسلكسيا تؤثر 

 وبالتأكيد كل مادة تتطلّب القراءة والكتابة.  ،يتضّمن الّرياضيات

 

o لكتابة تحت الّضغط تعكس مستوى أقّل من المتوقّع أوالفعلي عند الّطالب ا

 الذين يعانون من الديسلكسيا. 

o  المحتوى أو المعرفة وليس تقييم مع العلم أنه غالبا  ما يكون هدف الكتابة

 على التّركيز على مهارات الكتابة.القدرة 

  

بمواد غير القراءة والكتابة، تكون  الديسلكسياعند تقييم الّطالب الذين يعانون من 

يّة. كما يجب الّسماح بوقت االمتحانات الشفهيّة أفضل بكثير من االمتحانات الخط

هذا . وفي الحاالت الّشديدة، يمكن لشخص آخر أن يكتب إجابات الّطالب. إضافي

 بالفعل هو الحّق أو العدل المعتمد في بعض البلدان.
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ii. الشرط الثاني المصاحبة الدّائمة والّشاملة 

 
 هذا الّرسم المبّسط يمثّل:   

 

o التّلميذ 

  

o  :أستاذ الّصّف وكل أعضاء الفريق المدرسيواإلدارة، وهذا يشمل المدرسة 

 

o  اآلباء واألمهات البيت: بشكل شامل يتضّمن الموّجهين، بما في ذلك

 وغيرهم من أفراد األسرة واألصدقاء والجيران

 

o اختصاصيو و وطب األطفالطب الالمتخّصصون: في علم النّفس التّربوي و

 ين يساعدون التلميذ خارج المدرسةالنّطق والخبراء اآلخرين الذ

 

وعلى كل  الذي يعاني من الديسلكسياعلى الطالب في جميع الحاالت ينبغي أن 

من أجل وضع مشروع تربوي ويعملوا معا  كفريق أن ينّسقوا المعنيين بمصلحته 

 فعّال ذات نتيجة سريعة. 

 

بجب األبقاء على االنفتاح وإستمراريّة التّواصل مع المدرسة والبيت والمختّصين من 

 خالل تنظيم لقاءات قصيرة في أوقات محدّدة.
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بل يجب عليهم تبادل  ،إفرادي أو إنعزالين العمل بشكل ال يجب على المدرسيّ 

 الخبرات مع زمالئهم.

 

 .المتطلباتتلك ينبغي مناقشة أهداف الدعم وتقديم المساعدة وفقا ل

 

 "البيت" يختص بـفي ما المزيد اليك 

 

إذ قد  اسةالتواصل مع أولياء األمور يمكن أن يكون مسألة حسّ  ،2 كما رأينا في القسم

أو قد  مّر األهل بحالة نكرانقد ي. أهلهم وأ تالميذبعض ال عندمشاعر سلبية  نهعينشأ 

 يواجهونعندما  قد يشعرون باليأس واإلحباطكما . يشعرون بالقلق بعد التشخيص

 ونيكونقد أو هم أيضا  يعانون من الديسلكسيا يكونوا من الممكن أن . ولدهمفشل ب

 .إبنهمالتي يتعلّمها اللغة ال يتقنون 

 

 :14رقم الّنشاط 

 

شهادات آباء  ييتس و WBيرجى إلقاء نظرة على مراجع موجزة من والد 

ماذا كنت  األسئلة التالية:ومن ثم تناقش مع شريك   اليساندرو وكريستوس،

ستفعل لو إلتقيت بأحد هؤالء اآلباء واألّمهات؟ ماذا ستقول لهم في بداية 

 العام الدراسي؟ 

 

W.B ولكن مع كل الديسلكسياشهرة  في  أكثر الناسكأحد وقد تّم تصنيفه  ا  أيرلندي أييتس كان شاعر .

من الواضح أنه يتمتّع بأذن موسيقيّة رائعة وموهبة في التّعبير كان مشاكله في سرد أفكاره، 

 الّشعري.

 "لقد نشرت أحالمي تحت قدميك،   

 بهدوء، ألنك تدوسي على أحالمي. وأخط   

 "السماء رداءل حأنه يطم   

 

  ."كرمى والده كتبه المدرسيّة وهو يصيح في وجهه ويقول انه "ميؤوس من ،يوم من األيامفي 

 واإلمالء.لوضع خّطه  رثىيُ كان كما 
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عرف أهل اليساندرو أن هناك شيء غير طبيعي، ولكنهم مثل العديد من اآلباء، كانوا غير متأّكدين 

 حول ما يجب القيام به.

 

وتتساءل عما إذا  ؟"ما المشكلة"سأل نفسك ت ،ال يظهر أي تطّور لتلميذاأن عندما ترى "

عن  تريد أن تبحث كان قد حصل على ما يكفي من المساعدة. وإذا لم يكن قد تمّ ذلك،

 "إمكانيّة الحصول على مساعدة له.

 

 أن إبنه يعاني من صعوبات.لفترة طويلة، ، وكان والد كريستوس يجهل تماما  

 

ردّة تكون . في البداية، األمر أن لديه مشكلة. كان من الّصعب جدا  أن نتقبّل"ذهلت لسماع 

. سهل  ب ليس اهذ،كيف ندّرسهملم نتعّلم  لكننا. أوالدك ىسلبيّة وهذا قد يكون صعبا  علفعلك 

 لم يكن يبلي بالء  حسنا ." لكنهكنت صارما  معه وكنت أعاقبه، 

 

iii.  الثالثالشرط 

 

الديسلكسيا يجب أن يكون مندمجاً في الّصّف، وال يجب عزله لطالب الذي يعاني من ا

 أو استبعاده.

 

الصعوبات التي  الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذال يفهم ال في أغلب الحاالت،

بهم األمر يواجهونها. فهم يتفاعلون بطرق مختلفة. أنهم قد يفقدون الحافز وينتهي 

من النافذة أو يسرحون في  ةحيث يتابعون المشاهد ففي مؤّخرة الص بجلوسهم

 للتّحدي وعدم الّطاعة. ون، أو أنّهم يلجؤهمخياالت

 

 يجب على المدرسة أن تنتبه إلى:   

 

o :فقدان المعنويّات  

 

الحافز للتعلّم. األوالد الذين يعانون من  ا  عيسرمع فقدان المعنويات، يختفي 

أنهم مختلفون: فهم يدركون من صميم قلوبهم  عرفواهم أّول من ي الديسلكسيا
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. فهم سرعان ما الصفأصحابهم في مع صعوباتهم في التّعبير الكتابي مقارنة  

 يدركون أنهم ال يستطعون أن يعبّروا عن أنفسهم كتابيا .

 

o :مشاكل سلوكيّة  

 

لفت وسيلة لك المشاغبدور المهّرج أو عمدا  ب الفي بعض األحيان، يلعب الط

  .همأو حتى لكسب اإلعجاب من أقران النظر

 

قصد بيستدعي تخصيص جزء من الوقت لكل واحد منهم بشكل فردي هذا 

على اإلنخراط اإليجابي  موتشجيعه مومساعدته موحمايته مبأهميّتهإشعارهم 

 من أدوار التّهريج. موتخليصه

 

 ما ينبغي القيام به عمليّا  هو:

 

a.  بشكل عام وحول صعوبات الطالب  الديسلكسياإجراء مناقشة مهّمة حول

 تحديدا  

 

b. إبرام عقد معهم حول ما تتوقعه من وقف سلوكهم، وما هو دورك في دعمهم 

 

o اليأس لألساتذة ربست 

 

ه مزاجية أيّام جيّدة وأخرى سيّئة: يمكن لألستاذ أن يشعر بالّسخط عندما يواج  

عدم الوعي قد ينشأ . و بنتاجهم غير الثابتأ الديسلكسياالّطالب الذين يعانون من 

ي فطأ بشكل صحيح يوما  وبشكل خما ستُكتب  كلمة األستاذ منإمتعاض عنه 

 الطالب ألن بطرق مختلفة في نفس المقطع، أوستُكتب حتى  أواليوم التّالي، 

 ه في اليوم التّالي.اسسوف يحفظ شيئا  اليوم وين

 

الخاطئة ال تعكس بالضرورة تجدر اإلشارة إلى أن اإلجابات الشفهيّة أو الكتابيّة  

ر المفاجئ هو أمر عادي لدى الّطالب الذين يوبأن التغي ،ما في ذهن الّطالب
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 يعانون من الديسلكسيا.

 

ي حال في جميع األحوال، ال تقع في فخ الدّافع الخارجي كالوعد بالمكافأة ف 

ألساليب بحرمانهم من اللّعب في حال تخلّفوا. فهذه ا إنجاز مهّمة ما أو التهديد

تقلّل من ثقة الّطالب بأنفسهم. بل يجب تطوير الدّافع الداخلي بحيث يمكن أن 

 بإمكانيّة الّسيطرة على تعلّمهم. وهذا ما سيكسبهم الثّقة بالنّفس. وايشعر

 

 تعزيز الدّمج اليومي داخل القسم .2

 

في الفصول الدراسيّة. يبدأ في االعتقاد بأنه  ا  الّطالب الذي يعاني من الديسلكسيا جيّد آداء يكونال 

غبي وغير نافع. لهذا السبب قد يفّضل عدم إعطاء إجابة خاطئة لكي ال يتعّرض للّسخرية. ومع 

 سهولة هدفا  للبلطجة واإلستهزاء.وقد يصبح ب عزلته،الوقت تزداد.

 

وقت سواء لفهم الّسؤال يحتاج الّطالب الذي يعاني من الديسلكسيا لمزيد من ال ذلك،إضافة الى 

 في حال تّم فهم السؤال بسرعة. ةبوتحديد المطلوب أو لتذّكر اإلجا

 

إذا أعطيت لهم  المطلوبيواجهون صعوبات في فهم  الديسلكسياإن معظم الّطالب الذين يعانون من 

 .في آن معا  تعليمات عدّة 

 

يتمتّع بفهم جيد لمحتوى الدّرس، فإن على الرغم من أن الّطالب الذي يعاني من عسر القراءة قد 

ط بالنسبة إجابة شفهيّة أو كتابيّة ال تتطابق دائما مع مستوى فهمه. فهذا أمر محب   عطاءقدرته على إ

 له.

 

 ال بد من ايجاد سبل للخروج من هذه الحلقة المفرغة قبل الوصول الى اليأس والّسلوك السيّئ.

 

 ايلينا تجاه المدرسة: إقرأ شهادة أم تتحدث عن مشاعر إبنتها

 



90 
 

بدأت تشعر أّنها ليست على ما يرام. لم تقل يوما  انها ال تريد الّذهاب إلى المدرسة، لكّنها كانت "

تجدها أصعب شيئا فشيئا  وليس بعد وقت طويل. فهي اآلن تقارب العشرين سنة وقد أدركت 

 في المدرسة.  لهما تعرضتا الذين ي التنمرو حجم الّذل

 

ظّنت أنها تعاني من مرض عقلي فهي غير قادرة على إنجاز أي شيء على اإلطالق. 

صّحة هذا  باحتمال الزمن، ال يشّك حّتى ل تنعت شخص ما بالغباء، بعد وقت معيّن منعندما   

 بل يثق بأنه فعال  غبي. ،األمر

 

a.  تعزيز اإلحترام المتبادل بين المتعلّمين 

 

في الفصول الدراسيّة في بداية شة االحترام المتبادل وهي تنظيم المناقيوجد طريقة واحدة لتعزيز 

. يجب أن تراعي مستوى الّطالب وفئاتهم تقبّلهم عن االختالفات بين النّاس وعنالعام الدراّسي 

 .العمريّة

 

لواليات المتّحدة األمريكيّة، كتب جورج ريفيز، مدير مدارس سينسيناتي العاّمة في ا 1940في 

سم "مدرسة الحيوان." وقد أصبحت هذه القّصة مشهورة في مجال الّصعوبات إخرافيّة ب ةقص

ظهرت عدة إصدارات من هذه الرواية التي أبقت على الّرسالة  ،التعلّميّة. في الّسنوات التي تلت

نفسها: نحن جميعا  مختلفون ونتمتّع بنقاط قّوة ونقاط ضعف مختلفة لدى كل  منّا والتي يجدر على 

ة، وكذلك بعض نقاط النقاش قصّ النظام المدرسي العمل من خاللها بدال  من تجاهلها. لقراءة هذه ال

 .6الفصول الدراسية، انظر الملحق في تبادل الالتي يمكن أن تعزز 

 

النّقاش حول االختالفات "الخارجية" الواضحة للعيان ومن ثم اإلختالفات الدّاخلية مثل إبدأ 

( . 2و  1استخدام الّشهادات المكتوبة التي قرأتها سابقا  في هذا الكتاب )في القسم . يمكنك الديسلكسيا

 قد ترغب في قراءة بعض منها للّطالب.

 

الجميع نقاط قّوة ونقاط ضعف. أّما بما يخّص الّطالب الذين يعانون من  ىلدالّرسالة هي أن 

المكتوبة ولكنهم يتمتّعون بقدرات استثنائيّة في الديسليكسيا، فإّن نقاط الّضعف عندهم تكمن في اللّغة 

 مجاالت أخرى مثل الفنون، والّرياضة، والتّكنولوجيا، الخ.
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b. التّقدير الذاتي الحفاظ على 

 

وهنا نسأل عن رأيك حول خمسة جوانب ال غنى عنها في الحفاظ على احترام الذات لدى 

 الّطالب الذين يعانون من عسر القراءة.

 

 15رقم  النّشاط 

 

 ،ا ال يقل عن ثالثة طرق لتحقيق األهداف التّاليةمّ عحاول التّفكير  مع شريك،

عادًة يحتاجون الى  الديسلكسياأن الطاّلب الذين يعانون من بارعتاإلآخذاً في 

 مزيد من الوقت إلتمام المطلوب. 

 

o تقديم اإلجابات حتّى في حاالت المغامرة و التاّلميذ على شّجع

 الّشك

o تقديم اإلجابات الصحيحة  في ساعدهم 

o هم في مواقف فشل أمام رفاقهمتجنب وضع 

o في الصفالنفس بالثقة  عزز 

o  اتهم عند تقييم ما أنجزوهتقديرهم لذعلى حافظ 

 

، عضوة في  Alsenoyقارن أفكارك مع باحثين آخرين، من بينهم سوزان فان 

 الفريق اإللكترونّي لإلستشارات الدوليّة في عسر القراءة.

 

II.  تدريس القراءة والكتابة نهج 

 

 أسلوب  نهج الّطريقة  الّصوتيّة .1

 

خالفات حول أساليب تّدريس محو األميّة بين مؤيدين للطريقة الكليّة إعلى مدى عقود كانت هناك 

 وآخرين مؤيدين للطريقة الفونولوجية.
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اليّة الّطريقة الّصوتيّة للغّات األبجديّة مثل اإلنجليزية إستخلصت األبحاث العلميّة التي تبحث في فعّ 

 أن األسلوب الّصوتي يتضّمن:

 تدريس مباشر للوعي الّصوتي

 تدريس مبادىء األبجدي من خالل تدريس منهجي لربط الحرف بصوته

 

فعّالية لتعلّم القراءة والتّهجئة للّطالب الذين يعانون كما إستخلصت أنّها، ولحد بعيد، الطريقة األكثر 

 من عسر القراءة. كما أنّها أيضا أفضل طريقة تعليم جميع األوالد في المراحل األولى من التعليم

 

بعض الشيىء. فالعديد من الكلمات تُكتب كما تُلفظ وبالتّالي  ةعدّ منتظمتاللّغة العربيّة في  ئةهجالتإن 

 تمثّل الحروف فيها التّسلل الّسمعي لألصوات التي تتألف منها تلك الكلمات.  

 

قد تعتقد أن الّطريقة الّصوتية تبعد القارىء عن هدف القراءة أال وهو الوصول الى المعنى. بل على 

العكس فإنها أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف. لذلك، وعلى سبيل المثال، فإن برنامج التّعليم في 

للمتعلّم أن في بريطانية إقترح البدء بخمس حروف وربطها بأصواتها مّما يسمح  الديسلكسيامعهد 

 يقرأ فيما بعد بعض الكلمات التي قد تشّكل بعض الجمل البسيطة.  

 

م مع و على سبيل المثال، لو تمّكن الّطالب من معرفة الحروف التّالية وأصواتها: ب، ك، ر، 

ومن ثم  . مركب  -كبير –كريم الياء كصوت طويل، فهو بالتّالي يستطيع أن يقرأ الكلمات التالية: 

 .مركب كريم كبيريستطيع تركيب جملة بسيطة مثل 

 

 نهج إستخدام الحواس المتعدّدة .2

 

ناقشنا سابقا  مشاكل الّطالب الذين يعانون من عسر القراءة والتي تتمثّل في بناء تمثيالت أصوات 

في الكلمات المكتوبة.  graphemes، أي الفونيمات، ومن ثم ربطها بالحروف، أي المحكيةالكلمات 

 وهذا يجعل تعليم القراءة واإلمالء مهّمة صعبة جدا . 

 

ن الّطرق التّقليدية في الحظ الدكتور صموئيل أورتن في الواليات المتحدة األمريكيّة أ 1930في 

الروابط الدماغية، . منطلقا  من فرضية أن بعض تلبية احتياجات التالميذ  عنتدريس اللّغة عاجزة 
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بحث عن نظام ف، قد تكون أقل قوة بين هؤالء المتعلمين، الّسمعيّةبصرية وبين المناطق ال خاصة

فقد طلب من أنّا جيلينغهام وفريق تعليمي يرتكز على سبل بديلة تربط المناطق البصرية والسمعية. 

