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تقدمي

الذين  االأفراد  واأ�شهرها نظرًا لكرثة  التعلم  اإعاقات  اأهم  التعلم اخلا�شة من  �شعوبات 

يعانونها، وللعائق الذي ت�شكله اأمام تلقي خدمات الرتبية والتعليم التي جتتهد الدول قاطبة 

املا�شي(  القرن  �شتينيات  يف  )ظهر  ن�شبيًا  امل�شطلح  حداثة  ورغم  ملواطنيها.  توفريها  يف 

البحث  بداأ  واأ�شهرها(  االإطالق  على  اخلا�شة  التعلم  �شعوبات  )اأهم  القراءة  ع�شر  اأن  اإال 

والتق�شي فيه منذ ما يقرب من مائة عام. 

تعود  التي  الكبرية  الفائدة  وب�شبب  اخلا�شة،  التعلم  �شعوبات  يعانون  من  كرثة  وب�شبب 

عليهم وعلى جمتمعهم عند توفري التدخل العالجي لهم، وب�شبب �شهولة توفري ذلك التدخل 

العالجي مقارنة ببع�س االإعاقات االأخرى التي رمبا حتتاج اإىل اإجراءات تكيفية اأعمق واأطول 

الطبيعيني  االأطفال  بقية  على  تعود  التي  امل�شافة  الفائدة  وب�شبب  يعانونها،  الذين  ملراعاة 

بها  االهتمام  ازداد  فقد  تعلم،  �شعوبات  يعانوا  ملن  �شديقة  تدري�س  طرائق  ا�شتخدام  عند 

وازداد البحث العلمي الذي يتناول جوانبها املختلفة وكيفية تعرفها وت�شخي�شها باالإ�شافة 

اإىل اأجنح الطرائق ملواجهة اآثارها ال�شلبية. ولكن نظرًا الأن غالبية البحث العلمي فيها قد 

ظهر يف الدول التي تتخذ من االإنكليزية لغة اأوىل لها، هناك دائمًا حاجة اإىل قامو�س يتناول 

وهو  اخلا�شة  التعلم  �شعوبات  جمال  يف  املتخ�ش�شة  واملفردات  والتعريفات  امل�شطلحات 

يتمكن من متابعة  للقارئ بحيث  توفري هذه اخللفية  ارتاأى موؤلفوه  الذي  القامو�س احلايل 

اأدبيات �شعوبات التعلم اخلا�شة �شواء يف جمال التدريب اأم الت�شخي�س اأم العالج من دون 

معاناة من قلة امل�شطلحات وتخ�ش�شها و�شعوبتها. 

اأية  عن  يعتذرون  العربي،  للقارئ  مفيدًا  القامو�س  هذا  يكون  اأن  يتمنون  اإذ  واملوؤلفون 

اإىل  يحتاج  اأنه  يعتقدون  القراء خماطبتهم مبا  وينا�شدون  فيه هي غري مق�شودة،  اأخطاء 

تعديل اأو ت�شحيح. 

وال يفوتنا اأن نتقدم بال�شكر اجلزيل لكل من �شاهم يف هذا العمل وال �شيما االأ�شتاذ/ 

اللغوية،  املراجعة  يف  مل�شاهمتهما  احللبي  حممد  اأكرم  واالأ�شتاذ/  احلطاب  حممد  �شامل 

اأبو الف�شل م�شمم القامو�س. واالأ�شتاذ/ حممود 

واهلل املوفق اإىل �شواء ال�شبيل    

املوؤلفون

الكويت، 2012

5ت��ق��دمي



6



الجزء األول
م�صطلحات �صعوبات التعلم

وفق احلروف الأبجدية العربية

عربي / اإنكليزي
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– – اأ 

 Communication                          الت�سال 

عملية التدفق احلر للمعلومات والبيانات واالآراء عرب و�شائل خمتلفة؛ فقد يكون ذلك ات�شااًل 

مبا�شرًا وهو االت�شال الذي يتم بني االأفراد من دون اال�شتعانة باأية اأداة ات�شالية، ويف ذلك فر�شة 

كبرية لتبادل املعلومات بني املر�ِشل وامل�شتقِبل، وقد يكون غري مبا�شر، وت�شتخدم فيه اأداة من اأدوات 

اأو هو  االأفــراد،  الفهم بني  ُيتبادل فيه  الذي  االإجراء  االت�شال، وقد يكون االت�شال جماعيًا، وهو 

العمل الذي عن طريقه تنتقل املعاين من اإن�شان اإىل اآخر اأو من جماعة اإىل اأخرى.

Alternative Communication                   الت�سال البديل 

البديل  االت�شال  وهذا  املنطوقة.  للغة  كالمي  غري  ات�شال  اأ�شلوب  مقام  تقوم  و�شيلة  اأو  نهج 

اأداة معينة )مثاًل، لغة  اأداة معينة )مثاًل، لوحة االت�شال( وقد ال ت�شتخدم معه  قد ت�شتخدم معه 

االإ�شارة(.

Uneven Patterns of Development                    اأمناط النمو غري املتكافئة

يعني اأن بع�س عنا�شر القدرة لدى الفرد تنمو وتن�شج بت�شل�شل ومبعدل طبيعي، بينما يتاأخر منو 

قدرات اأخرى لديه، ويظهر ذلك على �شكل اأعرا�س مل�شكالت التعلم، وقد ي�شتخدم اأحيانًا تعبري 

املتكافئة. غري  النمو  اأمناط  اإىل  النمائي” لالإ�شارة  التوازن  “عدم 

 Enrichment                      الإثراء 

زيادة خربات الطالب الرتبوية باملواد اأو االأن�شطة التي تتجاوز املنهج، واإتاحة الفر�شة الكت�شابها 

قبل اأن ي�شل الطفل اإىل �شن املدر�شة.

 
 Learning Effect                     اأثر التعليم 

تغيري مرغوب فيه يحدث لدى املتعلم نتيجة لعملية التعليم. 
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 Articulators                                             اأجزاء النطق

الفك ال�شفلى، وال�شفتان، والل�شان، واحلنك الرخو، والبلعوم .

 Referral                             الإحالة

تهدف االإحالة يف مفهومها االأويل اإىل اأن ُيحول الطالب اإىل املخت�شني، بغية تقييمه وت�شخي�شه 

وفقًا لالختبارات.

 Kinesthesia                                   الإح�سا�س باحلركة

هذه  اأن  ويعتقد  ووزنها،  االأ�شياء  ومو�شع  الع�شلية  احلركة  خاللها  من  يدرك  التي  احلا�شة 

احلا�شة موجودة يف الع�شالت واملفا�شل، ك�شعور الفرد باالنقبا�شات الع�شلية، اأو التوتر الع�شلي، اأو 

اال�شرتخاء الع�شلي. وت�شتخدم اأحيانًا ملعاجلة �شعوبات القراءة، حيث يطلب اإىل الطالب اأن يتتبع 

باأ�شابعه الكلمات املراد تعلمها، مما يوؤدي اإىل ا�شتخدام حركة الع�شالت، لتكون رديفًا للمثريات 

الب�شرية وال�شمعية التي ي�شتخدمها يف اأثناء تعلمه. 

 Aphonia                                                      احتبا�س ال�سوت

فقدان ال�شوت ب�شبب ع�شوي اأو نف�شي.

 At Risk                                                 احتمال املخاطرة

ت�شري اإىل االأطفال الذين يكونون اأكرث عر�شة للتاأخر يف النمو ب�شبب ظروف بيولوجية اأو ظروف 

بيئية رغم عدم ظهور هذا التاأخر بعد.

 Test                                                                                                            الختبار

اأي اأداة اأو اأ�شلوب لقيا�س القدرة، اأو التح�شيل، اأو امليل، اأو املوقف، اأو �شمة معينة.

Performance Test                                                                                       اختبار اأداء

اختبار يطلب فيه من املفحو�س اإظهار اأدائه عمليًا مع االأ�شياء اأو  االأدوات.
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Aptitude Test                                                        اختبار ال�ستعداد

االختبارات التي ُت�شمم للتنبوؤ بنجاح املتعلم يف تعلم الحق مثل: اختبارات اال�شتعداد الدرا�شي، 

واال�شتعداد احل�شابي، واال�شتعداد امليكانيكي.

Mental Abilities Tests                                 اختبارات القدرة العقلية

تخت�س هذه االختبارات بالقدرات العقلية. ومن اأمثلتها: اختبار �شتانفورد بنيه، واختبار وك�شلر 

لتحديد معامل ذكاء االأطفال.

