
 

  :طرٌقتان لتدرٌس مهارات القراءة للطالب التوحدٌٌن

 

 .وهً التً تعتمد على هجاء أصوات الحروف وتركٌبها لنطق الكلمة :الطرٌقةالتركٌبٌة  ــ 1

 

  . وهً التً تعتمد على قراءة الكلمات مباشرة ثم دارسة أجزائها :الطرٌقةالتحلٌلٌة ــ 2

 

  حالة الطفل واستعداداته وإمكانٌاته و ٌتوقف اختٌارنا إلحدى الطرٌقتٌن على

 

  وأسلوبه فً التعلم، وفً الطرٌقة التحلٌلٌة وكذلك التركٌبٌة ٌجب أن نتبع نهج

 

 :القراءة الوظٌفٌة حٌث ندرب الطفل على

 

  .بٌئتهاسمه، واسم والده،ووالدته، وأسماء إخوته وأصحابه، واسم مدرسته، وعنوانه واسماء بعض الحٌوانات األلٌفة فً  -

 

مأكوالت، وفاكهة، خضراوات، وأشٌاء ٌستخدمها فً حٌاته الٌومٌة كاأللوان والمالبس : قراءة بعض الكلمات البسٌطة مثل -

 .. ونعرض فٌما ٌلً بشًء من التفصٌل كال الطرٌقتٌن

 

  :الطرٌقة التحلٌلٌة والطرٌقة التركٌبٌة

 

إجراءات تدرٌب الطفل على قراءة كلمة بالطرٌقة التحلٌلٌة، فعند إعطاء كلمة لتوضٌح هذه الطرٌقة نعرض  :الطرٌقة التحلٌلٌة ــ 1

 : ألحد األطفال لكً ٌعرف اسمه، فإننا ندربه علٌها كاآلتً" أحمد"مثل 

 

أو )بصوت ٌجذب انتباه الطفل مع اإلشارة إلٌها، على أن نكررها ثالث مرات  نكتب الكلمة فً صفحة كاملة وبخط واضح ثم تقرأ  -

  .متتالٌة مع ترك ثانٌتٌن بٌن كل مرة تنطق فٌها الكلمة، ثم نجعل الطفل ٌشٌر إلى الكلمة مع تكرار نطقها( بع مراتأر

نضع صورة للطفل فً أعلى الصفحة ناحٌة الٌسار، ونقوم بنفس اإلجراء السابق، حٌث نكتب االسم فً صفحة بٌضاء وٌكون  -

  :نشاط، مثل حجمه كبٌراً وٌمكن أن ٌقوم الطفل بأكثر من

 

  .تلوٌن االسم بألون فلوما ستر •

 

  .تلوٌن بألوان من الشمع •

 

  .لصق حبوب على االسم •

 

  . لصق أسطوانات رفٌعة أو شرائط من الصلصال والمعجون •

 

  .نكتب االسم فً صفحة مع كلمتٌن لم ٌدرسهما الطفل، ونجعله ٌضع عالمة علٌه -

 

مكررة عدة مرات، ونجعل الطفل ٌضع عالمة على كل " أحمد"ونمأل الصفحة بكلمات من بٌنها كلمة نكتب االسم أعلى الصفحة،  -

  .تقابله" أحمد"كلمة 

 

  .نحضر مجلة أو جرٌدة ، ونجعل الطفل ٌستخرج كلمة من الصفحة على أن تكون بخط واضح -

 

لنطق الكلمات على أن ٌتم دراسة صوت الحرف ولٌس  فً هذه الطرٌقة ٌتم تدرٌس الحروف الهجائٌة للطفل منفصلة، ثم تركٌبها -

  .حرف ألف، وهكذا فً جمٌع حروف الهجاء الباقٌة: اسمه، مثل 



 

عند اتباع هذه الطرٌقة فلٌس شرطاً أن ندرس للطفل الحروف الهجائٌة بالترتٌب، وإنما نقوم باختٌار الحروف السهلة، وبعد أن  -

  .أ بتكوٌن كلمة من هذه الحروف وٌقوم الطفل بهجائهاندرس الطفل ثالثة حروف أو أربعة، نبد

 

  إذا أردت تدرٌس فكرة الهجاء للطفل :الطرٌقة التركٌبٌة ــ 2

 