القراءة والتهجئة للطالب الذين يعانون من الديسلكسيا تدريس لإبتداع طريقة جديدة من الخبراء 

 .لحواسلاستعمال مختلف قائمة على 

 

 جيلينغهام. –طريقة إستخدام الحواس لتعلّم القراءة تعرف اليوم بطريقة أورتن

 

أنها األكثر فعاليّة للّطالب الذين يعانون من لتعليم القراءة قد أثبتت طريقة إستخدام الحواس 

 بفائدة كبيرة على جميع الّطالب. كما أنها في الوقت نفسه، تعود  الديسلكسيا

 

a. ؟ماهي الّطرق المتعددة الحواس 

 

خالل الذي يعاني من الديسلكسيا  تقوم هذه الّطرق على الّربط بين مختلف حواس الّطالب  

 عمليّة التّعليم:

 

 
 ما يالحظه من تداخالت بصريّة

 
 وما يسمعه من تداخالت سمعيّة

 

 
 ما يحّسه في حنجرته وفمه أثناء التكلّم بصوت مرتفع أي التّداخالت النّطقيّة الحّسيّة
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 وما يشعر به في يده حين يكتب كل حرف أي التّداخالت الحركيّة الحّسيّة   

 

عندما يتم تدريس التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا، فإنه من الّضروري دمج المداخل األربعة 

 .ةكان ذلك ممكنا لكونها تيّسر التذّكر وتنّمي المعرفكلّما 

 
c. :خصائص طريقة إستخدام الحواس  

 

 يجب على الطرق المتعدّدة الحواس أن تكون:

 

o إنطلق من البسيط والمألوف قبل أن تنتقل إلى المفاهيم األكثر تركيبا نظاميّة ومتسلسلة :

 واألقل إنتشارا .

o أن يتضّمن ما سبقه. : بحيث أن كل مقطع ينبغيتراكميّة 

o على المتعلّم أن يكتسب معرفة عميقة في وعي : ز على التحليل الفونولوجييركالت

والوحدات الّصوتيّة. على المتعلّم أن يتقن تقسيم الكلمات األصوات أي المقاطع والقافية 
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 المحكيّة الى وحدات أصغر لكي يستطيع أن يربط األصوات بحروفها.

o ب عليها بدرجة كافية قبل أن ينتقل التعّمق : كل مرحلة من المنهاج تكون مكتسبة وُمدرَّ

 .الالحقةالتلميذ الى المرحلة 

o :الذّاكرة  تحفيز من خالل األسلوب المتعدّد الحواس الذي يساعد على تنمية الذّاكرة

فن للتذّكر )ذّكر مثل بطاقات، وخدع ينبغي أيضا  أن تستخدم وسائل ملموسة للتوالتذّكر. 

     اإلستذكار(

Mind mapping cards and tricks for remembering (mnemonics). 

o   :ريقة التعلّم أو إكتساب حيث يشّجع المدّرس المتعلّم على التفكيرفي طما وراء المعرفة

ستراتيجيّات الفعّالة التي يّسرت له اإلكتساب ا يجعله ينّمي وعيا  واضحا  باالممّ ، المعرفة

وينبغي بأكثر فاعلية. كما على الّطالب أن يتعلّم الّربط بين المفاهيم الجديدة والسابقة. 

أيضا  توعية الّطالب على التّقييم الذّاتي. على سبيل المثال، عند قراءة نص ما، ينبغي 

على الطالب أن يقف بين الحين واآلخر وأن يسأل نفسه: "هل فهمت هذه؟"، "ما هو 

  عليه هذه الفقرة ؟" السؤال الذي تجيب

o ن يكيّفوا أساليبهم وإيقاع تدريسهم لكي يتماشوا مع أ : على المدّرسينصيالتّشخي

 احتياجات وقدرات المتعلُّم. 

 

c. الخطوات المتّبعة في إستخدام الحواس لتعليم التهجئة 

 

o  .إبدأ بتعليم الوعي الفونولوجي والوعي الفونيمي 

o الحرف والّصوت. إبدأ بحروف فرديّة مثل:  ن، علّم العالقة بيوفي نفس الوقت 

 
 ثّم حرفين مثل:  

 
 

 ومن ثّم األكثر تعقيدا  مثل:  

 
o  إلى األقل تكرارا . من األكثر شيوعا   النظاميةثم إبدأ بتدريس تشكيالت اإلمالء 
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o  .بعدها إبدأ بتدريس القواعد التي تتضمن تغيّيرات في اإلمالء، مثل قاعدة الهمزة 

 

III. طرق المتعدّدة الحواس التعليم التهجئة بإستخدام  ممارسة 

 

قبل النظر في بعض المناهج التي تعتمد تعدّد الحواس والتي يمكن تطبيقها في تدريس القراءة 

والكتابة، دعونا نتذكر أن هناك نوعان من القدرات األساسيّة التي يحتاج الّطالب إلى أن  تهجئةوال

 يكونوا قد ادركوها من أجل تعلّم القراءة والتّهجئة.

 

إنهم بحاجة الى تطوير الوعي الّصوتي، أي أن يدركوا أنه يمكن للكلمات أن  .1

 نيمات.تقّسم إلى وحدات أصغر تسّمى الوحدات الّصوتيّة أو الفو

إنهم بحاجة الى فهم مبدأ األبجدية، أي أن يدركوا أن الحروف على  .2

 الصفحات تمثّل تلك الوحدات الصوتية.

 

 تعليم الوعي الّصوتي ومبدأ األبجديّة:.1

 

a.   التعليم التكويني(explicit) 

 

 
 

، الكالم هو عبارة عن سلسلة من الوحدات التي تتداخل جزئيا  ببعضها 1كما هو واضح في القسم 

هي  المحكيةالبعض وتتشارك في صياغة الكلمات وهي تختلف اختالفا  كبيرا  في طبيعتها. فالكلمة 

يشّكلها هو في ذهن المستمع. على الرغم من أن هذا ليس ما نشعر به، بل  الذيمثل العجة. والبيض 

 هو حقيقة ألنه ال وجود فعلي لألصوات أو الفونيمات في الكالم بل هي موجودة في رأس المستمع.

، والذين غالبا  ما الديسلكسياوهذا هو الّسبب الذي يجعل الّطالب، وخصوصا  الذين يعانون من 

ب في صميم الوعي الفونولوجي، بحاجة إلى أن يدّرسوا بالّطريقة التّكوينيّة يعانون من إضطرا

يحتاج الّطالب إلتقان مبدأ األبجدية من خالل  نفسه،لتطوير تمثيالت األصوات بأحرفها. في الوقت 

 التّعلّم النّظامي في ربط الحروف بما يمثّلها من أصوات.
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الّصوتي وربط الّصوت بالحرف يجب أن يعلّما في الوقت نفسه لقد أثبتت األبحاث العلميّة أن الوعي 

. تدريس الصوت يتطلّب حفظ الرمز المكتوب ألنهما يعّززان بعضهما البعض. هذا أمر منطقيّ 

 تماما  كما أن تدريس هذه الرموز تتطلّب وضع تماثيل فونيمية.

 

 

 

 

 

 

 

دقيقة يوميا  لمدّة بضعة أسابيع فقط،  15الى  10قد أظهر أنّه بـ العلمية من الدراسات  ا  ركبي ا  إن عدد

 2بشكل ملحوظ. كما يمكن لإلختبارات التي استخدمتها في القسم يمكنك تحسين الوعي الّصوتي 

لتقييم الوعي الّصوتي أن توفّر لك األساس لتمارين تطبيقيّة. أي إختبارات الوعي الصوتي والمقاطع 

 والقافية واألصوات.

 

 :16النّشاط رقم 

 

مع تلميذ في الّسنة األولى من المدرسة  وجدت نفسكلنفترض أنك 

 لتطوير الوعي الصّوتي على أساس اً ألعاب االبتدائيّة. حّضر مع شريكك

 ، تجزئة، حذف، وإبدال./إنصهار: إصدار، كشف، مزج2التقييمات في القسم 

 

استخدم دمية أو أي لعبة أخرى كلعبة اإليقاع على سبيل المثال. قد تعزّز 

  التّصفيق أو الغناء.التجزئة من خالل 

 

 قارن أفكارك مع اقتراحاتنا.

 

 إستخدم كل الوسائل الممكنه لتقديم األنشطة الّصوتيّة.  تذّكر أنه من األفضل أن تبدأ بكلمات قصيرة

قبل اإلنتقال إلى كلمات أطول وكلمات زائفة حتى ال ترهق الذاكرة وخاصة مع الّطالب الذين 

من عسر القراءة أن يتقنوا  في الختام، من أقصى األهميّة في تعليم الّطالب الذين يعانون

التّكويني بإتّباع األسلوب  بصوته وذلكاألصوات ومبدأ األبجدية من خالل ربط الحرف 

 .متعّمدالنّظامي ال
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حدات الالى  المقاطعمن الى وحدات أصغر، ما كان تقسيم الكلمة كلّ . أيضا  الديسلكسيايعانون من 

 ّصوتيّة التي يجب العمل بها، كلّما إزدادت صعوبة المهّمة.  ال

 

b. إستعمال رموز ملّونة أو أدوات لتدريس الوعي الفونولوجي 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. األبجديةلحروف  تعليم ا 

 

 
 

إحدى التقنيّات البسيطة والفعّالة في أسلوب إستخدام الحواس للقيام بمهارات فونولوجيّة 

اعطاؤهم أدوات يمكنهم التّعامل  يه الديسلكسيا وغيرهملمساعدة الطالب الذين يعانون من 

معها مثل عدّادات لتمثيل الوحدات الّصوتيّة للكلمات الّصحيحة والكلمات الزائفة التي 

  يلها.يتطلّب تحل

 

ومن األفضل أيضا  أن تكون الرموز أو األشياء من ثالثة ألوان أو أشكال مختلفة لتمثّل 

لون للقافية وآخر للقسم الذي يسبق القافية،  للمقاطع،الوحدات األساسيّة األربع: لون واحد 

واللّون الّرابع لألصوات. يستحسن أن يكون هذا األخير اللون المفّضل عند الطالب. إعطاء 

المزج،  -العدادات للطالب، وخصوصا  عند تدريس التاّلعب في الوحدات الّصوتيّة 

ّس الحركي عن طريق اللّمس استخدام الحبلهم  يسمح – الدمج ، والحذف، اإلبدالالتجزئة، 

الحّس  تحفيز تحفيذمن خالل التّعامل معها، والحّس البصري من خالل األلوان، ذلك بغية 

 الّسمعي )تحليل الكلمات المنطوقة أو الكلمات الزائفة(.
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فونيمي تعليم الوعي الفونولوجي والوعي الوأيضا   يجب تعليم األبجدية في تسلسلها الصحيح

المقفّاة أو األغاني التي تعلّم في  التالميذوذلك من خالل ترداد أغاني  واحدفي آن   )الصوتي(

يمكن إستخدام شريط مسجل بحيث يمكن للتالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا اإلستماع . الحضانة

 . منزلاليه وترداد أغنية األبجدية مرة أخرى في ال

 

 ومع ذلك، يجب التنبّه الى أنه على الرغم من قدرة بعض التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا على

التسلسل األبجدي  في البالستيكيةتالوة األبجدية، فإنّهم ال يمتلكون المعرفة الكاملة لوضع الحروف 

رف األول للعثور على بشكل منهجي من الح يبدأونطالما لفإنهم، على سبيل المثال، . الصحيح

 .أنهم يستطيعون تالوة الحروف األبجدية فقط من خالل ترداد األغنيةحرف  ما، أو

 

العديد من األنشطة التي  هناك. معرفة الحروف األبجديّة بالتسلسل الصحيح هو أمر بغاية األهميّة

أوالبحث على شبكة مثل البحث عن كلمة معيّنة في القاموس،  تتطلب معرفة شاملة للتسلسل األبجدي

 .أو إيجاد رقم هاتف، أو ملف مكتب، وما إلى ذلك اإلنترنت أو في دليل سياحي،

 

من األدوات المساعدة المهّمة حيث  الحروف األبجدية المصنوعة من الخشب أو البالستيك

 .يمكن للتلميذ أن يشعر بها ويلمسها ويتالعب بها

 

 .فإن حاسة اللمس تعّزز الحس البصري

 

 -طريقة اليدويّةالالحروف األبجدية من أجل تحفيز  ينسخواأطلب من التالميذ في الصف أن 

 ".الذاكرة العضلية"الحركيّة  وما تتضمنه من 

 

أصوات الحروف و أسماءعند تعليم الحروف األبجدية، من المهم جدا  أن نميّز بوضوح بين 

تجسس" لتعلّم أالفرق بينهما. يمكن إتّباع لعبة "أنا  فهمواالحروف، وأن نتأّكد من أن التالميذ قد 

  يجب أن يعثر التلميذ على كلمات تبدأ أو تتضّمن صوت معيّن نحدّده له. حيثاألصوات 
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ننصحك أن تبدأ بتعليم الحروف بأسمائها إي دون تحديد أصواتها، وثم تعليم أصوات الحروف 

التمارين على أن ال  تقبل اإلسم بدل الصوت، أو الصوت بدل  هبشكل منفصل. إحرص في هذ

 .اإلسم

 

األشكال. وهذا  اإلتّجاهات والتّمييز بينوغالبا  ما يعاني تالميذ الديسلكسيا من تحديد التّوّجه المكاني 

أشكاله يعني أنهم قد يعانون من التّمييز بين الباء والتّاء أو بين العين والغين، أو في نفس الحرف في 

   المختلفة بحسب موقعه بالكلمة.

 

ي ل المختلفة لمساعد على تذّكر الحروف المتشابهة. إليك بعض  ة هؤالء األوالدهناك بعض الح 

األمثلة: للتمييز بين العين والغين، يمكنهم  ربط الغين بالغيمة التي تمطر فالتّالي النقطة تمثّل قطرة 

ل )مع التشديد على صوت /ج/( وهي جـالماء. أما بالنّسبة للجيم والحاء والخاء، فيمكن ربطهما بـ ر

)مع التّشديد على صوت /خ/( خ ل. اّما الخاء، فيمكن ربطها بالمـفي األسفل أي النّقطة في األسف

وهو في األعلى أي النقطة في األعلى. أّما الحاء، فيمكن ربطها بالـحـفاء )مع التشديد على صوت 

 )هذه األمثلة مأخوذة من برنامج حروفي األولى لعالج الديسلكسيا( /ح/(، أي دون نقطة.

 

ف األبجدية الخشبيّة أو البالستيك، في شكل قوس قزح، كما في أطلب من التالميذ وضع الحرو

 .الصورة أدناه، حتى يتمكنوا من رؤية كل الحروف أمامهم

 
صحيح تسلسل األبجدية في أذهان التالميذ، يمكنك تنفيذ مجموعة غير محدودة من األنشطة لت

 .تلقائيا فإنهم يحتاجون إلى أن يدركوها .وفقا لعمر التلميذ وقدرته واأللعاب
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كما يمكنك أيضا  أن تطلب من . ة، يمكنك استخدام الطين لصناعتهايّ إذا لم يكن لديك حروف خشب

. تشكيل الحروف في أجسادهم من خالل التمثيل البدني للحروف إما وقوفا  أو على األرض التالميذ

لتعريف التالميذ على واألكثر أهميّة إن هذا التطبيق هو وسيلة ممتازة  .هذا هو أسهل مما يبدو

 .(spatial) خصائص الحروف المكانية

 

آخر يجلس بجانبه وعلى األخير  تلميذيمكنك أيضا أن تطلب من التلميذ رسم الحروف على ظهر 

 .التعرف على الحروف

 

 :17النّشاط رقم 

 

اآلن مع شريكك حّضر ما ال يقل عن خمسة أنشطة لتعزيز معرفة التّسلسل 

حروف بالستيكيّة أو خشبيّة تهدف الى إشراك الحواس األبجدي باستخدام 

 المختلفة.

 

 قارن إجاباتك مع اقتراحات معيّنة.

 

d. "إيجاد رابط بين "الحروف" و"أصواتها 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

المبدأ األساسي لنهج إستخدام الحواس، هو خلق وصالت متعدّدة الحواس بين الحروف             

(graphemes( واألصوات )phonemes.) 

 

الّصوت، إسم الحرف،  هيمعاً بقوة،  األربعةعلى ربط العناصر  لأدق، إعموبتعبير 

والحرف في النّمط المطبوع، والحرف في الخّط المطبوع وأيضاً في الخّط النّسخي. 

 وذلك بإستخدام أكبر عدد ممكن من الطرائق الحسيّة.
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 بصوته:خدام الّطرائق األربعة لربط الحرف إست

 
 الّطريقة الّسمعيّة

 

مهّم جدا   "اإلكتشاف المباشر"التاّلميذ ليكتشفوا بأنفسهم صوت الحرف الذي سيتعلّموه. مبدأ  زحفّ 

ّسخ بطرق مختلفة. في األمثلة التّالية /ز/ هو  ألنه يساعد على التّذّكر. يمكن لهذا االكتشاف أن يُر 

 'الصوت'.

 

 أعطي مجموعة من الكلمات تتضمن هذا الصوت. :اإلكتشاف الصوتي 

  

 جيّدا ، وكّرر كل من هذه الكلمات بعدي: إصغ"أنظر بإنتباه الى شفاهي، 

 /زاهي/، مزهريّة/، زّمورا /، /أرّز/، /مازح/ 

   

 ما الّصوت المتكّرر في الكلمات الخمس؟  

 

  أسمائها الصوت. قل : اإلكتشاف البصري: أعط سلسلة من الّصور عن أشياء تشمل في

 . ما هو الّصوت الذي تسمعه في كل من هذه الكلمات؟ اذكر اسمها"انظروا إلى كل صورة و

 اإلكتشاف الداّللي  Semantic  لشيء ليس له اسم يتضّمن الّصوت، على  : أن تعطي تعريفا

 سبيل المثال: "إنني أفّكر في وحش له أجنحة من النار. ما هو؟" اإلجابة ]التنين[.

 

في جميع هذه التّمارين، يجب أن تطلب من األوالد تحديد مكان الّصوت في كل كلمة: هل هو في 

 بداية، منتصف الكلمة أو نهايتها ؟ وهذا يعزز التّحليل الّصوتي.

 

 
 الّطريقة البصريّة
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. ثم أطلب من  األوالد أعرض الكلمات المكتوبة المرتبطة بالكلمات التي كنت قد قلتها بصوت  عال 

العثور على الحرف الذي يمثّل الّصوت المتكّرر في هذه الكلمات. يمكن أيضا  أن تطلب منهم أن 

 يضعوا دائرة أو يضعوا سطرا  تحت هذا الحرف ويحدّدوا مكانه في الكلمة.

 

 
 

 الّطريقة اليدويّة الحركيّة

 

 يتم تحفيز هذه الطريقة في هذا التّرتيب من الّصعوبة المتزايدة:

 

الحرف على سطح خشن أو في صينية الّرمال أو في الهواء.  يكتبواأن  الطالبأطلب من   • 

 ممدودة واليد األخرى تمسك بكوع اليد التي تكتب. الذراعيجب أن تكون 

طلب منهم كتابة الحرف عدة مرات وفقا  لنموذج ما ويفّضل أن تكون الورقة مسّطرة. تأّكد أ  • 

بعض الشيئ. يتّم هذا النّشاط وأنت تقول صوت الحرف ثم اسمه.  من أن الّسطور متباعدة

 على سبيل المثال، /س/ واسم الحرف "سين".

 ، مع التّركيز على حركةالعينين مغمضوأخيرا  يجب أن يكتبوا الحرف مّرتين أو ثالث وهم   • 

يد على األخرى ربما لتستريح مما يساعد على الوعي الحركي. مّرة  ىلقاليد والذراع. قد تُ 

 أخرى يتم هذا النّشاط بتكرار الّصوت ثم اسم الحرف.