Informal Tests                                      الختبارات غري الر�سمية

اختبارات غري مقننة، عادة ما تطبق تطبيقًا فرديًا، وتعطي الباحث اأو املعلم هام�شًا من احلرية 

يف تطبيق االختبارات وترجمتها، ونظرًا الأن االختبارات من هذا النوع لي�س لها معايري، فاإن تف�شري 

نتائجها يتوقف كلية على مهارات الباحث اأو املُقيم  وكفاءته.

Formal Tests                                الختبارات الر�سمية

املرجع  معيارية  اختبارات  اإىل  الر�شمية  االختبارات  وت�شنف  مرجعية،  معايري  لها  اختبارات 

اأداء  نتائج  بها  نف�شر  التي  الطريقة  هو  الت�شنيف  هذا  يف  واالأ�شا�س  املرجع،  حمكية  واختبارات 

املفحو�س )امل�شارك(، وي�شرتط يف هذه االختبارات: اجلودة، والتقنني، والقدرة على التمييز بني 

اللغوية التي تبدو يف مظاهر �شعوبة  اأبرز هذه االختبارات: الذكاء، واال�شطرابات  االأفراد. ومن 

بع�س  لدى  الدرا�شي  التح�شيل  تدين  على  عالوة  اللغة،  ظهور  وتاأخر  الكتابة،  و�شعوبة  القراءة، 

االأطفال ذوي �شعوبات التعلم حيث يظهر هوؤالء االأطفال تباينًا وا�شحًا بني قدراتهم العقلية وبني 

حت�شيلهم  الدرا�شي. 

Standardized Test                    الختبار املقنن

اختبار  ذو اأ�شلوب مت�شق وموحد فيما يتعلق بالتطبيق وح�شاب الدرجات وتف�شري النتائج، بحيث 

اإنَّ كل خمترب يقا�س بالطريقة نف�شها التي متت يف عينة التقنني اأو املجموعة املعيارية. واالنحرافات 
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االأطفال  لذكاء  وك�شلر  مقيا�س  ويعد  االختبار.  عن  الناجتة  الدرجة  معنى  تغري  قد  االأ�شلوب  عن 

(WISC( وبطارية وودكوك – جون�شون Woodcook- Johnson  النف�شية الرتبوية – املعدلة 

اأمثلة لالختبارات التي توحد االأداء، وح�شاب الدرجات، والكلمات التي ت�شتخدم مع  امل�شارك.

Norm- Referenced Tests                                الختبارات معيارية املرجع

يف  اأقرانه  بنتائج  نتائجه  وموازنة  الطالب  اأداء  ت�شخي�س  على  املرجع  معياري  االختبار  يقوم 

املهارة املقي�شة يف االختبار نف�شه، وذلك لتحديد موقع الطفل بني اأقرانه. وتعد االختبارات معيارية 

االآخرين  الطالب  درجات  اإىل  باإرجاعها  الدرجة  نف�شر  الأننا  امل�شح.  لغايات  جدًا  مفيدة  املرجع 

املرجع،  معياري  اختبار  باأنه  االختبار  هذا  مثل  اإىل  ن�شري  فاإننا  املعيارية(  )اجلماعة  اأدائهم  اأو 

الدرجات  اأو  املئينية،  الدرجات  اأو  املئينية،  الرتب  مثل:  االإح�شائية  االأ�شاليب  بع�س  با�شتخدام 

املعيارية على اختالف اأنواعها.

Criterion – Referenced Tests                               الختبارات حمكية املرجع

يركز االختبار حمكي املرجع على تقييم اأداء الفرد نف�شه اأكرث من مرة، وموازنة النتائج بع�شها 

ببع�س، وين�شب اأداء الفرد اإىل جمموعة من املحكات ال�شلوكية. وعلى هذا ميكن تعريف االختبار 

حمكي املرجع باأنه: االختبار الذي يحدد و�شع الفرد مبجال �شلوكي  معني.

Diagnostic Tests                                      الختبارات الت�سخي�سية

نقاط  املعالج  اأو  املعلم  خاللها  من  يتعرف  والنف�شية؛  التعليمية  االختبارات  من  �شل�شلة 

تعلم  اأ�شاليب  من  يتبع  ما  حتديد  على  ي�شاعد  مما  الطالب،  لدى  دقيٍق  ب�شكٍل  وال�شعف  القوة 

ال�شعف  نقاط  لتاليف  واال�شتذكار،  والتوجيه  التدري�س  يف  اإجراءات  من  يتخذ  وما  عالجية، 

اأو  عالجها. الطالب  عند 

Screening Tests                           اختبارات الفرز

تهدف اإىل التعرف ال�شريع مل�شكالت الطفل املتعلقة ب�شعوبات التعلم. وت�شتخدم نتائج عملية 

الفرز ا�شتخدامًا ت�شخي�شيًا  ب�شكل مبدئي بغر�س االإحالة اأو الت�شنيف االأويل للعالج املوجه، وال 

ت�شتخدم لتقومي الطفل. 
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Individual Test                                          اختبار فردي

مقيا�س م�شمم بحيث ُيعطى لفرد واحد يف كل مرة على حده، وهو عك�س االختبار اجلمعي الذي 

يطبق على جمموعة من االأفراد يف الوقت نف�شه.

Group Test                                                   اختبار جماعي

اختبار مطبق على عدد من املفحو�شني يف الوقت نف�شه من قبل فاح�س واحد.

Mastery Test                                              اختبار متكن

اختبار يقي�س مدى متكن الطالب من مهارات اأو معارف اأو كفايات معينة، دون اعتبار ملقارنة 

اأدائه مع االآخرين.

Readiness Test                                           اختبار جاهزية

اأو  الن�شج،  من  منا�شبة  درجة  حت�شيل  حيث  من  ال�شخ�س  بلغه  الذي  امل�شتوى  يقي�س  اختبار 

املهارة املكت�شبة، اأو املعلومات الالزمة، والتي يتوقع اأن متكنه من امل�شاركة بنجاح يف ن�شاط تعليمي 

معني.

Inventory  Test                                         اختبار جردي

نوعًا ما يف جمال �شيق جدًا، بغر�س  اإىل تغطية جوانب متعمقة  التح�شيل يهدف  اختبار يف 

ح�شر ما لدى الفرد من معارف ومهارات من املهم عادة معرفتها قبيل تقدمي املادة الدرا�شية اأو 

التدريبية.

Culture –Free Test                                ًاختبار حر ثقافيا

القدرات  تاأثري  فقط  يقي�س  الذي  ذلك  اأي  الثقافية،  اخلربات  كل  تاأثري  من  اخلايل  االختبار 

الوراثية. وعلى اعتبار اأن بناء اختبارات من هذا النوع يكاد يكون م�شتحياًل، ب�شبب التاأثري الوا�شع 

للثقافة على كل ما له �شلة بالفرد، باالإ�شافة اإىل �شعوبة حمو التحيز الثقايف )واإن مت ا�شتخدام 
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االختبارات غري اللغوية Non-Language Tests اأو ما ي�شمى باختبارات االأداء( والفائدة القليلة 

من اختبار يطبق لكل الثقافات، فاإن ال�شدق يف معظم االأغرا�س التي ي�شتخدم فيها هذه االختبارات 

يكون عادة مو�شع �شك كبري.

Performance Intelligence Tests             اختبارات الذكاء العملية

املالحظة  قوة  على  ويعتمد  الذكاء،  اختبار  من  العملي  اجلزء  هي  العملية  االأداء  اختبارات 

و�شرعتها، والتمييز، ويتكون من خم�شة اختبارات هي: اإكمال ال�شور، وترتيب ال�شور، وت�شاميم 

االأطفال   لذكاء  وك�شلر  الختبار  وفقًا  وذلك  والرتميز،  ج�شم،  اأو  �شكل  اأجــزاء  وجتميع  املكعبات، 

املعدل.

Verbal Intelligence Tests                            اختبارات الذكاء اللفظية

االختبار اللفظي للذكاء هو اختبار ذكاء يعتمد على اللغة يف الفهم اأو التعبري اأو كليهما للك�شف 

عن الذكاء اللفظي، ويتكون اختبار وك�شلر اللفظي على �شبيل املثال من �شتة اختبارات: املعلومات، 

والفهم، واملت�شابهات، واحل�شاب، واملفردات اللغوية، واإعادة تالوة االأرقام.

