مصطلحات يف جمال صعوبات التعلم حنتاج ملعرفتها
القراءة:
القراءة عملٌة عقلٌة انفعالٌة دافعٌة تشمل تفسٌر الرموز والرسوم التى ٌتلقاها القارئ عن طرٌق
عٌنٌه،وفهم المعانى،والربط بٌن الخبرة السابقة وهذه المعانى ،واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحل
المشكالت.

صعوبات القراءة
قصورفى مهارات القراءة الالزمة لتالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ٌتمثل فى :عدم قدرتهم على تعرف
الحروف والكلمات والجمل ،ونطقها نطقا ً صحٌحاً ،وفهم ما ٌقرءون ،دون أن ٌرجع ذلك القصور إلى
اإلعاقات العقلٌة أو الجسمٌة أو االنفعالٌة ،إنما ٌرجع إلى عوامل منها :ضعف قدرات اإلدراك السمعً
أوالبصرى أو الصوتً أو جمٌعها ،أو نقص االستعداد لتعلم القراءة ،أو ممارسات المعلم التدرٌسٌة
غٌر المالئمة ،وٌتحدد بالتفاوت بٌن مستوى القراءة الفعلً والمتوقع فً مثل الصف ونسبة الذكاء.

الضعف القرائى
مصطلح ٌصف مظاهر انخفاض مستوى األداء القرائى بصفة عامة وٌتحدد بحصول الفرد على أقل
من  % 00من الدرجة النهائٌة فى اختبار قراءة مقنن ،و قد ٌظهر الضعف فى كل مستوٌات الذكاء،
وٌرجع إلى عوامل متعددة.

العسر القرائى
صعوبات فى بعض مهارات القراءة لدى التالمٌذ الذٌن فى مستوى ذكاء متوسط أو فوق المتوسط،
ولٌس لدٌهم أٌة إعاقات بصرٌة أو سمعٌة أو عصبٌة أو انفعالٌة ،وٌعانون من بعض أوجه الضعف فى
مهارات اإلدراك البصري أو السمعً أو الصوتً أو جمٌعها ،وتؤدى تلك الصعوبات إلى تباعد
تحصٌلهم عما هو متوقع لهم فً مثل مستوى ذكائهم.
التخلف ,التأخر القرائى.
انخفاض مس توى األداء القرائى عما هو متوقع للتلمٌذ فى صفه وسنه ،وٌرجع ذلك إلى عوامل متعددة
منها :مشكالت صحٌة (السمع أو البصر الضعٌف ،وعٌوب النطق ،واألمراض المزمنة ،وضعف
الصحة العامة ،واإلعاقات الجسمٌة) أو مشكالت انفعالٌة (القلق ،والتوتر ،وفقدان الثقة بالنفس) ،أو
عوامل مدرسٌة (الغٌاب المتكرر عن المدرسة ،وسوء التدرٌس ،وإهمال المعلم ) وانخفاض نسبة
الذكاء ،وعوامل بٌئٌة منها ( المشكالت األسرٌة الحادة ،وانخفاض المستوى االجتماعى أو االقتصادى
لألسرة).

فرط النشاط
عدم تمتع التلمٌذ باالتزان واالستقرار اإلنفعالى الذى ٌمكنه من التركٌز فى المثٌرات المعروضة
واالنتباه إلٌها ،وٌشكل مجموعة أعراض تتمثل فى مستوى مرتفع من النشاط الحركى مما ٌعوق

االستفادة واإلنجاز ،وسرعة تشتت االنتباه مما ٌحول دون اإللمام الكافى بالموقف ،وعدم القدرة على
ضبط النفس أى اإلندفاعٌة مما ٌؤدى إلى الزلل.
تعرف الكلمات البصرى.
القدرة على تعرف الكلمة فوراً دون اللجوء إلى تجزئتها إلى مكوناتها وأجزائها الصرفٌة والصوتٌة،
وتعرف الكلمة من خالل الشكل العام حٌث ٌتم تعرف الكلمة عن طرٌق االنتباه إلى شكلها وطولها
وأجزائها الواقعة تحت السطر وفوق السطر ،وعدد النقط والحروف ،وٌعتمد ذلك كله على قدرة التلمٌذ
على التمٌٌز البصرى بٌن الكلمات.
تعرف من خالل التركٌب.
توقع كلمة معٌنة من خالل بنٌة الجملة فقد تكون حرفا ً أو اسما ً أو فعالً طبقا ً لتركٌب الجملة النحوى .و
ٌعد هذا التوقع من استراتٌجٌات تعرف الكلمة الفعالة.

