
 لمدرسة ا�لمانية للراھبات بالقاھرةا
 

 

  )ديسليكسيا(بقصور القراءة والكتابة  الخاصة القواعد ٥. ٣. ٨

  )LRS(تفسير ظاھرة قصور القراءة والكتابة   .١

 اضطراب جزئي للقدرات  ١. ١

قد . متفاوتةفي القدرة على القراءة والكتابة، وھو معقد ويرجع إلى أسباب راب جزئي ط اضLRSيعتبر 
  .ترجع تلك ا6ضطرابات إلى أسباب وراثية، كما قد تكون نتيجة ل.ضطراب البصري أو السمعي

 فھو يصاحب ا@شخاص المصابين ،يظھر ھذا ا6ضطراب في جميع مستويات الذكاء و6 يمكن ع.جه
ھة في مساعدة الشخص المصاب على التأقل. به طوال العمر م يساھم الع.ج وكذلك حصص التقوية الموجَّ

 في مجال القراءة والكتابة، كما تساعده على  مستوى مرضمع الضعف الجزئي في التعلم والوصول إلى
  . التعلمأثناء يمكن تطبيقھا بنجاح التوصل إلى استراتيجيات

ًكثيرا ما يكون ھناك اضطراب جزئي في القراءة فقط، وكثيرا . ًتلك الظاھرة متفاوتة جدا" أعراض" ً
Yًم.ئية الصحيحة فقط، ولكن أحيانا أخرى يكون ا6ضطراب في ا6ثنين معايكون في الكتابة ا ً.  

 LRSالتعرف على   ٢. ١

  : في القراءةالمحتملةا@خطاء . ١. ٢. ١

 .أو التلعثم في القراءة/القراءة البطيئة و −

 .عدم العثور على السطر أثناء القراءة أو تركه أو قراءته مرتين −

 .ات بأخرى أو إضافة غيرھاإبدال الحروف، المقاطع، الكلم −

 ً.التعبير عما تم قراءته بصورة كاملة أو بصورة خاطئة جزئياعدم القدرة على  −

 .ضعف القدرة على فھم النصوص −

  :ةكتاب في الالمحتملةا@خطاء . ٢. ٢. ١

 .وجود عدد كبير من ا@خطاء في القطع اYم.ئة الجديدة أو في النصوص التي يتم نقلھا −

 .على ھيئة مقاطعكتابة الكلمات  −

 .صور مختلفةة في النص الواحد بدكتابة الكلمة الواح −

 .وجود أخطاء نحوية وأخطاء في الترقيم والتنقيط −

 الكتابة بخط سيء −

  :مشاكل أخرى محتملة. ٣. ٢. ١

 .عدم التركيز وعدم القدرة على ا6نتباه −

 .بطء العمل −

 .عدم النظام −

 .الخوف من المدرسة −

 .، العدوانيةسلوك غير مناسب في الحصة −

  LRSصعوبة استيعاب المواد الدراسية في حالة   ٣. ١

ًيبذل ھؤ6ء ا@شخاص جھدا وانتباھا عاليا أثناء  ً ما يقرؤه  لذلك 6 يتبقى لديه أي مخزون 6ستيعاب .القراءةً
على لذلك فإن التأثير يكون . وإستنباط المعلومات منه، بمعنى أنه يوجد اضطراب في القدرة على ا6ستيعاب

  .ًتتأثر أيضا عملية الحفظ عن ظھر قلب وتطول مدة ا6ستذكار. التعامل مع النصوص واستيعابھا عامة



  . ھي في كثير من ا@حوال نتيجة 6ضطراب ا6ستيعابLRSظاھرة 

كذلك . الكثيرة وصفحات الكتبيتوه الشخص المصاب في وسط الصور ." قد 6 ترى الغابة من كثرة ا@شجار"
  . ا@مر في التمييز بين تمارين ورق التدريبات أو يتخطاھا دون أن يدرك ذلكيختلط عليه

ًكثيرا أيضا ما    .حصص الرياضيات ا@طفال المصابون بھذا النوع من ا6ضطرابات مشاكل في يواجهً

  . أن يتم تشبيه الرياضيات باللغة ا@جنبية ا@ولى التي يتعلمھا الطفل منو6 عجب

  :اللغة ا6نجليزية

يمكن 6 ً في اللغة ا6نجليزية أكثر تعقيدا من نظيره في اللغة ا@لمانية، فبعض أصوات الحروف الكتابةتبر عت
  ).Pete, heat, sheet(الموجود في الكلمات الطويل  نطق حرف الياء :المث. ًھا خطالمرسوم منُتحديدھا طبقا ل

  ).heat- head, brush - bush(ع المنطوق ًينطبق دائما المرسوم في الخط مًوالعكس صحيح أيضا، حيث 6 

ًيصعب أثناء تعلم القراءة قراءة المقاطع الخطية ككل، حيث يجب أو6 فك شفرة العديد من الحروف للتمكن من 
  ).bridge, shoe, kite, school: (لا مث.جمعھا في مقطع صوتي واحد