Digit Span Test                                      اختبار ا�ستدعاء الأرقام

اأحد اختبارات الذكاء اللفظي، وفيه يقراأ االخت�شا�شي النف�شي اأو معد االختبار اأو القائم على 

تنفيذه قراءة �شفهية لعدد من االأرقام املتتالية بالت�شل�شل متدرجة بالزيادة مبعدل رقم كل ثانية، 

وعلى الطفل اأن يعيد ترديد هذه االأرقام كما �شمعها من االخت�شا�شي، ثم ي�شتكمل االختبار فيطلب 

على:  الفرد  قدرة  االختبار  هذا  ويقي�س  املتناق�س،  العك�شي  بالت�شل�شل  دها  يرِدّ اأن  ذلك  بعد  اإليه 

الرموز  معاين  ا�شتدعاء  على  والقدرة  الرقمية،  والذاكرة  ال�شمعي،  واالإدراك  والرتكيز،  االنتباه، 

الرقمية التي ي�شمعها من الذاكرة بال�شرعة الطبيعية العادية.

Picture Completion Test                                         اختبار اإكمال ال�سور

التمييز، ودرجة  الفرد، وقدرته على  للذكاء ويقي�س قوة املالحظة لدى  العملية  اأحد االختبارات 

االهتمام بالتفا�شيل االأ�شا�شية لل�شورة، حيث ي�شاأل الفرد عن   ال�شيء الناق�س يف ال�شورة التي تقدم  له.
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Picture Arrangement Test                                    اختبار ترتيب ال�سور

اأحد االختبارات العملية للذكاء ويقي�س مدى تفهم الفرد للمواقف املجتمعية واالأ�شباب املوؤدية 

اإليه  اإليها، وتاأثريها يف تلك املواقف، ويف هذا االختبار تقدم للفرد جمموعة من ال�شور ويطلب 

ترتيبها ليكون منها ق�شة معقولة ذات معنى.

Coding Test                                                اختبار الرتميز

�شمعيًا  الرموز  التعامل مع  الفرد على  ويقي�س قدرة  للذكاء )االأداء(  العملية  اأحد االختبارات 

وب�شريًا اأي الربط بني ال�شكل املكتوب اأو امل�شموع للكلمة واحلروف املكونة منها، اأو الرموز الرقمية 

احل�شابية ومعانيها اأو قيمتها.

Cube Design Test                                   اختبار ت�ساميم املكعبات

اأحد االختبارات العملية للذكاء )االأداء( ويقي�س القدرة الب�شرية املكانية، وتاآزر حركات اليد 

مع العني، حيث تقدم للطفل جمموعة من الر�شوم امللونة، وُيطلب اإليه اأن يقلدها با�شتخدام مكعبات 

ملونة.

Arithmetic Test                                                     اختبار احل�ساب

اأحد اختبارات الذكاء اللفظي، وفيه يقدم للفرد بع�س امل�شائل احل�شابية العقلية التي قد تاأخذ 

وكل  احل�شابية.  والقدرة  والذاكرة  الرتكيز  على  قدرته  اختبار  اإىل  حتتاج  التي  امل�شكالت  �شكل 

امل�شائل احل�شابية ميكن حلها بالبديهة وال حتتاج اإىل معرفة خا�شة باحل�شاب.

 
Comprehension Test                                         اختبار الفهم

اأحد اختبارات قيا�س معدل الذكاء اللفظي، ويعمل على قيا�س القدرة الفعلية للطفل يف احلكم 

على االأ�شياء، ودرجة فهمه ووعيه ملا يحدث حوله، وملاذا حتدث بالطريقة التي جتري بها. وفيه 

اأن  وعليه  اليومية،  احلياة  يف  م�شكالت  عن  اأ�شئلة  عدة  عن  �شفاهة  يجيب  اأن  الفرد  اإىل  ُيطلب 

ي�شتوعبها وي�شل اإىل حلها وفق القواعد االجتماعية املتعارف عليها.
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Similarities Test                                                     اختبار املت�سابهات

اإدراك  وعلى  التجريد  على  والقدرة  اللفظية  القدرة  ويقي�س  اللفظي،  الذكاء  اختبارات  اأحد 

العالقات وحتليلها، وتكوين املفاهيم واملعلومات وا�شرتجاعها ب�شهولة، وُيطلب اإىل الفرد اأن يتعرف 

اأوجه ال�شبه بني كلمتني، متثل اأ�شياء اأو اأفكارًا.

Information Test                                                  اختبار املعلومات

اأحد اختبارات الذكاء اللفظي، والهدف منه تقييم مدى معرفة الطفل بالعامل الذي حوله وحجم 

املعلومات ودقتها عنه، باالإ�شافة اإىل احلقائق التي قد يكون قد اكت�شبها من تفاعله مع البيئة.

Spatial Test                                                              اختبار مكاين

اأحد اختبارات الذكاء ويعمل على قيا�س اإدراك الطفل للعالقات املكانية اأى العالقات بينه وبني 

املكان الذي يعي�س فيه، والبيئة من حوله.

Wechsler Individual Achievement Test (WIAT(       اختبار وك�سلر للتح�سيل الفردي

بطارية تطبق فرديًا لقيا�س التح�شيل الرتبوي يف ثمانية جماالت: القراءة االأ�شا�شية، واال�شتدالل 

الريا�شي، والتهجئة، وفهم القراءة، والعمليات العددية، وفهم امل�شموع، والتعبري ال�شفوي والتعبري 

الكتابي. 

Achievement  Test                                                اختبار حت�سيلي

اختبار م�شمم لقيا�س مدى معرفة اأو متكن الطالب اأو الدار�س يف جمال معريف اأو مهاري معني  

نتيجة للدرا�شة اأو التدريب.

Speech- Language Pathologist           اخت�سا�سي اأمرا�س النطق والتخاطب

فرد لديه موؤهل يف اللغة وا�شطرابات االت�شال، وموؤهل للقيام بت�شخي�س، وا�شتخدام االأ�شاليب 

العالجية لعالج م�شكالت الكالم واللغة والتخفيف منها. ويعمل اخت�شا�شي التخاطب على تنمية 
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قدرات االأطفال يف االت�شال والكالم، حيث يجعلهم يكت�شبون املهارات اخلا�شة مبا يكفل معاجلة 

اأوجه الق�شور اللغوية واالت�شالية املوجودة لديهم.

Performance                              الأداء

اإجناز عمل ما حيث ي�شتخدم الفرد اإمكاناته: اجل�شمية، اأو العقلية، اأو النف�شية.

Behaviour Management               اإدارة ال�سلوك

اأ�شلوب خا�س برتبية االأطفال عن طريق نظام اأو �شل�شلة من التدريبات يتبعها االآباء واملدربون، 

والتي تغري وحترك مركز ال�شلوك الطارئ، اأو العار�س من �شلوك مثري اإىل �شلوك وقائي.

Perception                                   الإدراك

العملية العقلية التي تقف وراء اإعطاء معنى ملا ُي�شتقبل من معلومات عرب حا�شة اأو اأكرث، وهو اأداة 

الو�شل بني املثريات امل�شتقبلية وكيفية اإعطاء معنى لتلك املثريات عن طريق اال�شتجابات ال�شادرة 

عن الفرد، وبالتايل فهو عملية عقلية تالية لالنتباه، ومكملة له يف �شبيل التمكن من معاجلة تلك 

املثريات ذهنيًا يف اإطار ما يكون قد مر به الفرد من خربات �شابقة، وتعرفها، ومتييزها وهو االأمر 

الذي ميكنه من اإعطائها معانيها ال�شحيحة ودالالتها املعرفية املختلفة.

Auditory Perception          الإدراك ال�سمعي

القدرة على تعرف ما ُي�شمع وتف�شريه، وهو يعد و�شيطًا اإدراكيًا مهمًا للتعلم.