تعرف الكلمة من خالل التحلٌل الصوتى
عملٌة ٌتم فٌها ربط األصوات المنطوقة بالرموز المكتوبة ،وتجزئة الكلمة إلى وحدات صغٌرة مكتوبة،
وربط كل وحدة مكتوبة بنطقها ثم دمج الوحـدات المكتـوبة واألصوات المنطوقة لتكوٌن مقاطع ثم دمج
المقاطع للنطق بالكلمة.

التحلٌل الصوتى
تجزئة الكلمة إلى وحدات صغٌرة مكتوبة ،وربط كل وحدة مكتوبة بنطقها

المزج
دمج الوحـدات المكتـوبة واألصوات المنطوقة لتكوٌن مقاطع ثم دمج المقاطع للنطق بالكلمة.

التركٌب البنائى
القدرة على تحلٌل الكلمة المألوفة إلى مورفٌمات أى (مكونات صغٌرة تحمل معنى) ،والقـدرة على
تجرٌد الكلمة المركبة من حروف الزٌـادة ،وعالمات اإلعراب ،وعالمات التأنٌث والتذكٌر ،وعالمات
التثنٌة ،والجمع ،وضمائر الرفع والنصب المتصلة واستخدام هذه األجزاء للتعرف على الكلمة المجردة
والتعرف على معناها".

تعرف الكلمة باستخدام السٌاق
استخدام ما فى الجملة من معلومات عن دالالت األلفاظ وما فى السٌاق من معلومات نحوٌة أو صرفٌة
مثل طرٌقة بناء الجملة وموقع الكلمة الغرٌبة من الجملة ،وموقعها من اإلعراب للتعرف على معناها.

االبدال
إبدال حرف مكان حرف فٌقرأ ( قام – نام ) وقد ٌبدل كلمة مكان كلمة دون أن ٌكون بٌنها صلة فى
الشكل أو الصوت ٌقرأ أحمد طالب مجتهد  ،أحمد طالب نشٌط .

الحذف Omisson.

ت من النص ،فٌقرأ القلم
قد ٌحذف الطفل حرفا ً أو أكثر من الكلمة،كأن ٌقرأ(حار-حر) أو ٌحذف كلما ٍ
كبٌر جداً –القلم كبٌر

التكرار
ٌكرر الطفل الكلمة أكثر من مرة وبخاصة عندما تقابله كلمات أو جمل ال ٌعرفها مثل ( القلم القلم
كبٌر).

اإلضافة

ٌضٌف الطفل أصواتا ً إلى الكلمات غٌر موجودة بها أصالً كأن بقول رأٌت بدال من رأت ،وقد ٌضٌف
كلمات غٌر موجودة فً النص فٌقرأ حضرت إلى المدرسة فً الصباح الباكر وال ٌشتمل النص على
كلمة الباكر.

القلب
وهو مٌل الطفل لقلب الحروف أو الكلمات التً تختلف فً اإلتجاه  ، b-j-u-nوالكلمات المتشابهة
الحروف فٌقرأ بحر – حرب .

التمٌٌز بٌن الشكل واألرضٌة
تحدٌد شكل معٌن فى خلفٌة معقدة

االدراك البصري
القدرة على تحدٌد وتفسٌر المثٌر المكتوب  ،والتعرف على األشكال والعالقات واالختالفات والتشابه
واألشٌاء المتماثلة والتمٌٌز بٌن الشكل واألرضٌة ،وهى قدرات مهمة للقراءة فثبات الشكل هو األساس
فى التعرف على الحروف والصورة الكلٌة للكلمة.

الغلق البصري
استكمال المثٌرات الحسٌة البصرٌة التى ٌواجهها الفرد أثناء التعلٌم وصٌاغتها فى شكل ذى معنى حتى
لو فقد أجزاء من مكوناتها مثل استكمال الجمل الناقصة بتخمٌن الكلمة من سٌاق العبارة.

اإلدراك السمعً
ٌقصد به التعرف على األصوات والتمٌٌز بٌنها وتفٌد فى تحدٌد صوت الحرف ،والنطق الواضح
لالصوات ،والتمٌٌز بٌن األصوات المتقاربة المخرج مثل( س ،ث) .

