


أهداف الجلسة 

نظرة عامة على ُعْسر اْلِقَراَءة

الخصائص األساسية

العجز الثانوي

تحديد ُعْسر اْلِقَراَءة

إتصاالت المنطقة التعليمية
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ما هو عسر القراءة؟

عسر القراءة هو عجز معين في 

.  ا التعلم ويكون في األصل عصبي  

لى ويتميز بصعوبات في التعرف ع

الكلمات بدقة أو بطالقة وضعف  

.في قدرات التهجئة وفك الرموز
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الخصائص األساسية لعسر القراءة
:  راءة فيما يلي الخصائص  األساسية لعسر القراءة  في األمالء والق

.صعوبة في قراءة الكلمات بشكل منفرد➢

صعوبة فك رموز الكلمات غير المألوفة بدقة➢

ل متكلف بطيئة أوغيردقيقة أو بشك)صعوبة القراءة الشفهية ➢

(ودون تناغم

صعوبة في التهجي  ➢

د من المهم مالحظة أن أن األشخاص لديهم فروق ا في درجة العسروق* 

.ال يظهرون جميع الخصائص المذكورة أعاله
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خصائص عسر القراءة في ماقبل الروضة  

التأخر في تعلم التحدث➢

في الفواصلصعوبة ➢

نطق الكلمات مثلفي صعوبة ➢

(e.g., “pusgetti” for “spaghetti,” “mawn lower” 

for “lawn mower”) 

وأناشيد الحضانة  في أغاني ضعف الذاكرة السمعية ➢

صعوبة  في إضافة المفردات الجديدة➢

.عدم القدرة على إسترجاع الكلمة الصحيحة ➢

الحروف واألرقام بأسمائها  وتذكر وتسمية صعوبة في تعلم ➢

ي كتاب ما على سبيل المثال ال يتمتع بمتابعة القراءة ف)اليحب المطبوعات ➢

(بصوت عال  
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خصائص عسر القراءة في الروضة والصف األول 

يل على سب)صعوبة تقسيم الكلمات الى مقاطع أوأجزاء صغيرة  ➢

 ”nap“تقطيعها لتكون ”base” “ball” “napkin“المثال 

“kin”

بيل على س)صعوبة في تحديد األصوات والتالعب بها في المقاطع ➢

m / / ăوكانها تسمع  manالمثال    / / n /)

.  صعوبة في تذكر أسماء الحروف وإسترجاع أصواتها➢

(قراءة الكلمات بشكل منفرد)صعوبة فك رموز الكلمات مفردة ➢

ف بكلمات صعوبة في تهجئة الكلمات صوتيا  أو تذكر تسلسل الحرو➢

:ل على سبيل المثا)شائعة جد ا والتي غالب ا ما تكون مطبوعة 

“sed” for “said”
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خصائص عسر القراءة في الصف الثاني والثالث 

  ”,to,”  “said“على سبيل المثال )الصعوبة في إدراك الكلمات الشائعة •

“been”

صعوبة فك الكلمات المفردة•

صعوبة في تذكر األصوات الصحيحة للحروف وأنماط الحروف في •

القراءة

صعوبة في ربط أصوات الكالم مع مجموعات الحروف أو مع الحروف •

على سبيل المثال )المناسبة أو الحروف المحذوفة في  إمالء الكلمات 

“after” spelled “eftr”

قة أو بدون على سبيل المثال القراءة بطيئة وغيردقي)صعوبة القراءة بطالقة •

(تعبير

ة في صعوبة فك ترميزالكلمات غيرالمألوفة في الجمل بإستخدام المعرف•

الصوت

اإلعتماد على الصورة أو موضوع القصة أو التخمين بالكلمات•

صعوبة التعبيرفي الكتابة•
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(المدرسة المتوسطة والثانوية)العجز الثانوي 

العبارات في الكتابة 

إستيعاب القراءة

مشاكل الكلمات في الرياضيات الرياضيات
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تدخالت المكتب 

إذا كنت تشك في عسر القراءة

إتصل بمساعد رئيس فريق التدخل في مدرسة طفلك

سيجتمع مساعد فريق التدخل في المدرسة لمراجعة البيانات وتحديد 
الخطوات التالية

القراءة فإن األفراد التاليين بأن لدية عسرفي إذا تم تحديد طفلك 
:والمساعدةسيقدمون الدعم 

القراء في المدرسةمنسق عسر 

مكتب التدخل
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لإلتصال

Obed Franco, East

ofranco@houstonisd.org

Yolanda Gray, West

ygray@houstonisd.org

Antonio McMillian, West

Antonio.mcmillian@houstonisd.org

LaAngel St. Julian, South

lstjulia@houstonisd.org

Alicia Craig, North

acraig1@houstonisd.org

Geneva Harris Hatton, Northwest

Geneva.HarrisHatton@houstonisd.org
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الموارد 
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Learning Ally (http://www.learningally.org)

Learning Ally is a good source of books on tape, especially textbooks on tape, for 

those who are blind or dyslexic.

Kurzweil (http://www.kurzweiledu.com)

Kurzweil has developed computer technology that assists those with difficulty with 

reading. There are applications for readers of all ages.

The Yale Center for Dyslexia and Creativity (http://ycdc.yale.edu)

The Yale Center for Dyslexia & Creativity serves as a nexus for research on dyslexia, 

as well as a leading source of advocacy and information to better the lives of people 

with dyslexia.

https://www.neuhaus.org/parents/seminars

Neuhaus Education Center Family Support – Information and resources for families. 

http://www.learningally.org/
http://www.kurzweiledu.com/
http://ycdc.yale.edu/
https://www.neuhaus.org/parents/seminars
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