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واقراأ يف هذا العدد:

افتتاحية العدد

اأخبار حملية

اأخبار عاملية

املدار�س ال�سديقة للد�سلك�سيا

ركن املعلم

ا�ستف�سارات القراءة

ركن االباء

مقاالت

جماعة دعم اأولـيــاء االأمور:

مراجع وم�سادر

نادي الد�سلك�سيا

رئي�س التحـــرير

اأ. حممد يو�سف القطامي

نائب رئي�س التحـــرير

اأ. اأحمد اإبراهيم حذيفة

مـديـر التحـــرير

اأ. حممد املالكي

اأ�سرة التحرير

بريتــــي نـيــر

�سي�ستـــا نــاز

تدقيق لغوي

�سالـــم احلطـــاب

الآراء املن�سورة من قبل اأي موؤلف يف هذه املجلة 

ول  فقط،  ملوؤلفها  ال�سخ�سية  الآراء  عن  تعرب 

الكويتية  اجلمعية  اأراء  عن  بال�سرورة  تعرب 

للد�سلك�سيا، واجلمعية ل تعتمد اأي من الكتب 

يف  تعلن  قد  التي  املنظمات  اأو  الأ�ساليب  اأو 

جملتها اأو على موقعها الإلكرتوين.

املجلة  هـــذه  ملــحــتــويــات  الــفكرية  املـــلكيـــة  حــقــوق 
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عام  عناء  بعد  واال�ستجمام  الراحة  يف  ال�سيفية  العطلة  فرتة  املعلمون  ي�ستغل  ما  عادة 

الفر�سة  هذه  ا�ستغلت  قد  للد�سلك�سيا  الكويتية  اجلمعية  ولكن  وجمهد،  م�سن  درا�سي 

الإعداد نف�سها وطاقمها للمرحلة الثالثة من م�سروعها “املدار�س ال�سديقة للد�سلك�سيا”

وانطالقا من النجاحات التي �سهدناها، وبعد جناح مرحلة الفرز كمرحلة اأوىل والتدخل 

العالجي اجلماعي كمرحلة ثانية جاءت االإعدادات للمرحلة الثالثة وت�سخي�س الد�سلك�سيا 

لالأطفال الذين فرزوا كاأفراد معر�سني خلطر االإ�سابة بالد�سلك�سيا، ومل ي�ستفيدوا من 

الربنامج العالجي اجلماعي؛ لتعرف نقاط القوة وال�سعف لدى هوؤالء االأفراد وامل�ساهمة 

يف بناء خطة تعلم فردية لكل منهم، تغلبه على ال�سعوبات التي يواجهها، لنكون بذلك قد 

اأ�سفنا حلقة رابعة اإىل �سل�سلة املدار�س ال�سديقة للد�سلك�سيا.

 

الرتبية يف  وزارة  مع  بال�سراكة  اعتزازنا  مدى  عن  اأعلن  اأن  املنا�سبة  هذه  وي�سعدين يف 

م�سروعها اجلديد لتطوير التعلم يف دولة الكويت »مدار�س امل�ستقبل« التي ان�سمت اإىل 

فاإمنا  �سيء  تعرب عن  ال�سراكة  كانت هذه  اإن  و  للد�سلك�سيا.  ال�سديقة  املدار�س  م�سروع 

تعرب عن مدى ثقة وزارة الرتبية يف جهودنا ونتائجها التي برزت يف املدار�س ال�سديقة 

للد�سلك�سيا. ومن هذا املنطلق طبق فريق اخلرباء يف اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا املرحلة 

التي تغذي مدار�س  االأطفال  االأطفال جميعهم يف ريا�س  ُفِرز  امل�سروع حيث  االأوىل من 

املدار�س  وزودوا  الفار�سي،  �سيخان  مدر�سة  و  العبا�س،  بن  الف�سل  »مدر�سة  امل�ستقبل 

باحلاالت املتوقع تعرثها باالإ�سافة اىل اإعداد طواقم العمل بهذه املدار�س من اخت�سا�سيني 

نف�سيني واجتماعيني ومعلمني وهيئة اإدارية للتعامل مع هذه الفئة وبدء اإجراءات العالج 

اجلماعي مع بداية العام الدرا�سي 2007 / 2008. 

وفقنا اهلل خلري اأبناء كويتنا احلبيبة

حممد يو�سف القطامي

رئي�س اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا

23 23



ت�سخي�ص الد�سلك�سيا و�سعوبات التعلم الأخرى يف مقر اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا

يوليو 2007 . ا�ست�سافت اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا يف مقرها الرئي�س مبنطقة العمرية اخلبريين اللبنانيني الدكتور/اأحمد 

االأخرى.  التعلم  الد�سلك�سيا و�سعوبات  يعانون   الذين  لتقييم الطالب  ا�ستمرت �سهرا  زيارة عمل  واأ.كاتيا حزوي يف  عويني، 

عقد اخلبريان خالل عملية التقييم مقابلة �سخ�سية مع وىل اأمر الطالب للوقوف على تاريخ احلالة: )ال�سحية، واالجتماعية، 

والنف�سية، والدرا�سية(، واالأخذ بعني االعتبار مالحظات ويل االأمر حول حالة طفلهم، يجري بعدها الفاح�س بع�س االختبارات 

لقيا�س قدرات الطفل واإعداد تقرير ت�سخي�سي للحالة. ي�سرك بعد ذلك ويل االأمر يف النتائج التي تو�سل اإليها الفاح�سان.

وبعد االنتهاء من مرحلة  الت�سخي�س وفق املخطط له يف يوم 11 اأغ�سط�س 2007، تولت اخلبرية كاتيا حزوري مهمة تدريب  

جمموعة من املعلمني واإعدادهم لتدري�س االأطفال الذين يعانون الد�سلك�سيا  يف دورة تدريبية عملية ا�ستمرت اأ�سبوعني انتهت يف 

28 اأغ�سط�س على برناجمها الرائد لتدري�س اأطفال الد�سلك�سيا باللغة العربية  »حرويف االأوىل«. زودت خالل الدورة جمموعة 
الدار�سني بحزمة من ا�سرتاتيجيات التدري�س، وا�سرتاتيجيات التعامل مع التحديات التي ميكن اأن تربز يف اأثناء عملية تدري�س 

االأطفال الذين يعانون الد�سلك�سيا. 

حتر�س اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا، مدفوعة بر�سالتها جتاه املجتمع الكويتي، على توفري برامج الفرز والت�سخي�س والعالج  

يف �سن مبكرة؛ لتفادي: االإحباط ، ونق�س الدافعية، وتدين الثقة بالنف�س، واختبار الف�سل.

اجلدير بالذكر اأن زيارة اخلبريان تتكرر يف �سهر نوفمر هذا العام للمزيد من اأعمال الت�سخي�س لذوي �سعوبات التعلم، ال�سيما 

الد�سلك�سيا وتقدمي دورة تدريبية ثانية لفريق عم اجلمعية يف جمال التدخل العالجي الفردي والت�سـخي�س.

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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برنامج »حرويف الأوىل«

اأول برنامج تدخل عالجي للع�سر القرائي باللغة العربية 

ع م�سروع »حرويف االأوىل« لتعليم القراءة والكتابة لالأطفال الذين يعانون الد�سلك�سيا وغريها من  وُ�سِ

ا�سطرابات القراءة والتهجئة. 

اأثبتت االأبحاث اأن الطريقة املثلى لتعليم القراءة والكتابة لالأطفال الذين يعانون الد�سلك�سيا وباقي ال�ّسعوبات 

احلرف  �سكل  بني  واّلربط   )multisensory( احلوا�س  ا�ستخدام  يعتمد  وا�سح  برنامج  اإتباع  هي  التعليمية 

و�سوته.

 وميكن لهوؤالء االأوالد اأن يتجاوزوا م�سكلتهم اإذا ما تواّفرت لهم طرائق تعليمية متخ�ّس�سة. ولكن العامل العربي يفتقد هذا 

ع برنامج »حرويف االأوىل« وهو االأول  النوع من الربامج، ويرتك االخت�سا�سيني الرتبويني ومعاجلي اللغة يف حرية كبرية. ولهذا الغر�س ُو�سِ

من نوعه؛ لي�سّد هذه احلاجة ويوّفر للتلميذ طريقة تعليمية تتنا�سب وقدرته يف التعلّم واال�ستيعاب.

فربنامج »حرويف االأوىل« مبني على مبادئ Orton Gillingham املعتمدة لتعليم اللغة االإنكليزّية وعلى اأبحاٍث اأخرى حول تعليم القراءة 

العربّية.  فهو يعلّم مهارات قراءة اللغة العربّية وكتابتها تعلما مبا�سرا مبتداأ باحلرف ومنتقاًل اإىل الكلمة ثم اإىل اجلملة. فتُتََعلَّم احلروف 

من خالل توظيف احلوا�س: ال�سمع، والب�سر، واللم�س، مع حركات اليدين باالإ�سافة اإىل و�سائل اإي�ساحّية اأخرى كاالأحرف الناتئة واالألوان 

املختلفة للربط بني اأ�سكال احلرف املختلفة يف الكلمة وبطاقات لتعلّم اأ�سوات احلروف والئحة لتعلّم اأ�سكال احلروف واأخرى لتعلّم االأ�سوات 

الطويلة والق�سرية. كما اأّن برنامج »حرويف االأوىل« يحتوي على دليل للمعلّم. وميكن تلخي�س املميزات االأ�سا�سية لهذا امل�سروع باملحاور 

التالية:

فتتعلم   .)explicit( الكّل  اإىل  اجلزء  من  االنتقال  مبداأ  على  م�ستنداً   )phonics( ال�ّسوتي  الّتعليم  امل�سروع  هذا  يعتمد  اأواًل- 
الوحدات ال�ّسوتّية الب�سيطة اأوالً ثم االنتقال اإىل االأ�سعب.  

ثانيًا- هو اأ�سلوب منهجي)structured(  ووا�سح، ويعتمد على احلوا�س. فتت�سل�سل فيه ب�سياق تفاوتي بني االأحرف املت�سابهة 
�سمعياً اأو ب�سرّياً، كما يحتوي على عّدة متارين للممار�سة واالإتقان.

ثالثًا- هو برنامج تراكمي )cumulative( حيث اإن كل در�س فيه مبني على درو�س �سابقة، وبالتايل فاإن الكلمات امل�ستخدمة 
جميعها تتاأّلف من اأحرف �سبق تدري�سها. 

رابعًا- هو برنامج نظامي )systematic( يعتمد على الّتكرار ويوجد منطيا يف ت�سل�سل الّدرو�س مما يُ�سعر الطالب باالرتياح وي�سّد 
تركيزه اإىل الهدف املحّدد.

خام�صًا- يعتمد هذا الربنامج على ا�ستعمال احلوا�س: ال�سمع، والب�سر، واللم�س، باالإ�سافة اإىل حركات اليدين)VAKT(. هذا 
االأ�سلوب يوّفر للطفل طريقة اأو طرائق تعليمية خمتلفة تتنا�سب واأ�سلوبه بالتعلّم واال�ستيعاب.

�صاد�صًا- ال يتطلب هذا الربنامج الكثري من التدريب. فدليل املعلم وا�سح ومف�ّسل، لكنه ال يُغني عن دورة تدريبّية متخ�ّس�سة 
يزّود فيها املدرَّب مبواد وو�سائل تخ�ّس فن تعليم التهجئة لذوي 

احلاجات اخلا�سة. 

�صابعًا-  يتمّيز هذا الربنامج بتقدمي طريقة �سّباقة يف تب�سيط 
�سكل االأحرف حيث اإنه ي�سهل للتلميذ تعرُّف احلرف يف مواقعه 

جميعها من الكلمة. 

اأ�سكال  مع  االألــوان  با�ستعمال  الربنامج  هذا  يتمّيز  اأخييراً- 
ت�سري  املختلفة  فاالألوان  البال�ستيكّية.  احلــروف  من  خمتلفة 

اإىل االأ�سكال املختلفة للحرف الواحد وفق موقعه من الكلمة. 

وقد تكون احلروف باللون الربتقايل اأو االأحمر، اأو البني، اأو 

االأ�سوات  على  للداللة  االأزرق  اللون  اإىل  باالإ�سافة  االأخ�سر، 

الطويلة )املّد(  والق�سرية )احلركات( يف الكلمة. 

لقد ُجرِّب هذا الربنامج على عدد من التالميذ ذوي ال�ّسعوبات 

التعليمية فاأظهروا يف فرتة وجيزة تقّدماً ملمو�ساً يف فّن التهجئة 

وحّباً اإىل تعلّم اللغة العربّية.

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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» ليك�سيكون« / املعجم ، اول برنامج يف عالج ع�سر قراءة اللغة العربية 

يعد املعجم احد انواع الربجميات التعليميه املفتوحة التي ت�سمح باال�سافة لها من كلمات و�سور وعبارات وا�سوات .. الخ �سمم خ�سي�سا 

مل�ساعدة معلمي االطفال يف املرحلة االبتداءيه ومرحلة احل�سانه يف اكت�ساب مهارات القراءة والكتابة. تفيد هذه االداه خ�سو�سا مع مهارات 

القراءة والفهم الأنها ت�سجع وت�سهل العمل ال�سفوي ، وتوفر الكثري من فر�س الفهم ، القراءة والتهجئة. فهو ي�سهم كثريا يف تنمية بع�س 

املهارات االأ�سا�سية االأخرى اأي�سا ، مثل البحث والتعرف ومطابقه وفرز اأمناط الن�س. كما اأنها ت�ساعد يف تر�سيخ املفاهيم. ي�ستمتع االأطفال 

ال�سغار كثريا بالعمل على الكمبيوتر، كما تثريهم البيئة متعددة احلوا�س التي يقدمها الربنامج.

يرتكز الربنامج اىل خربات تدري�سيةالطويلة من قبل معلمي احل�سانه وال�سفوف االأوىل من املدر�سة االبتداءيه ، وي�سمل عددا كبريا من 

االن�سطه التعليميه )اكرث من 300(. حمتوى الربنامج هو عبارة عن قاعدة بيانات للمفاهيم ك�سجالت ملجاالت خم�سة خمتلفة )�سورة 

املفهوم امل�ستهدف اكت�سابه ، �سكل للكلمة التي متثل املفهوم كتابة ، جملة مكتوبة  تتعلق باملفهوم، �سوت م�سجل للكلمة و�سوت م�سجل 

للجملة(.  تخزن تلك ال�سجالت يف قائمة.  ي�ستطيع املعلمون من خالل » املعجم« تكوين جمموعة من املفاهيم يف العديد من املجاالت 

املختلفة تقوم على معايري خمتلفة. وبهذه الطريقة ميكن للم�ستخدمني حفظ قوائم بالفواكه والوظائف ، وو�سائل النقل وما اىل ذلك.

عالوة على ذلك ،ميكن للمعلمني ، والطالب وذويهم ، تعديل او حذف او ا�سافة وحتديث مفاهيم جديدة ملحتوى الربامج. كما ميكنهم اعداد 

قوائم  مبوا�سيع خا�سة بهم. هذه املرونة هي حذف » فعال« و »الربمامج« اكرب مميزات هذا النوع من الربجميات النها تلبي احلاجات 

ال�سخ�سيه وم�سالح وقدرات كل طفل. وباال�سافة اىل ذلك ، ميكن للمعلمني و�سع اختبارات التقييم لطالبهم، ليقوم الربنامج باعطائه 

التقرير االجنازي كل طالب. وهذا بالتايل ي�ساعد املهنيني على  حتديد مواطن القوة وال�سعف للطالب وو�سع اخلطة الرتبوية الفردية 

.)IEP( لهم
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تاأ�سي�ص اأول وحدة تدخل عالجي للمع�سرين قرائيا

االأوىل  املرحلتني  يف  الهائلة  النجاحات  على  ارتكازا   

والثانية مل�سروع املدار�س ال�سديقة للد�سلك�سيا ) مرحلة 

اجلمعية  تقدمت  اجلماعي(  العالج  ومرحلة  الفرز، 

الثالثة  املرحلة  ثابتة نحو  للد�سلك�سيا بخطى  الكويتية 

الد�سلك�سيا( واملرحلة  امل�سروع ) مرحلة ت�سخي�س  من 

الرابعة ) مرحلة العالج الفردي(

تتزامن هاتان املرحلتان معا. بهدف االإعداد للمرحلة 

للد�سلك�سيا  الكويتية  اجلمعية  ا�ست�سافت   ، الثالثة 

كلية  يف  امل�سارك  االأ�ستاذ  عويني  احمد  الدكتور/ 

االأمريكية  باجلامعة  االجتماعية  والعلوم  الرتبية  

التقييم  م�سرفة  كاتيا حزوري  وال�سيدة/  بريوت،  فرع 

الرتبوي ومعلمة  ومدربة يف زيارة ا�ستمرت ملدة �سهر 

للقيام بخدمات الت�سخي�س يف مقر اجلمعية الكويتية 

للد�سلك�سيا واإعداد كادر للت�سخي�س والتدخل العالجي 

من  ا�ستفاد  املقر.  يف  دائمة  ب�سورة  خدماته  لتقدمي 

العمل  طاقم  العملي  والتدريب  التدريبية  الدورة  هذه 

الكويتية  اجلمعية  والعالج«   الت�سخي�س  وحدة   « يف 

نف�سيات  اخت�سا�سيات  ثالث  يف  واملمثل  للد�سلك�سيا 

وثالث اخت�سا�سيات اجتماعيات كركيزة اأوىل للوحدة. 

