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 يخلط معظم األطفال بين الحروف في بداية التعلم.

 

ليست بالضرورة عالمة على  هيالقراءة.  أبدن مانمو الدماغ عندل خاصية عادية المرحلة اإلعداديةالخلط بين الحروف في بداية 

 القراءة أو اإلمالء. متى تقلق؟أدائهم في بشكل أكثر دواما. يؤثر هذا على  حروفعسر القراءة. مع ذلك، يخلط بعض األطفال بين ال

 الصعوبات الحالية التي تواجهها أماندين في المدرسة

 اخلط بين ب و د. كما أنهت ، هيالمرحلة اإلعداديةفي نهاية عندما تقرأ وعندما تكتب.  تخلطالوالدين ألن أماندين  معلمةنبهت ال

فك رموزها. تأخذ الكتب الصغيرة وت تبدألقد . مع ذلك، تحب أماندين القراءة: پ() pو)ب(  bو)ك(  qو پ() pخلط أحيانا بين ت

كتب بين األصوات عندما تأكثر تخلط  هي. وتخلط بشكل أقلنها تنجح فإ للمدرسة، مالءقوائم كلمات في اال حفظيها يجب علعندما 

 لذهاب إلى المدرسة.با سعيدة هيكلمة جديدة. 

 ماندينأل النمو العام

 شهرا.  12 ابتداء من سنطورت لغتها بانسجام  . لقدعندما كانت صغيرة لم يكن لديها مشكلة في الكالم

 .بشكل معاكس 5و 3 تكتب أحيانالكن ، الرياضيات في تمارين هي متفوقة بشكل جيدحاليا، 

ا عن ذلك، لم تخبرن معلمةلكن الالمرحلة اإلعدادية، في  حروفالخلط أيضا بين تالكبرى كانت قد  اتقول والدته: "أتذكر أن شقيقته

 " . لذا، أتساءل عما إذا كانت أماندين بحاجة إلى تقييم للنطق؟(CE2) 2األساسية المشكلة في المرحلة ، اختفت بالفعلو

 متى تقلق؟

 .خاصية عادية لنمو الدماغ عندما نبدأ القراءةيخلط معظم األطفال بين الحروف واألرقام في بداية تعلمهم. هذه 

 يتم نموها. لكن هذا ال يزعجها لتعلم القراءة والكتابة. (b) وب (pپ )و، (q( وك )pپ )بين الحروف مثل ب ود، وأماندين خلط ت

نها سكان بشكل معاكس عندما أنها كتبت اسمها األول  رجحاألرقام ومن األنجد خلط بين وأخيرا،  .تحب القراءة يبشكل طبيعي. ه

 .سنوات 3-4

 حل بشكل طبيعي.يالحروف أو األرقام سوف  والخلط بين، ال يوجد ما يدعو للقلق حاليا

 عندما تستمر الصعوبات

 ء.مالأداء القراءة أو اال رقلقد يخلط بعض األطفال بين الحروف وهذا يع

 (CE2) 2المرحلة األساسية إلى ما بعد  األمر ستمريعالمة على وجود صعوبات في إدراك األصوات عندما  خلطيمكن أن يكون ال

، يجب االمالءأماندين في القراءة و يعيق وبدأ ازال موجوديال  الخلط ء. إذا كانمالالقراءة واال في يتم مالحظة صعوباتعندما و

 لنطق لمعرفة ما إذا كانت الرعاية ضرورية.تقييم لب القيام في يركلتفا

 من يجب استشارته؟

  ".تقييم للنطق مع إعادة التأهيل إذا لزم األمر" دون شك يصفوسمن الضروري استشارة الطبيب المعالج وشرح الوضع 

 ثم سيكون من الضروري االتصال بمعالج النطق من اختيارك.

 تقييم للنطق

فهم الوضع ومعرفة الطفل وصعوباته. سيتم إجراء اختبارات لشرح سبب خلط أماندين  الىول مع معالج النطق األ سيهدف اللقاء

 قراءةالصعوبة في إدراك األصوات، مما يؤدي إلى مشاكل في  وجود ، فغالبا ما يكون عالمة علىخلطستمر اليلحروف. عندما ل

 سنوات. 5-4األطفال في نطق كلمات معينة عندما كانوا في سن  وكتابة الكلمات. ليس من غير المألوف أن يخطئ هؤالء

 ؟بيتفي انتظار تقييم للنطق، ماذا تفعل في ال

ال خطأ والديها وال خطأ وها وشرح لها أنه ليس خطأها تنأمن الضروري أن تحافظ أماندين على ثقتها بنفسها. يجب طم •

 ية.درسنتائجها الملوليس  لما هي عليهحبها ت كالصعوبات التي تواجهها، وأنن ع ت مسؤولة. ليسمعلمتها

د.  هما هوأيب و هو ينتذكر أي من الحرفت إيجاد طريقة تجعلهاو بينهما تخلط فين اللذينرحلها على ورقة ال ةباكتاليمكن  •

حت كل رسومات الشفاه ت ومع. هكذا، ين مفتوحتين قليالشفتبالإلى أن أحدهما ينطق بفم مغلق واآلخر  نلفت انتباههايمكن 

 .ت أخطائهاكلما رأت النموذج، كلما قلفالتعلم:  كثرة التدرب يَُمكن. خلطمن الحروف، ستتجنب الخطأ، وبالتالي ال

لرجوع إليها ا تستطيع. سبينها خلطتلألرقام التي  ااقتراح على ورقة نموذجمجرد يمكننا أن نفعل الشيء نفسه مع األرقام ب •

 للرقم. ةالصحيح جهةلتجنب الخطأ وبالتالي حفظ ال 5أو  3 عليها كتابةيجب في كل مرة 

 

يكن  إذا لم عالج النطق.يخلط معظم األطفال بين الحروف في بداية التعلم. في هذه الحالة، ليس من الضروري استشارة أخصائي 

يختفي وف . سستشارةال حاجة لالفالكلمات(،  كتابةتذكر طريقة ء )ال يمالالقراءة )ال يقرأ ببطء شديد( أو في اال تأثير علىهناك أي 

، يخلط بعض األطفال بشكل منهجي بين الحروف وهذا يؤثر على أدائهم في القراءة أو لكنبشكل طبيعي في معظم الحاالت.  الخلط

 لج النطق. اعمينصح استشارة  في هذه الحالةء. مالاال

 تدله على اتمن خالل اقتراح مساعدالخطأ فورا تصحيح أو منع  يجبخطأ. ع الطفل من ارتكاب نفي كلتا الحالتين، من المهم م

 .خلطالصوت الصحيح بمفرده. يجب تجنب ال تمكنه إيجادطريقة 