  :كلمة ولد أو علم وتقوم باآلتً: فابدأ بكلمة حروفها سهلة، مثل

 

  .مع نطقه بشكل واضح( و ) أكتب حرف  -

 

ٌمر بٌده على الحرف وٌغرس فٌه مسامٌر، على أن ٌتتبع فً غرس وألصقه على ورقة واجعل الطفل ( و ) اصنع حرف  -

  .المسامٌر اتجاه رسم الحرف

 

  .ارسم الحرف على ورقة وأحدده بحبل أو بخٌط سمٌك واجعل الطفل ٌلونه -

 

  .ارسم الحرف على ورقة واجعل الطفل ٌلونها و ٌلصق علٌه حبوباً أو خرزاً  -

 

  .الحرف ونطقه، كرر معه اإلجراءات التً سبق ذكرها فً الطرٌقة التحلٌلٌةبعد أن ٌكون الطفل قد حفظ شكل  -

 

عن " ولد" ثم ركبها معاً واجعل الطفل ٌقرأها بالترتٌب، وٌتعلم كلمة ( ل ـــ د  و ـــ )بعد ذلك كرر اإلجراءات السابقة مع حروف  -

  .طرٌق هجاء حروفها بالترتٌب

 

 

ثالً أعطٌه حرفاً آخر أو حرفٌن، ثم كون من حروف كلمة ولد،والحرفٌن اآلخرٌن، كلمة م" ولد" بعد أن ٌدرس الطفل كلمة  -

و هذه الطرٌقة تجعل الطفل متمكناً من . بنفس الطرٌقة( علم ) ، وأعطً الطفل كلمة ( م ) وحرم ( ع ) تدرٌس حرف : جدٌدة، مثل

  ى تدرٌب مستمر ودرجة تكرار كبٌرة لكل تدرٌبهجاء أي كلمة بعد أن ٌكون قد درس جمٌع الحروف، كما أنها تحتاج إل

 . وهذا ٌنطبق على باقً أطفال االعاقة

  زمٌلتً نعلم أنه تبدأ مالحظة هذا المرض فى السنة الثانٌة و النصف

 

  ( شهرا 36-30) من عمر الطفل 

 

  و نعلم أٌضاً أن للطفل التوحدي عدة أعراض ومن أعراض مرض التوحد التقلٌدي

 

 :ماٌلً

 

  .ضعف العالقات االجتماعٌة – 1

 

  . ضعف الناحٌة اللغوٌة – 2

 

  .االهتمامات و النشاطات المتكررة – 3

 

  اضطربات فً السلوك مثل نشاط و قد ٌصاحب الطفل التوحدي باإلضافة لم سبق 

 

  الخ ؟....... زائد و قلة تركٌز أو نوبات غضب شدٌدة أو 



 

 : ( النطق) ف التواصل اللغوي والذي هو ضع... ما ٌهمنا هو تساؤلِك 

 

 .. حٌث ٌعانً طفل التوحد من ضعف فً التعبٌر اللغوي أو تأخر فً الكالم

 

  وٌلجأ لتكرارها دائماً أو ٌلجأ... وأحٌانا ٌستعمل طفل التوحد كلمات غرٌبة من تألٌفه

 

 كما أنه ٌعانً.. أحٌاناً لتردٌد أو تكرار آخر كلمة من الجملة التً سمعها

 

  ..صعوبة فً استعمال الضمائرمن 

 

  أي أنه: وأحٌاناً ٌتصف طفل التوحد بأنه نمطً فً كالمه 

 

 . وٌكون التكرار النمطً للكالم مباشراً وقد ٌحدث متأخراً  ال ٌتكلم ولكن ٌهمهم 

 

 ... وقد ال ٌتحدث بالمطلق

 

  .. العالج

 

 مج للتدخلبالنسبة لعالج التوحد فهو إلى اآلن غٌر موجود ولكن هناك برا

 

 المبكر مع الحالة وهو من أنفع وأهم الوسائل بالنسبة للطفل التوحدي وكثٌر من

 

 كلما تلقى الطفل برامج التعلٌم المخصصة مبكراً من عمر الدراسات أشارت إلى أنه 

 

  . سنوات كلما كانت النتٌجة المستقبلٌة أفضل 3

 

 ... لٌة فً نطق الطفلولهذا قد تكون لطرق تعلٌم القراءة منذ البداٌة فاع