يوفر هذا الربنامج التاأهيلي املكثف على مدى �سهر واحد والذي ا�ستفاد منه طاقم العمل يف وحدة الت�سخي�س والعالج  خربات علمية وعملية 

ب�سان الت�سخي�س وم�ساعدة املعلمني واأولياء االأمور والرتبويون  واالأفراد املع�سرين قرائيا. 

مدار�ص امل�ستقبل تنظم اإىل م�سروع املدار�ص ال�سديقة للد�سلك�سيا

يف بادرة تهدف اإىل حت�سني م�ستوى التعليم يف دولة الكويت، حر�ست وزارة الرتبية على التو�سع يف م�سروع ال�سداقة مع اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا يف 

م�سروعها الرائد » املدار�س ال�سديقة للد�سلك�سيا وذلك باإ�سافة مدار�س امل�ستقبل يف امل�سروع. مت ت�سميم هذه املدار�س ال�ستيعاب االأطفال مبختلف قدراتهم 

ودجمهم يف �سف درا�سي واحد، مع احلر�س على توفري بيئة تعليمية منا�سبة وبرامج عالجية مالئمة لالأطفال املحتمل معاناتهم من �سعوبات تعلم ال �سيما 

الد�سلك�سيا. ت�ستفيد وزارة الرتبية ممثلة يف مدار�س امل�ستقبل من قاعدة البيانات التي زودتها بها اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا بعد اإجراء اختبارات فرز 

اإجراء اختبارات الفرز يف ريا�س االأطفال للطالب املعنيني-الذين يلتحقون بالعام الدرا�سي احلايل 2007/2008  الد�سلك�سيا على جميع االأطفال - مت 

يف مدار�س امل�ستقبل. للوقوف على نقاط ال�سعف وال�سعوبات املحتمل اأن يواجهها هوؤالء االأطفال عالوة على ا�سرتاتيجيات التعليم املنا�سبة لالأطفال ذوي 

�سعوبات التعلم واملدر�سة ككل.

كيف تختلف مدار�ص امل�ستقبل عن املدار�ص العادية؟
ت�سعى وزارة الرتبية اإىل حت�سن م�ستوى التعليم ابتداء من قاعدة الهرم، لذا يقوم مبداأ التعليم يف هذه املدار�س على مراعاة الفروق الفردية بني االأطفال. 

ولتحقيق هذا الهدف، يتم تزويد هذه املدار�س مبختلف اأمناط الو�سائل التعليمية ال�سمعية والب�سرية واحل�سية والتفاعلية لتوفري بيئة تعليمية مالئمة داخل 

جميع ال�سفوف. كما يتوافر بهذه املدار�س اثنان من املعلمني لكل �سف ملتابعة حثيثة للطالب كل على حده 

واختيار اأ�سلوب التعلم املنا�سب لكل منهم واال�ستفادة من نقاط القوة لدى كل طفل يف حت�سن نقاط ال�سعف 

لديه. هذا باالإ�سافة اإىل معلم ثالث متخ�س�س يف �سعوبات التعلم يقوم بالعمل مع هوؤالء االأطفال على 

حت�سني نقاط ال�سعف لديهم من خالل العاب واأن�سطة اإ�سافية.

واإميانا مببداأ » الوقاية خري من العالج«  مت اإعداد جميع املعلمني والهيئة االإدارية يف مدار�س امل�ستقبل 

با�سرتاتيجيات وطرق التدري�س املالئمة لتدري�س ذوي �سعوبات التعلم ، وب�سفة خا�سة �سعوبات القراء » 

الد�سلك�سيا« يف دورات تدريبية قام بها فريق عمل من اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا من  اخت�سا�سيني يف 

الرتبية وعلم النف�س والتقنيات التكنولوجية امل�ساعدة.
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اعادة  ت�سكيل اللجنة العليا للمع�سرين قرائيا 
ايلول / �سبتمرب 2007 ، وقعت ال�سيدة/ نورية ال�سبيح - وزير الرتبيه موؤخرا القرار الوزاري  ب�سان  اإعادة هيكلة  

اللجنة العليا للع�سر قراءة.حيث  تقرر  ان يراأ�س اللجنة ال�سيد /حممد الزهمول مدير ال�سوؤون التعليميه يف منطقة 

االأحمدي التعليمية خلفا لل�سيد/ عبد العزيز  اجلار اهلل   وكيل وزارة الرتبية ال�سابق وع�سوية 10 اع�ساء ميثلون 

املناطق التعليميه ال�ست يف دولة الكويت والكويت ، ومن اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا، مثل اجلمعية ال�سيد حممد 

القطامي رئي�س جمل�س االدراة » كمقرر اللجنة، ي�ساحبه ال�سيد / اأحمد حذيفة - املدير العام للجمعية ع�سواً. 

تهدف اللجنة اىل دعم االفراد ذوي ع�سر قراءة ورعايتهم  يف املدار�س يف الكويت. هذا امل�سروع » املدار�س ال�سديقه 

للد�سلك�سيا » ينفذ بالتعاون مع اليون�سكو ، اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا ومدار�س امل�ستقبل. 

مهام اللجنة اال�سراف على االن�سطه املدر�سية يف جمال م�ساعدة ودعم االفراد ذوي ع�سر قراءة ، ور�سد اخلدمات 

املقدمة لللمع�سرين قرائيا يف هذه املدرا�س ، واال�سراف على برامج التطوير الوظيفي امل�ستمر  جلميع العاملني يف 

هذه املدار�س واال�سراف على احللقات الدرا�سيه واملحا�سرات يف املدار�س العادية. 

جتتمع اللجنة ب�سكل دوري ، وبناء على دعوة رئي�سها. ويقدم التقرير ال�سنوي للجنة اىل وكيل  وزير الرتبيه والتعليم 

قبل نهاية العام الدرا�سي 2007-2008

اأع�ساء اللجنة:

البيان مركز العمل اال�سم م

ع�ضواً ومقرراً رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية الكويتية للد�ضلك�ضيا 1 اأ - حممد يو�ضف القطامي

ع�ضواً مدير عام اجلمعية الكويتية للد�ضلك�ضيا اأ - اأحمد اإ براهيم حنيفة 2

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة العا�ضمة التعليمية اأ - بدرية �ضالح الزيد 3

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة حويل التعليمية اأ - ليلى عبداهلل العو�ضي 4

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة مبارك الكبري التعليمية اأ - �ضالح �ضامل اأمان اخلالد 5

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة الفروانية التعليمية اأ - هزاع عبداهلل املطريي 6

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة االأحمدي التعليمية اأ - مهدي حممد العجمي 7

ع�ضواً مراقب التعليم االبتدائي مبنطقة اجلهراء التعليمية اأ - منرية فواز املطريي 8

ع�ضواً مدير برامج الفئات اخلا�ضة االأمانة العامة للرتبية اخلا�ضة د - بدرية نا�ضر عبدالرحمن الرباك 9

ع�ضواً معلم لغة عربية مبدر�ضة �ضيد ها�ضم مبنطقة اجلهراء التعليمية د - اأحمد حم�ضن ال�ضعيدي 10

ال�س�سيد. حممد الزهمول 
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م�ساريع الكويت القاب�سة الراعي الر�سمي للحملة الوطنية لع�سر القراءة 

برعاية �سركة م�ساريع الكويت القاب�سة ودينامية طالب كلية الطب 

اجلمعية  قبل  من  واالكادميي  الفني  والدعم  الكويت  جامعة  يف 

الكويتية للد�سلك�سيا، انطلقت احلملة الوطنية التوعوية للتعربف 

بالد�سلك�سيا )الع�سر القرائي( وال�سعوبات املت�سلة بها. 

وانطالقا من قناعة امل�سئولني يف �سركة م�ساريع الكويت القاب�سة 

ابناء  جلميع  مت�ساوية  تعلم  فر�س  حتقيق  يف  بدورهم  واميانا 

املجتمع، وكذا تفعيال لدور املوؤ�س�سات يف التنمية املجتمعية قامت 

اجلمعية يف  مع  بالتن�سيق  العمر  / عبري  العامة  العالقات  مدير 

ت�ستمر ملدة �ستة �سهور قابلة  ان  اتفق على  التي  م�سروع احلملة 

للزيادة ل�سمان حتقيق احلملة الهدافها على اأن تبداأ احلملة يف 

�سهر رم�سان على �سكل اعالنات تليفزيونية لطرح م�سمى امل�سكلة 

يعقبه تغطية اعالمية يف جميع و�سائل االعالم املرئية وامل�سموعة 

من برامج تليفزيونية واذاعية وتغطية �سحفية يف اجلرائد اليومية 

واملجالت والن�سرات والكتيبات ، واالعالنات الثابتة واملتحركة.

اأفراد  فهم  من  والتاأكد  النا�س  وعي  رفع  هو  احلملة  من  الهدف 

املجتمع للم�سكلة ، ومعرفة مدى انت�سارها بني االطفال الكويتية، 

مراقبة اعرا�سها، واال�ستجابة املبكره لت�سخي�س ع�سر القراءة وبداأ 

املجتمع  اأفراد  التدخل يف مرحلة مبكره. كما يهدف اىل اعطاء 

اإ�ستبه معاناة الطفل  املبادئ التوجيهيه ب�سان ما ينبغي عمله اذا 

ومتابعة  والتدخل،  للت�سخي�س  املحلية  واملوارد  الد�سلك�سيا،  من 

االجراءات قبل الت�سخي�س واالأ�سئلة التي يجب توجيهها للفاح�س 

وكذلك �سبل التعاون بني اولياء االمور واملدر�سة. 

املعلومات �سرتد يف عدة �سور منها: احللقات النقا�سية والتدريبيه، 

قراءة  ع�سر  من  جمال  يف  خرباء  من  ومقاالت  مقابالت.  واجراء 

وال�سعوبات اخلا�سة، وكذلك اعالنات االذاعة والتلفزيون والكتيبات 

وغريها من م�سادر االعالم. الر�سالة الرئي�سية للحملة )ع�سر القراءة 

» الد�سلك�سيا« لي�س و�سمة عار نخجل منها، بل اختالف يف طريقة 

الذي  الطفل  دعم  اىل  بحاجة  جميعا  ونحن  للغة(،  طفلنا  اكت�ساب 

يعاين الد�سليك�سيا بطرق تالئم احتياجات التعلم له.

GCSE الربيطانية تعتمد ت�سخي�ص اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا. 
»�س« ، طالبة كويتية، عانت الكثري يف املدر�سة. قا�ست الكثري ال�سيما يف  تلك االيام الع�سيبة التي مل ي�ستطيع فيها ت�سخري كل امكاناتها. 

انها دائما متاخره ؛ والواجبات املنزلية كثرية بالثغرات ، ناق�سه الر�سومات ... الخ. تلقت »�س«  مطالبة من اجلميع بالعمل بجد. هي 

مل تر�سب قط ، اال ان  والديها كانا يدركان ان ابنتهما ميكن ان تقدم ما هو اف�سل، وان اجنازها ال يتوافق مع قدراتها العقليه. �سعت 

اال�سرة اخريا اىل طلب امل�ساعدة وجلاأت اىل ال�سيد حممد القطامي رئي�س جمل�س ادارة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا الذي قام بدوره 

بت�سخي�س للفتاة التي ثبت انها تتمتع مب�ستوى عال جدا من الذكاء )معامل الذكاء 95 مئيني(، اال انها اظهرات العديد من عالمات ع�سر 

قراءة )الد�سلك�سيا(. فورا او�سى ال�سيد القطامي ببع�س ا�سرتاتيجيات التدري�س وف�سحة زمنيه الجناز مهامها. وكنتيجه لذلك بداأ الوالدان 

تدري�س ابنتهم يف املنزل متبعني تو�سيات الفاح�س وقد وجدوا من الفتاة ا�ستجابات م�سجعة.مما �سجعهم على التقدم الختبارات �سهادة 

GCSE . عند التقدمي لالختبارات طلب اىل ويل االأمر تقدمي ما يفيد معاناة ابنته من الد�سلكيا وكان من بني املراكز املر�سحة للت�سخي�س 
ا�سم اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا. فما كان من الوالد اال تقدمي تقرير اجلمعية ب�سان ابنته. ومن خالل التو�سيات يف تقرير الفاح�س ، 

ا�ستطاعت الفتاة احل�سول على التكييفات  املحددة لالمتحان حيث �سمح لها بن�سبة 25 ٪ كوقت اإ�سايف،هذا اىل جانب ا�ستخدام احلا�سب 

االيل وجتاهل بع�س االخطاء االمالئية. كان هذا النوع من امل�ساعدة كافيا لتمكني الفتاة من حتقيق درجات تتوافق مع امكاناتها واي�سا 

االلتحاق باجلامعة. تخرجت »�س« من اجلامعة وتدر�س حاليا للح�سول على �سهادة دبلوم الدرا�سات العليا. مل تن�س »�س« توجيه �سكرها 

وامتنانها لكل من �ساعدها يف اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا. 

ال�سيد في�سل حمد العيار

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة م�ساريع الكويت القاب�سة
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اختبار فرز الد�سلك�سيا بتقنية حتليل الزفري : 
لفرز  ب�سيطة  و�سيلة  اإيجاد  من  الباحثون  متكن  اأك�سفورد،  جلامعة  درا�سة  يف 

الد�سلك�سيا با�ستخدام تقنية حتليل الزفري حيث ميكن عن طريق اختبار ب�سيط 

الن�ساط،  وفرط  االنتباه،  ونق�س  الد�سلك�سيا،  عن:  الك�سف  الطفل  زفري  بتحليل 

وكذلك امل�سكالت ال�سلوكية قبل بدء املدر�سة، والتاأكد من اإعطاء هوؤالء االأطفال 

االأغذية ال�سرورية لتغذية الدماغ . 

وميكن عن طريق هذه التقنية لالختبار بالكيمياء احليوية تعرف االأطفال الذين 

يعانون نق�سا يف احلم�س االميني اأوميجا EPA  ، D1+A – 3  تلك االأحما�س 

الفردية للمخ التي تفتقر اإليها االأطعمة ال�سريعة التي يتناولها اأطفالنا . 

بالب�ساطة واإمكان تطبيقه على االأطفال يف مرحلة ما قبل  ويتميز هذا االختبار 

اأنبوب والنفخ فيه  املدر�سة وكل ما على الطفل القيام به هو و�سع �سفاهه حول 

نفخة واحدة اأطول فرتة ممكنة . 

االختبار  يظهر   –  3 لالوميجا  الثانوي  املنتج   – االإيثان  كمية  قيا�س  ومن خالل 

االأطفال اأو البالغني امل�ستفيدين من املكمالت الغذائية الغنية: اوميجا 3 ، اأوميجا 

9، وزيت ال�سمك، وزهرة الربيع الليلية.  
ا�ستخدامت جمعية اأبحاث الد�سلك�سيا واملنطقة التعليمية يف كودرهام االختبار الذي طورته ماريون رود�س من موؤ�س�سة االأبحاث النف�سية 

يف هاي ا�ستخدمت الند على اأطفال املدار�س للمرة االأوىل هذا العام يف درا�سة وا�سعة يف كودرهام باململكة املتحدة.  

