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 الصعوبات التعلمية والتعدد اللغوي
 

 أنا كشٌشٌان خانجً
 إختصاصٌة فً عالج النطق واللغة

     دكتورة فً علوم اللغة
 





 مضمىن الكتبة

االكتشاف  -1
 والتدخل المبكران

اللغة الشفهٌة  -3
 واضطراباتها

الوظائف  -2

التنفٌذٌة 
 واضطراباتها 

النمو  -4  

الحركً -النفسً
 واضطراباته

اللغة المكتوبة  -5
 واضطراباتها

المنطق  -6

والتحلٌل 
 واضطراباته



 مضمىن الكتبة

اللغة الشفهية  -3
 واضطراباتها

اللغة المكتوبة  -5
 واضطراباتها



 أسئلة تىجيهية

؟اللغة الشفهية واللغة المكتوبةكٌف تتطور   

أكثر من لغة؟ مع االضطرابات عوارضما هً   

؟التقييمكٌف ٌتم   

الولد فً المنزل والمدرسة؟ نساعدكٌف   



 اللغة الشفهية



؟اللغة الشفهيةكٌف تتطور   

 



 

 تطور اللغة الشفهٌة

 



 االضطراببت

اضطرابات اللغة الشفهٌة تطال التواصل الشفهً عند  
.الطفل، أما تطور التواصل الغٌر شفهً فهو طبٌعً  

.األوالد أكثر من البنات –من األطفال  7%: النسبة  

عامل وراثً، والدة (: عوامل مشتركة)األسباب 
سابقة ألوانها، أعصاب الدماغ، قدرات ذهنٌة 

محدودة، ضعف فً حاسة السمع أو غٌر مشاكل 
.عضوٌة، صعوبة فً تنسٌق حركات عضالت النطق  



اضطرابات اللغة الشفهٌة؟ عوارضما هً   

 



 العىارض

تكرار صعوبة فً اللفظ و تسلسل األحرف و•
 .الكلمات

   

كالم الولد غٌر واضح باألخص فً الكلمات •
 .الطوٌلة والمعقدة

 

المفردات محدودة فً . تأخر فً ظهور أول كلمات•
 .الكمٌة والنوعٌة

• Video 



 العىارض

الولد ٌتجنب التفاصٌل . تأخر فً ظهور الجمل

قواعد الجمل غٌر . فً الحوار والجمل المعقدة

 .صحٌحة

 

 بشكل عام جٌد( الكلمات و الجمل)الفهم. 

 

صعوبات تعلمٌة. 

 



اللغة الشفهٌة؟ تقييمكٌف ٌتم   

 



 تقييم اللغة الشفهية والتشخيص

 .عمره>قدرات الطفل•

 .صعوبات فً اللغتٌن•

التقٌٌم فردي عبر اختبارات مالئمة والحدٌث •
 .العفوي

أخذ معلومات من قبل األهل عن تطور الطفل •
 .وعن كمٌة ونوعٌة التعرض لكل من اللغتٌن

حركً -نطلب أحٌاًنا تقٌٌم طبً أو نفسً•
 .الستكمال التقٌٌم

الهدف هو استخالص نقاط القوة ونقاط الضعف •
 .عند الطفل

 

 



 تقييم اللغة الشفهية والتشخيص

 .ًشفهغٌر ال تواصلال•

 .األسس التً تهٌئ للنطق•

 .النفخ•

 .عضالت الفم•

 .لفظ األحرف•

 .صٌاغة ونطق الكلمات•

 .مفردات اللغة•

 .الجملة تركٌب•

 .فهم اللغة الشفهٌة•

 

 

 

 



 مىاجهة الصعىببت

مساعدة 
...األهل  

 تأخر بسٌط

معاٌنة 
وعالج 
 مكثف

 اضطرابات 

 عالج فً

 اللغتٌن
مساعدة من 
 قبل األهل



 العالج 

 .عدة وسائل تستعمل خالل العالج•

 .  الحركات، الصور، القصص، األلعاب، التمارٌن أمام المرآة، تمارٌن تمٌٌز األصوات •

 ...مساعدة من قبل المربٌن فً المدرسة •

 