ر، فإنھم قد يعانون من صعوبة العثور على حتى وإن لم يكن لدى ھؤ6ء ا@شخاص أي تلف في السمع أو اYبصا
فيسمعونھا ) this(و ) with(ًث. قد يختلط عليھم ا@مر بين مف. مخارج الحروف في الفم أو حتى التفرقة بينھا

)fif.(  

، فإنھم يحتاجون إلى وقت أطول لحفظ معاني يواجه صعوبات في الحفظ عن ظھر قلبًوبما أن كثيرا منھم 
  .الكلمات

واجه صعوبة في التعرف على القواعد المختلفة وفھمھا، لذلك يصعب عليھم تعلم القواعد  يُم أيضاكثير منھ
  .النحوية واستخدامھا

  :الفرنسيةاللغة 

 أكثر صعوبة، فالكلمات والمصطلحات في كثير من ا@حيان LRSتعتبر اللغة الفرنسية بالنسبة @صحاب ظاھرة 
 :مثل. أطول ومرسومھا في الخط أعقد

)today – aujourd’hui, What is that? – Qu’est-ce que c’set?, eye/eyes – oeil/yeux(.  

  .كذلك 6 تنطق نھايات كلمات الجمع في اللغة الفرنسية، كما أن لبعض الكلمات المختلفة في المعنى نفس النطق

م استيعاب ذلك المحتوى  فإنھم 6يمكنھLRSويعتبر ذلك صعب بالنسبة لجميع ا@طفال، أما بالنسبة @طفال 
  .التعليمي إ6 بتطبيق استراتيجيات تعليمية خاصة وتدريبات عملية معينة

  LRS تشخيص الـ  .٢

يشتمل ا6ختبار على جلسة . لمستوى الذكاءيشمل اختبار تتم المعاينة من خ.ل أخصائي نفسي وإجراء اختبار 
ار قدرات في القراءة والكتابة، تقرير كتابي شامل أولية مع أھل الطفل، جلستين لتحديد مستوى الذكاء، اختب

ً جنيھا مصريا شاملة ٣٥٠٠تكلفة ھذا ا6ختبار حوالي . مفصل موجه للمدرسة وجلسة نھائية مع أھل الطفل ً
  .أدوات ا6ختبار

  :تجرى مثل ھذه ا6ختبارات بالقاھرة لدى

 في الصباح ويتطلب ًيجرى ا6ختبار دائما.  بالمعاديLRC – Centrumالسيدة بوميكي في   ) أ
 .جلستان صباحيتان

ً  وتعمل خصيصا للمدرسة ٠١٠٥١١٩٣٥٦: السيدة فاينھولت، أخصائية نفسية حرة، تليفون  ) ب
 .ًيمكن إجراء ا6ختبار في المدرسة ويتطلب أيضا جلستان. ا@لمانية للراھبات بالقاھرة



  ا>جراءات المتبعة بالمدرسة  . ٣

  LRS حالة الـ ١. ٣

.  إلى مدرس الفصلالتلميذةباللغة ا@لمانية من ا@خصائي النفسي أو ا@خصائي الخاص حول حالة يقدم تقرير 
يتم تسجيل تلك المعلومة في ملف . مدرسيھا بحالتھا من خ.ل اجتماع الفصليقوم مدرس الفصل بإب.غ باقي 
  .LRSالتلميذة، وتصنف بالتبعية كحالة 

  .LRS الحا6ت البسيطة للـ 6 تعترف المدرسة بالتقارير التي تشخص

   إجراءات التقوية٢. ٣

  . يتم تفسير تلك اYجراءات في اجتماع الفصل.ًيبدأ أو6 بإعطاء تمارين فردية مساعدة أثناء الحصص المعتادة

   خطة التقوية٣. ٣

  .تعتبر خطة التقوية ملزمة في حالة تخصيص حصص إضافية للتقوية

س الفصل والمدرسين المشتركين فيھا وكذلك ولي ا@مر مع مراعاة خطة يتم وضع تلك الخطة با6تفاق مع مدر
تعتمد خطة التقوية على م.حظات والتشخيص التربوي لكل المدرسين المشتركين، وتشمل على . التقوية كاملة

مة في سبيل المثال توجيھات خاصة با@ساليب المتبعة في القراءة والكتابة والحساب، الوسائل التعليمية المستخد
  .ية الدعم المنزلي ووسائل التشجيع، الخالتقوية وكذلك إمكان

  .يتم تقييم كفاءة إجراءات التقوية أثناء سير خطة التقوية حتى يتسنى تطويرھا إذا لزم ا@مر أو اYضافة إليھا

 إلى من المدرسةكما يجب تسليمھا لھا في حالة ا6نتقال (يمكن تحيث خطة التقوية سنويا، وتبقى في ملف التلميذة 
  ).مدرسة أخرى

   فيهالقصور ومعادلة عن المبادئ ا�ساسية لتقييم ا�داء التجاوز ٤. ٣

   عن المبادئ ا@ساسية لتقييم ا@داءالتجاوز. ١. ٤. ٣

  .6 يصب التقييم للقدرة على القراءة والكتابة في الدرجات الكلية للمواد التي يتم تدريسھا