التمٌٌز السمعً
سمعٌا بٌن القدرة على التمٌٌز أصوات متعددة ومختلفة عن بعضها ،ومعرفة أوجه الشبه واالختالف
بٌن درجات الصوت واتساقه ،والقدرة على التمٌٌز بٌن الحروف والمقاطع والكلمات.

التتابع السمعً
القدرة على استدعاء التفاصٌل التً سبق سماعها بنفس الترتٌب سواء أكانت أرقام أو حروف ،وقدرة
الفرد على اتباع التعلٌمات أو حفظ تسلسل الحروف الهجائٌة .

اإلغالق السمعً
القدرة على إدراك المعنى أو الشكل الكلى للكلمة أو لألصوات المسموعة عند االستماع إلى جزء من
هذه الكلمة أو الكالم .قدرة الطفل على التولٌف بٌن األصوات والكلمات ،و تعرف الكلمة إذا سمع
جزءاً منها ،والفهم إذا ما تحدث أحد إلٌه بسرعة.

التشخٌص
اإلجراءات التً تتخذ لتحدٌد ذوى صعوبات القراءة من تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة بقٌاس مدى التفاوت
بٌن مستوى القراءة الفعلً والمتوقع فً مثل السن ونسبة الذكاء ،والتأكد من خلوهم من أٌة إعاقات،
وتحدٌد أوجه القصور والقوة فً مهارات القراءة الالزمة لهم باستخدام مزٌج من األسالٌب المقننة
وغٌر المقننة؛ لٌتحدد فً ضوءها أسالٌب العالج والتدرٌس المناسبة.

العالج
الطرق واإلجراءات التً تستخدم لمواجهة أوجه القصور فً مهارات القراءة الالزمة لتالمٌذ المرحلة
االبتدائٌة من تعرف الحروف والكلمات ،ونطقها نطقا ً صحٌحاً ،وفهم ما ٌقرءون ،وللوصول بهم إلى
مستوى القراءة المتوقع فى مثل السن ونسبة الذكاء .
اإلدراك الصوتً.
مهارة وراء لغوٌة تٌسر للقارئ القدرة على إدراك أن الكلمات لها مكونات أصغر هً األصوات

الفهم
عملٌة عقلٌة ٌقوم بها القاريء للتفاعل مع النص مستخدما خبراته السابقة وإشارات السٌاق الستنتاج
المعانً المتضمنة فً النص وٌستدل على الفهم القرائً من اإلجابة عن أسئلة الفهم فً اختبار الفهم
القرائً.

النطق

إبانة الحروف ومقاطع األصوات من مخارجها )1(.وٌعنى أٌضا ً تحوٌل الرموز اللغوٌة إلى أصوات
وفقا ً لما هو متعارف علٌه فً الجماعة اللغوٌة ،وتمثل مهارة النطق الجانب المٌكانٌكً فً عملٌة
القراءة وتختص به القراءة الجهرٌة

النبر والتنغٌم
النبر هو الضغط على مقطع معٌن فى الكلمة لٌصبح أوضح فى النطق من غٌره لدى السامع ،أما
التنغٌم فهو ارتفاع الصوت وانخفاضه مراعاة للظرف المؤدى فٌه أو تنوٌع األداء للعبارة حسب المقام
المقولة فٌه.

التغذٌة الراجعة
إعالم الطالب نتٌجة تعلمه من خالل تزوٌده بمعلومات عن سٌر أدائه بشكل مستمر ،لمساعدته فً
تثبٌت ذلك األداء  ،إذا كان ٌسٌر فً االتجاه الصحٌح  ،أو تعدٌله إذا كان بحاجة إلى تعدٌل.

الوسٌلة التعلٌمٌة
أجهزة وأدوات ومواد ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم التدرٌب والمران Drill and
ً
 Practiceبرامج تصمم لتقدم تدرٌبا ً
وممارسة لمهارات معٌنة وتغذٌة راجعة للمتعلم عن كل
استجابة ٌقدمها ،وبعض أشكال التصحٌح أو العالج لالستجابات الخاطئة

األلعاب التعلٌمٌة Instructional Games

وهى نشاط منظم ٌتبع مجموعة قواعد فً اللعب ،وغالبا ً ما تكون هذه األلعاب فى شكل مبارٌات
تعلٌمٌة فً مقررات مختلفة كالرٌاضٌات والعلوم واللغات وهى من الخبرات المسلٌة الممتعة،وتعد
برمجٌات األلعاب أكثر البرمجٌات التفاعلٌة شٌوعا ً وتشوٌقاً ،وٌتعلم التالمٌذ خاللها مفاهٌم محددة أو
مهارات معٌنة مثل تعلٌم األرقام واألشكال الهندسٌة.