 

التي تساعد على إصالح تمثيل الحرف في الذاكرة الطويلة  "الذاكرة العضليّة"هذا النشاط  يحفز

 األمد.
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 الّطريقة الشفهيّة الحركيّة

 

نضغط على الحنجرة ونحن نلفظ الـ /س/، ال نشعر باإلهتزاز ألن الحبال الّصوتيّة ال تتحرك  عندما

ولكن عند لفظ الـ / ز/ يرتجف الحلق ألن الحبال الصوتية تهتّز. الشيء نفسه بالنسبة لألزواج / ت / 

 و / د/، /ك/ و /ق/ ، / ش / و / ج /.

 

 عندما تضع يدك على فمك، ستالحظ أن شفتاك مغلقة ولسانك ال يتحّرك وأنت تلفظ الـ / م / بينما 

 تكون شفتاك مفتوحتان ولسانك وراء أسنانك العليا وأنت تلفظ الـ / ن /.

 

في الواقع، أنت تعلّم األوالد ما يحصل في أفواههم وحناجرهم عندما يصدرون أصواتا  مختلفة. 

 دا  واحدة  على أفواههم واألخرى على الحلق، أو أن يستخدموا المرآة.ي يضعوندعهم  

 

الفم واألسنان والّشفتين واللّسان وإهتزاز الحلق عند إصدار كل صوت. مما يجعل  وضعناقش 

أكثر حساسية لما يحدث في الحلق وحركات الّشفتين واللّسان.  الديسلكسيااألوالد الذين يعانون من 

 وهذا ما يساعدهم على التّمييز بين األصوات وبناء التمثيل الّصحيح لها.

 

 يمكن إستخدام هذه التّمارين لتعزيز الّروابط بين هذه الّطرق األربعة مثل:

 

التتبّع: إعط األوالد ورقة مطبوع عليها حروف وكلمات أو جمل في خطوط مختلفة. أطلب • 

منهم أن يضعوا دائرة حول حرف ما كلما وجدوه. في كل مّرة يجب أن يقولوا الّصوت واسم 

( اسم الحرف "سين". يعّزز هذا التّمرين حركة القراءة /س/الحرف. مثال /س/ )الصوت النقي 

اليسار، وكذلك المهارات الحركيّة، مما يساعد على تشكيل الحروف ويقّوي  من اليمين إلى

 التّرابط المتعدّد الحواس.
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التّمييز الّسمعي: على التاّلميذ ان يقولوا ما اذا كان الّصوت الذي يدّرس هو حاضر في سلسلة • 

 يحدّدوا مكانه. من الكلمات تقدمها إما لفظيا  أو على بطاقات صور. كما عليهم، إذا أمكن، أن

 

 هذا التمرين التّحليل الّصوتي. يحفّز  

 

e.إستعمال البطاقات للقراءة واإلمالء  

          

 
 

 اليك بعض األمثله عن بطاقات األصوات:

 

"، لممارسة بطاقات اإلمالء" و "بطاقات القراءة: "تينبطاقات كل درس في حزم يمكن جمع

 منتظمة وسريعة.

 

تعدّ بطاقات القراءة واإلمالء إحدى أفضل األدوات التي يكثر استخدامها في طرق تعدّد الحواس. إذ 

ذّاكرة على تقوية الأنها تساعد حقا  لبناء تلقائي بين الحرف والصوت الذي يمثّله. فإنها تعمل 

(memory triggers)  للتعلّم الفائق فضال  عن أنها أدوات(overlearning) . 

 

 طاقات القراءةب

يعرض المدّرس البطاقة أمام الحرف المطبوع ثّم يطلب من األوالد أن يرسموا صورة على الّجهة 

األخرى من البطاقة وأن يكون هذا الشيىء يبدأ بالّصوت الذي يصدره الحرف. مثال: تفاحة لحرف 

 التاء.

 

 بطاقات اإلمالء

 لنسخي وكذلك الكلمة المفتاح.تحمل هذه البطاقة لون مختلف. يُكتب الحرف بالخط ا

 اليك بعض النماذج عن بطاقات القراءة مأخوذة من برنامج حروفي األولى العالجي.
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 تعليم القراءةل .2

 

واإلنشاء.  الء وفهم النصاإلمو بالقراءةالعناوين األربعة المتعلّقة  مد فيما يلينعتمن أجل التّوضيح، 

 أن تُستخدم في عدّة مجاالت. ولكن كما سترون، يمكن لبعض التّقنيات

 

 . الديسلكسياقبل الخوض في هذه التّقنيات، نقترح مبدأين لتجنّب الفشل عند األوالد الذين يعانون من 

 

a. العمل ضمن بنية 

 

سلكسيا وهو مثبت بأبحاث هناك برنامج عالجي فعّال ويعتبر األول من نوعه في عالج الدي

الذي يعتمد على  "حروفي األولى"عتمد من قبل جمعيّة الديسلكسيا الكويتيّة وهو برنامج مو

 (. 2012)أبرانتس،  المتعدّدة الحواس الطرقوت من خالل ربط الحرف بالص

 

في الطرق المتعدّدة الحواس ينبغي اإلكتفاء بتقديم الكلمات أو الجمل التي سبق للمتعلّم التّعّرف 

لن يُطلب منه أن ينجز  إذب لاذ يشّكل طمأنينة وضمانة عند الطّ يفيد الجميع إ هذا العملعليها. 

 وضعه في حالة فشل. مهّمة لم يتعلّمها. فلن يتمّ 
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b.ستعمال تقنيات التّصحيح الذاتيإ 

 

يمكنك تجنّب تسطير األخطاء اإلمالئية بإعتماد طريقة واحدة وهي في توفير وسائل للتّصحيح 

تطّور الّطالب. فهذه الطريقة تجنّب وضع الطالب في حاالت الفشل التي ال بدّ  مراحلالذاتي في 

 عن التّصحيح. المسؤولمنها كونك أنت 

 

الّسماح للطالب بإيجاد وتصحيح أخطائهم يجعلهم في موقع المسؤوليّة في العمليّة التّعلميّة. هذه 

 الطريقة تغذي :

 ك." أن أفعل ذل أستطيعالثّقة بالنفس : " -

 أن أتعلم من أجل مستقبلي." أريدتطوير الدّافع الدّاخلي بدال  من الدّافع الخارجي: " -

 في تحقيق ذلك؟" التي ستساعدنيلي من إتقان التعلّم. "ما هي األدوات  ال بداالستقاللية : " -

 أعرف كيف أتجنّب الوقوع في نفس الخطأ في المّرة القادمة." اآلنما وراء المعرفة : " -

 

 ق النّشاطات. أطلب من التالميذ التّحقق ييمكن بسهولة تحضير أوراق التّصحيح الذّاتي لتتبع أو تفر 

ما إذا وجدوا كل "الحروف" أو الّصور. على سبيل المثال، أرفع الورقتين إلى النور حتى يتمّكنوا 

 أجوبتهم.من التّحقق من 

 

التهجئة هو موضوع يتمتّع بنفس البساطة والرغبة في إتّباع التّصحيح الذّاتي. مع األخذ في عين 

 اإلعتبار أن اإلمالء يجب أن تُكتب بخّط كبير ومقروء.

 

c. عائالت” او  تجميع الكلمات حسب أنماط معيّنة“  
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تعمل بشكل جيّد على قدم المساواة مع الجميع. لهذا  ال التّقنياتوطريقته الخاصة به، ب تلميذكل يتعلم 

 إليك بعض االقتراحات:

 

من المهم البدء بتدريس الكلمات في استخدام التّقنيات المتعدّدة الحواس لربط الصوت بالحرف، 

 النّظامية باعتبارها تساعد على بناء نظام فك الشيفرة.

 

 < يتنـبدايات الكلمات مثل هذه األحرف >كما ينطبق هذا النظام على الوحدات األطول في 

 يتنفّسون   -يتنعّمون    -يتنّزهون 

 

 <ؤوأو القوافي مثل الكلمات التي تنتهي بـ  >

 لعبوا  –سمعوا   -ذهبوا   –تناثروا 

 

يجد التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا صعوبات كبيرة في تحديد هذه القواعد لذا يجب تعليمها 

 بشكل منفصل.

 

غالبا ما تستخدم تقنية القراءة واإلمالء هذه لتدريب التالميذ على تحديد الكلمات وفرزها بشكل 

على . وذلك يتم عن طريق الكشف عن أنماط متكررة. منهجي الى مجموعات تنتمي الى عائالت

 .تحتوي على نفس القافية في اللفظ والكتابة< طار>و < سار>و < دار>سبيل المثال، كلمات مثل 

 

 .هذا األسلوب مهم ألنه يساعد على التحليل الصوتي والذاكرة

 

فعندما يواجه التالميذ كلمات أقل تواترا  مثل  (metacognitive)المعرفة ما وراء كما أنه يطور مهارات 

 (.دار)فإنهم يستطيعون إنشاء روابط مع عائالت الكلمات التي تنتهي بنفس القافية كـ < مسطار>

 

وأطلب من . أولى، ننصح بتقديم نمط واحد من عائالت الكلمات لكل ورقة تطبيقكخطوة ( 1)

ممكن إستخدام ألوان مختلفة لتحديد نمط . التالميذ وضع دائرة أو تحديد وجه التشابه بين الكلمات

 .التشابه

 ذكخطوة ثانية، يمكنك خلط كلمات تنتمي الى أنماط مختلفة قد تّم تدريسها وأطلب من التالمي( 2)
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 .تجميع الكلمات حسب النمط

 

 .ثالثا  يمكنك أن تقوم بإدخال كلمات لم يتم تدريسها ولكنها تنتمي إلى أنماط معروفة لدى التالميذ( 3)

 

d .تقطيع الكلمات الطويلة إلى وحدات أصغر 

 

  
 

صعبة القراءة مع تقدّم التّطور، يواجه التاّلميذ كلمات أطول وأكثر تعقيدا للقراءة. بعضهم يجدونها 

 ومن الصعب تقسيمها إلى وحدات أصغر.

 

 .كيفية تقسيم الكلمات المعقّدة الطويلة إلى وحدات أصغر التالميذتعليم 

 

يمكنك وضع هذه الكلمات على بطاقات صغيرة وبحيث يمكن للتالميذ تقطيعها في مقص الى 

 .والحقا ، يمكن تقسيم الكلمات بإستخدام قلم رصاص. وحدات معروفة

 

يخفي : جزء من الكلمة بإستخدام بطاقة أو اإلبهام "إخفاء"يمكن مساعدة التالميذ عن طريق تعلمهم 

جّرا  لقراءة، وهلمّ لمن الكلمة وهو يقرأ المقطع األول، ثم يكشف المقطع الثاني ' الجزء الثاني'التلميذ 

 .إلى نهاية الكلمة

 

فهذه العمليّة ال تساعد فقط في تحديد . للقراءةباإلضافة إلى ذلك، يمكن للتالميذ ترميز الكلمات 

أيضا، فإنها (. إعادة تذّكر األجزاء المحددة سابقا  )الكلمة بل في تخفيف الجهد على الذاكرة العاملة 

 .تساعد على تحرير الموارد الالزمة للفهم

 

ننسى أن بعض  أالولكن يجب . من الواضح أن عمليّة الترميز هذه ال تخدم الكلمات غير النظامية

       <ك>الـ : من أجزاء الكلمات لها تمثيالت عادية، وخاصة الحروف الساكنة، على سبيل المثال

 ."لكن"في كلمة < ن>و
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قراءة الكلمات غير النظامية في فترات متكررة كما يجب تقديم العديد من  التمرين علىيجب 

المؤلّفة " حزمة القراءة"كل ما يسمى بـ يمكنك أيضا أن تش. الفرص لقراءتها في المدرسة والمنزل

 .من الكلمات غير النظامية

 

 يستفيد التالميذ الذين يتمتّعون بذاكرة بصرية جيدة من رؤية الكلمات غير النظامية مكتوبة على

 .البطاقات

 

 تدريس التّهجئة  3.

 

اإلمالء الّصحيح مهّم، ولكنّه صعب. في اللّغة العربيّة العالقات واضحة بين الطريقة التي تُكتب فيها 

الكلمات وكيفيّة لفظها والعكس صحيح بالنسبة لإلمالء.  باستثناء بعض الكلمات المعدودة. عندما 

وا كتابتها. عموما  يجب يبدأ األوالد بالكتابة، ال ينبغي أن تقتصر كلماتهم على المفردات التي تعلم

التمييز بين مهارات الكتابة، أي تنظيم األفكار والتّعابير، وبين اإلمالء الّصحيح. فمن المهم عدم 

م اإلمالء تحديدا . على األخطاء اإلمالئيّة، إال إذا كنت تقيّ  الديسلكسيامعاقبة األوالد الذين يعانون من 

 أنك تقيّم المحتوى وليس اإلمالء.أما في المهارات األخرى، عليك أن تتذّكر 

 

a. تعليم الكلمات النظاميّة 

 

 
 

 Simultaneous Oral (SOS) الحواس الروتين المتعددالكلمات النظاميّة، مبدأ  تهجئةلتعليم 

Spelling . فعّال جدا 

 

 دنى الخطوات التالية:األ هاولّكنها تتضمن بحد SOSيوجد عدّة طرق من 

 ينطق األستاذ بكلمة -

 بتسمية حروفها ثم يقومونيكّرر التاّلميذ الكلمة  -
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 يقوم التاّلميذ بتسمية الحروف وهم يكتبونها  -

 يتحقق التالميذ من صّحة كتابتها -

 هذه التقنية تساعد على الّربط بين الّطريقة السمعيّة والشفهيّة والحركيّة، والحركيّة اليدويّة 

 )من خالل تسمية الحروف وكتابتها(.

هذه اإلستراتيجية تحفز الّطريقة السمعيّة والّطريقة الحسيّة . ذلك يجب أن تستخدم  الكلمة ضمن جملةعد ب

 .الحركيّة

 

لتعليم الكلمات غير النظاميّة، التي ال تحمل تمثيال  دقيقا  بين الحروف واألصوات، يمكنك مساعدة 

يقة كما فعلت للقراءة. إسمح التاّلميذ من خالل عرض الكلمات ضمن عائالت أو أنماط بنفس الطر

 واو الجماعة: أكلوا، تعبوا، فعلوا. تهجئةللتالميذ بإستخدام ألوان مختلفة إلظهار تشابيه مماثلة. مثال  

 

b.  تعليم الكلمات غير النّظامية 

 

المستخدمة  SOSاستراتيجية  . أماس لتدريس الكلمات غير النّظاميّةالحوا ةعدّدمت مناهجهناك عدة 

. طالبغير فعّالة في الكلمات غير النّظاميّة. هناك أساليب مختلفة تناسب الفهي للكلمات النّظاميّة 

 األمثلة على ذلك: وهنا بعض

 

 في تدريس الكلمات غير النّظاميّة Fernaldطريقة 

 

 النّظاميّة للقراءةالتاّلميذ على بطاقات كبيرة مكتوب عليها كلمة من حزمة الكلمات غير يحصل  -

 تُقّسم كل كلمة الى مقاطع في قلم رصاص -

 يتتبّع التالميذ الحرف بإصبع اليد الذي يستخدمونه في الكتابة وهم يقولون كل مقطع ويرسمون كل  -

 حرف

 بقدرتهم على تهجئة الكلمة يشعرواهذا اإلجراء عدة مرات حتى التالميذ يكّرر  -

 التالميذ الكلمة من الذاكرة وهم يقولونهاتُخفى البطاقة ويكتب  -

 باإلصبعإذا كانت اإلمالء غير صحيحة، تكّرر هذه العملية عن طريق تتبّع أو رسم الكلمة  -
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 بعد ذلك يجب أن تستخدم  الكلمة ضمن جملة -

الكلمات حين يألّف التالميذ نقل . هذه اإلستراتيجية تحفز الّطريقة السمعيّة والّطريقة الحسيّة الحركيّة

  . المعزولة ينبغي إتاحة الفرصة لهم للقراءة الجهرية لها

 

، أكتب،  LCWCإليك إستراتيجية أخرى ولكن لديها العديد من المتغيرات تُعرف بالـ  : انظر، إخف 

 تحقق.

 

 لتهجئة الكلمات غير النّظاميّة، كما هو واضح في المنهج التّعليمي في جمعيّة  LCWCمثال 

 الديسلكسيا:

 

 يعرض المدّرس كلمة لعدة ثوان  ، ويطلب من التاّلميذ أن ينظروا إليها بدقّة -

 يقول التاّلميذ الكلمة -

 كلمة بصوت  عال  اليذكر التاّلميذ أسم الحروف في  -

 ينسخ التالميذ الكلمة -

 يخفي كل من المدّرس والتاّلميذ الكلمة -

 يقول التاّلميذ الكلمة -

 يكتب الّتالميذ الكلمة -

 يكتب الّتالميذ الكلمة مرة أخرى -

 يعرض المدّرس الكلمة مرة أخرى ويتحقّق التاّلميذ من صّحة كتابتها -

 

 ة الكلمة بشكل صحيح.بتتكرر هذه الخطوات حتى يتمّكن التالميذ من كتا

 

بحيث ينسخ التيذ على ورقة كبيرة الكلمة  'األكورديون'يمكن ممارسة هذا الروتين بشكل لعبة 

إذا . ا، ومن ثم كتابتهالكلمة إلخفاء إزرار األكورديون يطوي الورقة على، و(الخطوة الرابعة أعاله)

 حتىاللعبة  إلعب هذه. كرر الخطوةيمرة أخرى والورقة الى الخلف ' يثنيكان الجواب خاطئا 

 . الى أصغر حجم ممكن في الوقت المطلوباألكورديون يصبح 

عند  LCWCالـ روتين تكرار وطوني بوزان بهورنسبي  Bevéمثل العالميين ينصح خبراء 

 متباعدة.تدريس الكلمات غير النّظاميّة ذلك في فترة زمنيّة 
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c. إمالء الجمل 

 

 
 

 اكتسبوا الخبرة الكافية في كتابة كلمات منفردة، حينها يمكنهم استخدامهايكون األوالد قد عندما 

 في جمل.