والكري  د.  امل�سئول  الباحث  امل�ستهدف. وقد �سرح  باأخذ عينة دم من  تتم  االأمينية  االأحما�س  لقيا�س  االآن  الطرائق حتى  اأف�سل  كانت 

ريت�سارد�سون اأن هذا االختبار عبارة عن متابعة ملا كان يقوم به االأطباء قبل مائة عام عندما كانوا يطلبون اإىل املر�سى اإخراج األ�سنتهم 

رائحة  ي�سمون  كانوا  فاإنهم  اأفواههم،  من 

ميكن  النََّف�س  من  ين�سح  ما  فاإن  اأنفا�سهم. 

اأن يخربنا الكثري عما يدور داخل اجل�سم. 

االأطفال  االأمور  اأولياء  يخربنا  ما  فغالبا 

الأوالدهم  اأن  الد�سلك�سيا  يعانون  الذين 

رائحة غريبة. 

االيثني  من  العايل  امل�ستوى  اأن  نعتقد 

�سي�ساعدنا يف التعرف اإىل هوؤالء االأطفال 

االأميني  احلم�س  ي�ستهلكون  الذين 

اأقرانهم  من  اأ�سرع  ا�ستهالكا   3 اأوميجا 

الذين �سي�ستفيدون من املكمل الغذائي. 

اإذا ا�ستطعنا اإثبات ذلك فاإننا قد نكون 

متكنا حينئذ من اإيجاد اأداة فرز ب�سيطة 

تعرف  ال�سروري  ومن  الثمن.  وزهيدة 

قبل  الطفل  لدى  الد�سلك�سيا  اأعرا�س 

واإال  والكتابة  القراءة  تعلم  يف  البدء 

حالهم  ويتبدل  الثقة  بنق�س  ي�سابون 

اإىل االأ�سواأ. اإن ما يهدف اإليه هو تفهم 

علمي اأف�سل ملا وراء �سعوبات التعلم 

ال�سلوكية،  وم�سكالته  الطفل  لدى 

ونحن هنا نثبت اأن التغذية ذات دور 

كبري يف ذلك.  

هل الإبداع قا�سر على حاملي الدرجات العلمية؟؟

املنحوتات  �سنع  يف  مبدع  فنان  ويجان-  ويالرد 

املبيعات  بة 
ن�س بلغت  وقد  الدقيقة،  امليكرو�سكوبية 

من  جمموعته االأخرية ما يقارب مبلغ 11.2 مليون 

مليون   23 حوايل  يعادل  ما  اأي   ( اإ�سرتليني  جنيه 

دوالر(، كما اإنه قد منح جائزة MBE  الإ�سهاماته يف 

فاأنها �ستعر�س يف 
س نف�سه. اأما عن باقي اأعمال املجموعة التي مل تبع  

املجال الفني يف املعر�

 ال�سابقة فاإن معرو�ساته ال ميكن م�ساهدتها 
هو �سائع يف معار�سه

جهام . وكما 
معر�س برمن

اإال عن طريق امليكرو�سكوب )املجهر(. 

 BBC  وقد جاء يف حمطة

ري القادر على 
 اأن ال�سيد ديجان الذي يعاين من �سعوبات التعلم وغ

فاره  للتعبري عن نف�سه 
القراءة �سرح اأنه جلاأ اإىل الفن منذ نعومة اأظ

يف العام 2005: » 
  BBC بالتعبري الفني كما �سرح اأي�سا الأخبار

تعودت منذ كنت طفال اأن اأ�سنع منازل للنمل؛ الأنني اعتقدت اأنها 

النمل  اأن هذا  واعتقدت  لقد ع�ست يف عامل من اخليال  للعي�س فيه،  اإىل مكان خا�س  بحاجة 

ها له...« 
ذية وقبعات اأي�سا، فكنت ا�سنع

بحاجة اإىل اأح
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درا�سة جديدة يف لو�ص اجنلو�ص تتحدى 

نظرية ال�ساعة الداخلية ) البيولوجية (: 

االجنليزية،  اللغة  �سيوعا يف  االأ�سماء  اأكرث  اأحد  هو  الزمن 

ولكن كيف لنا اأن نحدد الوقت اإذا مل يتوافر يف حوزتنا  هذا 

العدد الهائل من ال�ساعات واملنبهات والهواتف اخللوية؟ 

داخلية  �ساعة  للدماغ  اأن  ال�سنني  لع�سرات  العلماء  اعتقد 

حديثة  درا�سة  فاإن  االآن  اأما  الوقت.  تتبع  على  ت�ساعده 

 « من جملة  فرباير  اأول  عدد  قدمت يف  اأجنلو�س  لو�س  يف 

من  �سل�سلة  فيه  جديدا  منوذجا  تقرتح   »NEWRONS
التغريات الفيزيائية خلاليا الدماغ ت�ساعده على ر�سد مرور 

الوقت. 

تكمن اأهمية هذا البحث يف فهم كيفية عمل الدماغ » كما 

النف�س  علم  ق�سم  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  بونومانو«  دين  �سرح 

واالأع�ساب يف كلية طب دافيد جيفن بلو�س اجنلو�س وع�سو 

الكثري من  »يعتمد  لو�س اجنلو�س  املخ جامعة  اأبحاث  معهد 

�سلوكات الفرد املعقدة من فهم الكالم اإىل اللعب اإىل االأداء 

املو�سيقى ... على قدرة الدماغ على ر�سد الوقت بدقة وال 

اأحد يعرف كيف يقوم الدماغ بذلك؟« 

ال�ساعة  ي�سبه  ما  بوجود  �سيوعا  االأكرث  النظرية  تفرت�س 

الوقت  لتحدد  ثابتة وحت�سبها؛  منتظمة  تولد حركات  حيث 

يف الدماغ. وعلى النقي�س يقرتح بونومانو منوذجا فيزيائيا 

لنا �سرح كيفية عمله عن  يعمل من دون �ساعة، وهو يقدم 

فاإن  اإذا قذفت ح�ساة يف بحرية،  التمثيلي.  القيا�س  طريق 

موجات املياه التي ت�سنعها هذه احل�ساة متثل توقيع دخول 

احل�ساة اإىل املاء، وكلما ابتعدت املوجات عن مركز �سقوط 

احل�ساة زاد الوقت الذي انق�سى« ونحن نفرت�س اأن عملية 

الوقت ففي كل  تتبع م�سار  لنا  تتيح  املخ  مماثلة حتدث يف 

مرة يعالج فيها الدماغ حدثا ح�سيا مثل ال�سوت اأو ومي�س 

ال�سوء، فاإنه يطلق �سياًل من ردود الفعل بني خاليا الدماغ 

�سبكه  ميكن  توقيعا  فعل  رد  كل  يرتك  حيث  ومو�سالتها، 

خالل الدماغ من ترميز الوقت. 

ا�ستخدم فريق البحث يف جامعة لو�س اجنلو�س منوذجا على 

احلا�سب االآيل الختبار نظريتهم، وذلك عن طريق حماكاة 

فيها  وتتغري  بينها  فيما  مرتابطة  الدماغ  خاليا  من  �سبكة 

الروابط مبرور الوقت ا�ستجابة ملثري معني متكنت املجموعة 

من اإظهار اأن ال�سبكة باإمكانها اإبالغ الوقت. 

وقد اأ�سارت املحاكاة اإىل اأن احلدث املحدد يُ�َسفر �سمن �سياق 

االأحداث التي ت�سبقه، وبعبارة اأخرى اإذا ا�ستطاع املرء قيا�س 

ا�ستجابة عدد من االأع�ساب يف الدماغ ا�ستجابة للحدث اأو 

طبيعة  عن  فقط  تك�سف  لن  اال�ستجابة  فاإن  �سوء،  وم�سة 

احلدث، بل االأحداث االأخرى التي �سبقته وزمن حدوثها. 

متطوعي  اإىل  بالطلب  النموذج  اجنلو�س  لو�س  فريق  اخترب 

نغمتني  بني  الزمنية  الفرتة  على  احلكم   / تقييم  البحث 

اأن  الباحثون  وجد  قد  و  خمتلفة،  ظروف  حتت  �سمعيتني 

احل�س بالزمن لدى املتطوعني قد كان ي�سعف عندما ي�سبق 

هذا الفا�سل الزمني نغمة م�سو�سة.

 تقرتح النتائج اأن اآلية التوقيت التي تتحكم يف قدرتنا على 

الدماغ  خالل  ت�سو�س  باملو�سيقى  واال�ستمتاع  الكالم  تعرف 

؛  مع�سمنا،  يف  نرتديها  التي  التقليدية  ال�ساعة  ت�سبه  وال 

احلديث،  لفهم  �سرورية  بالزمن  ال�سلة  ذات  املعلومات  الأن 

هامة  بالوقت متثل خطوة  الدماغ  اإبالغ  كيفية  فاإن حتديد 

التي  الد�سلك�سيا  مثل  اال�سطرابات  بع�س  اأ�سباب  فهم  نحو 

تنتج عن �سعف يف القدرات اللغوية وفق ما جاء على ل�سان 

بونومانو. 

اأكرب  ا�ستجابة عدد  ت�سجيل  البحث هي  التالية يف  اخلطوة 

من خاليا الدماغ لتحديد اإذا ما كانت ت�سفر معلومات حول 

توقيت املحفز. 
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ت�سجيع املدار�ص ال�سديقة للد�سلك�سيا:

َ نحتاج اإىل مدار�ص �سديقة للد�سلك�سيا؟ 
 لمِ

بيئة درا�سية �سديقة  اإىل  املع�سرين قرائيا بحاجة  الطالب  هناك عدد كبري من 

للد�سلك�سيا ميكن من خاللها اكت�ساب الثقة وحتقيق اإمكاناتهم، ولي�س فقط اإىل 

املدر�سة  يوؤكد مذهب  لديهم.  والتهجئة  والكتابة  القراءة  مهارات  لتطوير  برنامج 

ال�ساملة على جناح الطالب املع�سرين قرائيا وترجمة ال�سيا�سة اإىل ممار�سات عرب 

امل�ساعدة  وتقدمي  الفئة  هذه  لدى  التعلم  �سعوبات  الب�سرية يف  وبنفاذ  مناهجها 

والدعم  املالئمني تتطور اإمكانات الطالب املع�سرين قرائيا فمن دون هذا الدعم 

نادرا ما ينجح الطالب املع�سرون قرائيا وبالتايل ف�سل مهمة املدر�سة بالكامل.  

ما املدار�ص ال�سديقة للد�سلك�سيا؟ 
املدر�سة ال�سديقة للد�سلك�سيا هي ذلك النوع من املدار�س التي: 		•

تدرك اأن الطالب املع�سرين قرائيا يعانون م�ستويات  عالية  من  		•
ال�سغط واالإجهاد اأكرث  من رفاقهم واإن ذلك يوؤثر على تعليمهم وثباتهم 

العاطفي.

تقدير احتياجات الطالب املع�سرين قرائيا، وتبدي نظرة اإيجابية نحو  		•
الطالب املع�سرين 

قرائيا.

لديها هيكل اإداري  		•
واإجراءات لتوافر 

الدعم فيما يتعلق 

مبو�سوع الد�سلك�سيا.

لديها اإجراءات فعالة  		•
يف الت�سخي�س املبكر 

والتق�سيم واإجراءات 

التدخل العالجي.

ت�سجيع الدورات  		•
التدريبية للتنمية 

املهنية امل�ستمرة 

اأع�ساء الهيئة التدري�سية جميعهم ال �سيما ما يتعلق بالد�سلك�سيا. 

ترى اأن حت�سيل الطالب جميعهم م�سوؤولية العاملني باملدر�سة جميعهم. 		•
لها توقعات عالية الطالب جميعهم. 		•

تقيم ال�سراكة مع اأولياء االأمور و الطالب وتنفيذها من خالل �سيا�سيات  	•
مكتوبة  باللغات جميعها 

درا�سة حالة: 

�سعوبة الن�سخ عن ال�سبورة: 
اأبلغني اأحد املتعلمني: 		•

اأن لديه هذه ال�سعوبات عند الن�سخ من ال�سبورة. 		•
ال يكون لديه الوقت الكايف للنقل عن ال�سبورة. 		•

دائما ما اأ�سيِّع مكاين يف اأثناء النقل، فاأنا اأحاول حماولة جادة ولكنني  		•
اأ�سيع الكلمات.

ذلك ي�ستغرق مني وقتا طويال الإيجاد املكان ال�سحيح لكل كلمة اأكتبها. 		•
اأجد االأمر اأكرث �سهولة و�سط جماعات الد�سلك�سيا؛ الأن باإمكاين دائما  		•

�سوؤالهم عن مكان الكلمة التي اأنقلها. 

عندما يدقق معلم على عمل فاأنه يجد الكثري من االأخطاء. 		•

ال اأحب البقاء يف ال�سف الأنهاء عملية الكتابة عن ال�سبورة. 		•
ال اأ�ستطيع قراءة الكتابة باحلروف امل�سبوكة، وهذا يجعلني عاجزا عن  		•

اإدراك احلرف الذي جتب كتابته. 

ال اأ�ستطيع اأبدا قراءة ما اأكتب. 		•
ال اأ�ستطيع روؤية الكلمات عن ال�سبورة البي�ساء. فهي تتحرك با�ستمرار  		•

واأحيانا اأرى كلمتني بال�سكل نف�سه.

ال�سبورة املوجودة يف جماعة دعم  اأف�سل على  القراءة ب�سورة  اأ�ستطيع  		•
الد�سلك�سيا؛ الأن املعلم يكتب على �سبورة زرقاء. 

�سعوبات ن�سخ الواجبات عن ال�سبورة: 
يف االأ�سبوع االأول للمدر�سة كان حفيدي ياأتي اإىل املنزل غا�سبا غ�سبا �سديدا وكنت 

اأنا اأو اأمه نذهب اإىل املدر�سة يف اأثناء احل�سة االأخرية لرنى اإذا ما كان باإمكاننا 

الواجبات  كتابة  عند  اأ�سبح حمبطا جدا  )�س(  اأن  فقد الحظت  امل�سكلة.  حتري 

املدر�سية عن ال�سبورة البي�ساء التي كتب عليها الواجب بقلم لون اأ�سود وبحروف 

�سغرية )�س( يجل�س يف نهاية ال�سف تقريبا يف جمموعة متال�سقة من 5 مقاعد 

االأرقام  كتابة  يف  �ساقا  وقتا  يق�سي  )�س(  وكان  الواجبات،  تكتب  املعلمة  وكانت 

واحلروف يف �سفحة الواجبات برتتيبها ال�سحيح، وكلما زاد ارتباكه زاد غ�سبه. 

اإنه يحاول بجد ولكنه ال يكون قادرا على االنتهاء يف املوعد املحدد وفهم التعليمات 

املطلوبة حلل الواجبات. 
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هند وع�سري الربتقال: 

مل تكن هند قد بداأت القراءة عندما ح�سرت اإىل �سفي وكانت تعبريات اجل�سد 

يف  التجول  بداأت  وقد  �سنوات.  ال�سبع  بعمر  حمبطة  طفلة  اإىل  ت�سري  لديها 

ال�سف بدال من القعود والبدء يف العمل يف ال�سف. مل يكن والداها قادرين على 

فهم ال�سبب، وكان باقي اأفراد العائلة يتمتعون مب�ستوى ذكاء طبيعي ورغم ذلك 

مل تكن هند قادرة اأبدا على القعود �ساكنة. 

اأنها كانت  اأبلغتني اأنها حتب الر�سم والرتبية البدنية اإال  اإليها  عندما حتدثت 

اختبار  يوم  تكره  اأي�سا  وكانت  املدر�سة،  يف  امل�سكالت  من  الكثري  يف  تت�سبب 

االإمالء. 

وبعد اإن ح�سرت اإيلَّ عددا من املرات الحظت مدى متلملها، وحينئذ �ساألتها 

عما اأكلته لتوها وكان ردها: ال �سيء، كل ما تناولته هو ع�سري برتقال وتفاحة. 

على  اأمها  وكانت  الغذائية،  هند  وجبة  حول  هند  اأم  مع  ذلك  بعد  تناق�ست 

بالتغذية  وعالقتها  االنتباه  وت�ستت  الن�ساط  فرط  ح�سا�سية  فعل  بردة  وعي 

وكانت حري�سة حول ما تاأكله هند وت�سربه، حينئذ �ساألتها: »ماذا عن ع�سري 

الربتقال؟« 

فردت االأم: »ال ميكن اأن يوؤثر �سيء طازج مثل ع�سري الربتقال على ابنتي؟«

الفرق  كان  و  بديل،  م�سروب  اإىل  الع�سري  تغيري  االأم  اإىل  طلبت   

مذهال! لقد اأ�سبحت هند قادرة على القعود بهدوء الإدارة اأعمالها املدر�سية، 

وقد متكنت من تعلم القراءة تعلما يتنا�سب مع مرحلتها العمرية خالل فرتة ال 

تتجاوز اأربعة �سهور. يف الواقع ال تعاين هند الع�سر القرائي ولكنها طفلة ذكية 

كانت تعاين فقط ح�سا�سية من بع�س اأنواع االأطعمة وامل�سروبات.