الولد فً المنزل والمدرسة؟ نساعدكٌف   

 



 أمثلة عه الىسبئل المستعملة



 أمثلة عه الىسبئل المستعملة



 أمثلة عه الىسبئل المستعملة



 اللغة المكتىبة



؟اللغة المكتوبةكٌف تتطور   

 



 

 تطور اللغة المكتوبة



 االضطراببت

 .االضطرابات تطال القراءة والكتابة•

 .بنت 1أوالد مقابل  3 /% 8إلى  5: النسبة•

األسباب شبٌهة بأسباب اضطرابات اللغة •

 (.عوامل مشتركة)الشفهٌة 

 .أسباب مرتبطة باالدراك اللغوي•

 .أسباب مرتبطة باالنتباه البصري•

 



اللغة المكتوبة؟ اضطراباتعوارض  ما هً  

 

 



 العىارض
(أشهر ببلرغم مه المسبعذات 6المىجىدة على األقل لمذة )    

 ...قراءة الكلمات غٌر صحٌحة، بطٌئة أو صعبة •

 (.التسلسل، الروابط، عمق وأبعاد األفكار)صعوبة فً فهم القراءة •

 ( ...خصائص اللغات)+ العوارض المهمة / اضطرابات فً اإلمالء •

أخطاء فً تركٌبة الجمل وعالمات الوقف، صعوبة فً تنظٌم المقاطع، )صعوبة فً التعبٌر الكتابً •
 (.واألفكار غٌر واضحة



 مثالا في اإلمالء





نتائج ضعٌفة خالل السنة الدراسٌة. 

 االنتباه، الذاكرة، التمٌٌز البصري والسمعً، اإلدراك اللغوي، تنظٌم )صعوبات إضافٌة

 (.الزمان والمكان

صعوبات فً الخط. 

 



 العىارض النفسية والسلىكية

رفض، تهمٌش، صعوبة فً العالم : صعوبات فً المدرسة وفً المجتمع•
 .المهنً

جسدٌة، فقدان الثقة بالنفس، عصبٌة  –أوجاع نفسٌة : التأثٌر على الصحة•
 .إعاقة← وقلق، اكتئاب، مٌول انتحارٌة 

 .الحماٌة مهمة من قبل األهل والمدرسة لعدم فقدان الحماسة•

 



اللغة المكتوبة؟ تقييمكٌف ٌتم   

 



 تقييم اللغة المكتىبة والتشخيص

 (مع األهل ومن خالل االختبارات)التقٌٌم •

 .شهر 18فرق ←      

االضطرابات ممكن أن تكون خفٌفة، متوسطة أو •

 .قوٌة

االضطرابات القوٌة تطال عدة مجاالت وقد تدوم، •

 .مانعة الولد من متابعة نمط صفه

 



 العالج

أحٌاًنا ٌتم التركٌز على لغة  –العالج فً اللغتٌن 
.واحدة فً العمر المتقدم  

سنوات ٌحسن  9 -8التدخل المبكر قبل عمر
.التقدم  

تكٌف المنهج بالتوازي مع العالج ومساعدة 
.األهل  

الولد ٌضع مجهوًدا أكبرمن اآلخرٌن للوصول إلى 
.نتائج وسط  



الولد فً المنزل والمدرسة؟ نساعدكٌف   

 



 طرق العالج

إعادة أو تعوٌض أو ← االنطالقة تبدأ من الصعوبة •
 .تقوٌة

توجد أحٌاًنا  –ٌفضل العالج المكثف على مدة قصٌرة •
 .حاالت مستعصٌة

 .تدرٌب اإلدراك اللغوي، االنتباه البصري•

 .ومتباعدة الكتابة بأحرف كبٌرة•

 .لحفظ الكلمات الصعبة استعمال صور معبرة•

 



 أمثلة عه الىسبئل المستعملة

 ذهب   الولد   إلى   المدرسة     

 