، وال سيما الذين يعانون من عسر القراءة، قد رأوا تالميذال قبل اعطاء االمالء، تأّكد من أن

 ما قد تعلموه.يكتبوا   أن تالميذاللديهم. عندها فقط يُطلب من  مألوفةاإلمالء مسبقا  وهي 

 

يُستحسن تسجيل قراءتهم للمقطع. في وقت الحق أطلب منهم كتابة الكلمات وهم يستمعون إلى 

 الذّاكرة. لتدريبأصواتهم. هذه هي أداة قويّة 

 

التّسلسل التّالي  قترح هورنسبيتالجملة. هناك أيضا العديد من طرق تعدّد الحواس إلمالء 

للقراءة، الذي يدفع التاّلميذ لإلصغاء )الّطريقة الّسمعيّة(، والتّحدث )الطريقة الّشفهيّة الحركية(، 

 البصريّة(.والكتابة )الطريقة اليدويّة الحركيّة(، والنّظر )الّطريقة 

 

 الحواس لكتابة العباراتطريقة تعدّد 

 

 يقول المدّرس عبارة بوتيرة طبيعيّة - 

 يكّرر التاّلميذ هذه العبارة بصوت عال   - 

 بوضوح مع وقفة قصيرة بين كل كلمةيكّرر المدّرس هذه العبارة  - 

 العبارة وهم يقولونها بصوت عال   يكتب التاّلميذ - 

 بصوت  عال  ما كتبوهيقرأ التاّلميذ  - 

 في حال وجود أخطاء، يطلب المدّرس منهم العثور عليها وتصحيحها - 
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ألنها  لتالميذ الذين يعانون من الديسلكسيال كبرى طرق تعدّد الحواس المذكورة أعاله ذات أهميّة

التّحليل الّصوتي وتساعد الذاكرة. اذا لم تتمّكن من استخدامها في الّصّف، أدرس إمكانية ز حفّ ت

 العمل مع األهل أو المتخّصصين. 

 

الخطوة األخيرة من كل هذه اإلجراءات هي التّصحيح الذّاتي. أيا  كانت الطريقة المستعملة، من 

. هذا الضروري أن يكون لدى الطاّلب المتعّسرين متّسع من الوق ت لمراجعة ما كتبوه بصوت  عال 

يعطيهم فرصة للعثور على أخطائهم . إذا أتيح لهم الوقت إلعادة القراءة، فإن العديد من الطالّب 

 سيجدون اخطاءهم.

 

 :18النشاط رقم 

 

خمس إبحث عن خمس كلمات نظاميّة، وخمس كلمات غير نظاميّة و 

على ممارسة طرق تعّدد  عبارات قصيرة. ثم، مع شريكك في الدراسة إعمل

 الحواس المذكورة أعاله. ثم أعكس األدوار.

 

 من فضلك واصل عملك:

 

d.  فّن اإلستذكار(mnemonics) 

 

يضيّع اآلخرين. يتذّكر كما يمكنه أن أن يساعد بعض الّطالب إلى حدّ  كبير،  لفن اإلستذكاريمكن 

 بأنفسهم. هالتاّلميذ بشكل أفضل إذا كانوا قد إخترعو

 

تضاف للكتابة مثال كلمة مصباح يمكن ومات أن ت أخذ هذه المراجع أشكال متعدّدة كأشكال رسيمكن 

 رسم يمامة في أسفل الحاء وينبغي حث التالميذ أنفسهم على اقتراح مراجع لتنشيط ذاكراتهم. 

 

 

 فهم النّص.4
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ألن األوالد الذين يعانون من عسر القراءة يواجهون صعوبات في قراءة الكلمات بسرعة وبدقّة، 

ك إحتمال كبير صعوبة في إستخراج المعنى من النّصوص. ونتيجة لذلك، هناأيضا يواجهون  فإنهم

 . بينما أقرانهم يقرأون بشكل جيّد فيتطّورون بسرعة.مع الوقت أقلوفي أن يقرأوا أقل 

 

تقدير الكتب بكل في زيادة المفردات، يجب تشجيع األوالد على  رئيسي عاملبما أن القراءة 

 على سبيل المثال: .الوسائل الممكنة

 

  .تقديم كتب تحتوي على صور جيّدة تسمح لهم بمتابعة المعنى عندما ال يستطيعون قراءة الكلمات

الّطالب واآلخر لقراءته من قبل أحد أطلب منهم اختيار كتابان يروقان لهم، كتاب من مستوى 

قليل من مستواهم لضمان بلتشجيع المناقشة الشفهيّة إمنحهم الكتب التي هي أقل  .الوالدين أو األخوة

 .قراءتها

o  إمنحهم كتب على شريط مسّجل 

o كل فقرة بديلة بنفسك إقرأ 

o  وتيرتهم البطيئة ثم إخفض صوتك حين تزداد ثقتهم فيكملون  حسبمعهم  إقرأفي البداية

 القراءة بإستقالليّة

o اصبعهم بها عن ظهر قلب فهذا يسمح لهم بمتابعة الكلمات نها ويعرفونكتب يحبّو إقرأ

 ويشّجعهم على المشاركة في القراءة

o  بين  "القدرة على قراءة القصص هي كالقدرة على االبحار في سفينة الفضاء إنقل لهم

النّجوم والكواكب والقيام بزيارة رائعة مليئة بجميع أنواع المغامرات" )ريك الفوا، 

 مستشار دولي، الواليات المتحدة األمريكية(

 

 عرض لبعض العموميّات:

 

. ا  ومرتّبواضحا  إذا كنت تدّرس نصوص كنت قد قمت بكتابتها بنفسك، إحرص على أن يكون الخّط 

كمبيوتر، استخدم الخط الذي تسهل قراءته وحجم الخّط يجب أن يكون ما إذا كان العمل على جهاز 

 ، مع تباعد بين السطور. يجب أيضا  أن تحدّد بوضوح األجزاء المختلفة من الفقرات.18و  16بين 

 

خلفية والاألسود اللون بين  التناقضأن  الديسلكسيالقد لوحظ أنه مع بعض الّطالب الذين يعانون من 

يمكنك  إذقراءتهم. في هذه الحالة يمكن استخدام ورقة غالف بالستيك شفاف ملونّة ق يعوبيضاء ال
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أن تضعها على النص لتقليل التّباين. حاول إستخدام عدّة ألوان وأطلب منهم أن يختاروا األفضل 

 لهم.

 

 وهذا ينطبق أيضا  على أوراق اإلجابة.

 

فهم النص تختلف تبعا  لسن التاّلميذ وميولهم الخاّصة التّقنيات المحدّدة التي نستخدمها للمساعدة على 

 وطبيعة النّصوص المختارة لتطابق أذواقهم. وبالتّالي، فإن االقتراحات المطروحة عامة جدّا .

 

a.  املةخلفية معلومات كإعطاء 

 

 من المهّم مناقشة المواضيع في الصف قبل تقديم النصوص التي سيتم قراءتها. 

لقد أظهرت ليزلي وكالدويل أن قدرة الطالب على فهم النّص تتزايد مع قدرته على ربط الموضوع 

بمعرفة مسبقة. بالنّسبة لبعض األوالد الذين يعانون من عسر القراءة، هذه العالقة ال بدّ من أن تتم 

ي وتستلخص ما بطريقة كونيّة. على سبيل المثال، قد تحدّد عنوان الفقرة وتحدّد وقت للعصف الذهن

 مدى معرفة كل طالب عن هذا الموضوع. 

 

ما يمكن أن يحدث الحقا . هذا يشجعهم على التّفاعل مع  توقعأيضا ، من المهم أن تقود الّطالب إلى 

 مطابقة.  التخميناتالنّص: أي تخمين ما سيحصل  ثم التّحقق ما إذا كانت هذه ا

 

b. تعزيز التّفاعل بين الّطفل والنّص 

 

 بدال  من القراءة الّسلبيّة، ينبغي تشجيع الّطالب على التّفاعل مع النّص. 

 

، وضعت لنزر وغاردنر سلسلة من األنشطة الّرامية إلى تحسين فهم النّص بشكل 1980في 

أي النّشاطات   DART (Directed Activities Related to Text) جماعي والمعروفة بإسم 

           المتعلّقة بالنّص. الموجهة 

 

 وتستند هذه المبادئ من إعادة بناء أو تحليل النّص. أمثلة عن إعادة بناء النص:
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o إنجاز: إضافة الكلمات 

o التّسلسل: وضع الفقرات في التّسلسل الّصحيح 

o التجميع: وضع أجزاء من النّصوص في فئات 

o ملء الجداول: على سبيل المثال، إطارات للعناوين أو أسئلة حول الفقرات 

o اكمال الرسم أو تسميته 

o التنبؤ: اقتراح ما سيحدث بعد ذلك 

 

 أما بالنسبة للتحليل، فإليك بعض األمثلة:

 

o تحديد: إيجاد وتسطير األجزاء التي تحتوي على معلومات مّحددة 

o تجزئة وتسمية: تقسيم المقطع والعثور على عنوان لكل جزء 

o  :على النّصّ  لإلطالعبعدد من الخطوط واألعمدة المناسبة  البدءصنع جدول 

o ثم ملء الخاليا 

o صنع الّرسوم البيانيّة: رسم تخطيطي يفسر النّص 

o استجواب: اإلجابة على أسئلة المدّرس أو اختراع أسئلة 

o  أطلب من الّطالب أن يتوقفوا ويسألوا أسئلة بعد كل  مناسبا ،تلخيص: إذا كان النّص

 جزء. على سبيل المثال، "ما الذي تعلّمته؟" و"ما هو السؤال الذي يحمل هذا الجواب؟"

 

c. توفير األطر المنّظمة لتحليل النّصوص 

 

النّص. مثاال  يستفيد بعض األوالد من األطر الهيكليّة التي ستمّكنهم من العثور على النّقاط الهاّمة من 

على األطر المنّظمة قد يكون سلسلة من األسئلة كـ "من، ماذا، أين، لماذا، وكيف، وما إلى ذلك؟" 

 مما يساعدهم على ايجاد الّشكل العام للنّص، وبالتّالي سوف يساعدهم على الفهم.

 

 

 

 

d.  البصريطرق التخيّل إستخدام 
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ز الترابط الذي يحتوي على أربع من أجل تحفي البصرياقترح فليكر وكوجان طرق التخيّل 

 مراحل:

 

o قراءة النّص مّرة واحدة للحصول على الفكرة العاّمة 

o إعادة  قراءة النّص واختيار األحداث أو وتخيّلها 

o رسم صور للتسلسل المختار 

o تحديد الفكرة الّرئيسية 

 

أدنى حدّ، تذّكر المواد المطلوب  تم، فيالتّخيّل البصري يساعد على فهم المواد وكذلك التّذكر، إذا 

 حفظها في التخيّل الذي رسمه التاّلميذ.

 

e. إستخدام الخرائط الذهنية 

 

 
 

مع العناوين  -لتي من خاللها قد تعلم معظمنا هيكلة وتذكر المعلومات صحيحة اإن الطريقة ال

الذين يعانون من الديسلكسيا والذين ال يعتمدون  تالميذقد ال تكون مالئمة لل -والعناوين الفرعية

 طريقة التفكير تلك. مثال  

 الباب رقم  .1

 الجزء األول . أ

 القسم األول 

 

الخرائط لذلك يلجأ هؤالء الطالّب الى إستخدام تقنيّة أخرى متعدّدة الحواس لفهم النص وهي 

باإلضافة الى  بينها. وهي عبارة عن تخطيطات تشمل الكلمات الرئيسيّة متّصلة بأسهم فيما الذهنية

 تلميحات أخرى كاأللون.

تطوير هذه التقنية من قبل طوني بوزان كما تّم االعتراف بها بشكل متزايد في العديد من  وقد تمّ 

المجاالت، منها التعليميّة، باعتبارها أداة مفيدة للتفكير والتعلّم. ويعتبر هذا األسلوب أكثر مالئمة 
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مع األفكار جن جوانب متعددة الحواس كالتصور ولألطفال الذين يعانون من عسر القراءة لما له م

وترابطها واستخدام األلوان والصور والكلمات الرئيسية. اليك على سبيل المثال الخريطة الذهنية 

 أدناه:

 

 
 

 اإلنشاء: التّحدّي األكبر  .5

 

لتعليم اإلنشاء طريقة معاكسة إذ يجب علينا أن نجد وسيلة تساعد التالميذ على تنظيم أفكارهم بشكل 

ننسى أن اإلنشاء قد تكون مهمة صعبة للغاية عند الذين  أالأفضل قبل البدء بالكتابة. كما يجب 

 .الديسلكسيايعانون من 

 

a .تشجيع الطالب على إستخدام تقنيات مختلفة 

  

 
 

نقترح عليك منح الطالب الوقت لتحديد الكلمات الرئيسية التي يعتقدون أنها مطلوبة والتأّكد من هذه 

 الكلمات قبل الكتابة. 
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ثم أطلب منهم الربط بين هذه الكلمات ضمن رسوم بيانية ومخّططات، وخطوط عريضة وصور أو 

تخدام األطر الهيكلية التي كنّا قد خرائط ذهنية قبل وضعها في العبارات أو الفقرات. ويمكن أيضا إس

 ذكرناها في الفهم والتي تسمح لهم بتنظيم العمل قبل البدء باإلنشاء.

كتابته على شريط إذ يتمّكنون  نبعسر القراءة الى تسجيل ما ينوو المصابون طالبيمكن أن يلجأ ال

وغيرها من  تهجئةشاكل الم تعودمن سماع ما قالوه مرارا  بغية تنظيم كتاباتهم. وبهذه الطريقة ال 

 جوانب الكتابة تقف في طريقهم للتعبير عن أفكارهم.

 

، علينا تجاهله حتى الديسلكسياوخاصة بالنسبة لألوالد الذين يعانون من   اكون اإلمالء يشكل تحدّي

المسودّة النهائية. كما علينا التركيز على جانب واحد منه في كل اإلنتاج ككلمات معيّنة تتضّمن 

 قاعدة إمالئية ما أو كلمات متأثّرة بقواعد الصرف والنحو أو عالمات الوقف.

 

b.  وقت أطول للكتابة وإعادة القراءةمنح 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. تطوير الذاكرة والتركيز والتنظيم 

 

لكتابة  الديسلكسياقبل كل شيء يجب أن نمنح وقت إضافي لألوالد الذين يعانون من 

إإلنشاء وإعادة قراءتها. ففي طبيعة الحال إن اإلمالء والكتابة يعتبران جزء من تمارين 

التذكر. ولكن التوتّر والضغط هو عدو الذاكرة. )انظر ورش عمل ريك الفوا حول 

F.A.T .- .)الخوف والقلق والتوتر 

 

العديد من طرق متعددة الحواس تنصح بالسماح لألوالد قراءة كتاباتهم أربع مرات. وعادة 

 : الخرائطما يشار إليها بإسم تقنية 

 ؟نويت التعبير عنههل كتبت ما  - للمعنى 

 للتوافق بين األفعال والضمائر 

 الوقف لعالمات 

 لألخطاء اإلمالئية 

 بأستخدام القاموس.ينبغي أيضا  أن يسمح لألوالد المعسرون 
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إن األوالد المعسرون في القراءة يعانون أيضا، وبدرجات متفاوتة، من صعوبات في الذاكرة 

 وهنا بعض االقتراحات لمعالجة هذه المشاكل.  والتركيز أو التنظيم الزمني والمكاني.

 

 الذاكرة.1

 

      
 

تتطلّب الذاكرة القدرة على أخذ المعلومات وتخزينها بالمدى القصير ومن ثّم بالمدى الطويل 

 والمقدرة على إسترجاعها. 

 

من المعروف أن العديد من األوالد الذين يعانون من عسر القراءة يواجهون صعوبات في الذاكرة 

 قد ينسوا ما قرأوه في بداية الجملة حين يصلون الى نهايتها.  فهمالقصيرة المدى. 

 

إن تقنيات التصّور واستخدام الخرائط الذهنية التي وصفناها للمساعدة في الفهم واإلنشاء تساعد 

 أيضا  في التحفيظ على جميع السياقات. 

 

ام النوع التالي من إقترح طوني بوزان وكريستين كارتر تعزيز قدرة األوالد على التذّكر بإستخد

 التمارين التي تحفّز جميع الحواس. 

 

 تخيّل أنك في المكان المفضل الذي تعرفه جيدا .

 

 البصر .1

 ... . كن في هذا المكان. كم يبدو هذا المكان واضح في ذهنك"انظر الى هذا المكان في  

  جميلة؟" ذهنك؟ ما هي األلوان التي يمكنك أن تراها؟ هل يبدو المشهد وكأنه صورة

 

  السمع .2
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أيمكنك سماع  "هل يمكنك استخدام مخيّلتك لتسمع بعض األصوات المرتبطة بهذا المكان؟ 

تشكل أصوات الرياح بين أوراق األشجار؟ األمواج على الشاطئ؟ هل األصوات واضحة؟ هل 

   من المشهد؟" ا  مهم ا  جزء

 

 

  اللمس .3

أيمكنك أن تشعر بملمسه، ودرجة حرارته، " المس شيئا في مكانك الوهمي. أشعر به.  

 وبالنسيم على بشرتك؟"

 

  الشمّ  .4

"أبرم هذا المكان في ذهنك واجلب إليه الروائح المرتبطة بالمشهد كدّخان يتصاعد من  

 اليود من البحر." الموقدة أو رائحة النسيم أو رائحة

 

 الذوق .5

           "أيمكنك تذّوق طعم الملح في فمك؟ لو كنت لتتناول الطعام في هذا المكان، أيمكنك تخيله؟  

 هل بدأت العصارات الهضمية بالتدفق؟"

 

وجعل األوالد  كبعبارة أخرى، يجب عليك ان تجعل درسك متعدد الحواس عن طريق تحرك

يتحركون وذلك باستخدام األغاني، والصور، واألشياء التي يمكن حملها أو شّمها أو تذّوقها بهدف 

 توضيح المواضيع المطروحة.

 

يجدون صعوبة في رؤية الروابط بين الموضوعات، الترقّب والتعميم. لذلك يجب  التالميذبعض 

إستخدام روابط واضحة كلّما كان ذلك ممكنا ، من خالل التعلّم المباشر. إبدأ الدّرس أوال  بمراجعة 

أهداف الدرس السابق ثم لمحة عامة عن الدرس الجديد. حدّد الروابط بين الدرسين واربطها بتجربة 

 الب الشخصيّة.الط

 

(. وهذا يعني تكرار overlearning) المبالغة في التعلّميوجد أيضا  مبدأ آخر يعدّ أساسيا  وهو 

المعلومات مّرات عديدة وبطرق مختلفة. ثم تكرارها في اليوم التالي، وبعد يومين، وبعد أسبوع، 

 وبعد شهر.

 :19نشاط رقم 
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يبذلون المزيد  الديسلكسياننسى أبداً أن األوالد الذين يعانون من  أاليجب 

من الجهد ويحتاجون الى المزيد من الوقت مقارنة بزمالئهم. نتيجة لذلك، 

فإنهم يكونون غير قادرين على مواكبة وتيرة الصّف وغير قادرين على تدوين 

 المالحظات وهم يستمعون للمدرس.