Visual Perception                               الإدراك الب�سري

على  تتوقف  القدرة  وهذه  وتف�شريها.  العني  عرب  ُت�شتقبل  التي  املعلومات  تنظيم  على  القدرة 

اأداء الق�شرة الدماغية اخللفية )الب�شرية( بوظائفها اأداًء طبيعيًا. ويقوم االإدراك الب�شري مبهام 

عدة هي: التمييز الب�شري، واالإغالق الب�شري، والذاكرة الب�شرية، والعالقات الفراغية، ومتييز 

ال�شكل عن اخللفية.
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Sensory Perception                           الإدراك احل�سي

من  الثاين  الن�شف  خالل  ويبداأ  احلوا�س،  خالل  من  وتقديرها  املواقف  اأو  باالأ�شكال  الوعي 

العام االأول للطفل، ويبداأ بدائيًا اأول االأمر، ثم يتطور وي�شتمر طوال احلياة. ومن االإدراك احل�شي: 

والرطوبة،  واحلــرارة  ال�شغط  واإح�شا�شات  ومل�شية  و�شمية  وتذوقية  و�شمعية  ب�شرية  اإح�شا�شات 

وي�شمل االإدراك احل�شي عوامل ذاتية، وت�شمل احلاجات الع�شوية والف�شيولوجية، واالجتاه الفعلي، 

والفروق  ال�شابقة،  واخلربة  ال�شخ�س،  ومعتقدات  ال�شخ�شية،  والثقافة  املوؤقت،  املزاجي  واالجتاه 

الفردية، وي�شمل االإدراك احل�شي العوامل املو�شوعية، وتت�شمن عامل االت�شال، وعامل التقارب، 

وعامل الت�شابه، وعامل ال�شمول.

Linguistic Performance                الأداء اللغوي

الفعلي  والتحقيق  وفهمها،  اللغة،  ا�شتعمال  الفرد من  اإىل متكن  اللغوي  االأداء  ي�شري م�شطلح 

للكفاية اللغوية يف عملية التوا�شل باأ�شكاله واأمناطه املختلفة.

Figure – Ground Perception                  اإدراك ال�سكل - اخللفية

اختيار الفرد ملثري ما من بني مثريات عدة اختيارًا دقيقًا، ويكون هذا املثري هو مركز االنتباه 

للفرد. وميثل هذا املثري الذي اختري »ال�شكل« يف املجال االإدراكي للفرد، بينما متثل املثريات االأخرى 

»االأر�شية« اأو »اخللفية«. واال�شطراب يف ال�شكل واخللفية قد يحدث نتيجة خلط الفرد بني ال�شكل 

واخللفية، اأو تبديل اأحدهما باالآخر اأو نتيجة عدم قدرته على روؤية الفرق بني ال�شكل واخللفية. وقد 

يواجه الطلبة ذوو �شعوبات التعلم م�شكالت يف اإدراك ال�شكل – اخللفية مما يوؤثر �شلبًا على اأدائهم 

يف بع�س املو�شوعات الدرا�شية كالريا�شيات مثاًل.

Psychological Counseling            الإر�ساد النف�سي

نف�شه  يفهم  لكي  وت�شجيعه  الفرد  م�شاعدة  اإىل  تهدف  بناءة وخمططة  م�شتمرة  واعية  عملية 

ونواحي ق�شوره،  وا�شتعداداته واجتاهاته، وقدراته، وخرباته، وم�شكالته،  ويفهم ميوله،  ويحللها 

ونواحي تفوقه، ونبوغه وحاجاته، واأن ي�شتخدم اإمكاناته كلها اإىل اأق�شى حد م�شتطاع وينميها، واأن 

يحدد اختياراته، ويتخذ قراراته ويحل م�شكالته يف �شوء معرفته بنف�شه.
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Preventive Counseling                 الإر�ساد النف�سي الوقائي

يركز علي تقدمي امل�شاعدة تقدميًا مربجمًا وال �شيما املو�شوعات التي تهم املراهقني وال�شباب، 

والتي قد ال يدركون خطورتها مثل: تعاطي العقاقري، و�شوء التكيف االجتماعي، و�شعف املهارات 

االجتماعية، اأو ارتكاب �شلوكيات جانحة جلهلهم بالقانون. وينادي اأ�شحابه به، انطالقًا من قاعدة 

»الوقاية خري من العالج«.

Developmental Counseling                     الإر�ساد النمائي

عملية م�شتمرة طيلة حياة الفرد، ويركز على تقدمي امل�شاعدة له لتحقيق منو �شخ�شي اإيجابي 

يف اأية مرحلة من مراحل العمر.

Individual Counseling                  الإر�ساد الفردي

هو تفاعل بني اخت�شا�شي نف�شي اأو تربوي واحد وم�شارك )حالة( وجهًا لوجه، وفيها يتعرف 

االخت�شا�شي اإىل �شخ�شية امل�شارك واخللفية االأ�شرية، وم�شكالته واأ�شبابها، وي�شعى اإىل م�شاعدته 

على تفهم اأكرث الهتماماته وم�شكالته وم�شاعره.

  Group Counseling                   الإر�ساد اجلماعي

م�شكالتهم  تت�شابه  الطالب )احلــاالت(  بني عدد من  تعاونية  اإر�شادية  يتم من خالل عالقة 

عر�س  العالقة  تلك  وتت�شمن  االخت�شا�شيني،  من  عدد  اأو  واحــد  باخت�شا�شي  وا�شطراباتهم 

�شلوكهم،  واأمناط  واجتاهاتهم،  انفعاالتهم،  مثل:  ومناق�شتها،  الطالب  تهم  خمتلفة  مو�شوعات 

وخرباتهم ال�شابقة.

Counseling for students with LD    الإر�ساد لذوي �سعوبات التعلم

عملية حتتوي على اأ�شاليب ت�شاعد الفرد الذي يعاين �شعوبات التعلم على التكيف مع امل�شكلة 

وجتاوزها، كما ت�شاعد الوالدين على التخفيف من املعاناة النف�شية والتكيف اأي�شًا مع م�شكلة طفلهم 

وم�شاعدته با�شتمرار.
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 Questionnaire                                 )ا�ستبيان )ا�ستبانة

عينة  اإجابات  جمع  ت�شتهدف  معني،  مبو�شوع  تتعلق  التي  املهمة  املكتوبة  االأ�شئلة  من  قائمة 

قيا�س  اأو يف  امل�شحية،  الدرا�شات  للبحث يف  كــاأداة  وي�شتعمل عادة  االأ�شئلة،  االأفــراد عن هذه  من 

االجتاهات واالآراء.

 Aptitude                              ا�ستعداد

قدرة طبيعية على اكت�شاب اأمناط عامة من ال�شلوك، �شواء اأكانت من نوع املعرفة اأم من نوع 

املهارة.

  Retrieval                          ا�سرتجاع

اإحدى عمليات الذاكرة، وتتمثل يف ا�شرتجاع املعلومة من الذاكرة بعيدة املدى.

 Child Abuse            الإ�ساءة للطفل

جرح بدين اأو عقلي اأو اإ�شاءة جن�شية لطفل حتت عمر الثامنة ع�شر يقرتفه �شخ�س م�شوؤول عن 

اأمن الطفل وا�شتقراره.

Phonological Retrieval                                                   ال�ستعادة الفونولوجية

من  القدرة  هذه  وتقا�س  بالكلمة.  اخلا�شة  الفونولوجية  املعلومات  تذكر  على  الطفل  قــدرة 

خالل اختبارات معينة تقوم على الت�شمية التلقائية ال�شريعة مثل ت�شمية �شل�شلة حروف، اأو اأعداد،                    

اأو األوان، اأو اأ�شماء اأ�شياء ماألوفة كاحليوانات، اأو الفواكه، تعر�س عليه بفا�شل زمني ق�شري. 

 Coping Strategies          ا�سرتاتيجيات مواجهة ال�سغوط

اأو غري فعالة يف امل�شاعدة على التعامل مع  اأن تكون فعالة  اأو ج�شمية، ميكن  ردود فعل عقلية 

ال�شغوط.
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 Learning Strategies                 ا�سرتاتيجيات التعلم

طرائق واأ�شاليب وتقنيات ميكن اأن تتبع مل�شاعدة االأطفال، وال �شيما غري العاديني، على كيفية 

انعكا�شًا  تنعك�س  التي  النمائية  املهارات  وحت�شني  وا�شرتجاعها،  وتخزينها  املعلومات  مع  التعامل 

اإيجابيًا على اجلوانب االأكادميية. وهذه اال�شرتاتيجيات �شرورية وال �شيما الأولئك الطالب الذين 

يفتقرون اإىل مهارات التفكري واالنتباه والتذكر، وبالتايل فاإنهم يعانون �شعوبة يف التعلم.

 Observational Method                     اأ�سلوب املالحظة

اأ�شلوب للدرا�شة يقوم على مراقبة �شلوك امل�شاهد وت�شجيل نتائج امل�شاهدة، وي�شتخدم عادة يف 

درا�شة �شلوك االأطفال.

 Learning Style                                اأ�سلوب التعلم

الطريقة التي يتعلم بها الفرد بدرجة اأكرث كفاءة. اأو االأ�شلوب املعريف املف�شل للتعلم واملتغريات 

التي حتيط بعملية التعلم، مثل: االإ�شاءة وم�شتوى ال�شو�شاء، والزمن املخ�ش�س.