 يا ترى كم هناك من فتيات واأوالد مثلها !!!

اإذا اأ�سفت عن�سرا جديدا اآخر يف راأ�سي، فاإنه 

�سينفجر: 
طفل خجول ويكره اأن يالحظ اأحدا ذلك، مع العلم اأنه لي�س �سخ�سا ان�سحابا. 

يتمتع »فهد«  بدائرة كبرية من االأ�سدقاء يف املدر�سة، ويبدو ذا �سعبية كبرية. 

ولكنه  الدر�س  عن  للتعوي�س  دفاعي  كاأ�سلوب  الظهور  اأ�سلوب  »فهد«  ا�ستخدم 

غالبا ما يبدي مالحظة باأنه ي�سعر بامللل وقد الحظت اأن هذا ال�سلوك يتزايد 

يف فرتة ما بعد الظهر قبل انتهاء الدوام بحوايل �ساعة حيث يبدو عليه االإرهاق 

فيما  �سعوبة  االأمور  وتزداد 

يتعلق به. 

الت�سرف  »فهد«  ي�سيء  ال 

يرغب  ال  فهو  املدر�سة،  يف 

يف ا�سرتعاء اهتمام معلميه 

لذا  اإليه،  ناظريهم  وجذب 

املدر�سة  يف  �سلوكياته  فاإن 

جيدة جدا. ولديه يف الواقع 

املنزل  �سلوكية يف  م�سكالت 

اأكرث منها يف املدر�سة. 

غبي  اأنه  »فهد«  اأبلغنا  لقد 

ومبجرد انتهائه من قائمة »االأ�سياء التي اأجيدها واالأ�سياء التي ال اأجيدها« مل 

يذكر كلمة غبي مرة اأخرى. لقد عانى »فهد« يف العامني االأولني يف املدر�سة اإال 

انه على ما يبدو ي�ستمتع باملدر�سة ا�ستمتاعا كبريا هذا العام رغم مرور اأيام ال 

يرغب فيها يف احل�سور اإىل املدر�سة. يبلغنا »فهد«  اأن ال�سف الرابع هو �سف 

�سعب وقد اأبلغ والدته ذات مره وهو يبكي: »اإذا اأ�سفت �سيئا واحدا اإىل راأ�سي 

فاأنني اأعتقد اأنه �سينفجر.«

ال�سعور بالإحراج: 

يف  باالإحراج  قبل  من  �سعر  قد  كان  اإذا  عما  �سنوات   10 عمره  طفال  �ساألت 

ذكر  من  حينئذ  يرتدد  ومل  املدر�سة.  كراهية يف  االأ�سياء  اأكرث  وعن  مدر�سته، 

»القراءة اجلهرية«، وقراءة العلم لنتائج اختبار االإمالء على املالأ يف ال�سف.  

غالبا ما يقراأ هذا الطفل يف الكني�سة بثقة ون�سج مما �سجعني على اال�ستف�سار: 

»ملاذا يختلف االأمر يف املدر�سة؟« وكان رده اأن الو�سع يف املدر�سة يختلف حيث 

ال يتدرب على ما يجب عليه قراءته. كما كانت حلظة النقل عن ال�سبورة من 

خطاأ يف  ارتكب  املرات  اإحدى  ففي   . به  يتعلق  فيما  اإحراجا  اللحظات  اأكرث 

االإمالء مما جعل باقي التالميذ يف ال�سف ي�سخرون منه. 

اجعل كتابتك مقروءة ... من ف�سلك: 

كتابتك مقروءة من  »اجعلي  العبارة كل عام:  »�سارة« هذه  يرتدد على م�سامع 

ف�سلك«. وقد ا�ستمرت احلال على ما هي عليه طوال مرحلة التعليم يف مدار�س 

التعليم العام. لقد اعتادت » �سارة«  على الكتابة من دون ترك م�سافات بني 

بداية  اأو  نهايتها،  من  الكلمة  بداية  تعرف  القارئ  على  ي�سعب  الكلمات، مما 

اجلملة اأو العبارة اأو حتى الفقرة من نهايتها رغم تدريب » �سارة« على الكتابة 

على ال�سطر وكتابة االأحرف باأحجامها ومواقعها ال�سحيحة ... ظلت م�سكلة 

ترك م�سافات بني الكلمات ت�ساحبها طوال حياتها. فقد كانت كتاباتها ت�سبه 

ن�سرتي  والدي  ال�سمك مع  �سوق  اإىل  »ذهبت مرة  االآتي:  املثال  اإىل حد كبري 

بع�س الهامور«

قد ال يبدو االأمر �سيئا جدا عند الكتابة بالكمبيوتر، ولكن لك اأن تتخيل هذه 

الكتابات على دفرت املدر�سة. واإذا كانت » �سارة« حمظوظة، وكان لدى معلمتها 

مت�سع من الوقت فاإنها ببع�س التدريب ميكن للمعلمة قراءة ما كتبته »�سارة«. 

على  املعلمة  قدرة  ب�سبب  ارتفعت  جميعها  درجاتها  اأن  املعلمة  اكت�سفت  وقد 

القراءة يف املواد الدرا�سية عدا احل�ساب بالطبع. 

القلم  ا�ستخدام  اإىل  تعد م�سطرة  �سارة« مل   « الأن  الطريقة  لقد جنحت هذه 

املفاتيح جلهاز  لوحة  امل�سافات يف  م�سطرة  ا�ستخدام  تعلمت  اأن  بعد  والورقة 

الكمبيوتر للف�سل بني كل كلمة واأخرى االأمر الذي ف�سلت فيه با�ستخدام الورقة 

والقلم. 

اأعتقد اأن ت�سجيع هذه العينة من الطالب على ا�ستخدام الكمبيوتر اأو املدقق 

االإمالئي املحمول �سي�ساعد كثريا يف التخفيف من وطاأة ال�سغوط التي ي�سعها 

التعليم عليهم. 
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International News   

اأ�ساليب التعلم والذكاءات املتعددة: 

تفعيل اأ�ساليب التعلم: 

مل�ساعدة الطالب ال �سيما ذوي �سعوبات التعلم على التاأقلم مع 

�سعوبات التعلم ونق�س االنتباه لديهم من ال�سروري تعرف اأ�سلوب 

�ستكون  لتعلمهم،  االأف�سل  الطريقة  اكت�ساف  ومبجرد  تعلمهم، 

اأ�سلوب  مع  تتالءم  حمددة  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اإىل  بحاجة 

باأ�سلوب  يتمتع  طالبك  اأحد  كان  اإذا  املثال  �سبيل  فعلى  تعلمهم 

 »high lighter« ا�ستخدام  حينئذ  ميكنك  الب�سري،  التعلم 

الفني،  ح�سه  �سيداعب  امل�سرق  فاللون  الكتاب،  ن�س  قراءة  عند 

وي�ساعده على الرتكيز على القراءة. 

واإليك بع�س املقرتحات العملية احلا�سلة بكل اأ�سلوب تعلم. 

املتعلم الب�سري: 
�سجع طالبك على ا�ستخدام املواد الب�سرية )املرئية( مثل:  		•

ال�سور واجلداول ال�سيا�سية واخلرائط والر�سوم.

	ا�ستخدم االألوان الإبراز النقاط الهامة يف الن�س. 		•
	كوِّن �سورة ذهنية للمعلم عندما ي�سرح، وحاول الرتكيز على  		•

لغة اجل�سد وتعبريات الوجه لديهم.

	دوِّن املالحظات وزود املتعلمني مبلخ�سات عن الدرو�س.  		•

ح فكرك ب�سور قبل البدء بعملية الكتابة. و�سِّ 		•
اكتب ق�سة وا�سرحها. 		•

ا�ستخدم الو�سائل املتعددة: )الكمبيوتر، الفيديو، واملقاطع  		•
ال�سينمائية(.

اخرت مكانا هادئا بعيدا عن ال�سو�ساء للدرا�سة. 		•
اقراأ الكتب باأنواعها. 		•

احلفظ  عملية  يف  للم�ساعدة  كر�سوم  املعلومات  �سوِّر  		•
واال�سرتجاع. 

املتعلم ال�سمعي:

 �سجعه على: 

امل�ساركة يف املناق�سة ال�سغرية. 		•
	اإلقاء اخلطب وعمل العرو�س التو�سيحية. 		•

	ا�ستخدام جهاز ت�سجيل خالل املحا�سرات بدال من تدوين  		•
املالحظات.

قراءة الن�س قراءة جهرية. 		•
	التنغيم املو�سيقي مل�ساعدته على احلفظ واال�سرتجاع. 		•

مناق�سة فكره لفظيا / �سفهيا. 		•
	اإمالء فكره على �سخ�س ما يكتب عنه. 		•

	ا�ستخدام القيا�س اللفظي و�سرد الق�س�س لعر�س وجهة  		•
نظره. 

املتعلم احل�سي احلركي:

�سجعه على:

اأخذ فرتات راحة متكررة يف اأثناء الدرا�سة. 		•
	احلركة وامل�سي يف املكان عند درا�سة مواد جديدة )القراءة  		•
وهو ميار�س الهرولة على عجلة التدريب، ا�ستخدام الطني 

ال�سل�سال لتعلم مفهوم جديد...الخ(.

العمل واقفا. 		•
م�سغ العلكة يف اأثناء الدرا�سة. 		•

ا�ستخدام االألوان الزاهية لت�سليل ن�س القراءة. 		•
اإثراء مكان الدرا�سة باملل�سقات عن املواد التي يدر�سها. 		•

اأثناء  يف  املو�سيقى  اإىل  االإن�سات  الرغبة  عند  ميكن  		•
الدرا�سة.

القراءة  قبل  الرئي�سة  الفكر  اإىل  للو�سول  الن�س  ت�سفح  		•
الإبراز التفا�سيل.

اخلطوة االأوىل - تركيب اجلزء اأ اإىل اجلزء ب.

اخلطوة الثانية - األ�سق هذه االأجزاء معاً.

اخلطوة الثالثة - اأم�سك اجلزء »ج« وركبه اىل 

اجلزء »د«
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تعلم اأ�سوات احلروف:

جواز �سفر طفلك اإىل تعلم القراءة 

والكتابة والتهجئة:

يف  ال�سوت  �سماع  طريق  عن  التعليم  منهجية  تربز  اإن  يجب 

تدري�س القراءة لكل طفل، كما يجب اإن تكون جزءا من ذخرية 

ل اإىل هذه  معلم مهارات القراءة والكتابة والتهجئة، وقد تُُو�سِّ

النتيجة وفقا لبحوث الهيئة العلمية يف جامعة يورك وجامعة 

�سفيلد االأكادميية املحولة حكوميا. 

الرتبية  وزارة  بتكليف  جاء  الذي  البحث  على  عاملة  وبنظرة 

تعليم  يف  ال�سوت  �سماع  طريق  عن  التعليم  منهجية  اأن  وجد 

احلروف واأ�سواتها مت�سل�سلة منذ مرحلة الطفولة املبكرة اأدى 

اإىل التح�سن يف دفرت قراءة االأطفال جميعهم باختالف قدراتهم اإال اإن االأدلة على التح�سن املماثل يف فهم القراءة والتهجئة مل تكن 

حا�سمة.

قام فريق بحث ي�سم الربف�سور جريج بروك�س من كلية الرتبية جامعة �سفيلد وكارول تورجري�سون -  باحث اأول يف اإدارة الدرا�سات 

الرتبوية يف جامعة بورك وجبل هال – بتحليل نتائج 12 جتربة ع�سوائيا للتعليم عن طريق �سماع ال�سوت منذ العام 1970 متت ت�سع 

من هذه الدرا�سات يف الواليات املتحدة وكندا، بينما متت الثالث االأخرى يف كل من نيوزيالندا وا�سرتاليا وا�سكتلندا.

وقد �سرح كارول نورجري�سون: »تبدو منهجية التعليم عن طريق �سماع ال�سوت واعدة، ولها نتائج طيبة، وقد وجدنا لها تاأثريا  ايجابيا  

وداللة اإح�سائية. ونعتقد اأن موازنة بالطرائق االأخرى يجب اإن يكون منهج التعليم عن طريق �سماع ال�سوت جزءا من ذخرية كل معلم 

يدرِّ�س مهارات التهجئة والقراءة والكتابة، ولكن علينا اأن ننوه اإىل اأن االأدلة حمدودة ن�سبيا؛ الأننا وازنا 12 منهجية فقط، كان اأكربها 

مطبقا على 120 طفل فقط . ال يوجد ا�ستنتاج نهائي من املنهجيات التي ا�سرتكت يف البحث يحدد اأي املناهج يف تعليم االأ�سوات 

عن طريق ال�سمع هو االأكرث فعالية.

واأ�ساف الربوفي�سور بروكنز اأننا نو�سي بتجربة على نطاق وا�سع لقيا�س فعالية منهجيات التعليم عن طريق �سماع ال�سوت لالأطفال 

ذوي ال�سمات التعليمية املختلفة. 
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International News   

اأ�ساليب لتدري�ص املع�سرين قرائيا:

هناك منطان اأ�سا�سيان لع�سر القراءة: النمط اللغوي ال�سمعي والنمط الب�سري املكاين.

) برودر 1973 (، اجنرام، ما�سون وبالكجرين  1970، مايت�س، فرن�س درابني 1975، بريو زولو 

1979 (. يت�سم النمط االأول للد�سلك�سيا اللغوي ال�سمعي ... بعدم القدرة على التمييز بني الوحدات 
هذا  يت�سح  الكلمة،  و�سوته يف  احلرف  �سكل  بني  العالقات  لتعلم  وعجز الحق  للكالم،  ال�سوتية 

العجز يف: التمييز ال�سوتي، التتابع ال�سمعي، الرتكيز ال�سمعي، واالإدراك الوجداين. ويعتقد اأن هذه 

الفو�سى هي ال�سبب االأكرث �سيوعا يف ا�سطراب القراءة النمائي. )مايت�س واآخرين 1975 (

اأما النمط الب�سري املكاين للد�سلك�سيا فهو �سبب اأقل �سيوعا ال�سطراب القراءة النمائي.    

حيث يبدو على االأطفال الذين يعانون الد�سلك�سيا الب�سرية متتعهم بتطور لغوى طبيعي اإال اأنهم 

القراءة،  مهارات  الكت�ساب  املطلوبة  املكانية  االأ�سا�سية  املتطلبات  تعلم  على  قادرين  يكونون غري 

يت�سح العجز الب�سري املكاين يف: التمييز الب�سري، والتمييز الب�سري لل�سكل واالأر�سية، االإدراك 

الب�سري العميق، واالإدراك الب�سري الوجداين.

اأ�ساليب تدري�ص الطالب املع�سرين قرائيا ذوى مهارات املعاجلة الب�سرية القوية ومهارات 

املعاجلة ال�سمعية ال�سعيفة:

1 - �سجع الطالب على النظر اإىل الكلمة غري املاألوفة والتفكري يف كلمة اأخرى، اأو جزء من 
كلمة اأخرى،  ت�سبهها )مثال مدر�سة... در�س( 

2 - علم الطالب على عمل �سورة ذهنية وربطها بالكلمات )واحلروف( خالل التعلم االأوىل.
3 - ا�ستخدم مواد تعر�س ر�سائل تكمن يف ال�سورة.

4 - اختيار مواد توظف ال�سورة الكلية ومنط العرو�س املتكررة.
5 - اطلب اإىل الطالب خلق ق�س�س من خالل طريقة اخلربة اللغوية. 

6 - ا�ستخدم ال�سور وتدريبات مطابقة الكلمات. 
7 - مار�س بع�س االألعاب مثل تركيز الكلمات. 

8 - لالإمالء اطلب اإىل الطفل النظر اإىل الكلمة ثم يغلق عينية ويت�سور الكلمة، ثم ين�سخ 
احلبل  من  التقنية  هذه  ا�ستخدام  وميكن  لدية.  تكونت  التى  الذهنية  ال�سورة  من  احلروف 

اأي�سا. 