 

ى األقل خمس طرق لمساعدة األوالد الذين مع شريك في الصّف، دوّن عل

كي يتماشوا مع وتيرة الصّف ويدوّنوا مالحظاتهم  الديسلكسيايعانون من 

  .بشكل جيّد. ثم قارن أفكارك معنا

 

 :20نشاط رقم 

 

مع شريك في الصّف، ضع قائمة من األسئلة يستخدمها األستاذ لمراقبة ما 

 الّدرس حسب حاجة التالمذة المعسرين في القراءة.  بتكييفإذا كان قد نجح 

 

هناك أيضا أنشطة محدّدة يمكن استخدامها في الصف لتطوير الذاكرة البصرية أو السمعية  

 القصيرتي المدى.

 

لتطوير الذاكرة السمعية القصيرة المدى يمكن أن تقوم بتصميم أنشطة يحتاج التلميذ فيها إلى 

 لفترة زمنية قصيرة أثناء أداء مهّمة أخرى.االحتفاظ بالمعلومات 

 

مثال ، عند تعلّم الحروف األبجدية من خالل قوس الحروف، حدّد مع التلميذ سلسلة من الحروف  

أو بالشكل التنازلي قبل أن يتلو عليك سلسلة  10الى رقم 1للتذّكر ثم أطلب منه أن يعدّ من رقم 

 النشاط مع زيادة عدد الحروف المطلوبة للتذّكر.الحروف المحدّدة سابقا . يمكن تكرار هذا 

 

تشمل تالوة قوائم متزايدة في الطول. على سبيل المثال، قائمة التسوق: "ذهبت إلى  أخرىأنشطة 

السوبر ماركت واشتريت ..." ، وقائمة الحيوانات: "ذهبت إلى حديقة الحيوان ورأيت ... "، وقائمة 

 األلعاب الرياضية: " ذهبت إلى دورة األلعاب األولمبية ورأيت ... ".
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المدى، يمكن تطبيق أنشطة تتطلّب حفظ أعداد متزايدة من  القصيرةالذاكرة البصرية لتطوير 

 أغراض معروضة على طاولة أو في صورة.

 

، فإننا ننصحك باستخدام مراجع الذاكرة لطوني الذاكرة القصيرة المدىللمزيد من أنشطة تطوير 

  .بوزان

 

 التركيز  .2

 

. ممكن فرط الحركةالصعوبة في التركيز ال تنشأ بالضرورة من الصعوبة في االنتباه كما في حالة 

ال يشارك في ما يحدث في  ذي يعاني من الديسلكسياأن تتأثر بعوامل خارجية أو بحقيقة أن التلميذ ال

 الفصول الدراسية. 

 

 :21نشاط رقم 

 

 التشتت.مع شريكك في الصّف، أكتب خمس طرق لتقليص 

 

 تنظيم المكان والوقت .3

 

في  من الديسلكسيا يعانونذين الناس ال بعضشهادة اريك وورلينغ تظهر الصعوبات التي أبداها 

 تنظيم أنفسهم ضمن مكان وزمان معينين.

 

 "لم أتمّكن من فهم الجداول الزمنية، وقراءة الخرائط أو تذكر اإلتجاهات.

 

رياضيات حيث قدّم لنا ال حول بروكسل، كان الدرس األولفي أول يوم لي في المدرسة في 

المعلم الجدول الزمني لهذا العام. فقد أعتقدت أن الرياضيات هي الحّصة األول من كل يوم من 

أيام األسبوع. لذلك كنت أتأخر عن الّصف كل يوم من أيام األسبوع األول، ولبقية السنة 

 هة بحث عّني.الدراسية. مما إستدعى المدرس أن يرسل لج
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. ولكن ا  تفسيري للجدول الزمني لم يكن غير منطقي، على الرغم من أنه كان بالتأكيد غريب إن

 اتباعها وأنا لم أستطع ذلك. الواجب ما آلمني هو حقيقة أن الجميع قد تعّلم تلقائيا أي ا  من القواعد

 يمينا ضمن موكبيعّرضك لنفس الشعور كالجندي الذي يستدير  غالبا  ما الديسلكسيا

 يستدير يسارا .

في حالتي، الوصول المتأخر أصبح عادة متوّقعة عند زمالئي في الّصف. ودخولي البائس 

 للّصف كان يثير موجات هيستيرية من الضحك.

 

جعلتني هذه الصعوبات وغيرها صورة للسخرية من قبل أقراني. وكثيرا  ما وضعت عملي 

قيق قدراتي. بدت األمور غير عادلة ألنه في األساس لم الدراسي على المحك ومنعتني من تح

والّذل يتزايد مع  باإلستياء يكن هناك أي شيء غير منطقي حول ما كنت أفعله. كان شعوري ء

 الوقت. أما اليوم وعندما أقترف أخطاء  مشابهة، أشعر باإلحباط لمجرد ربطها بالماضي. 

 

والجداول الزمنية تعّسفيّة في كثير من  تهجئةيؤدي إلى إستنتاج هام: على الرغم من أن ال هذا

 األحيان ، فهي ضرورية للحياة اإلجتماعية."

 

في تنظيم أنفسهم بشكل  الديسلكسيااليك بعض الوسائل البسيطة التي تساعد األوالد الذين يعانون من 

 أفضل في المكان والزمان.

 

o  التالميذ المعسرينمع في الّصف 

 

حّضر خّطة مصّورة للدروس خالل األسبوع، والتي تبين بوضوح المطلوب لكل درس في كل يوم. 

 . Goldup and Ostlerمن  مستوحى  يعطي مثاال  7الملحق 

 

أجعل من هذه الخّطة نسختين واحدة للمدرسة وأخرى للمنزل، وبالتالي فإن األسرة تتأكد أن التلميذ 

 المطلوب معه إلى المدرسة.يأخذ كل 

 

أّما بالنسبة للتالميذ األكبر سنّا، من المفيد جدا  تحضير جدول زمني لعام كامل مع مواعيد نهاية كل 

يجعلهم يدركون الفترة الزمنيّة  فهذا .اإلمتحانات فصل دراسي، والعطل المدرسيّة، والرحالت و

 السابقة كما المقبلة. 
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 إذا لزم األمر، حّضر قائمة أخرى لإلحتياجات اليوميّة مثل كتب، قلم، مسطرة، مقص الخ. 

 

 اكتب التواريخ و رقّم جميع األوراق ليسهل ترتيبها.

 شّجع األوالد على تنظيم جميع كتبهم، ربّما لون معيّن لكل مادة، وإشرح لهم كيفية القيام بذلك. 

 

o الفروض 

 

 بفروضهم في الصف، وتحقّق مّما فعلوه وتأّكد من أنهم على الطريق الصحيح.إسمح للتالميذ بالبدء 

 

 ذّكرهم بضرورة التخطيط لحل الواجبات المنزلية، وال سيما التي تستغرق عدة أيام.

 

لديهم صعوبة خاصة في تقدير الوقت الذي يحتاجونه  الديسلكسياتذّكر أن التالميذ الذين يعانون من 

 إلتمام المهام.

 

o اإلمتحانات 

 

 الذاكرة وأن التالميذ الذين يعانون من عسر القراءة عموما   اعدو هماجهاد واإل الضغطتذّكر أن 

يحتاجون الى مزيد من الوقت لفهم األسئلة وتنظيم إجاباتهم وكتابتها. دّرب التالميذ على تقسيم 

المهام إلى مراحل، وعلى تقدير الوقت المطلوب لكل مرحلة: مثال ، دقيقتين لقراءة السؤال، وثالثة 

العريضة لإلجابة،  السؤال، وخمس دقائق لكتابة الخطوط للتفكير باإلجابة، ودقيقة واحدة لنعيد قراءة

 وهلّم جّرا.

 

V. تكييف الدروس بحسب حاجات التلميذ 

 

 Ignacio" علينا أن نعلمه بطريقته. يجبإذا كان التلميذ ال يستطيع أن يتعلّم بطريقتنا، ربما "

Estrada) .) 

 

 ، وكل تلميذ يظهرإحتياجات تعليميّة خاّصة. فعلى المدّرس والمربّي اكتشافها. مختلفونكل التالميذ 
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 واللمس والشم والذوق كلها قنوات للتّعلم.  واألذنينلقد رأينا كيف أن العينين 

 

 الديسلكسياقد يعتمد بعض األوالد بشكل كبير على قناة واحدة. مثال  البصريّون الذين يعانون من 

 الصور واأللوان والتخطيط:  ويتذكرون يهجئون

 

ال يهم كم عدد المّرات التي تكّرر به شيء، فأنا ال أتذكره ااّل إذا رأيته مكتوبا  ومرسوما ." "

(A.D., ‘Story Tent’, Story-Teller) 

 

بشكل أفضل لو أصغوا الى ما  ونيتذكر القراءةفي المقابل، فإن السمعيون الذين يعانون من عسر 

 هو مطلوب.

  

أنا  -علّي أن أقدّم تقريرا  إلى البرلمان، وأنا متكّلم موهوب -"على الرغم من أنني سياسي 

عاجز عن القراءة ااّل الميكانيكية منها. وبعبارة أخرى، يمكنني قراءة الكلمات على الصفحة 

من من البداية إلى النهاية، ولكن هل فهمت أيّة معلومات؟ وال كلمة! لذلك، إذا كان ال بدّ لي 

."  بقراءة أن أفهم وأتذكر، تقوم زوجتي ة  التقارير والوثائق بصوت عال 

       (J.C.)عضو في البرلمان األوروبي ، . 

 

فين ريد، وهو متخصص في مجال أساليب التعلم، يذّكر أن لدى كّل منا أسلوب في التعلّم الدكتور ك

 أكثر كفاءة  لمجّرد معرفته أو تحديده.خاص به وهو يفّضله عن غيره من األساليب. يصبح تعلّمنا 

 

سلكسيا السمعيّة، يمكن أن يبالعودة إلى األمثلة السابقة عن التالميذ البصريين الذين يعانون من الد

 نعّوض عن ضعفهم من خالل استخدام الطريق البصرية، كأشرطة الفيديو والصور.

 

ما يميلون الى التفكير الكلّي: عادة ما  ترتبط أساليب التعلّم بعدد من العوامل. فالبصريّون عادة

البصري كما يميلون الى إستيعاب معلومات عامة  قبل اإلّطالع على تفاصيلها.  األسلوبيفّضلون 

عند قراءة قّصة ما، يتّم مساعدة هؤالء المتعلّمين إذا ما أعطيت لهم معلومات حول الموضوع قبل 

ل البطاقات الذهنيّة والتي تعطي المعلومات بشكل هم من خالتالبدء في القراءة. كما تتّم مساعد

 عمومي بدال  من عرض تفاصيل صغيرة.
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على العكس من ذلك، يميل السمعيّون الى التفكير بالجزء وهم يتمتّعون بمقدرة على استيعاب 

يفّضلون العمل على كميّات صغيرة من المعلومات المنتظمة. تتم مساعدتهم من إنهم التفاصيل. 

 قديم المعلومات في تسلسل هرمي أو تقديم العناوين والعناوين الفرعية.خالل ت

 ن ريد، من الواضح أن التراجع المدرسي يمكن أن ينجم عن وجود تفاوت بين اسلوبفيبالنسبة لك

التدريس والفشل في أسلوب التعلّم. إذا قُدّم العمل في الّشكل الذي يتوافق مع أسلوب التعلّم للتلميذ، 

 سوف يكون قادرا  على التّعامل مع أي من التحدّيات.فإنّه 

 

ينبغي أن تُبذل كّل الجهود الممكنة لتنظيم الّصف والدروس بحيث يمكن أن يعدَّل الدرس ليناسب 

عدد من أساليب التعلّم. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المدّرسون على معرفة بأنماط التعلّم لدى 

المالحظات والمناقشات التي تدور مع التالميذ وهم يقومون فإن  ية، تالميذهم. تحقيقا لهذه الغا

 بمهّماتهم مفيدة جدا .

 

ألنها ، يعانون من عسر القراءة على بيّنة من أسلوبهم في التّعلم الذينيكون األوالد  المهم أنمن 

التّعلّم. لمساعدة  المرحلة األولى واألهم  في الطريق إلى تحقيق درجة من اإلستقالليّة والفعّاليّة في

ظ  المتعدد الحواس كما جاء في حفلن لالتالميذ على إيجاد أسلوبهم في التعلّم، يمكن إستخدام تمري

اقترح طوني بوزان وكريستين كارتر )انظر أعاله(. هذا يسمح للتالميذ تحديد الحاسة األفضل 

 لمساعدتهم في التذّكر والتصّور. 

 

VI. ملخص 

 

الذين يعانون من عسر القراءة أن  تالميذمن حقوق التلميذ. يجب على الالدمج هو حق أساسي 

الذّاتي. التحفيز يكونوا مركز الّصف. كما يجب أن تُسترجع ثقتهم بأنفسهم وكما يجب أن يستعيدوا 

 شبكة داعمة. إيجاديتّم ذلك من خالل 

 

الديسلكسيا. كل  لديه خصائصه ال يوجد نهج واحد يعود بالفائدة على جميع الطالب الذين يعانون من 

 جدا .  يجب ( يعتبر فعّاال  PHONICSمن مواقع القّوة والّضعف.  ومع ذلك، فإن تعليم التهجئة )

على المدّرس أن يتأّكد من تصميم برنامج التهجئة بطرق متعدّدة الحواس والتي تُدّرس في تسلسل 

 تراكمي وتشمل التالي:
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o التكوينيّة ريقة تدريس وعي األصوات بإستخدام الط(EXPLICIT) 

o تدريس مبادىء القراءة من خالل طرق منتظمة تربط بين الصوت والحرف 

 

التقنيات المتعدّدة الحواس هي األكثر فعاليّة لتعليم الوعي الصوتي والربط بين الصوت والحرف 

أن تنعكس والقراءة واإلمالء وفهم النص واإلنشاء. للتقنيات المتعدّدة الحواس سبع خصائص يجب 

 في التحضير للدرس:

 

o يجب أن تكون نظامية 

o يجب أن تكون تراكمية وتدريجية 

o يجب أن ترتكز دائما على التحليل الصوتي 

o يجب أن تعمل على تطوير وتدريب الذاكرة 

o هي تقنيّات ما وراء المعرفة (METACOGNITIVE)  لذلك يجب تشجيع الطالب .

 لهمعلى التفكير في كيفية تعلّمهم وحّل مشاك

o هي مباشرة، ولها تمثالت واضحة 

o هي تشخيصيّة وتتكيّف مع اإلحتياجات الخاّصة للتلميذ 

 

 هناك العديد من األدوات والتقنيات لوضع ذلك حيّز التنفيذ مثال :

 

o إستخدام أحرف أبجدية مصنوعة من الخشب أو غيرها من المواد 

o  أصواتها"إستخدام  روابط متعدّدة الحواس  للربط بين "الحروف" و" 

o إستخدام بطاقات للقراءة وبطاقات لإلمالء 

o إستخدام الطرق المتعدّدة الحواس لتعليم قراءة وتهجئة الكلمات النظاميّة وغير النظاميّة 

o التشجيع على إيجاد أنماط أو "عائالت" من األصوات والرموز 

o إستخدام فّن اإلستذكار 

o لنص واإلنشاءإستخدام أساليب التصّور والخرائط الذهنية لفهم ا 

 

أّما بالنسبة لألوالد الذين يعانون من مشاكل الذاكرة والتركيز والتنظيم في الوقت والمكان، فإنّهم 

يتطلّبون مساعدة خاصة. فتشفير الجدول الزمني للفصول الدراسية باأللوان وقوائم المواد المطلوبة 
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 لكل درس يكونان ذات فائدة  كبيرة.

 

VII. إختبر نفسك 

 

 :22رقم  النشاط

 

 الذي يعاني من الديسلكسيا؟ التلميذمن هم األشخاص األربعة أو المجموعات المعنيّين بتعليم  .1

 

 ما أهميّة إستخدام الطريقة المنهجيّة والتراكميّة والتدريجيّة لتعليم الربط بين الّصوت والحرف؟ .2

 

  . ما أهميّة  تعليم اللواحق والبادئات؟3

 

 "الصوت" أو "الوحدات الصوتية" بشكل مستقل عند تدريس القراءة؟. ما أهميّة تعليم 4

 

التي كنت لتأخذها الوحيدة  األداةمكان ما وفي متناولك موارد قليلة، ما في  . لو كنت لتذهب وتعلّم 5

 بصرف النظر عن بعض الكتب؟

 

 . إذا كان بإستطاعتك إستخدام أداتين، ماذا كنت لتختار؟6

 

األبجدية الخشبيّة وأدوات أخرى إلى الصف، الحروف . لنفترض أن يوما  ما قد نسيت جلب ا 7

 وكان عليك أن تعلّم األبجدية، ما الذي يمكن أن تفعله؟

 

. ضع سلسلة من األنشطة لتعليم الحرف "فاء" وحدّد الروابط بين "الصوت" و"الحرف" )إسمه 8

 وشكله(.

 

 هر في ما يتعلق بالقراءة والكتابة؟. ما هو "مبدأ متّى" وكيف يظ9

 . ماهو التعليم النظامي؟10
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. لو سألت طالب يعاني من الديسلكسيا كيف سيحّضر إلمتحانه وكانت إجابته بأنّه سيعتمد على 11

 المالحظات التي كتبها. لماذا برأيك هذا لن يكون كافيا ؟

 

 "تعليمي أنا من لم يكن بإستطاعته التّعّلم، بل كان المدرس من يفشل في لست "

 )مليونير شاب من جنوب أفريقيا إستخدمت كلماته في قّصة هيلين آركل(.
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IXالمراجع . 
Vincent Goetry took a Post-Graduate Certificate in ‘Dyslexia and Literacy’, a distance 

learning course produced by Dyslexia Action, UK, and validated by the University of 

York, UK. 

Within this course he used the method of teaching reading and writing in the ‘Dyslexia 

Institute Learning Programme’, written by Jean Walker, Wendy Goldup and Sue Lomas, 

2006, The Dyslexia Institute, UK. 

Many tools and techniques as well as activities given in this section were inspired by 

these methods. Our presentation of reading and writing cards was similarly suggested 

by this work. 

We also consulted: 

- Jésus Alegria, Jacqueline Leybaert & Philippe Mousty )1994). ‘Acquisition de la 

lecture et troubles associés’, in Jacques Grégoire & Bernadette Piérart )Eds.), 

Evaluer les troubles de la lecture, De Boeck-Wesmael, Belgium 

- Koos Henneman, Ria Kleijnen and Anneke Smits (2004). Protocol Dyslexie 

Voortgezet Onderwijs – Deel 1: Achtergronden, beleid en implementatie. 