Collaborative Writing Style                   اأ�سلوب الكتابة بامل�ساركة

اأحد اأ�شاليب الّتدريب على الكتابة الّتعبريّية، حيث يعتمد هذا االأ�شلوب على اإ�شراك الّطالب مع 

زمالء اآخرين لديهم مهارة عالية يف الكتابة الّتعبريّية، اأو اإ�شراك الّطالب مع املعّلم، حيث يتبادل 

الّطالب وزميله، اأو املعّلم االأفكار حول املو�شوع املراد الكتابة فيه، ثم ترتيب هذه االأفكار وجتميعها 

واإخراجها ب�شورتها الّنهائّية. وتقدم هذه الّطريقة للّطالب القدوة التي �شتقدم له اخلربة املنا�شبة 

يف الكتابة الّتعبريّية مما ي�شّهل عليه اإمكاّنية االإفادة منها وحماكاتها يف املواقف امل�شابهة.

Topic Selection                        اأ�سلوب اختيار املو�سوع

تتّم هذه الّطريقة من خالل ت�شجيع الّطالب على طرح املو�شوعات التي يرغبون يف الكتابة عنها 

من اأنف�شهم، الأّن املو�شوعات الّنابعة من خربة الفرد ورغباته تكون اأ�شهل عليهم عند الكتابة، الأّنها 

متثل خرباتهم ورغباتهم، وهي اأقرب ما تكون اإىل واقعهم، مما يعّزز من قدرة الفرد على الكتابة. 
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وميكن م�شاعدة الّطلبة على حت�شني اختيارهم ملو�شوعاتهم من خالل احلوار واأ�شئلة الّتفكري التي 

ت�شاعد الّطلبة على تّذكر املو�شوعات التي يريدون الكتابة فيها.

 
Orton-Gillingham Approach                 اأ�سلوب اأورتون –غلنغهام

كل  طورها  وقد  القراءة،  ع�شر  حول   Orton اأورتــون  نظرية  على  اعتمادًا  االأ�شلوب  هذا  بني 

اأورتن. وتعد هذه الطريقة من الربامج العالجية متعددة احلوا�س، اأي  اآنا �شتيلمان و�شمويل  من 

هذا  ويعتمد  القراءة.  مهارة  تعليم  يف  نف�شه  الوقت  يف  عدة  حوا�س  ت�شتخدم  التي  االأ�شاليب  من 

االأ�شلوب على مبادئ الطريقة ال�شوتية الرتكيبية، اأو التدريب ال�شوتي املبا�شر من خالل التدريب 

على االقرتان بني احلرف وال�شوت الدال عليه ب�شكله املجرد، ثم ُيدرب بعدها الطفل على ربط 

تعرف  الطريقة  فاإن هذه  عليه،  وبناء  كاملة.  وكلمات  لفظية  واالأ�شوات يف مقاطع  هذه احلروف 

بالطريقة الهجائية، وذلك لكونها تركز على االقرتان بني احلرف املكتوب وال�شوت املنطوق. ومن 

خ�شائ�شها اأي�شًا االعتماد على الت�شخي�س يف التدريب والتدري�س الرتاكمي املبا�شر والتدري�س اإىل 

درجة االإتقان. 

Kephart’s  Method              اأ�سلوب كيفارت

اأ�شلوب اأو طريقة اأو عالج نادى بها نيويل كيفارت )Newell Kephart( حول االإدراك احلركي 

واالأطفال ذوي  العاديني  االأطفال  تباينًا بني  اأن هناك  ويعتقد كيفارت  التعلم.  يف جمال �شعوبات 

�شعوبات التعلم فيما يتعلق بالنمو احلركي. فاالأطفال العاديون يكونون قادرين على تطوير عامل 

اإدراكي – حركي ثابت يف عمر م�شتقر. وغالبًا ما يواجه االأطفال م�شكالت عديدة عندما يتعاملون 

مع املواد الرمزية – اأو كما ي�شميها كيفارت باحلقائق االأ�شا�شية حول العامل الذي يحيط بهم – 

وذلك ب�شبب التوجيه غري املالئم وال �شيما اأبعاد الفراغ والزمن. ومن وجهة نظر كيفارت فاإن اأول 

ال�شلوك احلركي  ومن خالل هذا  واحلركية(  الع�شلية  )اال�شتجابات  تعلم حركي  هو  للفرد  تعلم 

يتفاعل الفرد مع العامل املحيط به ويتعلم منه. 

Derivational Morphology                           ال�ستقاق

اال�شتقاق تكوين كلمة جديدة بناء على كلمة اأخرى ت�شرتك معها يف اجلذر )احلروف االأ�شا�شية 

مثل: )خ(، )ر(، )ج( يف كلمة َخَرَج مع تغيري نوع الكلمة، كاأن حُتّول من ا�شم فاعل اإىل ا�شم مفعول. 
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ومتتاز اللغة العربية عن اللغات االأخرى بكونها لغة ا�شتقاقية بالدرجة االأوىل، بل اإنها اأكرث لغات 

العامل من حيث كرثة اال�شتقاق؛ فالكلمة الواحدة ميكن اأن ي�شتق منها كلمات عدة. وكثريًا ما ُي�شتق 

يف نظام اللغة العربية عن طريق االإحلاق.

مثال لكلمة م�شتقة من كلمة اأخرى: )ُم�شتْخِرْج( و )ُم�شتْخَرْج( اأو )َخارج( و)خْمرج(.

Thinking Disorders                                             ا�سطرابات التفكري

واال�شتدالل،  والت�شاوؤل،  احل�شابية،  والعمليات  واملــوازنــة،  احلكم،  على  الفرد  قــدرة  يف  خلل 

والتقومي والتفكري الناقد، وحل امل�شكالت، واتخاذ القرار. ويف اإطار �شعوبات التعلم، يالحظ اأن 

هوؤالء الطلبة يظهرون �شلوكيات ت�شري اإىل عدم ا�شتخدامهم لعمليات التفكري الفّعالة. ومن هذه 

ال�شلوكيات: التهور، وعدم القدرة على الرتكيز، وال�شعوبة يف تركيز االنتباه وا�شتمراريته، ومقاومة 

وغالبًا  املعلم.  على  الزائدة  واالعتمادية  والت�شنيف،  التنظيم  مهارات  و�شعف  التفكري،  حماولة 

املفاهيم،  ت�شكيل  الطلبة يف  يواجهها هوؤالء  التي  ال�شعوبة  اإىل  ال�شابقة  ال�شلوك  اأ�شكال  تعزى  ما 

ومالحظة العالقات بني االأ�شماء، اأو اال�شتدالل، وحل امل�شكالت.

Speech Disorders                                      ا�سطرابات الكالم

اأو  الب�شري(،  )ال�شوت  االأ�شوات  يف  التحكم  اأو  النطق  اأو  احلديث  اأ�شوات  اإنتاج  يف  �شعف 

التحكم يف معدل احلديث ونغمه )الطالقة( )وهو االت�شال اللفظي الذي يت�شمن ا�شتخدامًا غري 

عادي لالأجهزة ال�شوتية(.

Spelling Disorders                    ا�سطرابات التهجئة

خلل يف ت�شكيل الكلمات من خالل الرتتيب التقليدي لالأحرف. وتعد مهارة تهجئة الكلمة اأ�شعب 

من مهارة قراءة الكلمة. فعند القراءة قد ي�شتخدم الطالب تلميحات متعددة حتى يتعرف الكلمة 

املكتوبة، فقد يعرف الكلمة من خالل معرفته الن�س الذي توجد فيه هذه الكلمة اأو حتليل البناء. 

الكلمة  اإنتاج  اإعادة  اإليه  التلميحات تتال�شى عندما يطلب  ا�شتخدام هذه  الطالب يف  ولكن فر�س 

)التهجئة(. ومن املالحظ اأن الطلبة �شعاف التهجئة قد تتوافر لديهم مهارة تعرف هذه الكلمات 

القراءة،  اأثناء  يف  الكلمات  رموز  فك  يف  م�شكالت  يعانون  الذين  الطلبة  ولكن  القراءة.  اأثناء  يف 

يت�شفون دائمًا ب�شعف مهارات التهجئة.
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 Communication Disorders                      ا�سطرابات التوا�سل

التوا�شل، وهى ا�شطرابات  ال�شخ�س على  اإىل عدم قدرة  يوؤدي  اللغة؛  اأو  االت�شال  �شعف يف 

مت�س خا�شة التخاطب، وتوجد عند فئات متعددة من ذوي اال�شطرابات املختلفة.