          H e    i s    d r i n k i n g 

 ذهب الولد إلى المدرسة

 

                                  He is drinking 



 أمثلة عه الىسبئل المستعملة

  



 طرق العالج

 .الئحات•

 .استعمال الحركات•

 .استعمال األلوان•

 .Flashcards –التدرٌب على السرعة •

 .التدرٌب على التمٌٌز البصري والسمعً•

 .تدرٌب االنتباه والذاكرة•

•Visibileo … 

 

 



Visibileo 



 فكرة أخٌرة



 تطىر الحبالت

فروقات مهمة موجودة فً التطور من طفل الى آخر. 

 

 التأخر البسٌط سرٌع العالج أما االضطرابات اللغوٌة القوٌة تدوم. 

 

 وقدراته( المدرسة، األهل، العالجات)التطور مرتبط ببٌئة الطفل. 

 

ضعف السمع، التوحد، الصرع، الشلل الدماغً: اضطرابات اللغة موجوة أًٌضا فً عدة حاالت مرضٌة  . 
 





الصعوبات واالضطرابات التعلمية

في النفس حركياختصاصية 

ندى ناصيف

 
 
 
 



صعوبات واالضطرابات التعلمية الفرق بين ال

Dysgraphiaالكتابة   العسر في 

Dyspraxiaالعسر في االداء الحركي 



الفرق بين الصعوبات واالضطرابات التعلمية



مية
ت التعل

صعوبا
ال

 العوائق التي تحول دون•
ة التعلم التي هي مؤقت

وتتماشى مع ما يمكن 
أن يعيش الشخص 

الظروف الصعبة (
socioaffective ،

الفجيعة، والقلق، 
...)والصعوبات المالية 

عند إزالة العناصر، فإن •
الشخص عادة ما يجد 

.موتيرة طبيعية للتعل

مية
ت التعل

طرابا
ض

ال
ا

 ال .هي الثابتة والدائمة•
أو  بدرجة الذكاءتتصل 

العوامل االجتماعية 
والعاطفية

ال يوجد عالج االن حتى •
الخلللوقف 

ى الويمكن تعزيز التعلم •
مع المتابعة حد كبير 

ي ف (العالجية والتعلمية 
األداء األكاديمي وفي مكان 

).العمل



وفقا لمنظمة 
  ةالصحة العالمي

إلى  10حوالي 
٪ من 15

السكان 
 المتضررين من

ابهذا االضطر

مصطلح طبي 
يشير إلى 
اضطراب 
  عصبي دائم

 ؤثر على واحدي
أو أكثر من 
الوظائف 
العصبية، 
ة وتعطيل عملي

، يعاباالست

 فهم واستخدام
ومعالجة 

المعلومات 
ر اللفظية أو غي

.اللفظية

ال يحدث العجز 
 التعلم عنفي 

طريق إعاقة 
ذهنية أو 

 الرؤية( ةحسي
، )أو السمع

 االفتقار إلى وأ
التدريب 

األكاديمي، 
  يونقص تحفيز
أو الظروف 
االجتماعية 
واالقتصادية 

المحرومة



عسر القراءة عسر الكتابة عسر الكالم

 األداء عسر
الحركي 

 نقص االنتباه
اضطراب فرط (

)النشاط

مشاكل في 
الذاكرة

عسر الوظائف 
التنفيذية



Dysgraphiaعسر الكتابة 



ير صعوبة في التعب
عن األفكار واآلراء 
في شكل مكتوب

 صعوبة في
تنظيم 

المكتوب

صعوبة مع 
الحركة 
للكتابة 



:  معالجة اللغة

ماذا اكتب؟

ار الهجاء واألفك(االختيار الذاتي 
)على الورق

 