المحاكاة Simulation

عملٌة تمثٌل أو نمذجة ،وإنشاء مجموعة من المواقف تمثٌالً وتقلٌداً لمواقف من الحٌاة حتى تٌسر
عرضها والتعمق فٌها الستكشاف أسرارها وتعرف نتائجها عن قرب.

التدرٌس المباشر.
تدرٌب على مهارات القراءة بصورة مركزة.

التباعد
تباٌن بٌن القدرة العقلٌة للتالمٌذ ومستوى قراءتهم ،أي أن قدرتهم العقلٌة مرتفعة ومستوى قراءتهم
منخفض.

االنتباه
قدرة الفرد على حصر وتركٌز حواسه فً مثٌر داخلً ( فكرة  /إحساس ) أو مثٌر خارجً ( شًء -
شخص  -موقف ).

التحلٌل الصوتً
القدرة على تجزيء الكلمات المسموعة أو المكتوبة إلى حروفها المكونة.

تولٌف ومزج صوتً
القدرة على مزج الحروف لتكوٌن كلمات كاملة.

التعرف

إدراك الرموز المطبوعة بصرٌا ً ،والتحقق من أشكال الحروف والكلمات بالتمٌٌز بٌنها منفردة أو
متتابعة بالوسائل الحسٌة المناسبة حتى تصٌر معروفة عند القارئ شكالً ونطقا ً .

التعرف على اسم الحرف
تحدٌد اسم الحرف الذي ٌسمعه أو ٌراه مكتوبا بٌن عدة حروف

التعرف على أصوات الحروف
تحدٌد الحرف عندما ٌدمج فً كلمة معٌنة

التعرف على المد
تحدٌد الكلمة المشتملة على المد بأنواعه المختلفة بٌن عدة كلمات مقدمة فى جمل.

التعرف على التنوٌن
تحدٌد نوع التنوٌن فً الكلمات المقدمة له .ونطق الكلمات المشتملة على تنوٌن بطرٌقة سلٌمة.

الكلمة من خالل الصورة
تحدٌد الكلمة الدالة على الصورة من بٌن عدة كلمات مقدمة له.

فهم معنى الكلمة
القدرة على تحدٌد معانً الكلمات وتحدٌد المضاد لها فى المعنى.

فهم الجملة
القدرة على تحدٌد داللة الجملة وإدراك العالقة الصحٌحة بٌن جملتٌن،وتصنٌف الجمل وفق ما تنتمى
إلٌه من أفكار.

فهم الفقرة
الفقرة هً نسق متسلسل من العبارات والجمل التً ترتبط مع بعضها بعالقات منطقٌة بحٌث تؤدى فً
النهاٌة إلى فكرة رئٌسٌة واحدة تعبر عنها.وٌكون الفهم على مستوٌات متعددة منه الحرفً واالستنتاجً
والناقد.

فهم حرفى
فهم الكلمات والجمل فهما مباشرا كما وردت بالنص وٌشمل  :القدرة على تحدٌد الفكرة الرئٌسٌة
للفقرة ،وإدراك األفكار الجزئٌة المتضمنة ،القدرة على وضع عنوان مناسب للفقرة.

المرجع

ندوة برنامج تدرٌب معلمً اللغة العربٌة بالمرحلة االبتدائٌة على كفاٌات تشخٌص
صعوبات القراءة وعالجها
األستاذ الدكتور  :جمال محمد صالح كرار
أستاذ مناهج وطرق التدرٌس
والعمٌد السابق بكلٌة التربٌة ـ أسوان
الدكتوره  :سعاد جابر محمود
مساعده بقسم المناهج وطرق التدرٌس
كلٌة التربٌة ـ أسوان
الدكتور  :زكرٌا عبدالغنً اسماعٌل
استاذ المناهج وطرق تدرٌس اللغة العربٌة
كلٌة التربٌة ـ أسوان