Attention Disorders             ا�سطرابات النتباه

يق�شد به اأن يكون لدى الطفل �شعف يف الرتكيز واالنتباه للمثريات ال�شمعّية اأو الب�شرية، وهذا 

ال يعني اأّن ال�شخ�س الذي يعاين �شعف االنتباه هو �شخ�س ال ينتبه على االإطالق، فاحلقيقة اأّن هذا 

اإىل ت�شتت انتباهه،  ال�شخ�س يحاول االنتباه، ولكن هناك موؤثرات داخلية واأخرى خارجية توؤدي 

وت�شغله عن الرتكيز، فتوؤدي اإىل �شعوبة يف االنتباه اإىل التعليمات املطلوب �شماعها وفهمها من اأجل 

اإجناز العمل، اأو الواجب الذي كلف به، فيكون الف�شل يف االأداء، وعدم االإجناز هو النتيجة املتوقعة 

لعدم االنتباه.

Attention Deficit/ Hyperactivity Disorders   ا�سطرابات ت�ستت النتباه وفرط الن�ساط

يف  �شعف  �شكل  على  ال�شابعة  �شن  قبل  اأعرا�شها  تظهر  املن�شاأ،  ع�شبية  منائية  ا�شطرابات 

واالندفاعية. وهي عادة  الن�شاط  بفرط يف  تكون م�شحوبة  وقد  للت�شتت،  وقابلية كبرية  الرتكيز، 

تتوا�شل مع ال�شخ�س حتى �شن متقدمة من عمره، وتظهر اأكرث عند الذكور.

Articulation Disorders                                  ا�سطرابات النطق

اأنواع ا�شطرابات الكالم عند االأطفال التي يعاين فيها الطفل متاعب النطق بالكلمات.  اأهم 

ويبدو يف هذا النوع من اال�شطرابات اأن اإخراج الطفل الأ�شوات الكالم خمتلف عن الطريقة التي 

يخرج بها معظم االأطفال االآخرين ممن مياثلونه عمرًا وثقافة لغوية واحدة،  فقد ي�شقط الطفل 

بع�س املقاطع ال�شوتية اأو ي�شوهها، وقد ت�شاف بع�س املقاطع اإ�شافة غري مالئمة، اأو ت�شتبدل باأخرى 

غريها، وي�شبح كالم الطفل غري مفهوم لالآخرين، ويحتاج اإىل معاونة اخت�شا�شي الكالم.
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Memory Disorders                                         ا�سطرابات الذاكرة

ال�شعف اأو اخللل يف اإحدى املراحل االآتية: اال�شتقبال، والتخزين واال�شرتجاع، وُتعد ا�شطرابات 

الذاكرة واحدة من خ�شائ�س الطلبة ذوي �شعوبات التعلم، وتتعلق الذاكرة باالإح�شا�س والبيانات 

التي ت�شتقبل وتدرك وقد يواجهون م�شكالت يف اأي مرحلة من مراحل الذاكرة )�شواء يف اال�شتقبال 

بو�شوح )واال�شتقبال  املثري  ي�شتقبل  الأنه مل  يتذكر،  ال  قد  فالطالب  اال�شرتجاع(.  اأم  التخزين  اأم 

تخزين  يف  م�شكلة  يعاين  قد  اأو  االنتباه(  على  الطفل  قدرة  بعدم  مرتبطًا  يكون  ما  غالبًا  ال�شيئ 

املعلومات اأو يف ا�شرتجاعها.

Motor Disorders                                        ال�سطرابات احلركية

ا�شطرابات يف احلركة تت�شمن تاأخريًا فى اكت�شاب اأداء احلركات الكبرية )كالوقوف، اأو اجللو�س، 

اأو اال�شتقرار يف املكان(، اأو مهارات احلركات الدقيقة )العني اأو اليد(.

Biochemical Disturbances                       ال�سطرابات الكيماحيوية

اإحدى الفر�شيات التي حاولت تف�شري �شبب �شعوبات التعلم وحتديده. وتقوم هذه الفر�شية على 

اأن �شعوبات التعلم قد تكون ناجتة عن ا�شطراب كيماحيوي يف امل�شتوى اخللوي )اخللية(، واأن عدم 

اإنتاج املواد الكيماوية للناقالت الع�شبية، �شيوؤدي بدوره اإىل م�شكالت يف نقل النب�س  التوازن يف 

الع�شبي، مما يقود يف النهاية اإىل م�شكالت تعلميه و�شلوكية.

Voice-Quality Disorders                            ا�سطرابات نوعية ال�سوت

ا�شطرابات فيها تتاأثر نوعية اأو جودة �شوت املتكلم اأو جودته، وتت�شمن خ�شونة ال�شوت، 

وال�شوت املتقطع، واخلنف، وال�شوت االأج�س.

Aniseikonia                               ا�سطراب ب�سري

مراكز  اإىل  ال�شورة  ت�شل  حيث  بالعينني،  يتعلق  فيما  املرئية  ال�شورة  روؤية  يف  يحدث  خلل 

ت�شخ�س  احلدوث  النادرة  احلالة  وهذه  املرئية.  ال�شورة  عن  واحلجم  ال�شكل  خمتلفة  الدماغ 
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يتعلق  بجهاز يطلق عليه )Eikonometer(. وتعالج با�شتخدام عد�شات )Eiseikonic(. وفيما 

النظريات  م�شتوى  على  بعد  يح�شم  اأمر مل  فاإنه  القراءة،  ا�شطرابات  على  احلالة  بتاأثري هذه 

بها. اخلا�شة 

Visual Perception Disorders                 ا�سطرابات الإدراك الب�سري

تتطّلب عملّية تعّلم الكتابة من الّطفل معرفة ال�ّشمات اخلا�شة املميزة للحروف والكلمات ب�شرياً، 

ومعرفة حدودها واأ�شكالها واإعادة اإنتاجها من الذاكرة مرة اأخرى. ويف العادة يعاين االأطفال ذوو 

ال�شعوبات �شعوبة متييز احلروف والكلمات ب�شرياً، ويف اإعادة اإنتاجها اأو كتابتها كتابة دقيقًة.

Visual Memory Disorders                      ا�سطرابات الذاكرة الب�سرية

االأطفال الذين يعانون �شعوبات يف الكتابة هم يف العادة يتمتعون بحا�ّشة ب�شر �شليمة كما هو 

احلال لدى االأطفال العاديني، فهم يب�شرون جيدًا لكنهم يف�شلون يف تذكر ما ي�شاهدونه ب�شرّيًا 

اأو  والكلمات  احلروف  اإنتاج  ا�شتدعاء  يف  �شعوبًة  يواجهون  فهم  الب�شرّية،  ذاكرتهم  يف  ل�شعٍف 

التي  �شل�شلة احلروف  ت�شكيل  الّطفل  والذي ميكن مالحظته عندما يحاول  الذاكرة،  اإعادتها من 

�شيتذكرها. فعدم قدرة الّطفل على معرفة االأ�شياء رغم �شالمة احلا�ّشة الب�شرّية يدعى بفقدان 

الذاكرة الب�شرّية.

Concept Disorders                           ا�سطرابات املفاهيم

التمييز بني مفهومي  واملتقاربة، مثل:  املتجان�شة  املفاهيم  التمييز بني  ال�شعوبة يف  تبدو هذه 

احللو واملر، اأو التمييز بني ف�شول ال�شنة، اأو االجتاهات االأربعة، اأو االأ�شكال الهند�شية.

 Language Disorders           ا�سطرابات اللغة

ال�شعف الذي يوؤثر على ا�شتخدام االأ�شكال ال�شحيحة للغة )االأ�شوات الكالمية، اأو املقاطع اأو 

الرتاكيب(، اأو حمتوى اللغة )معاين الكلمات(، اأو وظائف اللغة. وهو نق�س يف القدرة على فهم 

االأفكار والتعبري عنها، االأمر الذي يجعل املهارة اللغوية للفرد اأدنى من م�شتوى تقدمه يف خمتلف 

املجاالت االأخرى، كالتطور املعريف، اأو احلركي، اأو االجتماعي.
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Dysfluency                       ا�سطراب طالقة الكالم

يعوق  تدخاًل  بع�س  مع  بع�شها  االأ�شوات  وتداخل  التاأتاأه،  يف  اأعرا�شه  تبدو  كالمي  ا�شطراب 

�شال�شة الكالم وطالقته. وقد توؤدي هذه احلالة اإىل اإعاقة الفرد، وقد ال توؤدي اإىل ذلك مطلقًا، 

حيث ُيعد ا�شطراب طالقة الكالم من الظواهر العادية املنت�شرة بني االأفراد جميعهم. 