لالأطفال ذوى مهارات املعاجلة ال�سمعية القوية واملهارات 

الب�سرية ال�سعيفة:

9 - ابداأ باحلروف والكلمات غري املت�سابه �سكال مثل: )م، ب( ولي�س )ب، ت، ث(، وكلمات مثل: 
»در�س« و«عمل«، وتفادى الكلمات مثل: ) بنت، و�سم�س(. 

من  الغريب  وجتنب  �سيوعا(،  االأكرث  )الكلمات  الوا�سحة  املعاين  ذات  بالكلمات  ابداأ   -  10
الكلمات.

11 - احر�س على البدء بالكلمات ذات املعاين املح�سو�سة وتناول املجردات الحقا. 
12 - علم اأ�سوات احلروف اأوال ثم اأ�سماءها الحقا. وال تدر�س املعنى واال�سم يف وقت واحد. 

13 - فيما يتعلق باالأطفال الذين يعانون م�سكالت يف حدة الب�سرية )جتنب الطباعة يف حروف 
�سغرية وا�ستخدم لهم مواد خا�سة كالكتب املطبوعة بحروف كبرية(. 

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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14 - اإذا مل ي�ستطع الطالب �سماع الكلمات املنطوقة م�ستقلة: ا�ستخدم مواد ذات فراغات وا�سعة اأو ار�سم خطوطا بني الكلمات، وفى 
مرحلة تالية تكون الفوا�سل بني العبارات ثم اجلمل. 

15 - اإذا عك�س الطفل اجتاه احلروف ا�ستخدم االألوان لتظليل احلرف االأول من الكلمة اأو الكلمات املربكة للطفل ) يجب اأن يتال�سى 
اللون يف العرو�س التالية(. ميكن تعليم الطفل اأي�سا االإ�سارة اإىل بداية كل كلمة يف اأثناء القراءة. ميكن الحقا ا�ستخدام بطاقة 

لتتبع االأ�سطر. )يجب و�سع البطاقة فوق ال�سطر الذي يقروؤه الطفل.(       

16 – فيما يتعلق بالطالب الذي يعاين م�سكالت يف الن�سخ من ال�سبورة، اطلب اإليه لفظ الكلمة لنف�سه مثل: البدء يف الكتابة. 
17 – ا�سمح للطالب بالهم�س بالكلمة وهو يقراأ، ثم �سجعه بعد ذلك على نطق الكلمة.  

18 – فيما يتعلق بالطالب الذين يعانون م�سكالت يف تخطي خط الو�سط ب�سريا، ممكن االإيعاز اإليهم بحمل الكتاب راأ�سيا وقراءة 
ال�سفحة بدال من الو�سع االأفقي. 

ا�سرتاتيجيات عامة للتدري�ص 
19 – تقدمي اخلربات االأ�سا�سية للطالب قبل البدء يف القراءة حول مو�سع معني �سوف ي�ساعد على زيادة احلافز على القراءة بينما 
وتتبع احلروف  الكلمات  الطريقة حت�س�س  بهذه  للطالب  الدر�س ميكن  اأنف�سهم يف  ولتطوير  املطلوبة،  املعلومات  اأنت  تو�سح 

على املنديل اجلاف اأو ال�سمغ اجلاف كما يفيد اأي�سا ا�ستخدام احلروف والكلمات امل�سنوع من ال�سنفرة واخل�سب واالأملونيوم 

واملحتمل كمعززات للتعلم باللم�س. 

20 – ادمج تالميذك يف اأثناء القراءة ال�سامتة يف برنامج القراءة، فعندما يرى تلميذك اأنك حري�س على القراءة يف هذا الوقت فاإنهم 
�سيقدرون قيمة القراءة. 

21 – اأعط طالبك اأ�سئلة االمتحان قبل قراءتهم حول مو�سوع حمدد �ست�ساعد هذه االإ�سرتاتيجية يف توفري �سورة وا�سحة املعامل 
حول ما يركز عليه يف اأثناء القراءة. 

22 – دمج التمثيل مع القراءة �سيح�سن فهم الطالب لت�سل�سل الق�سة واملو�سوع الرئي�س والعالقات بني ال�سخ�سيات. 
23 – اطلب اإىل طالبك عمل �سحيفة حتتوي على اأبواب خمتلفة مثل: ق�سم املعلومات، الطق�س والر�سوم  ... الخ. ميكن اأن يعك�س 
ذلك مواهب الطالب واهتماماتهم املختلفة، كما ميكن اأن ميلي الطالب املواد التي جمعوها على املدر�س اإذا مل يكن مبقدورهم 

كتابتها باأنف�سهم، ميكن اأي�سا ن�سخ �سور عن هذه ال�سحيفة وا�ستخدامها كم�سدر ثري ملادة القراءة، و ميكن للجريدة اأي�سا اإن 

تر�سل للمنزل لت�سبح م�سدرا للمعلومات حول ما يحدث داخل ال�سف. 

24  - �سيكون بع�س الطالب يف حاجة اإىل حتفيز �سريح يتخطى الت�سجيع اللفظي، وهنا قد يكون التخطيط الذاتي للكتب التي 
قراأها الطالب دافعا لهم.  

القراءة  لقيا�س  الق�سرية  االختبارات  يعدون  اأحيانا  الطالب  دع   –  25
باأنف�سهم.

26 - اطلب اإىل الطالب عمل ت�سميم اختبارات جتيب اأنت عنها. 
27 – اطلب اإىل الطالب الكتابة بخط وا�سح )الن�سخ مثال( لي�سهل حينئذ 
وو�سط  )بداية  اجلملة  يف  املختلفة  اأماكنها  وفق  احلروف  متييز 

لدى  ال�سيطرة  �سعور  خلق  يف  االإ�سرتاتيجية  هذه  ت�ساهم  ونهاية(، 

املطلوبة  احلركية  املهارات  اإجادة  من  متكنوا  قد   الأنهم  الطالب، 

لكتابة كل حرف.

28 - تقدمي تدريبات ذات مغزي فيما يتعلق باملفردات، وذلك بعد حتديد 
املع�سرين  للطالب  الطالب، وميكن  ويفهمه  يعرفه  �سياق  الكلمة يف 

على  هذه  النجاح  درجة  وتعتمد  العادي،  ال�سف  يف  النجاح  قرائيا 

التدري�س  وا�سرتاتيجيات  لديهم  القراءة  ل�سلوك  الدقيق  التقييم 

امل�سممة  خ�سي�سا وفق �سمات القراءة لديهم. 

نتعلم :

10 % مما نقراأ

20 % مما ن�سمع

30 % مما نرى

50 % مما نرى و ن�سمع

70 % مما نناق�سه مع الآخرين

80 % مما جنربه باأنف�سنا

90 % مما نعلمه ل�سخ�س اآخر

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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International News   

�ص1: هل ما يعاين منه طفل فرط ن�ساط 

وت�ستت انتباه اأم �سعوبة تعلم؟ 

اأولياء  من  اأتلقاها  التي  االأ�سئلة  من  الكثري  ت�سف   :1 جـ 

االأمور م�سكالت ابنهم يف التعلم ثم يعودون لي�ساألوا اإذا ما 

كان ابنهم يعاين �سعوبات يف التعلم. 

وفرط  االنتباه  نق�س  عن  م�سابهة  اأ�سئلة  اأتلقى  وكذلك 

يف  متاما  خمتلفتان  منف�سلتان  �سعوبتان  وهما  الن�ساط. 

وت�ستت  الن�ساط  فرط  يعانون  الذين  فالطالب  طبيعتهما، 

باحلركة  تت�سم  التي  ال�سلوكات  بع�س  يظهرون  قد  االنتباه 

االنتباه  نق�س  م�سكالت  على  عالوة  والتململ،  الزائدة 

فالطالب  الدرا�سة،  وزمالء  االأقران  ومع  واملنزل  املدر�سة  �سنوات يف  ال�سلوكات عدة  وت�ستمر هذه  االندفاعية،  اأو  والت�ستت 

الذين يعانون �سعوبات التعلم لديهم م�سكالت يف علميات املعاجلة الع�سبية تتداخل مع قدرتهم على التمكن من مهارات التعلم 

املحددة. يعاين حوايل %30 - %50 من االأطفال ذوي �سعوبات التعلم نق�س االنتباه وفرط الن�ساط، ومن االأف�سل دائما 

البحث عن اإمكان تزامن ال�سعوبتني لدى الفرد. 

�ص2: كيف ميكن اأن ت�ستبه يف معاناة طفلك ال�سغري اأو املراهق من �سعوبات التعلم؟

يكون  فقد  التعلم.  اأكرث من عملية  اأو  م�ساحة  املعلومات يف  معاجلة  م�سكالت يف  التعلم  ذوو �سعوبات  االأفــراد  يعاين  جـ2: 

لديهم م�سكالت يف تو�سيل املعلومة اإىل الدماغ )تدعى م�سكالت االإدخال( كما اإنهم قد يعانون م�سكالت يف اإدخال ال�سوت 

امل�سكلة  تكون  وقد  الب�سرية(  املعاجلة  )ا�سطراب  ب�سرية  معاجلة  م�سكالت  اأو  االأ�سوات(،  معاجلة  ا�سطراب  عليها  )يطلق 

لدى هوؤالء الطالب هو عدم القدرة على دمج املعلومات بعد و�سولها اإىل الدماغ. ومن �سمن امل�سكالت االأخرى القدرة على 

ت�سل�سل املعلومات، وا�ستدالل املعاين )ال�سور املجردة( اأو ترتيب املعلومات، وقد يعاين بع�سهم م�سكالت يف تخزين املعلومات 

وا�ستدعائها من الذاكرة. وقد تظهر م�سكالت الذاكرة يف عملية معاجلة املعلومات التي يتلقاها املتعلم )الذاكرة ق�سرية االأجل( 

اأو املواد التي �سبق تعلمها اإال انه غري قادر على االحتفاظ بها، الذاكرة طويلة 

املدى. 

وقد يعاين هوؤالء الطالب �سعوبات يف اإخراج تلك املعلومات من الدماغ، وقد 

ع�سالتهم.  اإىل  املعلومات  اإر�سال  على  الفرد  قدرة  على  امل�سكلة  هذه  توؤثر 

فعلى �سبيل املثال فالطالب الذي قد يعاين هذا النوع من امل�سكالت قد يواجه 

الكتابة   بطئا يف  يعاين  وبذلك  اليد،  لع�سالت  التنا�سق احلركي  �سعوبة يف 

كتابة فكره  الطالب م�سكالت يف  يعاين  و�سوء اخلط. عالوة على ذلك قد 

و�سياغة اجلملة،  التهجئة،  وتظهر م�سكالت  الكتابي(،  )التعبري  الورق  على 

والقواعد، وعالمات الرتقيم، و�سياغة الفكر. 

ال يوجد يف الواقع �سمة واحدة موؤكدة للطفل اأو املراهق الذي يعاين �سعوبات 

التعلم. فقد يظهر هوؤالء االأفراد �سمة اأو اأكرث من ال�سمات املو�سحة باأعاله 

يف الواقع،ويندر اأن جند اأن الطفل يعاين م�سكلة واحدة، كما اإن ظهور �سعوبة 

التعلم يف املدر�سة تتوقف على املرحلة الدرا�سية للطالب ومتطلباتها. 

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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�ص3 : ما الفرق بني الطالب الذي يعاين �سعوبات التعلم اأو بطء التعلم؟

جـ3 : وفقا للوائح احلكومة يف الواليات املتحدة فاإن الطالب الذي يعاين 

�سعوبات التعلم هو الفرد الذي يعاين ا�سطرابات يف واحدة اأو اأكرث من 

العلميات النف�سية االأ�سا�سية التي تتعلق بالفهم واال�ستيعاب اأو ا�ستخدام 

غري  قدرات  �سورة  يف  تتجلى  قد  والتي  مكتوبة  اأم  كانت  مقروءة  اللغة 

كاملة على اال�ستماع والتفكري والتحدث والقراءة والكتابة والتهجئة اأو اأداء 

التفريق  ال�سلوك ميكن  ووفقا ملالحظة  ذلك  ورغم  احل�سابية،  العمليات 

اأ�سا�سية،  ب�سفة  التعلم  �سعوبات  يعاين  الذي  والفرد  التعلم  بطيء  بني 

فاإن الطالب الذي يعاين �سعوبات التعلم يعاين عجزاً يف مهارة واحدة اأو 

اثنتني، ففي حني يكون اأداوؤه يف باقي املهارات يف م�ستوى املتو�سط اأو فوق 

املتو�سط. كما اإن الذكاء للفرد اأو قدراته التي تظهر اأكرب ب�سورة فارقة 

عن ال�سعف يف م�ستوى حت�سيل الفرد �سوف ينبئنا بذلك، وهو ما يطلق 

عليه التباين بني القدرة والتح�سيل. ومن املمكن اأي�سا اأن يظهر لدى الفرد 

نف�سه �سمات كلتا احلالتني. 

ومن هنا تظهر اأهمية الت�سخي�س الذي يجب اأن يكون على يد اخت�سا�سي 

ممار�س على درجة عالية من التدريب مثل: االخت�سا�سي النف�سي العالج، االخت�سا�سي النف�سي الرتبوي، وبع�س اأطباء االأطفال... وغريهم. 

تثري االأبحاث االأخرية يف هذا املجال �سوؤاال خطريا حول اإذا ما كان التباين بني القدرة واالإجناز تعريفا �سادقا لعدم القدرة على القراءة. وقد 

اأظهر اأحد االأبحاث ذات ال�سدى اجليد اأن جوهر ال�سعوبة يف االأفراد الذين يعانون �سعوبات القراءة �سواء االأطفال اأم البالغني. هو الوعي 

ال�سوتي )القدرة على فهم طريقة عمل االأ�سوات واأمناط االأ�سوات يف نظام لغتنا.( 

�ص4: كيف اأتعامل مع الطفل الذي يعاين فرط الن�ساط وت�ستت النتباه ؟

ا�ستخدم تقنية التعزيز االإيجابي لزيادة ال�سلوكات االإيجابية.   - 1
ا�ستخدم تقنية النتائج املبا�سرة خلف�س ال�سلوكات االإيجابية.   - 2

ا�ستخدم تقنية الرموز االقت�سادية يف املنزل مل�ساعدة الطفل يف اإتباع القواعد. ) ا�ستخدم الر�سوم البيانية، الرقائق، واملل�سقات الإتباع   - 3
ال�سلوكات ووفر جوائز فورية. 

كن �سباقا يف نهجك البحث م�سبقا يف املواقف وحتديد ال�سلوك املالئم. اإيجاد املكافاآت والعواقب واأعلم طفلك م�سبقا باملتوقع منه.   - 4
اجعل تعليماتك ب�سيطة. ا�ستخدم جمال ب�سيطة يف اإعطاء التعليمات، ويكفي اأن تقت�سر التعليمات على واحدة اأو اثنتني يف املرة   - 5

الواحدة. 

حافظ على التوا�سل بالعني دائما. اطلب اإىل طفلك الرتكيز على وجهك عند اإعطاء التعليمات اأو التوجيهات.   - 6
للطفل  العاطفي  للم�ستوى  مالئمتها  من  وتاأكد  توقعاتك.  راجع   / ا�ستعر�س   - 7

وكذلك �سنه. 

ليعلم  االأدراج؛  على  عالمات  �سع   ... طفلك  مل�ساعدة  عملية   اإجراءات  خلق   - 8
طفلك مكان كل �سيء، وا�ستخدم الر�سوم البيانية مل�ساعدة طفلك على تذكر االأعمال 

املتكررة. 

االنتباه  وت�ستت  الن�ساط  فرط  يعانون  الذين  االأطفال  مييل  املواهب.  عن  ابحث   - 9
اإىل اأن يكونوا خالقني مبدعني �سواء يف الفن اأو املو�سيقى اأو جماالت اأخرى. �ساعدهم 

على تنمية مواهبهم وتطويرها بدال من الرتكيز على ما ال ي�ستطيعه الطفل. 

10 - حافظ على منزلك منظما قدر االإمكان ليعرف الطفل املنتظر منه. اجعل موعدا 
للنوم وخطط امل�ساء، وكذلك برناجما حمددا للفرتة ال�سباحية واتبع هذه  حمددا 

الربامج بدقة قدر االإمكان. 