المكاني البصري؟

تمييز
مباعدة

متابعة بصرية حركية
قبضة

أشكال
تعب



عالمات 
العسر 

في 
:الكتابة 

غير مقروء 
ناحية 
الكتابة

الكتابة 
بجهد  

باالجمال 
بطيئة

خلط بين 
االحرف 

المطبوعة 
والمخطوطة 

و غير 
نظامية 

بأشكال 
الحروف

تباعد أو 
تقارب 

المسافة 
 بين االحرف

و أو 
.الكلمات



األطفال 
  الصغار

 شد على, قبضة قلم غير مريحة 
 الورقة ووضع غير سليم للجسم

تجنب مهام الكتابة أو الرسم 

تشكيل غير سليم لألشكال 

أو  تباعد غير متناسق بين الحروف
الكلمات 

سوء فهم  لألحرف الكبيرة 
والصغيرة 

 عدم القدرة على الكتابة أو الرسم
في خط أو ضمن هوامش 

تعب بسرعة أثناء كتابة 

األطفال في 
سن المدرسة 

خط غير مقروء 

 خليط من مخطوطة وطباعة الكتابة

يقول كلمات بصوت عال أثناء 
الكتابة 

جة التركيز بشدة على الكتابة لدر
عدم فهم ما كتب 

ها عناء التفكير بالكلمات لكتابت

حذف أوعدم  االنتهاء من الكلمات 
ضمن الجمل 

المراهقين 
والبالغين

ق مشكلة تنظيم األفكار على الور

مشكلة مسار حفظ األفكار 
المكتوبة 

صعوبة مع هيكل بناء الجملة 
وقواعد اللغة 

وبة فجوة كبيرة بين األفكار المكت
والتفسير الكالمي





النغمة 
العضلية 

عالية 

عدم القدرة 
على 

االسترخاء

الجانبية

الذاتية 
واضحة 

صعبة في 
مفهوم 

المقلوبية





غير  التنظيم المكاني الكتابي
معمم

 المسافة بين االحرف ضمن
الكلمة غير متوازية

 كتابة الحروف ال تتبع
االتجاهات

 نغمة او توتر عضلي غير
متوازي الى شديد

تردد خالل االختبار



 صعوبة في فهم الصالت
العائلية

عدم نضج عاطفي



المساعدة

ادوات

تمارين خطية 
لالشكال 
والحرف و 
المساحات

تمارين 
االرتخاء

تعديل في 
المتطلبات 
االكادمية









 األداء عسر
الحركي 
Dyspraxia

ة االستقاللية الذاتي
والمدرسة

المالبس ولبس  خلع

الكتابة اليدویة 

الحركات مهارات 
ىرغص /الكبرى

ةغير رشيق

، دراجة ركوبالتوازن

صعوبة للسيطرة 
على النغمة العضلية

المساحة 

إیقاع

لغة الكالم

 articulation/ صياغة
مثل صعوبة في فتح 

الفم

صوت الضبط : حجم
عال وناعم

معدل

تركيز الذاكرة
  استكمال عملية

التخطيط واألنشطة 
الحركية



استخدام مخبأ قراءة الوثائق 
قراءة 

 مساعدة في ترتيب
الدفاتر والكتب، 

وحقيبة المدرسة 



المساعدة في استخدام استعمال الكمبيوتر
اآللة الحاسبة 

اعطاء وقت زائد

ة التكيف مع مواد للقراء
 من خالل تسليط الضوء

على خطوط بلون 
األحمر واألخضر (مختلف 
، والنصوص بث )واألزرق



•Accompagner la gestion des outils, 
rappeler la consigne ; aider à la mise en 
place de l’ordinateur 
• Poser les opérations avant de lire le 
texte 
• Aider à l’utilisation de la machine à 
calculer 
• Copier les leçons, les consignes
• Adapter les supports de lecture en 
surlignant les lignes d’une couleur 
différente (rouge, vert, bleu), en aérant les 
textes 





فروقات مهمة 
موجودة في 
التطور من 
.طفل الى آخر

التأخر البسيط 
سريع العالج 

أما االضطرابات 
.القوية تدوم

التطور مرتبط 
ببيئة الطفل 

المدرسة، (
األهل، 
)  العالجات
.وقدراته
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