Voice Disorders                                                 ا�سطرابات �سوتية

اأنواع ا�شطرابات الكالم عند االأطفال التي يعاين فيها الطفل متاعب النطق بالكلمات.  اأحد 

وتت�شمن اال�شطرابات ال�شوتية اأي ا�شطراب يخت�س بعلو ال�شوت اأو خف�شه خف�شًا غري �شوي، 

واأي�شًا خ�شونه ال�شوت و�شرعته، اأو احلديث على وترية واحدة، اأي من دون اإحداث تغيري يف اإيقاع 

االأنف  خمرجي  الطفل  ي�شتخدم  ال  حني  متامًا  اأنفي  غري  اأو  اأخنًا  ال�شوت  يكون  قد  اأو  ال�شوت، 

ويحتاج الطفل اإىل اخت�شا�شي االأنف واالأذن واحلنجرة كما يحتاج اإىل اخت�شا�شي يف الكالم.

Stuttering Disorders                       ا�سطرابات اللجلجة

بالكلمات  النطق  متاعب  الطفل  فيها  يعاين  التي  االأطفال  الكالم عند  ا�شطرابات  اأنواع  اأحد 

ياأخذ �شورة اختالل ي�شبح معه  الكالم  الكالم، وهي ا�شطراب يف  التعتعة وم�شغ  واللجلجة هي 

تدفق الكالم غري مت�شم بال�شال�شة، نظرًا لتدخل اأ�شكال �شلوكية اأخرى فيه، فعندما يحاول الطفل 

اأثناء نطقه كلمة احلرف  اأو قد يكرر يف  اأخرى،  اأن يقول كلمة جنده يرتدد، فيحاول نطقها مرة 

االأول منها، اأو يكررها بكاملها، كما قد يكون هناك �شمت قهري لثوان، ومن ثم فاإنه من العالمات 

الوا�شحة فيما يتعلق باللجلجة اأن توجد تقطيعات غري اإرادية نتيجة تقل�س الع�شالت املتحكمة يف 

احلديث. وال حتدث اللجلجة يف كل االأوقات بدرجة واحدة، فقد ال يلجلج الطفل وهو مع قرين له 

عندما يكون مبفرده، ولكنه يلجلج ب�شدة اإذا ما كان مع اآخرين ميثلون ال�شلطة فيما يتعلق به.

Pervasive Development Disorders                     ا�سطرابات النمو ال�سامل

ا�شطرابات النمو ال�شامل هي حاالت ا�شطراب ذاتي بيولوجي ع�شبي يتمثل يف توقف النمو 

�شلبًا  يوؤثر  مبا  تكوينها  بعد  فقدانها  اأو  واالجتماعية،  واالنفعالية  واملعرفية  اللغوية  املحاور  على 

م�شتقباًل على بناء ال�شخ�شية. وتطلق بع�س الدوائر العلمية على هذه املجموعة ا�شطالح )طيف 
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 ، Autism وتقع حتت هذه املجموعة خم�س اإعاقات هي: التوحد )Autistic Spectrum التوحد

واالإ�شربجر Asperger Syndrome ، والريت Retts Syndrome، وا�شطرابات الطفولة التحللية 

.PDD- NOS وا�شطرابات النمو غري املحددة ، Disintrgrative Childhood Disorders

Fluency Disorders                              ا�سطرابات الطالقة اللغوية

اأو  التلعثم  تقت�شر على  ولكنها ال  ال�شفاهية،  للغة  الكالم )احلب�شة(  انقطاع  ينتج عنها  حالة 

�شرعة الكالم اأو تداخله.

Mathematic Disorders ا�سطرابات الريا�سيات             

– باالختبارات املقننة حيث جندها  – كما تقا�س- فرديًا  ا�شطراب مي�س القدرة الريا�شية 

اأدنى – دنوًا جوهريًا – من امل�شتوى املتوقع بالقيا�س اإىل العمر الزمنى لل�شخ�س وذكائه املقا�س 

والتعليم املنا�شب له. وهو ا�شطراب يعوق التح�شيل الدرا�شى واأن�شطة احلياة اليومية التى تتطلب 

القدرة الريا�شية.

Central Auditory Processing Disorder (CAPS(        ا�سطراب معاجلة العمليات ال�سمعية املركزية

املعلومات  تعرف  على  القدرة  يف  �شعفًا  يعانون  الذين  لالأفراد  اللغوية  العملية  يف  ا�شطراب 

ال�شمعية ومتييزها رغم �شالمة االأذن.

Perceptual Disorder                                        ا�سطراب الإدراك

وهذا  ال�شمعية(،  اأو  الب�شرية  )عــادة  املعلومات  لتمثل  امل�شتخدمة  االأمنــاط  اأحــد  فى  نق�س 

اال�شطراب ال يتعلق بحدة )احلوا�س(. فال�شمع والب�شر �شليمان. ويتعلق اال�شطراب بالفارق فى 

الطريقة التي ُيتعامل بها مع املعلومات اأو اإدراكها. والطفل الذى لديه ق�شور فى االإدراك ال�شمعى 

)غالبا ما يطلق عليه التجهيز ال�شمعى( لديه �شعوبة فى فهم املعلومات التي ي�شمعها.
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Specific Developmental Disorder                    ال�سطراب النمائى اخلا�س

فئة فرعية من ا�شطرابات النمو تتميز بعدم كفاية النمو فى املهارات الدرا�شية اخلا�شة واللغوية 

والكالمية واحلركية، وال ترجع اإىل اأى ا�شطرابات م�شخ�شة اأخرى، اأو فر�س تعليمية ناق�شة.

Lengthening                        الإطالة

من اأهم مميزات ر�شوم االأطفال وال�شيما املعوقني منهم، هي االإطالة، فلقد لوحظ اأن االأطفال 

يطيلون يف بع�س االأجزاء التي توؤدي وظيفة خا�شة. وقد يكون �شبب االإطالة يف ر�شومات االأطفال 

هو �شعور الطفل من الناحية الع�شوية بالدور الذي يوؤديه العن�شر الذي بالغ يف طوله، وُتعد هذه 

الظاهرة من اأهم الظواهر الرمزية التي يلجاأ اإليها الطفل يف التعبري الفني. 

Frame of Reference                              اإطار مرجعى

دليل اإر�شادات للتدخل العالجي ينظم النظريات العالجية ويرتجمها اإىل ممار�شات.

 Children with Learning Disabilities           الأطفال ذوو �سعوبات التعلم

يجدون  لكنهم  املتو�شط،  فوق  اأو  املتو�شط  الذكاء  ذوي  االأطفال  من  متجان�شة  غري  جمموعة 

والتهجئة، وحل  والكتابة،  والقراءة،  والتفكري،  االإ�شغاء،  اأكرث من مهارات  اأو  واحدة  �شعوبات يف 

املختلفة، وجتعل حت�شيلهم  الدرا�شية  املواد  تعلم  عليه ق�شور يف  امل�شائل احل�شابية، مما يرتتب 

الدرا�شي اأو اإجنازهم الدرا�شي يف واحد اأو اأكرث من املجاالت الدرا�شية اأقل من متو�شط اأقرانهم يف 

ال�شف الدرا�شي، بدرجة ت�شري اإىل داللة التباعد بني الذكاء، والتح�شيل الدرا�شي الفعلي، وتنطبق 

عليهم اخل�شائ�س ال�شلوكية لذوي �شعوبات التعلم.  

  Children with Hyperactivity الأطفال املفرطون يف الن�ساط               

هوؤالء االأفراد الذين يعانون التحرك الزائد يف املكان حتركًا م�شتمرًا، وحتركًا اأ�شرع من االأطفال 

العاديني. وغالبًا ما نراهم يف املدر�شة ال يجل�شون يف مقاعدهم معظم الوقت، وعندما يجل�شون يف 

تلك املقاعد فاإنهم ينغم�شون يف التخبيط بالقدم اأو االأ�شابع.
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  Gifted Children with Learning Disabilities        الأطفال املوهوبون ذوو �سعوبات التعلم

هم الطلبة ذوو الذكاء فوق املتو�شط، اإال اأنهم يف الوقت نف�شه لي�شوا بقادرين على اأداء املهارات 

الدرا�شية �شمن امل�شتويات املتوقعة منهم، اأو هم الذين ميلكون موهبة ظاهرة اأو قدرة بارزة توؤهلهم 

مظاهر  من  اأكرث  اأو  واحــدًا  جتعل  تعلم  �شعوبات  يعانون  نف�شه  الوقت  يف  ولكنهم  العايل،  لــالأداء 

ولكن  عالية،  عقلية  قدرات  ميتلكون  الطالب،  من  الفئة  هذه  واأفــراد  �شعبًا،  الدرا�شي  التح�شيل 

تظهر عليهم اأعرا�س �شعوبات درا�شية وم�شكالت �شلوكية م�شابهة لتلك التي يتميز بها الطلبة ذوو 

�شعوبات التعلم.