(Protocol for dealing with dyslexia in schools: background, help and 

implementation) KPC Groep, ‘s-Hertogenbosch, The Netherlands 

- Bevé Hornsby (1997). Overcoming dyslexia. A straight-forward guide for families 

and teachers, Vermilion/Ebury Press, UK 

- National Institute of Child Health and Human Development. (2000). Report of 

the National Reading Panel. Teaching children to read: An evidence-based 

assessment of the scientific research literature on reading and its implications for 

reading instruction (NIH Publication No. 00-4769). Washington, DC: U.S. 

Government Printing Office 

- Sally Shaywitz (2003), Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science- 

Based Program for Reading Problems at Any Level, New York: Knopf/Random 

House, USA 

- Janet Townend & Martin Turner (2000), Dyslexia in practice: A guide for 

teachers, Kluwer Academic/Plenum Publishers, USA, especially chapters 5 

(Janet Walker, Teaching basic reading and spelling), 9 (Mary Flecker & Jennifer 

Cogan, The learning skills), and 13 (Wendy Goldup & Christine Ostler, The 

dyslexic child at school and at home). The list of questions given for Activity 23 is 

taken from this last chapter (p. 325) 

- Marion Walker (2000), A resource pack for tutors of students with specific 

learning difficulties. 

The numerous pieces of advice about handling children with dyslexia in this section 

were taken from a list of recommendations from teachers and associations compiled by 

Susan van Alsenoy in a document called Check-list for teachers who are in a prime 

position to help ‘People who Learn Differently’ (2004). 
We cited Rick Lavoie, USA, a specialist in dyslexia. 

We consulted a document drawn up by Louise Brazeau called La dyslexie. 

The short video clips are from the BBC film Language Shock. 

‘Teaching Today’ published by BBC Education was used for the part on writing and 
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posture. 

The part about learning styles is based on the article written by Dr. Gavin Reid in 

Learning Styles – Background to the development of assessment criteria, and available 

on a CD-ROM called The Mystery of the Lost Letters – an adventure with Tintin and 

Snowy on the road to success. 

We also cited a talk given by Dr. Harry Chasty in the conference ‘Action for dyslexia’ 

held in the European Parliament in Brussels in 1994. 
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 1ملحق رقم 

 

 األجوبة

 

 :1النشاط رقم 

 

 (3)  باب    •

 (3)  نور   •

ن   •  (3)  م 

 (3)  داري •

د ة   •  (8)  وح 

 (6)  سالم   •

 (7) حكومات   •

 (9)  إتّحاد   •

 (5)  أحمد   •

  (7)  كتاب •

 

 :2النشاط رقم 

 

 .القراءة والهجاء والكتابةفي  هي الحالة التي تؤدي لصعوبات الديسلكسيا

 

 في المجاالت التّالية: ذين يعانون من الديسلكسيابعض المشاكل يمكن أن تظهر عند التالميذ ال

a. ى الذاكرة القصيرة المد 

b. التركيز 

c. التنظيم 

d. التسلسل 

 

الديسلكسيا على أن المشكلة األساسية عند التالميذ الذين يعانون من  الباحثونيتفق معظم 

في " األصوات"أي وعي  الوعي الصوتي خاصةو الوعي الفونولوجي نمو تكمن في
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نظام فك الشيفرة ومن ثم نظام الوصول نمو  يؤدي إلى إعاقة فيوهذا ما . الكلمات المنطوقة

 .المباشر

 

 :3النشاط رقم 

 

 ؟لديسلكسياغير األكاديمية ل ما هي النّتيجة

 

 :ال يوجد جواب محدّد لكننا نقترح ما يلي

 

 .أكثر النتائج تدميرا على نطاق واسع هو فقدان الثقة بالنفس

 

لن ينجح التلميذ في معظم المدارس التي ال يُعلّم فيها القراءة والهجاء والكتابة بطرق مناسبة، أو 

 .التي ال تأخذ عسر القراءة في اإلعتبار

 

 .يمكن للتالميذ الذين يعانون من عسر القراءة أن يتعرضوا للتنمير ألنهم قد يظهرون كبطيئين

 

وهذا . عادة ال يكون للتلميذ الذي يعاني من الديسلكسيا خيار آخر ااّل العدوانية أو التصّرف كمهرج

ومعالجتها بشكل الديسلكسيا يتم تشخيص يضع المعلمون واآلباء واألمهات في حيرة وإرباك إذ لم 

 .صحيح

 

يطوروا ممكن للتالميذ والراشدين ان يتخلوا عن التعليم كليّا  و . التسرب المدرسي أمر شائع

 .سلوكيات غير إجتماعيّة وهامشية

 

 :4النشاط رقم 

 النّشاط الّرابع: إختر الجواب الّصحيح:

 

 تصيب الدسيليكسا   .1

 من الّسكان %5

 

 . الدسيليكسا 2
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 النّمواضطراب في 

 

 . يرافق الدسيليكسا صعوبة في الذاكرة القصيرة المدى3

 غالبا  

 

 . الفرق بين أصوات الكالم والوحدات الصوتيّة  "الفونيمات" هو:4

  الوحدات الصوتيّة هي تمثيالت مجردة ألصوات الكالم 

  

 . يتعرف األطفال في مرحلة ما قبل القراءة على كلمة "قف" من خالل: 5

 اللوغوغرافيالنظام  

  

 . التحفيظ التّدريجي لألشكال الكاملة والمنّظمة للكلمات يسمح بتطوير نظام:6

 الدّخول المباشر

 

 . الحرف أو الغرافيم هو:7

  .حرف أو مجموعة حروف تمثل وحدة صوتيّة 

  

 . الوحدة الصوتيّة أو الفونيم هو:8

 عليها أصوات الكلمات المنطوقة تقومالوحدة المجردة التي  

  

 . المتعّسرون في القراءة يواجهون صعوبات في:9

 بناء تمثيالت ألوحدات المحكيّة وخاصة  الوحدات الصوتيّة 

  

 . عند قراءة نّص سهل من قبل قارئ متمّرس طلق والذي لديه مخزون لغوّي جيّد:10

 غالبا  ما يتم إستخدام نظام الدّخول المباشر 

  

 :يمكنك اآلن تقييم نجاحك على النحو التالي

 !عمل جيد –إجابات صحيحة  10 - 7

 .نتيجة حسنة، ولكن قد تحتاج إلى مراجعة األسئلة التي أخطأت بإجابتها –إجابات صحيحة  6 - 5

 نقترح عليك إعادة قراءة النص -إجابات صحيحة  4 - 0

 

 :5النّشاط رقم 
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 واحد على األقّل من كل الفئات التّالية:حاول مع زميلك العثور على خطأ 

 
 

 :6النشاط رقم 

 

ويكون قادرا  على تمثيل  لهذا المفهوم يحتاج التلميذ إلى أن يكون مدركا  . وحدة الصوتيةهو الالفونيم 

 .كيفية عمل هذه الوحداتلفيكون بالتالي متفّهما  . هذه الوحدات بالشكل الصحيح

  

، هو على األغلب سيبدأ بتمثيل [سا]، مثال ، هو <س>لو إعتقد التلميذ أن الصوت الممثّل بحرف الـ 

وسوف [. سارة]في كلمة مثل  ا  يمكن أن تكون مقطع[ سا]لذا . هذه الوحدة بمقطع وليس بصوت

في هذه تحليل تيار الكالم  درسيالصوتيات إال إذا كان بقادرا على تمثيل والتالعب  تلميذاليكون 

وال يمكن أن  ةفهم مبدأ األبجدييلن  التلميذوإال فإن . الوحدات، أي عملية التالعب والنطق في عزلة

 .في تأسيس نظام فك التشفيربدأ ي

 

يتطور فونيمي ال الالوعي [. k-a-t]وليس [ تيوه-أه-كيوه]سيتم تحويله ك < كات: >مثال آخر

راءة، وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن يتم عسر القذوي أقل في األطفال وبشكل تلقائيا، 

 .صراحة كيفية تحليل الكلمات المنطوقة في الصوتياتتدريسهم 
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 النشاط رقم 7:

 

بنفس القافية، على  ، إذا كنت تريد إختبار تحديد القافية، يجب عليك استخدام الكلمات التي تنتهيمثال  

 . الخ، [نبر]، [ستر]، [وتر]، [دفتر]سبيل المثال 

 

إذا كنت تختبر تحديد األصوات في بداية الكلمات أو نهايتها فتستخدم بهذا الصدد كلمة تبدأ بحرف 

 :، ثم تسأل[ناثر]معيّن، كما في 

  صوتالعن بداية 

 أعط كلمة تبدأ بنفس الصوت كما في >نثر<

 الجواب قد يكون: >نان<، >نمر<، >نسر< ....

 عن القافية 

 ر<كما في >نث   قافيةبنفس ال نتهيأعط كلمة ت

 الجواب قد يكون: >سه ر<

  صوتال نهايةعن 

 ثر<ابنفس الصوت كما في >ن نتهيأعط كلمة ت

 الجواب قد يكون: >تمر<، >نمر< ... 

 :8النشاط رقم 

 المقاطع

 أّي من الكلمات الثالث ال تبدأ بنفس المقطع؟ 

 ن سمع، ن مرُ ، ن سرُ   

 "ن مرُ الجواب هو "    

o  صعيد القافية:مثاال  على 

 بنفس القافية؟ يأّي من الكلمات الثالث ال تنته   

ناع وأ    ، ألوانن، ل و 

ن"      الجواب هو " ل و 
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o :"مثاال  على صعيد الوحدة الصوتيّة "الصوت 

 أّي من الكلمات الثالث ال تبدأ بنفس الوحدة الصوتيّة؟   

 آمن، نّ ، إآن  

 "نّ الجواب هو "إ    

 :9النشاط وقم 

 المقطع

  هل يمكنك تقسيم كلمة >مستتر< الى مقاطع؟ 

    ت ر    -تـ        -الجواب: ُمس 

 الصوت

  هل يمكنك تقسيم كلمة >منارةُ< الى أصوات؟ 

  /ت/    -/    /   -/ ر/   -/ آ /   -/ن/   -/   /   -الجواب: /م/- /  ُ  / 

 :10النشاط رقم 

 تهجئة    قراءة      

ن/من المحتمل أن  لكن  وتكتب >الكن< تُقرأ /ل ك 

 وتكتب >هاذا< من المحتمل أن تُقرأ /ه ذى/ هذا

/ ذلك  وتكتب >ذالك< من المحتمل أن تُقرأ /ذ ل ك 

 

 :11النشاط رقم 

نماذج دون  الرسم أو بناء مهاراتتظهر، على سبيل المثال، من خالل وعي الفضائي قدرة الم• 

 قراءة التعليمات

باستخدام المفردات  بعمق حول األمور وطرح األسئلة المناسبة والمعقولةقدرة على التفكير م• 

 المتقدمة

 حتياجات اآلخرينإل إدراكوعي اجتماعي متطور و• 

 قدرة على حل المشاكل بسرعة• 

 وألعاب الكمبيوترالورق في الهندسة، والشطرنج، و  متميزأداء • 

 مهندس معماري• 

 مهندس• 
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 أثاثمصمم • 

 تلفزيونيمذيع • 

 شاعر• 

 مغني• 

 ريادي• 

 مندوب مبيعات• 

 إستقبال موظف ا• 

 

 :12 النشاط رقم

 

 .(هناك سبعة: تلميح)لوعي الصوتي؟ ل رسميالتقييم غير للبه  اختبار يمكنك التفكير كم .1

 

 ، تجزئة، استبدال، الحذفإصدار، كشف، االنصهار، دمج

 

 .الصعوبة المتزايدةحيث من اإلختبارات ب سبعة، رتّ لو إعتمدنا الاآلن،  .2

 

 انصهارمزج أو ، إستبدال، كشف، مزج، تجزئة، حذف، إصدار

  

 وحّضر بسرعة إختبارين مختلفين دون أن تستخدم من القائمة أعاله، ' الحذف'خذ . 3

 .برنامجالكلمات الواردة في ال

 

أو مقطعين متميّزين  اإلجابات مفتوحة ولكن يجب أن تتكون من الكلمات مع ويفضل ال أكثر من 

  .اثنين من الصوتيات

 [."أم]، واآلن أقول ذلك دون [جميل]يرجى االستماع إلى هذه الكلمة، "

 [جيل: ]الجواب

بال]يرجى االستماع إلى هذه الكلمة، "  [."با]، واآلن أقول ذلك دون [ج 

ل: ]الجواب  [ج 

 

 ؟الشيفرة ختبار نظام فكتستخدم إلاإلختبارات أي نوع من . 4

 

 الكلمات الزائفة

 

 المدى؟ة ة القصيرختبار الذاكرة السمعيّ إكيف يمكنك . 5
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عدد األرقام  من واحد أو اثنين، وزيادة تكرار سلسلة من األرقام العشوائية بدءا   تلميذطلب من الأ

 .تسلسل خطأين متتاليين في طول معين منب تلميذال قومحتى ي

 

 ؟اختبارهيمكن  المدى الذيالقصيرة ما هو نوع آخر من الذاكرة . 6

 

 القصيرة المدى الذاكرة البصرية

 

 اختباره؟ كيمكن الذيالمدى  ةمن الذاكرة القصير اآلخرع هو النوما . 7

 

 التسلسل

 

 المدى؟ة الذاكرة الطويل نفسه إختبار هل هذا هو. 8

 

هذه . تقنتُ وينبغي أن  عشوائية مهّمة من السنة  النقطة هي أن تسلسل أسماء وتسلسل أشهر. نعم و ال

شخص ما أن ليمكن  .تماما عشوائيةأيضا  يتذكر األبجدية، وه القدرة علىب صلةالقدرة هي ذات 

األبجدية، األمر الذي  كون غير قادر على قراءةييكون له ذاكرة ممتازة للموسيقى أو الصور و

 .عشوائيةيتطلب قدرة إضافية على تسلسل 

 

يعانون  نالذي تالميذال كشفالفهم مهم في  تقييمكيف أن هل يمكن أن تكتب فقرة قصيرة إلظهار . 9

الزائد،  السياق، والسرعة، تلقائيا، التخمين،: التاليةاألساسية الكلمات  إستخدم هذه ؟من الديسلكسيا

 .، المنطقتكوينيالضمني، 

 

 تهعدم قدر لكي يتخّطىالعادي على السياق  تلميذأكثر من ال الذي يعاني من الديسلكسيا تلميذعتمد الي

فهو يكون . سيكون هناك المزيد من التخمين. المطلوبة السرعةبعلى فك رموز الكلمات الصعبة 

مثقل بشكل مضاعف،  تلميذإن ال .تلقائيةقراءة  الكلمات الشائعة جدا  قراءة  يستطيع حتىوال أبطأ 

 عندما يجيب على أسئلةسيواجه المزيد من المشاكل نه أكما . تأثّرلنص سيل هوبالتالي فإن فهم

مشاكل في سيواجه  فهووبالتالي  .فهمالأسئلة صريحة بسبب صعوبات في أكثر من  ضمنية

 .االستدالل واالستنتاج

 ؟"التسمية التلقائية السريعة"كيف يتم اختبار . 10

 

 .بأسرع ما يمكن الرسومأن يقول أسماء  تلميذطلب من الوامجموعة من الصور  ضع
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 :13رقم النشاط 

 

 ؟أصح أو خط

 .نظام فك التشفير تتطلّب القراءة بطالقةال . 1

 خطأ  صح

على  التعّرفة، حيث يتم نظاميّ  هاولكن مألوفةلكلمات غير النظام فك الشيفرة مع ا يتم استخدام: خطأ

لكلمات التي النظام مع اكما يستخدم هذا . التهجئة عن طريق ربط الحرف بصوته معنى من خاللال

 .رؤيتها من قبل تسبقلم 

 

 .نظام للوصول المباشرباستخدام  المألوفةيمكن قراءة الكلمات غير النظامية . 2

 خطأ  صح

 .في المعجم اإلمالئي مالكامل والمنظّ  بصريتخزين التمثيل ال تمّ يعندما : صح

 

 .تلميذعن التقرير تشخيصي رسمي أي  يأن ال يعطس الصف يجب على مدرّ . 3

 خطأ  صح

 .تشخيصب القيامينصح فيه إجراء تقييم أولي  دّرسلمممكن لصح، ولكن 

 

 .عن وجود ديسلكسيا عند التالميذ دائماقلب الحروف  كشفي. 4

 خطأ  صح

بعض كما أن ، تالميذفي مراحل القراءة المبكرة بين جميع ال شائع جدا   قلب الحروف خطأ: أخط

 .يقترفون هذا الخطأال قد  الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذال

 

 .دائما سيئأمر  يعاني من الديسلكسيابأنه  تلميذال تصنيف. 5

 خطأ  صح

 . يكون سبب إرتياح للتلميذ وألهله قدفي بعض األحيان : خطأ

 

 .دةتجلى من خالل أعراض محدّ كونها ت الديسلكسيامن السهل تشخيص . 6

  خطأ  صح 

 تبيانعلى الرغم من . بين األشخاصدة األوجه تتجلى بطرق مختلفة حالة متعدّ  يهالديسلكسيا : خطأ

كلها قد ، هذه الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذجد بين الما تو مؤشرات وأخطاء عادةوعالمات 

تيرة وو، إجتماع عدّة عوامل إن. تظهر أيضا  عند التالميذ الذين ال يعانون من أي عسر في القراءة

 .لوجود الديسلكسيا المؤّشرات اليه كإحدىه تنبّ ما يجب الهو لوقت طويل  هاواستمرارتكرارها 
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 .من حرف واحدغرافيم يتألف ال - 7

 خطأ  صح 

 .ا  واحد ا  أحرف تمثّل صوت مجموعةيتألّف من حرف أو : خطأ

 

تكون قد  ،تنتهي بشكل مختلف ثالث كلمات بين من كلمةأي  حدّدأن ي تلميذطلب من التندما ع. 8

 .أختبرت قدرة التلميذ على الكشف الدخيل

  خطأ  صح 

 .صح

 

 تلميذالمن  ا  طالب ،وحدات صوتيّة من خالل إعطاء سلسلة من المقاطع، أو الدمجيتم اختبار . 9

 .إعطاء الكلمة كلها

 خطأ  صح 

 .صح

 

 . أصغر وحدات ممكنةإلى كلمة المنطوقة الم قسّ من التلميذ أن يطلب دما تعن ةئالتجزيتم اختبار . 10

 خطأ  صح

الكلمات والقافية في الكلمات بداية وتقسيم مقاطع،  في تقسيم الكلمة الىتجزئة اليمكنك اختبار : خطأ

 .التي تتألف من مقطع واحد وكذلك الوحدات الصوتيّة

 