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
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International News   

ن�سائح عملية لأولياء الأمور: 

ال�ساعات الرقمية: ذكر البع�س يف اأحد 

ا�ستخدام  اإمكان  االلكرتونية  املواقع 

ال�ساعة مل�ساعدة املع�سر قرائيا يف متييز 

هذه  كانت  وقد  الي�سار.  من  اليمني 

ي�ستطع  مل  ابني  اأن  اإال  فعالة  الطريقة 

فخوراً  كان  لقد  الوقت.  يعرف  اأن  اأبداً 

جداً بال�ساعة ولكنه يقع يف ماأزق حني كان البع�س ي�ساأله عن 

كبرية  اأرقام  ذات  رخي�سة  رقمية  �ساعة  ا�سرتيت  لذا  الوقت. 

وواجهة �سهلة القراءة؛ الأن با�ستطاعته متييز اليمني من الي�سار 

باالإ�سافة اإىل معرفة الوقت. 

�سندوق الواجبات: 

وتعاين  �سنة  اإحدى ع�سر  العمر  البالغة من  ابنتي  ت�ستطع  مل 

الد�سلك�سيا احلفاظ  على القلم الر�سا�س واملمحاة يف املنزل 

اأبدا. لذا حني يحني وقت الواجب، ال يتوافر لديها اأبداً االأدوات 

لها وهو عبارة  الواجبات  للكتابة لذا �سنعنا �سندوق  الالزمة 

االحتفاظ  على  قادرة  االآن  هي  وها  غطاء.  ذي  �سندوق  عن 

يف  املدر�سة  يف  ت�ستخدمها  التي  القرطا�سية  كل  من  بن�سخة 

�سندوق الواجبات. لذا فاإن كل ما حتتاج اإليه لعمل الواجبات 

موجود لديها باملنزل. 

اأ�سرطة العرو�ص املرئية ولكن:

 ا�ستخدام عادة اأ�سرطة الفيديو املتعلقة باالأدب والتاريخ وغريه 

الإتاحة الفر�سة الأطفايل يف املراحل التعليمية االبتدائية 

واملتو�سطة، وذلك لي�س فقط بهدف املتعة والت�سلية، ولكن 

امل�ساهدة  املدر�سي. فعن طريق  للكتاب  كو�سيلة م�ساندة 

يراه  ما  اأكرث متعة وموازنة  متابعة  املتابعة  للطفل  ميكن 

يف ال�سريط امل�سور مبحتوى الكتاب املدر�سي لي�ستوعب 

املعلومة ا�ستيعابا اأف�سل يف اأثناء ح�س�س االأدب اأو التاريخ 

االأربعة  اأطفايل  يعاين  الخ.  اأو مو�سوعات اجلغرافيا... 

الد�سلك�سيا وا�سطراب معاجلة اللغة اإال اإين اأطلق عليهم 

لقب »املتعلمني املبدعني.«

حفظ املواعيد:

اأغلب االأحيان-  احلفاظ على  اأطفايل- يف  ال ي�ستطيع 

املواعيد التي اأتفق عليها معهم. على �سبيل املثال هناك 

املدر�سة  من  ال�ستعادتكم  »�ساأح�سر  مثل:  االأمور  بع�س 

اأنهم  اإال  ال�سيارات،  امللعب او يف موقف  و�ساأنتظركم يف 

كانوا ينتظرونني يف معظم االأحوال يف املكان اخلطاأ. لذا 

جربت ر�سم �سورة ملكان اللقاء يف اأذهانهم وذلك عندما 

نرتب لالتفاق على موعد. »�سوف اأح�سر ال�ستعادتكم من 

�سيارات  مواقف  يف  الثانية ظهراً  ال�ساعة  عند  املدر�سة 

اأذهانكم؟  يف  الثانية  ال�ساعة  تتخيلون  هل  املدر�سة، 

ال�سيارات؟  موقف  يف  تنتظرونني  اأنف�سكم  تتخيلون  هل 

 – الثانية  ال�ساعة  اأذهانكم؛  يف  ال�سور  بتلك  احتفظوا 

موقف ال�سيارات«. بهذه الطريقة مل يعد اأوالدي ين�سون 

اأي موعد نتفق عليه.

اأ�سف فقاعة:

 من اأجل م�ساعدة طفلي الذي يعاين الد�سلك�سيا يف متييز 

حريف )b ، d ( فاإنني اأ�ساأله اإذا اأ�سفت فقاعة هل يتكون 

احلرف B  ؟

اإذا  الطريقة،  بهذه 

   b كان لديك احلرف

اإليه  فقاعة  واأ�سفت 

يف االأعلى فاإنها تكون 

واإذا مل     B احلرف 

 ،B احلرف  يتكون 

بعد   .D بالتايل  فاإن 

تكرار العملية عدة مرات واالأيام متتالية .. اأ�سبح كل ما 

اأوجهه من تعليمات لطفل عندما يكون يف حال �سك هو 

» اأ�سف فقاعة ».
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املحور ال�سيني وال�سادي:

 تظهر ابنتي التي تعاين الد�سلك�سيا 
م�سكالت يف تذكر املحور ال�سيني 

وال�سادي على الر�سم البياين، 

حيث كانت تخلط عادة بينهما اأو 

تقف عاجزة عن التمييز بينهما. 

وللتغلب على هذه امل�سكلة ربطت 

بني املحورين وكلمات ت�ساعدها 

على التذكر يف حال اختلط لديها 

املحوران. فاملحور ال�سيني هو 

املحور االأفقي، وقد ربطته بكلمة« 

�سهم » اأما املحور الراأ�سي وهو املحور العمودي فارتبط معها بكلمة«راية » 

لننهي بذلك معاناتها يف حل الر�سوم البيانية. 

امل�سجلة الرقمية:

اأحد ع�سر عاما والذي يعاين الد�سلك�سيا  البالغ من العمر   يعاين طفلنا 

م�سكالت يف ن�سخ تعليمات الواجب املنزيل من ال�سبورة بال�سرعة املطلوبة 

مقروء،  غري  عادة  ين�سخه  ما  وكان 

هذا اإىل جانب اأنه كان يعاين يف كتابة 

الق�س�س اأو التقارير الأنه كان ين�سى 

الفكر )فكره اخلا�سة( قبل البدء يف 

اآلة  ا�ستخدام  احلل  وكان  كتابتها. 

ت�سجيل رقمية ... ابني االآن ي�ستخدم 

ت�سجيل  يف  الرقمية  الت�سجيل  اآلة 

لي�سجلها  املنزلية  واجباته  تعليمات 

اإىل  العودة  عند  الواجبات  دفرت  يف 

ت�سجيل فكر ق�س�سه  الت�سجيل يف  اآلة  ا�ستخدام  اأي�سا  املنزل. كما ميكن 

وتقاريره قبل اأن ت�سيع من ذهنه. 

ال�سرائح ال�سفافة امللونة:

ا�ستخدام  عن  �سمعت  لقد   

فوق  ملونة  �سفافة  �سفائح 

الكتاب  �سفحات  ن�سو�س 

البي�ساء. وقد قراأت عن اختالف 

الطفل،  باختالف  املف�سل  اللون 

خمتلفة  فردية  حال  طفل  فكل 

كان  البنتي  املف�سل  اللون  اأن  اإال 

اللون االأزرق. وعندما �ساألتها عن 

الفرق بني القراءة من ال�سفحات 

با�ستخدام  والقراءة  البي�ساء 

ال�سفافية الزرقاء قالت طفلتي: »اأ�سبح هناك م�سافات بني الكلمات، كما 

اإن احلروف ال تتزاحم مع بع�سها يف ال�سفحة. 

التمارين على ا�سوات احلروف:

االأ�سوات،  بني  التمييز  الطفل  لتعليم  الكمبيوتر  برامج  ا�ستخدام  ميكن   

يعاين  الذي  طفلي  منها  ا�ستفاد  وقد  �سئيلة،  الربامج  هذه  فتكلفة 

الد�سلك�سيا كثرياً كو�سيلة م�ساندة للمعلم اخلا�س ملدة �سيف واحد.  تتوافر 

اأنها نادرة يف اللغة  اإال  اأخرى،  هذه الربامج باللغة االجنليزية وعدة لغات 

توفري  على  للد�سلك�سيا  الكويتية  اجلمعية  حر�س  كان  هنا  ومن  العربية، 

العربية  اللغة  تعليم  يف  ودجمها  احلروف  اأ�سوات  لتعليم  م�ساعدة  برامج 

لالأطفال يف املراحل الدرا�سية االأوىل ولطالب �سعوبات التعلم اخلا�سة ال 

�سيما الد�سلك�سيا و�سعوبات اللغة.

املدر�سة الب�سرية: 

علم طفلك كيفية اإ�سافة ا�سرتاتيجيات ب�سرية لتحقيق النجاح الباهر، نعم 

املدر�سة  يف  الناجحون  فاالأطفال  ب�سرية.  املدر�سة  الب�ساطة،  بهذه  االأمر 

يدركون اأن معظم املواد تتطلب اإليهم تغيري املحا�سرات اللفظية والن�سو�س 

ي�سهل عليهم تذكر  اأذهانهم، وعندما يقومون بذلك  اإىل �سور يف  املكتوبة 

املعلومات يف اأثناء االختبارات باالإ�سافة اإىل �سرعة التذكر. الأنهم بب�ساطة 

وجدوا طريقة �سهلة للولوج اإىل املعلومات )ال�سور الب�سرية( التي خزنوها 

ال�سورة  تلك  لو�سف  الورق  على  بالكلمات  التعبري  ثم  ومن  الذاكرة،   يف 

الذهنية يف الذاكرة. 

علم ودرب اطفالك لت�سور كل �سيء يقروؤونه اأو يتعلمونه يف �سكل فيلم. هذا 

االأ�سلوب من �ساأنه اأن ين�سط وبفعل اجلانب الب�سري من الدماغ، وعندما 

يحني وقت االختبار على الطفل ا�ستدعاء االأفالم املخزنة ويجعل لكل �سورة 

ثمناً من األف كلمة. واأن ال ت�سمع يف هذه احلال �سوى كلمة »مبارك« النجاح 

يف االختبار التحريري. 

املدار�س جميعها هذه  تتبع  اأدري مل ال  ال 

تعليم  اأو  االأوالد  تعليم  يف  االإ�سرتاتيجية 

االأوالد هذه الطريقة، اإال اأن باإمكانك كويل 

اأمر اأن تبداأ هذه االإ�سرتاتيجية مع طفلك، 

باإمكانك  اأو  اأ�سدقاءه،  ي�ساعد  ثم  ومن 

التحدث اإىل املعلم عن هذه االإ�سرتاتيجية 

وعندئذ من يدري؟ قد يح�سل ابنك على 

درجات رائعة يف املدر�سة.

Coloured
o v e r l a y s
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ن�سائح لزيادة تقدير الطفل لذاته: 

اأولياء االأمور- رغم حبهم  النقد: العديد من  – خفف من   1
توفري  حاول  يدري.  اأن  دون  من  ينقدونهم   – الأطفالهم 

الوقت لالإن�سات اإىل نف�سك وكيفية حتدثك اإىل اأطفالك. 

حاول تغيري نربة ال�سوت والكلمات لتعرب عن قبولهم ولي�س 

نقدهم. 

2 - امنحهم قدرًا من امل�سوؤولية: حاول ا�ستغالل عمر الطفل 
بها  تلقى  التي  امل�سئوليات  لتحديد  العاطفية  وقدراته 

مكافاأة  نظام  واأوجد  �سغرية،  مب�سئوليات  ابداأ  عليهم. 

اأ�سف   . ال�سغرية  )امل�سوؤوليات(  االأعمال  هذه  ال�ستكمال 

بع�س امل�سئوليات كلما اأظهر طفلك قدرة اإكمال مهمة من 

دون احلاجة اإىل مراقبته. 

املحاولة  يف  �ست�ستمر  لديهم:  القوة  نقاط  على  البناء   –  3
وعدة مرات لدفع طفلك نحو اإجناز �سيء ال ي�ستطيع القيام 

لدى  الوقت  مت�سعا من  اأن هناك  تاأكد  ذلك  بدال من  به.  

طفلك للبناء على نقاط القوة لديه. فاإذا كان طفلك مثال 

ال يحب الريا�سيات، اإال اأنه يحب الر�سم. فعليك اأن تق�سي 

اأن تتاأكد  بع�س الوقت مل�ساعدته يف مادة الريا�سيات على 

الالزمة  املواد  من  والكايف  الوقت  من  مت�سعا  لديه  اأن  من 

الإ�سباع موهبته يف الر�سم و تنميتها. 

4 – جتزئة املهام الكبرية اإىل خطوات �سغرية وب�سيطة: حتى 
ي�سعر طفلك بقيمة االإجناز يف نهاية كل خطوة، احر�س على 

اأو  ب�سيطة  مهمة  اأي  اإجناز  عند  بالنجاح  طفلك  ي�سعر  اأن 

خطوة يف مهمة. فقد ينظفون حجرتهم تنظيفا اأف�سل اإذا ما 

جنحوا اأوال يف ترتيب الفرا�س، ثم ترتيب اللعب يف �سندوق 

ال�سلة، عن املهمة ال�ساملة  االألعاب، ثم و�سع مالب�سهم يف 

تنظيف �سامل للغرفة. 

5 – تقبل احلدود: لكل طفل حدود لقدراته، تقبل تلك احلدود 
و�ساعدهم على و�سع اأهداف لزيادة قدراتهم. 

مالئمة  اأ�س�س  وجود  دون  من  وان�سباطا:  نظاما  اخلق   –  6
لالن�سباط �سوف ي�سعر طفلك باأنه خارج حدود ال�سيطرة. 

حاول احلفاظ على القواعد املالئمة لالن�سباط وفقا لعمر 

على  وحافظ  بال�سنوات(  والواقعي   – )االنفعايل  الطفل: 

الناجمة عن  بالعواقب  ا�ستمراريتها، وعرف طفلك م�سبقاً 

كل ت�سرف يت�سرفه. 

تلك  كانت  اإذا  حتى  للقرارات:  متخذا  طفلك  اجعل   –  7
القرارات هي ماذا اأو اأين؟ �سجعهم على اتخاذ القرار وال 

تنتقد اختياراتهم. اأدرج �سناعة القرار يف حياتهم اليومية 

لعبة  اأو  اللعبة  بهذه  اللعب  يريدون  كانوا  ما  اإذا  وا�ساألهم 

على  باالأ�سبوع  مرة  الع�ساء  باختيار  لهم  وا�سمح  اأخرى، 

االأقل. 

8 – راقب الأداء املدر�سي مراقبة حثيثة: ميكن اأن يكون االأداء 
ال�سعيف يف املدر�سة م�سدراً لالإحباط وانخفا�س يف تقدير 

طفلك  معلمي  مع  الدائم  التوا�سل  على  احر�س  الذات. 

وقدم لطفلك امل�ساعدة يف الواجبات من اأجل تطوير عادات 

اأكادميية )درا�سية( جيدة. 

9 - ت�سيد الأداء اجليد لطفلك ولي�س الأخطاء: ي�سعر الكثري 
ما  اإذا  اأطفالهم  اإزعاج  يف  الرغبة  بعدم  االأمور  اأولياء  من 

هذا  بتغيري  ويخاطرون  جيدا،  ت�سرفا  يت�سرفون  كانوا 

الت�سرف. اإال اأن جمرد كلمة اأو مل�سة تعرب بها عن ر�ساك 

نحو ت�سرفهم و�سلوكهم �ستكون احلافز اجليد لزيادة رغبتهم 

يف التح�سن. 

10 – اخلق جوًا عائليًا مت�ساحمًا مع الأخطاء: عرف طفلك 
هذه  بع�س  معهم  ناق�س  االأخطاء،  عمل  املقبول  من  باأنه 

االأخطاء التي قمت اأنت بها وما تعلمته من هذه االأخطاء. 
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ا�سرتاتيجيات مل�ساعدة الأطفال ذوي نق�ص 

النتباه . 

االأطفال ذوو نق�س االنتباه ذوو طبيعة: هادئة، خجولة، ولديهم 

يت�سبب يف  لديهم  االنتباه  نق�س  اإن  لذاتهم. كما  تقدير متدن 

فقدانهم للتفا�سيل، كرثة الن�سيان اأو اخلطاأ يف اإعادة  العنا�سر 

املطلوبة اإىل مكانها ال�سحيح. 