  )١٠ - ٢الصفوف (

  : التالية عن المبادئ ا@ساسية للتقييمتجاوزاتالقد ترد 

 بناء على المستوى التعليمي الذي تم تحقيقه مع التقدير الفردي للتلميذةتصنيف ا@داء التحريري والشفھي  •
 .وتطورھا في التعلم، وخاصة في المرحلة ا6بتدائيةوي 6جتھادھا الترب

 .لغة ا@لمانية وباقي اللغات ا@جنبيةًا أكبر للقدرات الشفھية وخاصة في الاعتبارإعطاء  •

وضع شروط مؤقتة عند تحديد درجات القراءة أوالكتابة للحا6ت طويلة ا@جل، ليس فقط في اللغة ا@لمانية  •
 ً)شفھيا مستوىالًبد6 من ذلك تقييم تطور (ًولكن أيضا في باقي المواد الدراسية ومجا6ت التعلم 

التغاضي المؤقت عن تقييم الكتابة اYم.ئية في ا6ختبارات أثناء فترة العمل بمبدأ التربوي القائم على  •
 .التقوية

   ا@داءمعادلة النقص في. ٢. ٤. ٣

وقد تكون في صورة وقت أطول ل.ختبار، .  في ا6ختبارات التحريرية١٢ – ٢تمنح تلك المعادلة للصفوف 
. تحضير وسائل فنية أو تعليمية مساعدة على ھيئة  ً قد يكون أيضا.اختصار ا6ختبار أو تعديله بما ي.ئم الوضع

  . للمدرس المعنيالتربويويتوقف ذلك على التقدير 

  



   ومعادلة القصور فيه أثناء خطة التقوية عن المبادئ ا@ساسية لتقييم ا@داءالتجاوز. ٣. ٤. ٣

  .ةًيجب إلزاما أن تذكر تلك النقطة في خطة التقوية، وتتطلب موافقة مدير المدرس

  الحصص ا�ولية.  ٥. ٣

  .يبدأ تعليم القراءة والكتابة في الصف الدراسي ا@ول ثم يتم تقويته واستكماله في الصف الثاني

يجب على المدرسين مراقبة التطور التعليمي ل�طفال في ھذا العمر في القراءة والكتابة وتقديم النصح @ولي 
  .بار الظاھريا@مر في حالة ظھور مشكلة فيما يتعلق يا6خت

في حا6ت ا6حتياج إلى مساعدة أكثر فإنه يمكن تخصيص مدرس آخر مساعد إلى جانب عمليات التفرقة 
  ) حصص التقوية← (.والتخصيص في العملية التعليمية

يمكن توفير اجراءات . يجب بعد انتھاء المرحلة المدرسية ا6بتدائية اللجوء إلى أخصائي خاص لعملية التقوية
  .دة مثل تقوية مرحلية أو حلقات دراسية مكثفةدعم محد

  غات ا�جنبيةالل.  ٦. ٣

  . أثتاء إعطاء الدرجاتيتم ترجيح ا@داء الشفھي في اللغات ا@جنبية

  مدة صLحية التقرير.  ٧. ٣

 للتلميذة ھي عامان دراسيان من تاريخ LRSمدة ص.حية وسريان التقرير المقدم للمدرسة والخاص بحالة الـ 
  .ار التقريرإصد

  المLحظات بالشھادة.  ٨. ٣

الكتابة، فقد تم التجاوز عن المبادئ ا@ساسية للتقيم في /ًنظرا لوجود ضعف مؤقت في ا@داء في مجال القراءة"
  )"ًاللغة ا@لمانية مث.(مادة 

  LRS الـ انتھاء.  ٩. ٣

  .مين دراسيين على التقرير ا@ول في حالة عدم تقرير جديد عن الحالة بعد مرور عاLRSيبطل العمل بوضع 

  .١١اية من الصف د 6 تؤخذ في ا6عتبار بLRSبناء على قرارات اجتماع وزارة الثقافة فإن حالة 

  خطوات ا>نھاء.  ١٠. ٣

يمكن عمل معادلة للنقص في ا@داء لبعض الحا6ت الفردية أثناء اختبارات المرحلة النھائية وذلك من باب تكييف 
يقرر في مثل تلك الحا6ت المسئول الممثل لمجلس وزارة الثقافة على أساس طلب مقدم من . سيةالشروط ا@سا

  .يتم تقديم المستندات الخاصة بالتشخيص والتقوية. المدرسة

  ٢٦/١١/٢٠٠٨ا6جتماع العام للمدرسين 

  ١٢/١٢/٢٠١٠تعديل بتاريخ 

لمدارس  ضعف في القراءة والكتابة وكذلك الحساب باالقواعد الخاصة لتقوية الطالبات ال.تي لديھن"ًاستنادا إلى 
  . لمجلس الو6يات التابعة لجمھورية ألمانيا ا6تحادية للمدارس ا@لمانية في الخارج" ا@لمانية في الخارج