 :يمكنك اآلن تقييم نجاحك على النحو التالي

 !جيدعمل  –إجابات صحيحة  10 - 7

 .نتيجة حسنة، ولكن قد تحتاج إلى مراجعة األسئلة التي أخطأت بإجابتها –إجابات صحيحة  6 - 5

 نقترح عليك إعادة قراءة النص -إجابات صحيحة  4 - 0

 

 

 :14النشاط رقم 

 

 .التعميم انت ال تستطيع. يمكنك أن ترى أن ردود فعل هؤالء اآلباء مختلفة تماما 

 

كما يحمل إمكانية اإلحتفال ، وفيما بينكماجو القلق وواإلحباط يخفف من مع اآلباء  التواصل الدوري

 .لدى التلميذ ملحوظ تقدم بأي
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ما يجب من تدوين  تالميذلان مكّ تال يعندما على سبيل المثال : مبّررةالنزاعات غير ال يمكن حلّ 

اللوم رديء ويقوم األهل بإلقاء بشكل هذا يتم  نهاية المطافففي . ةلواجبات المنزليّ من االقيام به 

 .على المعلم

 

 ."هنالما وصلت إلى ، دون والديّ من ": 1هرلينغ في القسم ر إريك وُ تذكّ لن

 

 همتشجيعخالل ك من تعدمسا هميمكنحيث  ممكنا . ذلكحيثما كان  معلّمالوالدين كمساعدين لل إستخدم

بعض  .تعّزز ثقته بنفسهوعند التلميذ قوة الخارج المدرسة تعتمد على نقاط  على القيام بأنشطة

 .األلوان أو الرموز بإستخدامالجدول الزمني  مراجعة بطاقات القراءة، وتنظيم األنشطة قد تكون

 

 يعانون أنفسهم سلكسيا هم يالتالميذ المصابين بالديكون واحد أو أكثر من آباء  ، قداألحيان بعضفي 

اللغة المستخدمة في يتقنون  ايكونوال ممكن أن أو  جهودا  كبيرة،ممكن أن يقدّموا . من الديسلكسيا

ربما ال يستطيعون القراءة والكتابة بلغتهم الخاصة أو قد تكون هناك أسباب أخرى ال و. المدرسة

  .أوالدهممساعدة تمّكنهم من 

 

إنصحهم أن  .بالديسلكسياعلى علم  تالميذمهما كانت الحالة، فمن المهم أن يكون المسؤولون عن ال

 .بشكل واضح عن مساعدة خارجية حيث يكون هذا مفيدا   وابحثي

 

 :15النشاط رقم 

 

 أخذ المجازفةعلى تشجيع ال

 

 ينبغي  ذاما: "ما يليحول في الصف مناقشة نظم ناقش كيف يمكننا أن نتعلم من أخطائنا و

 "ارتكاب األخطاء؟ منالتالميذ في الصف حتى ال يخاف  به القيامعلينا 

  مثيرة الفكرة اللهذه  شكرا  . 'في المنطق" جيد"يمكنك أن تشكر أولئك الذين ارتكبوا خطأ

 .السخرية إبتعد عنو" الك"كلمة  تجنب ... "ما كنت أحاول حقا أن أسأل . لالهتمام

 ال يجرؤون الذين  أولئكمن  بدال  يقومون بمحاوالت لإلجابة الذين أنك تفضل التالميذ  وّضح

 .تقولهكنت ما  يفهمونبحث عن التالميذ الصامتين الذين قد ال إ. على التكلّم

  على سبيل . الشيء نفسه فعل التالميذ علىع شجّ و ،  معلوماتكونقص  أخطاءك تخف  ال

بحث أن ي تلميذ ماطلب من أ ،"إجابة"كيف تُكتب الهمزة في كلمة المثال، إذا لم تعد تتذكر 

 ".معقّدة جدا  قواعد كتابة الهمزة "عنها، مضيفا أن 

  ّأطلب منهم طرحها ثمّ ومن . أسئلة حول ما تعلموه للتو تحضيرع التالميذ على شج. 
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 يريد اإلجابة على أسئلتكالذي يعاني من الديسلكسيا عندما  إستجب للتلميذ. 

 

 إجابات صحيحةيعطوا  لكي الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذال" مساعدة"

 

 ونلأسيُ  سوف مأنه سبقا  م التالميذتحذيرهي التقنيات التي يستخدمها ريك الفوي  ىأحد .

 مما ،السؤال معالجةإستيعاب و يحتاجون الى، غيرهم من التالميذوذلك ألنه، على نقيض 

جون، "قول، تلذلك يمكن أن . وتقديم الجواب تحليلهوقتا أطول، قبل أن يتمكنوا من  يتطلّب

في  ي خمس عواصمسمالقارات، ولكن أوال، جيمس، أريدك أن ت تسميسوف أطلب منك أن 

 (يكون هذا صعبا؟س كممن فيلم ريك، . ")دورك إنهاآلن، جون ... أوروبا 

  همبعض. دون إحراجهم وقتا إضافيا   الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذاعطوا 

 .لردل ا  مضاعفا  قد يحتاج وقت 

 أن تطلب إجابة صحيحة، تأکد  ىأعطقد  الديسلكسياالذي يعاني من  تلميذإذا الحظت أن ال

 . أمام الصف منه اإلجابه

 قومون يالديسلكسيا الذين يعانون من  تالميذ، تحقق من أن اليّ مهمة للعمل الفرد حدّدت ماعند

إذا خطأ  لتعلمهم بأنهم على وبشكل سريّ  ةفظيللاغير  اتاإلشاربالمطلوب واستخدم معهم 

 .الحالكان هذا هو 

 

 .أصحابهمأمام  بحالة فشل الديسلكسياالذين يعانون من وضع التالميذ تجنب 

 

 إذا  القراءة بصوت عال أمام الصف االّ  الديسلكسياالذي يعاني من  تلميذمن ال تطلب مطلقا   ال

 .ذلك طلبهو قد  كان

 الكتابة على السبورة الديسلكسياالذي يعاني من  تلميذمن ال تطلب مطلقا   ال. 

 كان  إذا الكلمة بصوت عال إ هجيءأن ي الديسلكسياالذي يعاني من  تلميذالمن  تطلب أبدا   ال

 .طلب ذلك هو قد

 

 تعزيز الثقة بالنفس في الصف

 

  إعمل خرين ولكن اآلعلى التنافس مع  الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذيجب عدم تشجيع

األسبوع قارنة بأفضل هذا األسبوع مبشكل هل أنجزت . "الخاصة بهمرفع المعايير على 

 "الماضي؟
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  رسوم بيانية فيإظهار التقدم. 

 تشجيع ال معبشكل أفضل بكثير  ونعمليسوف  مكن على علم أنه. ستخدام التعزيز اإليجابيإ

 .تُدّون إنجازاتهم وتُذكروعندما 

 الجميع تجنب السخرية ولفت االنتباه إلى احتياجاتهم أمام. 

 يقدر أن يتّممها بشكل جيّدالتي  مهاراتد الحدّ طلب من كل شخص، أن يأ. 

 تحقيق من أجل  الديسلكسياالذين يعانون من تالميذ كن على علم بالجهود التي يبذلها ال 

 .أهدافهم

  ّمنهم، كم من الوقت  هعتوقّ تبوضوح ما  حدّد: ع النجاح من خالل وضع أهداف معقولةشج

 كم عدد الكلمات أوو، وعلى كم سؤال يجب اإلجابةيجب أن تعطي للقراءة الصامتة، 

 .الفقرات في الوقت المحدد

  أو كتابة فقرة أقصرقراءة  :الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذلل علنيةغير إعط مهام أقصر

 ونويشعرمنهم ما هو متوقع  ينجزواأن  همنامكبإعدد أقل من الكلمات، بحيث يشعرون أن 

 .آلخرينمع اقيمة متساوية ب

  وهنئهم علنا  دّون لحظات نجاحهم. 

  التي يمّرون بها اإلحباطلحظات من تيقّن. 

 

 الحفاظ على احترام الذات عند وضع العالمات

 

 القلم األحمرعن إستعمال عد تإب! 

 عن هذه المهام تحديدا   إال إذا كان االختبار التنظيم واإلنشاء، ئةهجالتعلى ات عالمحسم ال ت .

 .الشكلعلى ز على المحتوى وليس ركّ 

 آخر للتهجئة والشكلواحد للمحتوى و: تصحيحلل استخدام لونين. 

  لمات أن يكتبوا الك الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذطلب من الأالتمارين اإلمالئية، لتقييم

 مكتوبة بشكل صحيحالحسب عدد الكلمات إ ثمومن . فقطها يعتقدون أنهم يعرفون التي الذين

 المطلوبةالعدد اإلجمالي للكلمات إحتساب بدال من الطالب كتابتها حاول التي من الكلمات 

 .لدى الصف

 ضع عالمة  .هممة على عملالضع عو الديسلكسياالذين يعانون من  أجلس بجانب التالميذ

 .الصحيحةط الضوء على اإلجابات سلّ و إيجابية

 األخطاءعلى ' وضع عالمة'من مجرد  بدال   هاناتقتّم إالمهارات التي  حدّد. 
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 ،عندما يکونون  من الموجهين غيرهم، أو أهلهم شجعهم علی طلب المساعدة من زمالئهم

 .عن حّل مسألة ماعاجزين 

  ّحاجة إلى هم بوأكثر جهد  ونبذلي لتالميذ الذين يعانون من الديسلكسيااعتبارك أن افي  خذ

جب الوا ل كميةقلّ . من الواجبات المنزلية كميّةنفس الإلنجاز من اآلخرين أطول وقت 

يحلّوا نصف المطلوب أو األرقام المفردة على سبيل المثال، اطلب منهم أن . منزليال

على  تركيزال دقيقة من 15 لتحديد ما قد أُنجز بعدساعة  أو اطلب منهم استخدام. (1,3,5,7)

 '.بيتال' فيمرشد مساعدة ال وهذا يتطلّب. المنزليّة الواجبات

 رتبط بنتائجه أو أدائه في مهمة معينةتال التلميذ  ةقيمأن  دائما  وّضح  ،عند التقييم النهائي. 

 

 تحسين أجل من الفروض المنزليّةكل مهمة في كتاب  تستغرقهالذي الوقت إسأل التلميذ أو أهله عن 

 .للفروض "منطقيّة"وتحديد فترات  إدارة الوقت في المنزل

  

 :16النشاط رقم 

 

تأتي من مكان هذه الدمية : دمية دب أو حيوان آخر قائالأو دمية بأن تأتي  ،على سبيل المثال ك،يمكن

األصوات  اللمساعدة في تعليمه و  ف كله مدعّ الصّ ف .عربيةتكلم التال  هيبعيد أو كوكب آخر و

 .عربيّةوالكلمات من اللغة ال

 

 صداراإل

 

تحقيقه مثال  تريد فيها على هدف  تعتمدختر كلمة زائفة إ. غريبو وهميبإعطاء الدمية إسم  إبدأ

أتت من مكان  تريف أنّ بما  :اآلن قل". تريف"أن يكون  وبالتالي فإن االسم يمكن (.ي فإ)القافية 

نفس الطريقة بعطي سلسلة من الكلمات تنتهي نسوف  نافإن ية،عرباللغة التستطيع أن تفهم وال بعيد 

 :هاؤأصدقا مأنك لتريف لنظهركما اسمها 

 ...،[حنيف[ ]سخيف]، [منيف]، [خفيف• ]

يمكنك أيضا أن تطلب  ة،عربيلعثور على كلمات في اللغة الاوالتغلب على صعوبة العمليّة ل يسهتل

 .ال وجود لهابتكار كلمات التالميذ إمن 

 

 تحديد الدخيل
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أصوات لغتنا  أنبما  ولكن. تعلم لغتناتريد أن تزال ت لكنها ال ألفة  أكثر  يدمية هأن ال إشرح اآلن 

صوات أعلى تحديد  امزيد من األصوات لمساعدتهال تحتاج إلى سماع فهي، عن لغتهامختلفة جدا 

حيث كلمات ب ثالث يعطي على كل واحد  منّا أن وبالتالي. في نهاية المطافها وتعلمالعربية  لغةال

 :الكلمتين األخريينعن  (أكانت حقيقية أو ُمخترعة) منها منهم كلمة واحدة تختلف

 [راد]، [نار]، [دار• ]

 [لوز]، [جوز]، [لوح• ]

 [سامر]، [منير]، [نادر• ]

 

 مزج

 

أن ب صعوبةجد تزال تال  ابداية فهم بعض الكلمات لكنهفي  قد أصبحتدمية الأن ب تشرحهذه المرة 

على ، المقاطع أو األصواتثّم تقوم أنت بلفظ . لفظ األصوات بشكل منفصلت فهي .الكلمة كلهاتنطق 

طلب أ .لوعي الصوتيل بتقييمكالخاص  2سبيل المثال، بشكل منفصل، تماما كما فعلت في القسم 

مثال   .ها بأصوات أو مقاطع منفصلةدمية أن تقولالتي تحاول ال كاملةالكلمة ال وامن التالميذ أن يقول

 :قالت تريفالمقاطع،  على صعيد

 

 [(شقيقة)]  [ يت]و [ أُخ] •

 [(رمةك)]  [ م  ]و [ رك• ]

 [(بيوت)]  [ وتي]و [ بُ • ]

 

 :قالت تريف، ةالصوتيالوحدات األصوات أو  على صعيد

 

 [(كوب)]     [ ب]و [ و]و [ ك• ]

 [(ب درُ )]  [ ُِ  ]و [ ر] ،[د]، [ِ   ]، [ب• ]

 [(شادي)]    [ ي]و [ د] ،[ آ]، [ش] •

 

ثّم . دميةبأنه تظاهر يشخص آخر لمسبقا يمكن أن تسجل ، التمرين أكثر فاعليةأجل جعل من 

 .ة الصفبحاجة إلى مساعد تالكلمات وأن أن تسمع تماما   كأنه ال يمكن تتظاهر

 

تعلم تدمية بدأت الأن  من الكلمات والكلمات الزائفة قائال   ةيمكنك أيضا نطق أو تسجيل سلسل

التي ال وجود الزائفة الكلمات وبين الكلمات الحقيقية  ال تميّز ،في بعض األحيان ها،األصوات ولكن

موجودة في كلمة الكانت  سواء  بالتسلسل الذي سمعوه مزج األصوات  أطلب من التالميذاألن . لها

 :قالت تريفعلى سبيل المثال، . ية أو أنها ليست كلمة حقيقيةعرباللغة ال
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 [(بوق)]     [ ق]و [ و]و [ ب• ]

 [(ناش)]   [ ش]و  ،[آ]، [ن• ]

 [(ذقنُ )]   [ ُِ  ]و [ ن]، [ق] ،[ ِ   ]، [ذ] •

 

 تقسيم

 

تقوم بلفظ . لفظها التي من الصعب جدا   ا بعض الكلماتفيه ،لغة الدمية، كلغتنا إنهذه المرة تقول 

، ال  مث. اوتعلمه هاسماعمن دمية تتمّكن البحيث  ببطءرها اكربعض الكلمات وتطلب من التالميذ ت

 :تريد أن تتعلّم تريف الكلمات التالية المقاطع على صعيد

 

 [صة[ ]قص] [ قّصة• ]

 [مس[ ]مش] [ مشمس• ]

 [ساح[ ]تم] [ تمساح• ]

 

 :صوات، تريد أن تتعلّم تريف بعض أسماء الحيواناتاأل على صعيد

 

 [ص[ ]و] [ص] [ صوص• ]

 [س[ ]ِ   [ ]ر] [ِ   ] [ف] [ فرس• ]

 [ح[ ]أ] [س[ ]م] [ِ   [ ]ت] [ تمساح] •

 

 حذف

 

بعض األمثلة، ويفضل  عطأ. الكلمات ةنسى بداية أو نهايها ما تزال تولكن جيدا   تقدما  تريف حرز ت

. تتوقع من تريف أن تقولهاللتي   إعطاء كلمات مماثلةأطلب من التالميذ أن تكون مسجلة مسبقا، و

 :مثال  . كالحيواناتاألفضل أن تحصر األمثلة بفئة معيّنة 

 

 [ساح]عندما تقول [ تمساح]

 [فورة]عندما تقول [ عصفورة]

 [صان]عندما تقول [ حصان]
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 االستبدال

 

مات التي لالك تحديدساعدك على ي طلب من الّصف أنأ .أحيانا   الكلماتبعض مزج ت تريف إن قل

 .كانت قد قالتها

 :مثال

 [(شخر)]  "؟فماذا قالت تريف فعليا  ، [خ] بـ[ ج]ولكن استبدلت [ شجر]قول تأن قصدت تريف "• 

 

 :كلمات زائفة وحقيقية أكلمات إستخدام يمكنك  هنا أيضا  

 

 التي كانت تريف تنويكلمة الما [. خ]من  بدال  [ غ] كان يجب أن تقول[ خيوم] قالت تريف"• 

  [(غيوم)] "؟هاقولتأن 

 أو األنصهار المزج

 

. فهي تقول فقط أّول صوت من كل كلمة.  صعوبة بأن تقول كلمتين متتاليتينجد ت تريف إناآلن قل 

عطيك المقطع الذي ينبغي على تريف أن تقوله بمزج أول صوتين من كل يأطلب من الصف أن 

 . كلمة

 

 [أح]  [ حيوان[ ]أكبر• ]

 [إن]  [ نمر[ ]إسم• ]

 [أم]  [ ماعز[ ]أُنثى• ]

 

 .فقطستخدام كلمات الزائفة إيمكنك 

 

 :17رقم لنشاط ا

 

عليهم أن . ا  من األحرف الخشبيةواحد ا  حرفيغمضوا أعينهم وأن يأخذوا أطلب من التالميذ أن • 

عينهم لمعرفة ما إذا كانوا قد أ التالميذ ثم يفتح. (اللمس)الحواس عن طريق على الحرف  يتعرفوا

  .بشكل صحيححرف حددوا ال

 

، الحرف يرفعه ويقول اسم( أ)حرف األلف للمساعدة في تعزيز قدرات التسلسل، التلميذ الذي لديه 

 .اوهلم جرّ  (ب)حرف الباء الذي لديه  التلميذليه ي
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- ةالشفهيالحركية و - ةالحسيالبصرية، السمعية، )األربعة الحواس  إستخدامهذا النشاط  تطلّبي

 (.ةحركيال

 

على فمهم وعلى  هميدي أثناء وضعمنها  ون كل واحد  ، ثم يسمّ الحروف خارجا  يضع التالميذ جميع • 

الحركية  - يةهيشمل هذا النشاط الطرائق الشف .نطق كل حرفب حلقهم ليشعروا بالتحركات المرتبطة

 .اليدوية - والحركية

 