ميكن للن�سائح الآتية م�ساعدتهم على 

الرتكيز: 

1 – طوِّر نظاماً للتوا�سل مع مدر�سيهم للح�سول على معلومات 
وافيه حول واجباتهم واختباراتهم املقبلة واالأعمال ال�سفية 

لديهم مما ي�ساعد طفلك على التما�سي مع مهامه املدر�سية 

وحتديثها. وميكن للمعلم اأن يزودك باأوراق عمل للدرا�سة 

التي  املالحظات  ثغرات يف  اأي  ل�سد  وذلك  االختبار،  قبل 

نها الطفل اأو ما فاته من الدر�س.  دوَّ

2 – وفر له مكانا هادئا يف املنزل:
االنتباه  نق�س  يعانون  الذين  االأطفال  ي�سعر  ما  غالبا   

يف  املالئمني  واملكان  الوقت  توفري  فاإن  لذا  بالغلبة. 

والعائلة  املدر�سة  �سغوط  من  والتخل�س  للجلو�س  املنزل 

وت�سددهما �سي�ساعدهم على التاأقلم تاأقلما اأف�سل. علمهم 

ا�سرتاتيجيات اإدارة الغ�سب مثل متارين التنف�س العميق اأو 

االإن�سات اإىل مو�سيقاهم املف�سلة الإعطائهم الوقت جلمع 

�ستات اأنف�سهم بعد موقف حمبط. 

3 – املديح... املديح... املديح: 
غالبا ما يعاين االأطفال ذوو نق�س االنتباه اأو فرط الن�ساط   

ونق�س الن�ساط من تدين تقدير الذات. لذا تاأكد من مدحهم 

على كل ما يوؤدونه اأداء جيدا. فا�ستخدام املديح ا�ستخداما 

كبريا يف املنزل ميكن اأن يكافح بع�س االآثار ال�سلبية التي 

قد ي�سعرون يف املدر�سة. ت�سعرهم باأنهم اأفراد مقبولون يف 

املنزل. 

يف  تعرثهم  رغم  للنجاح  الفر�س  اإيجاد  يف  �ساعدهم   –  4
الختبارات:

اأو يف مواد درا�سية معينة يف املدر�سة، فاإن لكل طفل مواهبه   

اإيجاد ما يجيدونه وتطور نقاط  اخلا�سة. �ساعدهم على 

القوة لديهم. امنحهم الفر�س الختبار العديد من االأ�سياء 

اهتماما  يظهرون  هل  باأدائه.  ي�ستحقونه  ما  الكت�ساف 

�سجعهم  القراءة؟  يحبون  اأنهم  اأم  املو�سيقى؟  اأو  بالر�سم 

مل�ساعدتهم يف روؤية قيمة اأنف�سهم. 

5 – وفر لهم اأن�سطة اجتماعية حتت اإ�سرافك: 
اأو  اخلجل  االنتباه  نق�س  ذوو  االأطفال  يعاين  ما  غالبا   

االن�سحاب مما ي�سعب عليهم اكت�ساب االأ�سدقاء. ابحث عن 

اأن�سطة يف حميط منزلك ميكن اأن يتفاعلوا فيها مع اأطفال 

اآخرين حتت اإ�سرافك ومراقبتك. حاول اإيجاد االأماكن التي 

ت�سرتعي انتباههم ك�سفوف الر�سم اأو املو�سيقى، الك�سافة 

اأو النوادي حتدث اأي�سا اإىل املدرب اأو القائد حول م�سكالت 

طفلك ليتمكنوا من مراقبتهم وت�سجيعهم على االنخراط يف 

�سداقات مع اأقرانهم. 

6 – احلد الأدنى مع ت�سحيح الأخطاء:
  اأن�ست جيدا اإىل و�سيلة ت�سحيحك لطفلك، فاإذا ما كنت 

اأو  على«،  اأبدا  حت�سل  »لن  العبارات:  هذه  مثل  ت�ستخدم 

»كيف تتوقع اأن؟« – حاول تغيري هذه العبارات اإىل عبارات 

اأخرى مثل: » ما راأيك اإذا ما حاولنا بهذه الطريقة؟ » اأو » 

ماذا ميكن اأن نفعل لكي نطور هذا ال�سيء؟« اأعط طفلك 

لالأوامر.  موجها  ولي�س  جانبهم،  اإىل  تعمل  باأنك  ال�سعور 

ي�ساعد ذلك يف خلق م�ساعر باالإجناز واال�ستقالل لديهم. 
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تطور اللغة لدى الأطفال: 
تزودنا هذه ال�سفحة مبعلومات حول تطور اللغة يف مرحلة الطفولة حيث ي�ستعر�س اجلدول اأدناه التطور النمطي للغة. وهناك طائفة وا�سعة من التطور 

الطبيعي، ولكنك لن جتد هذا اجلدول ينطبق  على معظم االأطفال حرفيا... والهدف من هذا اجلدول هو تزويدك ببع�س املعلومات حول ما تتوقعه من طفلك 

يف هذه املرحلة، فاإذا كان تطور اللغة العربية لدى طفلك متاأخرا تاأخرا ملحوظا يجب عليك التحدث اإىل طبيب االأطفال ب�ساأن ت�ساوؤالتك. 

التطور النمطي للغة:  عمر الطفل

	�سوت بع�س الرتانيم.  •		اال�ستجابة ال�سمه.  		•
اال�ستجابة لل�سوت الب�سري با�ستدارة راأ�سه وعينيه.  		•

اال�ستجابة لنربة ال�سوت الودودة والغا�سبة ا�ستجابة مالئمة.  		•
6

 �سهور: 

ا�ستخدام واحدة اأو اأكرث  من الكلمات ذات معنى ) قد تكون اأجزاء من كلمة(.  		•
فهم التعليمات الب�سيطة وال �سيما عند اإعطائه اإيحاءات لفظية اأو ج�سدية.  		•

التدريب على التلوي / االنثناء.  		•
الوعي احلديث بالقيمة االجتماعية للغة.  		•

12

 �سهرًا: 

تكون احل�سيلة اللغوية من 5 – 20 كلمة.  		•
ح�سيلة املفردات تتكون من االأ�سماء.  		•

بع�س اللفظات املكررة )املحاكاة( اأي تكرار بع�س الكلمات والعبارات مراراً وتكراراً. 		•
تعرف املزيد من املفردات ذات املحتوى العاطفي.  		•

القدرة على تتبع االأوامر الب�سيطة.  		•

18

 �سهرًا: 

ت�سمية بع�س العنا�سر ال�سائعة يف البيئة من حوله.  		•
القدرة على ا�ستخدام حريف جر على االأقل التي غالبا ما تكون: » يف – على – حتت »  		•

جمع الكلمات يف عبارات اأو جمل ق�سرية والتي عادة ما تتكون من ا�سم وفعل ويكون عدد اجلمل يف املتو�سط من جملة اإىل اثنتني.  		•
حوايل ثلثي ما يقوله الطفل مفهوماً.  		•

حجم املفردات يكون يف حدوده 150 اإىل  300  كلمة .  		•
الطالقة اللغوية واالأنا�سيد غالبا ما تكون �سعيفة.  		•
عدم التحكم حتكما كاملة يف نربة وحدة ال�سوت .  		•

قادر على ا�ستخدام �سمريين من ال�سمائر ا�ستخداما �سحيحا مثل: اأنا، اأنت.  		•
بداية ظهور �سمري امللكية و�سفة امللكية: مثل: لعبتي/ حقي.  		•

اال�ستجابة لبع�س االأوامر مثل: » اأ�سر اإىل عينيك / اأنفك / فمك /  		•

24

 �سهرًا: 

ا�ستخدام ال�سمائر: اأنا، اأنت ا�ستخداما �سحيحا.  		•
ا�ستخدام اجلمع والفعل املا�سي .  		•

معرفة ثالثة حروف جر على االأقل والتي غالبا ما تكون: يف، على / من. 		•
يعرف االأجزاء الرئي�سة من اجل�سم واالإ�سارة اإليها اإذا مل ي�سمها.  		•

يتناول جمال مكونة من ثالث كلمات ب�سهولة.  		•
لديه حوايل 900 اإىل 1000 مفردة / كلمة.  		•

حوايل %90 من كالم الطفل مفهوم.  		•
تبداأ �سيطرة االأفعال وتكون لها الغلبة.  		•

فهم معظم االأ�سئلة ال�سهلة التي تتناول البيئة واالأن�سطة من حوله.  		•
الربط بني خرباته لي�سهل اإتباعها باملنطق.  		•

قادر على تغيري هذه النوعية من االأ�سئلة، ماذا يجب اأن تفعل عندما ت�سعر بالرغبة يف النوم / اجلوع / الربد / العط�س؟ 		•
قادر على معرفة ا�سمه وجن�سه وعمره.  		•

36

 �سهرًا: 

يعرف اأ�سماء احليوانات املاألوفة.  		•
قادر على ا�ستخدام 4 حروف جر وبيان املق�سود فيها عند الطلب.  		•

ت�سمية العنا�سر يف �سورة يف كتاب اأو جملة.  		•
معرفة لون اأو اأكرث من االألوان.  		•

تكرار 4 اأرقام عندما تتلى عليه ببطء.  		•
تكرار الكلمات املكونة من 4 مقاطع.  		•

بيان املق�سود من: فوق، حتت.  		•
تكوين معظم احلروف ال�سوتية واالإدغام واحلروف ال�ساكنة )ال�سامتة( مثل: ب، م، و، ن.  		•

االإكثار من التعبري ال�سفهي عند االنخراط يف ن�ساط معني.  		•
اإتباع معلومات ب�سيطة حتى اإذا كان املحفز بعيدا عن ناظريه.  		•

املزيد من التكرار للكلمات والعبارات، واملقاطع واالأ�سوات.  		•

48

 �سهرًا: 
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اإعداد ال�سف ل�ستيعاب الطالب ذوي فرط الن�ساط/ ت�ستت النتباه

جرب احلل التايلعندما تالحظ هذا ال�سلوك

اإعدادات ال�صف

تلهيه االأن�سطة التي تتم داخل ال�سف اأو االأن�سطة التي ميكن اأن يراها من 

خالل الباب اأو النافذة ب�سهولة

جلو�س الطفل يف املقعد االأو�سط  يف �سف املقاعد االأمامي، بعيدا عن 

امل�ستتات

جلو�س الطفل اإىل جانب منوذج جيد.

زيادة امل�سافة بني املقاعدال يراعي امل�ساحة ال�سخ�سية، يدنو كثريا من املقاعد للتحدث اأو مالم�سة باقي الطالب.

الفرو�س والواجبات

اأعطه املزيد من الوقت ال�ستكمال الفر�س.غري قادر على ا�ستكمال واجباته يف الوقت املحدد

جزء الواجبات الكبرية اإىل اأجزاء، اإما من حيث الوقت اأو احلجم.يبداأ العمل ب�سورة جيدة يف فرو�سه، اإال اأن نوعية العمل ت�سمحل كلما م�سى قدما.

زاوج ما بني التعليمات ال�سفهية والتعليمات املكتوبةيواجه �سعوبة يف اإتباع التعليمات

الت�صتت

غري قادر على م�سايرة ال�سف يف مناق�ساته اأو يف اأثناء تدوين املالحظات
ادعمه بزميل ي�ساعده يف تدوين املالحظات، وتكرار اأ�سئلة زمالئه لت�سجيعه 

على امل�ساركة يف النقا�س

حاول اإ�سراك الطفل يف اإعداد العرو�س التقدميية للدرو�سي�سكو من ملل الدرو�س

االتفاق على اإ�سارة معينة مع لطالب حلثه على اال�ستمرار يف اأداء  املهمة.يت�ستت ب�سهولة

ال�صلوك

جتاهل بع�س ال�سلوكيات الثانوية غري املالئمةيحاول دائما جذب االنتباه

زيادة املكافاآت والنتائج الفوريةيتعرث يف تعرف الهدف من الدر�س اأو الن�ساط

ينطق االإجابات ب�سكل مفاجئ، اأو يقاطع االآخرين
اإقرار االإجابة ال�سحيحة التي تتلقاها من طالب التزم برفع يديه ومناداته 

با�سمه لالإجابة

اأر�سل تقارير عن حت�سنه يوميا/ اأ�سبوعيا اإىل منزلهيحتاج اإىل التعزيز

�سجل معه عقدا لل�سلوكيحتاج اإىل م�ساعدة لفرتة طويلة لتح�سني ال�سلوك

التنظيم والرتتيب

يو�سى باملق�سمات ذات الفوا�سل واملجلداتال يحافظ على اأوراقه

زود الطالب مبفكرة الواجبات، وراقب ت�سجيل الواجبات فيها.ي�سعب عليه تذكر الواجبات والفرو�س

ا�سمح له بن�سخة اإ�سافية من الكتب يحتفظ بها يف منزله. يفقد كتبه

احلركة الدائمة يف ال�صف

ا�سمح له بالرك�س مل�سافات ق�سرية اأو بالوقوف عند اأداء بع�س التدريباتيحتاج اإىل التحرك يف ال�سف

امنحه فرتات راحة ق�سرية بني الفرو�سيجد �سعوبة يف الرتكيز لفرتة طويلة

املزاج/ التاأقلم االجتماعي

حدد اأهدافا اجتماعية مع الطال ب مت�سمنة برنامج للمكافاآتال�سلوك االجتماعي غري وا�سح بالن�سبة له

�سجع املهام القائمة على التعلم التعاوينال يعمل مع االآخرين ب�سورة جيدة

كلفه مب�سئوليات خا�سة يف ح�سور اأقرانهال يحرتمه اقراأنه

اثني على ال�سلوكيات واالأعمال االيجابية له، اأعطه الفر�سة للعب دور القائد لديه ثقة متدنية بالنف�س

يبدو وحيدا وان�سحابيا
�سجع التفاعل االجتماعي مع زمالئه، خطط الأن�سطة اجتماعية جماعية حتت 

اإ�سراف املعلم

اعلمه ب�سلوكياته املالئمة واأعماله اجليدة ب�سورة م�ستمرةيحبط ب�سهولة

�سجع الطالب على التنحي يف مواقف الغ�سب، اق�س بع�س الوقت يف التحدث اإليه.يغ�سب ب�سهولة
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15th to 17th of November 2007      - Luxembourg. 

Dyslexia Association
of Ireland

All children learn differently

Venue: The Helix, Dublin City Univeristy, 
Dublin 9.
Date: Saturday October 20, 2007.

Date: October 31 - November 3, 2007
Venue: Adams Mark Hotel - Dallas, TexasSecond 
All-European Dys-lexia Conference 

British Dyslexia Association International Conference 2008
 http://www.bdainternationalconference.org/ 

ACCE Conferences-ACEC 2008
Canberra ACT 2600 Australia
Contact: Rae-Maree Powell 
Tel: 0413 741608 
URL: http://acec2008.info 

الرواد يف الرتبية- �سباق نحو البتكار يف تعليم الهند�سة

Racing Towards Innovation in Engineering Education
The Saratoga Hotel and Conference Center
Saratoga Springs, New York
Wednesday-Saturday - October 22-25, 2008

املوؤمتر الدويل جلمعية الد�سلك�سيا اليرلندية

املوؤمتر الدويل الثامن واخلم�سون- اجلمعية الدولية �سلك�سيا

اجلمعية الأوربية للد�سلك�سيا

 موؤمتر الد�سلك�سيا الأوربي الثاين

املوؤمتر الدويل للجمعية الربيطانية للد�سلك�سيا 2008

املوؤمتر ال�سرتايل ل�ستخدام الكمبيوتر يف التعليم.
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http://www.bigbrainz.com/
index.php

Software company

http://www.texthelp.com

نر�سد هنا بع�س االلعاب والربجميات التعليمية التي تراعي احتياجات املع�سرين قرائيا . يتم العمل حاليا يف بع�س اجلمعيات واملوؤ�س�سات املهتمة ب�سئون 

تربية وتعليم الطفل كاجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا وغريها الجناز برامج مماثلة باللغة العربية مل�ساعدة جميع التالميذ املتحدثني باللغة العربية. 

تتناول  التي  االلعاب  اأف�سل  من   .

ممتازة،  الر�سوم  ال�سرب.  جدول 

حتى  ب�سرعة  عليها  الفرد  يدمن 

انطلق  االألعاب.  يع�سقون  ال  من 

وجربها.

الأطفال  مل�ساعدة  برجميات 

يف  الد�سلك�سيا  يعانون  الذين 

عدة جمالت ت�سمل:

القراءة والكتابة.

 معلومات �سوتية، التعريفات، معلم 

نطق،  م�ساعد الطباعة، قراءة ال�سا�سة، 

مراجعة التهجئة، اآلة حا�سبة، قامو�س 

يتنباأ بالكلمات، وغريه من املجاالت. 

يالءم املرحلة العمرية من �سن 7 �سنوات 

فما فوق.