إلى  يذتلميشير  عمل مزدوج،ثم في  .كّررون األبجدية معا  يخارجا  و يضع التالميذ الحروف• 

  .عكس األدوارتُ ثم . يمكن بأسرع ماصوته واآلخر يقول اسمه أو  الحرف

 .ويشمل هذا النشاط الطرائق البصرية والسمعية

 

( أصعببشكل )أو . حرف من هذاإبتداء  األبجدية أكمل معين، ثم حرف من بتسلسل الحروف  إبدأ• 

الحروف  ضع وقل( حتى أصعب)كيس، أو  منفيه تخرج  التيضع الحروف في الترتيب الصحيح 

  .(أ)إلى  (ي)عكسي من الترتيب الفي األبجدية 

 

 طريقة البصريةالعلى هذا النشاط يقتصر 

 

يقولوا عيونهم وأن يغلقوا  تالميذمن ثم اطلب من ال .وقّل األبجديةوضع الحروف في تسلسل • 

  .حرفال لمسواأن يأطلب منهم إذا واجهوا مشكلة،  .حرف معيّنأتي قبل الذي ي الحرف

 

  .الحركية-يشمل هذا النشاط الطرائق البصرية واليدوية

 

إصدار ما إذا  ليحدّدوا وضع يد واحدة حول حلقهم تالميذطلب من الأتسلسل والحروف بالضع • 

  !(.هوليس اسمإعتمد صوت الحرف ). الحرف يتطلّب إهتزاز في الحلق صوت

 

صعوبات في  الذين لديهمو الديسلكسياالذين يعانون من مع التالميذ النشاط إستخدام هذا ة نصح بشدّ يُ 

 (:2القسم  انظر) متقاربة سمعيا  تمييز الحروف ال

 [ح]مقابل [ ه]

 [ج]مقابل [ ش]

 [ق]مقابل [ ك]

 

 الحركية -ية ههذا النشاط الطريقة الشف يتطلّب
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إغالق عليهم ثم  .صبعباإل هلمس عندكل حرف  وتسميةاطلب منهم وضع الحروف في تسلسل • 

د حدّ يأن على التلميذ يجب . ما ا  حرف يلمسواحتى  النصفثم  ا  ، يمينا  أيديهم يسار تحريكأعينهم و

. ه لمعرفة ما إذا كان على حقيفتح عينيثم ومن صوته، بطق حاسة اللمس، ثّم ينمن خالل الحرف 

. الحرف الى مكانه على الطاولةأعد  أخفقإذا وفي الحقيبة؛  حرف، ضع النجح في هذه المهمةاذا 

 .كل الحروف في الحقيبةتصبح حتى هذا النشاط ستمر ي

 .الحاسة الشفهية الحركيّةالحركية ووالحاسة البصرية الحاسة  هذا النشاط أساسا   تطلّبوي

 

 :19رقم النشاط 

 

 :جميع أنواع الطرق البسيطةبة التالميذ الذين يعانون من الديسلكسيا يمكنك مساعد

 ةع معقديضابطاء عندما تأتي إلى مواإل -

 تقسيم الدرس إلى أجزاء أصغر -

 ببطء وبصوت عال المطلوب اءةقر -

 نفسهوقت بالواحدة  مهّمة أكثر من إعطاءعدم  -

 اللحاق بك للتالميذتوقف بين وقت وآخر خالل عرضك للمواضيع لتتيح  -

 تشرحهاعن المادة التي كنت سؤال وجواب قصير بمقاطعة الدرس  -

عن      إّما الكلمات الرئيسية بوضوحمع تمييز  ألطول فترة ممكنة اللوحترك المالحظات على أ -

 أو التسطيرطريق األلوان 

 خطة الدرس والمالحظات قبل البدء في التدريس الديسلكسياإعط التالميذ الذين يعانون من  -

إستخدام  –غرات في مالحظاتهم ستكمال الثسمح لهم باستخدام جميع الوسائل الممكنة إلإ -

 .ستخدام جهاز كمبيوتروإ، تسجيل الدرس، مالحظات تلميذ آخر

 

 :20النشاط 

 

تلميذ فقط حياة ال ينقذ ال هذا' :، ما يليالديسلكسيامجال المعلم في وويندي غولدوب، المدرب إقترح 

 .على حدّ سواء ساعد جميع التالميذالذي يعاني من الديسلكسيا، بل ي

 

فهل أتى الجواب بنعم،  ن عرضي استراتيجيات بصرية وسمعية وحركية؟ إذاتضمّ هل  •

 ويسمعني؟ انييرستطيع التلميذ أن ي

 يمكن التحكم فيها؟ مقاطعإلى  ةداالم قّسمتهل  •

 شخصي أو مألوف؟ المادة بأمرهل ارتبطت  •

 ؟وبطرق مختلفة ما يكفي من التكرارقمت بهل  •
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 ة؟حدّدفي ترتيب منطقي باستخدام مفردات مهل يمكنني تلخيص النقاط الرئيسية  •

 فعله؟أن ييجب عليه تحديد ما التلميذ ستطيع هل ي •

 الدرس؟من أجل إتمام لذاكرة له محفّز لهل تركت  •

 ؟الكلمات األساسية المطلوب تهجئتها متوفّرةهل  •

 مناسبة؟الطريقة العمله ب دوينله بت تهل سمح •

 ؟غير المعلنو الدعم الفعالله هل کنت أضمن  •

 بشكل إيجابي؟ التلميذ هل يمكنني تصنيف عمل •

 ؟في الصفتمتعنا جميعا اسهل  •

 

 :21رقم النشاط 

 

 .أو الجدار لوحال منتصف الصف أمامو في مقدمة  الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذضع ال •

اليهم أقرب  تكونأن  كيمكنكما أفضل بشكل  وكريأن  هميمكنكذلك . لهاءاإليقلل من  هذا

 .إبتعدوا عن المطلوبحال لتتدّخل بتوجيه سؤال ما في 

 !أشياء كثيرةتحدث  حيثخر اآلنافذة على الجانب البالقرب من  متجنب وضعه •

بعض فقد وجد  ،للضوضاء حساسون جدا   الديسلكسياالذين يعانون من  تالميذألن بعض ال •

حصول على أرضية السي أو اكرالأرجل تحت  ما يخفف الضجيجأنه من المفيد وضع  المعلمين

 .لينة

 .سببا  للتشتتعلى الحائط الكثيرةالملصقات  تشكليمكن أن  •

الذين هم وجيدة، الدوافع الذوي لهم من  زمالءبجانب  الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذضع  •

 .كلمة صعبة عندما يواجهونة على استعداد لمساعدتهم في سريّ 

يحملون بيدهم وهم التركيز بشكل أفضل  الديسلكسياالذين يعانون من  التالميذيستطيع بعض  •

 ."stress ball"كرة يضغطون عليها مثل 

 

 :22رقم النشاط 

 

 من الديسلكسيا؟ يعانون نالذيالتالميذ من هم األشخاص األربعة أو المجموعات المعنيّين بتعليم . 1

' بيتال'بشكل أشمل أو  هل، واأل(الداعمينرئيس، معلم الصف والموظفين ال)التلميذ، والمدرسة 

لم ا، عالديسلكسيا ب فيدرّ تم المالمعلّ ' )المتخصصين'و ( اإلخوة واألخوات واألصدقاء والجيران)

 (.مجموعات الدعم المحلية الخوالنفس، طبيب األطفال، 
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 بين الّصوت والحرف؟ما أهميّة إستخدام الطريقة المنهجيّة والتراكميّة والتدريجيّة لتعليم الربط . 2

 

مشاكل هائلة في إنشاء نظام واجه سي إذا لم يكتشف التلميذ هذا المبدأ. ةاألبجديّ الحروف لمعرفة مبدأ 

 .الكلمات تحديدآليات  كلبالتالي فك التشفير 

 

  ما أهميّة  تعليم اللواحق والبادئات؟. 3

 

إلى  المخزون اللغويزيادة ليمكن تعميمها على كلمات أخرى  مورفيمسالالحقات والبادئات هي 

 .بسهولة تهاوتجزئ اهتلقائيا وفهم يجب أن يكون التالميذ قادرين على التعرف عليها. حد كبير

 

 ما أهميّة تعليم "الصوت" أو "الوحدات الصوتية" بشكل مستقل عند تدريس القراءة؟. 4

 

.  ةريفنظام فك الش خاللبشكل تكويني ومن درس أن تُ يجب وهي وحدات مجردة " األصوات"ألن 

بشكل صحيح لقراءة الكلمات وهكذا  معا   دمجهامعزولة من أجل تعلّمها التالميذ على أن كما 

 .لديهم الوصول المباشر تتحسن مقدرة تدريجيا  

 

التي كنت لتأخذها  األداة الوحيدةمكان ما وفي متناولك موارد قليلة، ما في لو كنت لتذهب وتعلّم . 5

 بصرف النظر عن بعض الكتب؟

 

 .الخشب أو البالستيك مناألبجدية الحروف نقترح 

 

 إذا كان بإستطاعتك إستخدام أداتين، ماذا كنت لتختار؟. 6

  .هصوتالربط بين الحرف وز من بطاقات القراءة والتهجئة التي سوف تعزّ  مجموعةنقترح 

 

األبجدية الخشبيّة وأدوات أخرى إلى الصف، وكان الحروف لنفترض أن يوما  ما قد نسيت جلب . 7

 عليك أن تعلّم األبجدية، ما الذي يمكن أن تفعله؟

 

 .لقيام بذلكعلى اع التالميذ جسمك وشجّ  فيأشكال الحروف  أرسم

 

" و"الحرف" )إسمه ضع سلسلة من األنشطة لتعليم الحرف "فاء" وحدّد الروابط بين "الصوت. 8

 وشكله(.



155 
 

قل األل إلى انتقاإلبسط واألكثر شيوعا وثم األ المفاهيمب ءبدعلى المتعددة الحواس الب وسليعتمد األ

 .واحدالدرس الفي حرف  واحد وصوته قط على فعمل يتمُّ ال، ة  عام. كثر صعوبةاألو تواترا  

 

 .بحسب موقعه بالكلمة < ـفـ و ـف فـ>أن يكون ، ولكن يمكنك أيضا <ف>؟ إنه شكل الحرفما هو 

 :بطرق متعددة الحواس وإسمه الحرفبين شكل  الربطاآلن سنعلّم 

حرف  افيهصور لكلمات خمس عرض أأو شفهيّة التالميذ خمس كلمات أعط . الطريقة السمعية -• 

عن  بالسؤالتحليل الصوتي بال بدأثم إومن . ومفتاح ،سيف، فأر، فارس، فراولة: المث[. ف]

يمكنك أيضا أن . لزم األمر نببطء إ هذه الكلمات تكرارقد يتطلّب  .ةفي كل كلمالمتكّرر  الصوت

 .الصوت في الكلمةعن موقع تسأل 

. 

أطلب من التالميذ أن يحدّدوا بصريا  حرف الفاء باستخدام نفس الكلمات . طريقة البصريةال -• 

 . ربطا  بصوته

عدة  في الهواء أو ورقةإما على < ف فـ ـفـ ـف>أن يكتب  تلميذطلب من الأ. ةحركيّ الطريقة ال -• 

< f>إسم الحرف كرر وهو ي تركيز على حركة اليدللمغلقة  هعيونومرات  3-2ته ثم كتاب .مرات

 ./ف/ وصوته

الفم  عصف موقأن يو التركيز على حلقه وفمهالتلميذ أطلب من . الحركية -الطريقة الشفهيّة  -• 

 [. ف]ما يلفظ صوت واألسنان والشفاه عند

 

تلميذ طلب من الأالمطبوعة، و الكلماتفي < ف>بطاقة القراءة التي تشمل تقديم بعد ذلك يمكنك 

هذه البطاقة في وقت الحق إما  يمكن استخدام. على الجانب اآلخر من البطاقةالمفتاح لكلمة ارسم 

 ".القراءةبطاقات مراجعة حزمة "في المنزل خالل  في الصف أو

 

حول  '(مطاردة)'دائرة  يضع التلميذ أن طلب منأ ربط بين شكل الحرف وصوته،ز التعزّ  كي

الصوت ثم  يجب أن يقول. أو المطاردة تتبعيُسّمى بالهذا . غرافيم في سلسلة من الكلمات المكتوبةال

في سلسلة من الكلمات  /ف/إذا سمع ه ثم اسأل. على الحرفدائرة  في كل مّرة يضع فيهااسم الحرف 

 تحليلالهذا هو التمييز السمعي و. حيث هو في الكلمةتحديد عليه  ، وإذا استطاع ذلكتقولها له

 .الصوتي

سيتم استخدام . مفتاحالالكلمة والحرف ، (بين قوسين' )الصوت' عليها مالءبطاقة اإلقدّم له ، أخيرا  

 ".بطاقات اإلمالءمراجعة حزمة "في الصف أو في المنزل خالل  هذه البطاقة الحقا  
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 ما هو "مبدأ متّى" وكيف يظهر في ما يتعلق بالقراءة والكتابة؟ .9

 

 أكثر وأكثر قرأيقراءة سوف يجيد الالذي تلميذ ال. ( غنىً  أكثرويصبح الفقراء أكثر فقرا واألغنياء (

في . كلماتلل من شأنه تعزيز الوصول التلقائي المباشر هذا .رفع مستواه أكثر فأكثر مما يؤدّي الى

أبطأ األصوات عملية تحديد فتصبح  .قرأ أقل وأقلي تلميذ الذي يعاني من الديسلكسياال إن ،المقابل

ً وأكثر   تالميذمن الضروري مساعدة ال بعينههذا السبب ل .تعقيداً كثر مع الكلمات األطول واأل تعبا

 .في أسرع وقت ممكن سياالديسلكالذين يعانون من 

 

 ماهو التعليم النظامي؟. 10

 

أو (  حرف) غرافيم تحتوي علىقراءة أو كتابة كلمات  تلميذالمن طلب اليعني عدم  التعليم النظامي

  .هلم يتم تدريس( صوت) فونيم

 

  .ب الوقوع في الفشلالثقة وتجنّ الى عقد ضمني يدعو  تضّمنكما أنه ي

 

 <دار  >الكلمة عناصر قد تّم تدريس مثال، إذا كان . جامدا  نظاما  هذا ال يعني أنه يجب أن يكون 

 [.راد  ] يكتبالتلميذ أن بشكل صحيح، يمكنك أن تطلب من 

 

لو سألت طالب يعاني من الديسلكسيا كيف سيحّضر إلمتحانه وكانت إجابته بأنّه سيعتمد على . 11

 لماذا برأيك هذا لن يكون كافيا ؟المالحظات التي كتبها. 

 

فعلى التالميذ . من أجل تذكرها كلماتهم الخاصةب المطلوبه مفاهيمالصياغة عليهم تعني أن مشكلتهم 

 .ستباق األسئلة التي يمكن طرحهااستراتيجيات إلوا رطوّ يأن  الذين يعانون من الديسلكسيا
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 2ملحق رقم 
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 3ملحق رقم 
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4ملحق رقم  
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 5ملحق رقم 
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 6ملحق رقم 

 مدرسة الحيوان

 

. مدرسةال فكانت، "عالم جديدال"مشاكل لتتحدّى  ا  رت الحيوانات أن تفعل شيئا بطوليذات مرة، قرّ 

 .الجري والتسلق والسباحة والطيران ت يتضّمننشاطافيها منهج عتمدوا إ

ممتازة في السباحة،  ةالبط تكان .النشاطاتجميع الحيوانات جميع أعطيت ، العمليّة األداريّةلتسهيل 

 جدا   ضعيفة تكان افي الطيران، لكنه تقدّمةدرجات معلى حّصلت ، واألستاذفي الواقع أفضل من 

. الجريمن أجل ممارسة السباحة إغفال المدرسة وأيضا دوام بعد بقاءها  ما إستدعىم. في الركض

 لكن. متوسطه في السباحةعالمتها صارت و قدمي البطىة الوتراء بسوء أصيبت إستمّر األمر حتى

 .بطةالباستثناء  بشأنهاال أحد يقلق و في المدرسة ةمقبول ةمتوسطالعالمة ال

 

 الجهدألن لديه الكثير من  نهيار عصبيّ بإ أصيبفي الركض، ولكن  مقدّمة الصفاألرنب في بدا 

 .السباحةدروس للتعويض في 

 

 ستاذاأل طلب منهحيث صف الطيران اإلحباط في أصيب ب ولكنهفي التسلق  السنجاب ممتازا  كان 

ب في تصلّ كان قد أصيب ب كما .نزوال  الشجرة أن يبدأ من أعلى من  بدال  األرض صعودا  يبدأ من أن 

 .الجريفي د في التسلق و  عالمة جوحصل على التداليب اإلفراط في ه من ساق

 

تسلق إلى الجزء العلوي الفي سبق الجميع . وكان البد من تأديبه بشدة ذ المشاكسالتلميكان النسر 

 .للوصولعلى استخدام طريقته الخاصة  من الشجرة، لكنه أصرّ 

 

يجري أن إستطاع  سبح بشكل جيد للغاية وأيضايغير طبيعي أن الثعبان البحر تمّكن في نهاية العام، 

  .الطالب المتفّوقوكان تحصيله العام مرتفع كان   .ويطير قليال ويتسلّق

 

مادتي  إضافة رفضت اإلدارةألن  األقساطتحصيل  ضد تخارج المدرسة وحارب مرجال كالب تبقي

 ا  الحق واوانضملتدريبهم  (الغرير)الى  أطفالهم أودعوا لقد. مناهج الدراسيةعلى ال ئةتخبالالحفر و

 .خاصة ناجحة مدرسةبلبدء ل قوارضوالكالب الصيد إلى 

 

 األسئلة

 ؟ادالحيوانات نفس المو تعلّمتلماذا 

 .؟ اشرح اجابتكدهل استفادت الحيوانات من أخذ نفس الموا

 شرحإناسب الحيوانات؟ يهل هذا . مواد في المدرسةالفي جميع متوسط التحصيل التم قبول 

 .اجابتك
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 لسنجاب أن يطير من أعلى الشجرة؟لسمح لم يُ  برأيكلماذا 

 ؟التلميذ المشاكسالنسر أنه يُنظر على لماذا كان 

 إلى المناهج الدراسية؟ تخبأةالحفر والمادتي مرج أرادت إضافة اللماذا تعتقد أن كالب 

 .رت الحيوانات عدم الذهاب إلى المدرسة؟ اشرح اجابتكهل يمكنك أن تفهم لماذا قرّ 

 دراسي؟المنهج اد المعتمدة في المولماذا تعتقد أن المدرسة الخاصة كانت ناجحة؟ ما هي ال

 المؤلف تقديمها في هذه القصة؟حاول التي  الحكمةما 