تتوافر ن�سخة لال�ستخدام على برامج 

ويندوز،  واأخرى تتوافق مع اأجهزة 

ماكنتو�س.

قارئ ال�سا�سة

برجميات حتويل الن�س املكتوب اإىل ن�س 

ناطق يعمل على جميع تطبيقات ويندوز.  

يتوافر بالربنامج العديد من االأ�سوات، 

القراءة مبرور املاو�س على الن�س، يتوافق 

اأي�سا للعمل على �سبكة املعلومات .

يالءم املرحلة العمرية من �سن 7 �سنوات 

فما فوق

 ME،  2000،بيئة ويندوز 98، ويندوز

XP

ال�ستعرا�س  ال�سوتي لالنرتنت

http://www.  موقع مكر�س يف

browsealoud.com
الت�سجيل بالربنامج عن طريق اال�سرتاك 

باملوقع لتمكني قراءة الن�سو�س 

الكرتونيا. بيئة العمل ويندوز XP اأو 

ويندوز 2000

لال�ستخدام مع امل�ستعر�س : 

firefox1.5  والن�سخ االأحدث، 
Internet explorer 5.5 K  ، و 
م�ستعر�س Netscape 7  والن�سخ 

االأحدث. 

Mathbase

MathBase
Software Supporting Numercy

http://www.mathsproject.com/

قاعدة بيانات الريا�سيات

يوفر برنامج قاعدة بيانات الريا�سيات 

يف  عالية  بكفاءة  تتمتع  تدريبات 

تتدرج  للح�ساب.  االأ�سا�سية  املهارات 

ل�سمان  امل�ستوى  يف  التدريبات  

مع  يتنا�سب  مب�ستوى  الطالب  تقدم 

ب�سيط  الربنامج  وقدراته.  احتياجاته 

يوظف  وممتع.  الت�سغيل،  �سهل 

الربنامج مبداأ التكرار ل�سمان لزيادة 

احلفاظ  مع  بنف�سه  التلميذ   ثقة 

الربنامج.  على  للعمل  احلما�سة  على 

تعليمية  اأهداف  على  الرتكيز  ي�ساعد 

للربنامج  ال�سهل  والت�سغيل  حمددة 

العمل  على  الطفل  م�ساعدة  يف  

با�ستقاللية. 

م�سفوفة الكلمات

يف  والعبارات  الكلمات  ترتيب  مت 

خانات،  يف  الكلمات  م�سفوفة 

مبجرد ال�سغط على مفتاح tab يف 

لوحة املفاتيح لالنتقال اإىل جمموعة 

مع  يرتافق  الكلمات.  من  جديدة 

�سوتي  برنامج  الكلمات  م�سفوفة 

عايل االأداء ليتمكن الفرد من �سماع 

كتابتها،  قبل  والعبارات  الكلمات 

التي. ميكن اأي�سا ا�ستخدام اأ�سوات 

لغات خمتلفة  بعدة  الكلمات  لنطق 

والعبارات  الكلمات  ت�سجيل  اأو 

جميع  يالءم  الربنامج  بنف�سك. 

املراحل العمرية. 

حمرك  على  الربنامج  يحتوي  ال 

ناطق فقط، بل يحتوى على اإمكانية 

تغيري تن�سيق الكلمة من حيث حجم 

اخلط ونوعه و�سكله. 

Wordbar (cricksoft)

للد�سلك�سيا ال��ك��وي��ت��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة 

20
07

ر 
ب���

م
ت�
ب
س�
� 

 -
س 

�
د
سا

�
ل
 ا
د
د

ع
ل
ا

2627 2627



هذا الكتاب موجه للمهتمني بعملية تقومي التعلم وما يرتبط بها من اأدوات، ويهدف اإىل  		•
معاونة املعلمني وطالب الدرا�سات العليا ال �سيما يف جمال العلوم ال�سلوكية    

واالجتماعية على اكت�ساب املهارة والكفاية يف جمال تقومي التعلم.   

لذلك فاإن الغر�س الرئي�س من الكتاب هو اأن يكون مرجعا مفيدا للمهتمني بتقومي  		•
التعلم 

يعينهم على حتقيق االأهداف االآتية:   

معرفة خ�سائ�س اأدوات التقومي ال�سليمة.  		•
اكت�ساب مهارة بناء اأدوات التقومي ال�سليمة.  		•

اكت�ساب مهارة بناء اأدوات تقومي منا�سبة لقيا�س خمتلف االأهداف الرتبوية.  		•
القدرة على تف�سري البيانات.  		•

ت�سخي�س تعلم التالميذ وعالج نواحي الق�سور فيه.  		•
يقع الكتاب يف ثالثة اأق�سام، يتناول الق�سم االأول من االأ�س�س العامة لتقومي التعلم، اأما  		•

االأ�س�س  من  االأول  الق�سم  فيتناول  ف�ساًل  ع�سر  ثالثة  من  مكون  وهو  الثاين  الق�سم   

العامة 

لتقومي التعلم، اأما الق�سم الثاين املكون من ثالثة ع�سر ف�سال فيتناول و�سائل تقومي   

خمرجات التعلم، يف حني يتناول الق�سم الثالث تقومي خمرجات التعلم ... ومل ين�س   

املوؤلف االإ�سارة اإىل اأهمية احلا�سب االآيل كاأداة لقيا�س التعلم.   

بقلم: حممد املالكي

1 - » تقومي التعلم » د . رجاء حممد اأبو عالم 
عدد ال�سفحات 464 عدد الف�سول 20:

التوا�سل ي�سمل التوا�سل اخلارجي بني الفرد والعامل من حوله، والتوا�سل البني – �سخ�سي اأي  		•
بني الفرد وذاته  ويت�سمن تعبريات انفعالية وف�سيولوجية وحركية متنوعة. 

قد ت�سطرب عملية التوا�سل عندما ي�سطرب االإن�سان اأو يت�سدع اأي جزء من مكوناته املختلفة  		•
�سواء العقلية اأم االنفعالية اأم اجل�سمية. 

ال�سحة  وجمال  اخلا�سة  الفئات  وجمال  النف�س  علم  يف  للمتخ�س�سني  موجه  الكتاب  هذا  		•
النف�سية واأي�سا املتخ�س�سني يف جمال اللغة واالت�سال وكذلك لالأ�سرة من اأجل تنمية لغوية 

�سوية لدى اأطفالها. 

يتناول الكتاب يف مقدمته االأوىل �سيكولوجية االت�سال واأنواعه و�سروطه ومعوقاته والنظريات  		•
االت�سال  و�سيكولوجية  االجتماعي  التفاعل  ليتناول  الرابع  الف�سل  ينتقل يف  ثم  له،  املف�سرة 

االإن�ساين ومعوقاته مع تقدمي بع�س مناذج االت�سال. )انتقلت الكاتبة بعد ذلك اإىل اللغة كاإحدى 

و�سائل االت�سال واأفردت لها عدة ف�سول، تناولت االأ�سا�س البيولوجي للغة، ووظائفها، ومراحل 

النمو اللغوي عند الطفل. واأفردت الف�سل التا�سع للتحدث عن ا�سطرابات اللغة والتوا�سل 

عند الطفل؛ لتنهي الكتاب ب�سيكولوجية اللغة والتوا�سل لدى ذوي االإعاقات املختلفة كالتخلف 

العقلي واملعاقني �سمعيا وب�سريا وذوي �سعوبات التعلم.

بقلم: حممد املالكي

2 - ا�سطرابات اللغة والتوا�سل الف�سامي، الأ�سم، الكفيف، التخلف العقلي، و�سعوبات 
التعلم )الطبعة 3( 

د . زينب حممود �سقري كلية الرتبية – طنطا. 

عدد ال�سفحات 299 – عدد الف�سول 12: 
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كتابة الهمزة املتطرفة منونة ومن دون تنوين:

للهمزة املتطرفة اأ�سكال عدة يف ر�سمها وفقا للحركة التي ت�سبقها، فاإن �سبقها 

�سبقها  واإن   ،...
َ
ملَجاأ  ،

َ
من�َساأ  ،

َ
مبتََداأ مثل:  )اأ(،  االألف  على  ُكِتبَت  مفتوح  حرف 

حرف مك�سور ُكِتَبت على االألف املق�سورة )ئ(، مثل: �ساطئ، هانئ، نا�سئ...، واإن 

�سبقها حرف م�سموم ُكِتَبت على الواو )وؤ(، مثل: تكافوؤ، تباطوؤ، يجروؤ...، واإن �ُسِبَقْت بحرف �ساكن ُكِتَبت على ال�سطر، مثل: ُكْفء، �َسْيء، ِمْلء...، 

كما تكتب على ال�سطر اإن �ُسِبَقت مبد باالألف، مثل: م�ساء، �سفاء، هناء...، اأو مد بالواو، مثل: هدوء، مملوء، و�سوء...، اأو مد بالياء، مثل: مليء، 

هنيء، رديء...  

وتظهر االأخطاء يف كتابة هذه الهمزة عندما تنون بالتنوين بالفتح؛ الأن التنوين بالفتح تزاد معه األف االإطالق التي تنطق األفا عند الوقوف على 

التنوين بالفتح، عندئذ تنق�سم الهمزة املتطرفة اإىل ق�سمني من حيث قبولها األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح وعدم قبولها لها، وهما:

1 - الهمزة املتطرفة التي تقبل األف التنوين بالفتح: 
الهمزة املكتوبة على االألف املق�سورة، مثل: �ساطئ، هانئ، نا�سئ...، نكتبها منونة بالفتح: �ساطًئا، هانًئا، نا�سًئا...، اأي تكتب الهمزة على نربة، 

وتت�سل بها األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح.

الهمزة املكتوبة على الواو، مثل: تكافوؤ، تباطوؤ، يجروؤ...، نكتبها منونة بالفتح: تكافوؤًا، تباطوؤًا، يجروؤ...، اأي ن�سع األف التنوين بالفتح من دون 

تغيري لر�سم الهمزة املتطرفة.

الهمزة املكتوبة على ال�سطر بعد حرف �ساكن، مثل: ُكْفء، �َسْيء، ِمْلء...، نكتبها منونة بالفتح: ُكْفًئا، �َسيًْئا، ِملًْئا...، اأي تكتب الهمزة على نربة، 

وتت�سل بها األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح.

الهمزة املكتوبة على ال�سطر بعد املد بالواو، مثل: هدوء، مملوء، و�سوء...، نكتبها منونة بالفتح: هدوء، مملوء، و�سوء...، اأي ن�سع األف االإطالق 

اأو األف التنوين بالفتح من دون تغيري لر�سم الهمزة املتطرفة.

الهمزة املكتوبة على ال�سطر بعد املد بالياء، مثل: مليء، هنيء، رديء...، نكتبها منونة بالفتح: مليًئا، هنيًئا، رديًئا...، اأي تكتب الهمزة على نربة، 

وتت�سل بها األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح.

1 - الهمزة املتطرفة التي )ل( تقبل األف الإطالق اأو األف التنوين بالفتح: 
ً...، من دون اأي تغيري يلحق الهمزة، اأو زيادة 

َ
ً، ملَجاأ

َ
ً، من�َساأ

َ
...، نكتبها منونة بالفتح: مبتََداأ

َ
، ملَجاأ

َ
، من�َساأ

َ
الهمزة املكتوبة على االألف )اأ(، مثل: مبتََداأ

األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح.

الهمزة املكتوبة على ال�سطر بعد املد باالألف، مثل: م�ساء، �سفاء، هناء...، نكتبها منونة بالفتح: م�ساًء، �سفاًء، هناًء...، من دون اأي تغيري يلحق 

الهمزة، اأو زيادة األف االإطالق اأو األف التنوين بالفتح.

اأما عند تنوين الهمزة املتطرفة بال�سم اأو بالك�سر فاإن ر�سمها ال يتغري لعدم حاجة التنوينني اإىل زيادة على �سكلهما.

نبذة عن الكاتب

اأ - �سامل احلطاب

   مدير الربنامج امل�سائي مبركز تقومي وتعليم الطفل، ذو ح�سيلة كبرية من �سنوات اخلربة يف جمال الت�سخي�س الرتبوي ل�سعوبات التعلم والتدري�س.

الرقم املطلوب

26

10

12

16

18
22

24

?

ما الرقم الذي ينبغي اأن يحل 

منطقيًا حمل عالمة ال�ستفهام؟

ابحث عن الكلمات التالية يف ال�سبكة وا�سطبها يف جميع التاهات جتد بعد عملية 

ال�سطب حروفًا غري م�سطوبة توؤلف على التوايل كلمة ال�سر وهي م�سيف لبناين.

بدر

بوق

بيانو

تراث

حكاية

خرب

درب

ديوان

ربيع

�سهم

�سور

�سباك

عادة

علبة

فنجان

كمنجة

جمل�س

مذياع

مقهى

ملعب

مو�سيقى

هدية

هواية

ن ا و ي د ح ع م هـ �س

ة ن ا ع ك ك ب ع ل م

ر ب خ ا م ك ا هـ ق م

ل ا ي ن ف �س ا ر و �س

م ة ج هـ ن ب ل ب ي د

و ة ب و ج و هـ ج �س ر

�س ر ا ي ن ل ر ر د ب

ي ب ا ي ن ل ر ر د ب

ق ي ن ة ب ا ة ي د هـ

ا ع و ة ث ع ا ي ذ م

الكلمة ال�ضائعة
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ث - ع 

 ب - اأ

 ن...... ت�سري

الكلمة حن�س

مواقف املعاقنيمواقف ذوي ال�سلك�سيا

جماعة دعم 

الد�سلك�سيا

�سمكة ؟؟ �سمكة ؟؟ 

�سمكة ؟؟ �سمكة ؟؟

بدون تعليق

هي �سوربة واّل اختبار اإمالء

�ساأت�سل بك الحقا 

الن الراكب بجواري 

ي�ساعدين يف قراءة 

اجلريدة!!

5*2 = ؟

طبعا 7
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32PB

ا�صتميارة عي�صيويية
اجلمعيية الكويتية للد�صلك�صيا

مل ال تن�صم اإىل ع�صوية اجلمعية الكويتية للد�صلك�صيا االن ملزيد من الدعم ملن يعانون الد�صلك�صيا؟

�ستح�سل منت خالل اال�سرتاك على ن�سرة دورية للوقوف على اآخر امل�ستجدات يف جمال الد�سلك�سيا يف الكويت، باالإ�سافة اإىل 

جملة ف�سلية ت�سدر اأربع مرات �سنويا.

اال�صرتاك ال�صنوي:

10 دينار كويتي االأفراد / العائالت    

6 دينار كويتي الطالب     

25 دينار كويتي املدار�س / املوؤ�س�سات    

بيانات �صخ�صية:

اال�سم

العنوان

الربيد االإلكرتوين

الهاتف

ويل اأمر طفل يعاين الد�سلك�سيا؟

را�سد يعاين الد�سلك�سيا؟

احد العاملني يف جمال 

الد�سلك�سيا؟

املهنة:اأخرى

ال نعم  

ال نعم  

ال نعم  

مــرفــــق بـــاال�ستمــــارة:

مبلـغ وقــــدره : -------------- قيمة الع�سوية ملدة )-----( �سنوات.

مبلـغ وقــــدره : -------------- تربع لدعم جهود اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا

اإجمايل املبلغ : -------------- دينار كويتي.

اليتيوقييييع:  

املعلومات الواردة يف هذه اال�ستثمارة �سيتم ا�ستخدامها من قبل اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا  

لتقدمي خدمات الع�سوية، كما �ستحفظ على الكمبيوتر اخلا�س باجلمعية.  

يرجى ت�سليم اال�ستمارة اإىل:

العمرية - قطعة 4 - �سارع العمرية - بلوك رقم 4  

اأو/�سندوق بريد180، الفروانية 1812 الكويت  

هاتف/فاك�س: 4757984 - 4757986  

4757908     

membership@Q8da.com :بريد اإلكرتوين  

www.Q8da.com :موقع اإنرتنت  

خا�س بتجديد الع�صوية

يرجى مرا�سلتي على عنواين اجلديد املبني پ 

بعالية ابتداء من ----/----/-----  

عنواين غري �سحيح، يرجى تعديله ح�سب ما هو مبني بعالية. پ 

مت تغيري رقم هاتفي، والرقم اجلديد هو: پ 

احتاج اإىل عدد ------- ن�سخة من ا�ستمارة الت�سجيل لع�سوية  پ 

اجلمعية الأع�ساء جدد.