Repetition                                                      اإعادة / تكرار

التقنيات امل�شتعملة حلفظ املعلومة يف الذاكرة بعيدة املدى، ويكون ذلك عادة عن طريق تكرار 

املعلومة اأكرث من مّرة. ولكن التقنية االأكرث جناًحا هي الت�شرف يف املعلومة، وذلك بربطها مبعارف 

�شابقة وتف�شيلها، مثاًل عن طريق فهمها وكتابتها بطريقة اأخرى، واإ�شافة اأمثلة اإليها، اأو مناق�شتها، 

اأو موازنتها مبعلومات اأخرى �شبيهة بها )ون�شتعمل كلمة معلومة هنا مبعنى عام ي�شمل املعلومات 

ّ ما مقروء اأو م�شموع(. كما ي�شتعمل هذا امل�شطلح للداللة على اأية عملية اإعادة يقوم  املعقدة يف ن�سٍ

بها املتعّلم بغر�س االإتقان.  

Handicap                                                 الإعاقة

ما ينتج عن اأى حالة اأو انحراف بدين اأو انفعايل، بحيث يكبح اأو مينع اإجناز الفرد اأو تقبله. 

ويطلق على مثل هذا الفرد )معوق( .

Hidden Handicap                                  الإعاقة اخلفية

من  يكتنفه  ملا  التقليدية،  االأخــرى  االإعاقات  عن  الختالفها  نظرًا  التعلم  �شعوبات  على  تطلق 

غمو�س، وذلك الأن الذين يعانون �شعوبات تعلم، هم كاأقرانهم العاديني يف منوهم العقلي وال�شمعي 

والب�شري واحلركي، لكنهم يعانون �شعوبات تعليمية، االأمر الذي يجعل التعامل مع هذه الفئة اأمرًا 

�شعبًا موازنة بالفئات االأخرى.
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  Communication & Speech Disabilities      اإعاقات الت�سال والتخاطب

ق�شور اأو ا�شطراب يعانيه ذوو الذكاء العادي، اأو العايل يف تلقي املعلومات وا�شتيعابها واالحتفاظ 

بها يف ذاكرته، ويف ا�شتخدامها والتعبري عنها. فالفرد الذي يعاين هذا النوع من االإعاقة، تختلط 

اأثناء  يف  اخلارجية  البيئية  املثريات  من  حوا�شه  تتلقاها  التي  املعلومات  وتتداخل  وتت�شابك  عنده 

انتقالها من تلك احلوا�س اإىل املخ، اأو يف اأثناء حماولته التعبري عنها من خالل اإ�شارات ع�شبية 

ت�شدر من املخ اإىل اأع�شاء الكالم اأو الكتابة اأو احلركة، وتظهر هذه ال�شعوبات يف عملية اأو اأكرث 

من عمليات التخاطب واالت�شال، مثل القراءة، وا�شتيعاب معاين ما يقراأ، ويف تهجي الكلمات، ويف 

التعبري بالكتابة اأو بالكالم، اأو تفهم العمليات احل�شابية، اأو يف حل امل�شكالت.

  Social Handicap                                     اإعاقة اجتماعية

ال  ال�شخ�شية  وتكوين  النوع االجتماعي  اأن  اأي  اجتماعيًا،  يتعرثون  الذين  االأطفال  بها  ي�شاب 

اأو الآخر، فيتعذر على الطفل الظهور باملظهر االجتماعي ال�شوي  ميران يف امل�شار الطبيعي ل�شبب 

ل�شنه يف جمتمعه ال�شغري.

  Physical Handicap                               اإعاقة ج�سمانية

تن�شاأ عن عدم وجود اأحد اأطراف اجل�شم، اأو عدم وجود اأجزاء منها اأو اأن تفقد اأحد اأجزاء 

والفم،  الفقري،  والعمود  القلب  يف  اخللقية  الت�شوهات  ال�شلل،  حــاالت  مثل:  احلركة  اجل�شم 

والقدمني.

  Sensory Handicap                                 اإعاقة ح�سية

االإعاقة التي ت�شيب اأيًاّ من االأجهزة احل�شية للطفل، مثل اإعاقة النظر، ال�شمع، الكالم، ..الخ.

  Psychological Handicap                 اإعاقة نف�سية

الطفل  تكوين  ي�شتطيع  ال  و�شدمات  بعقبات  النف�شي  النمو  ي�شطدم  عندما  االأطفال  ت�شيب 

النف�شي ا�شتيعابها، وعندئذ يظهر الطفل اأعرا�شًا و�شلوكًا غري مالئمني ل�شنه، ورمبا تتاأثر اأجهزته 

الع�شوية وتتحول اإىل حالة مر�شية.
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  Visual Closure                                         الإغالق الب�سري

مثاًل،  فالطالب  املعلومات عنه.  بع�س  نق�س  ب�شريًا رغم  ال�شيء  ال�شخ�س على معرفة  قدرة 

اأن ال�شورة التي ير�شمها  يقراأ كلمة )ع�شفور( واإن كان حرف )الفاء( غري مقروء، وهو يعرف 

اإدراكية  وظيفة  هي  الب�شرية  الوظيفة  وهذه  واأنف.  عينني  ر�شم  مبجرد  اإن�شان  �شورة  هي  املعلم 

يوؤديها الدماغ. وهي وظيفة مهمة لها دورها يف العمليات التعلمية، ولذا يجب تدريب االأطفال الذين 

يفتقرون اإليها بالطرائق املنا�شبة.

  Aphasia                                        )الأفيزيا )احلب�سة الكالمية

االألفاظ  ا�شتعمال  كليًا على  اأو  القدرة جزئيًا  فقد  باأنها حالة  وُتعرف  والتعبري،  الكالم  اإعاقة 

واجلمل اللغوية يف التخاطب، وهي اإعاقة تتلخ�س فيما ياأتي: ق�شور اأو تعذر يف تعبري الفرد عن 

اأو الكتابة ويف ت�شمية االأ�شياء، و�شعوبة يف فهم  اأو رغباته يف الكالم، و�شعوبة يف القراءة  اأفكاره 

اأو تلف يف  اإ�شابة  اللغة، نتيجة  اأو ا�شطراب مركب يف ا�شتخدام  اأي�شًا خلل  كالم االآخرين، وهي 

خاليا ق�شرة املخ توؤدي اإىل معاناة الفرد �شعوبة يف فهم الرموز اللغوية يف التخاطب اأو التوا�شل اأو 

ا�شتخدامها، وهي اإعاقة مكت�شبة غري وراثية ميكن اأن ت�شيب اأي فرد، ب�شرف النظر عن: العمر، 

اأو اجلن�س، اأو امل�شتوى االقت�شادي واالجتماعي، اأو عن اجلن�شية واالأ�شول العرقية.

Receptive Aphasia                              اأفيزيا ال�ستقبال

اأفيزيا اال�شتقبال ت�شمى اأي�شًا اأفيزيا فرينيك ن�شبة اإىل العامل االأملاين كارل فرنيك عام 1874م 

وهي اإ�شابة منطقة يف الدماغ تقع يف حلاء الن�شف الكروي االأي�شر �شمن ق�شرة الدماغ، ويعاين 

حيث  ومن  النحوية  الناحية  من  �شحيحًا  الكالم  يكون  وفيها  الكالم،  ا�شطرابات  فيها  امل�شاب 

النطق، ولكنه غري مفهوم اأو عدمي املعنى، الأن املنطقة امل�شابة هى املنطقة التي ترتجم فيها الرموز 

اأن  امل�شاب ميكن  فالفرد  تلف،  واإذا حدث يف خالياها  اإىل معنى،  املقروءة  اأو  امل�شموعة  اللغوية 

االأفيزيا  اأي�شًا  االإعاقة  وت�شمى  يقراأه،  ولكنه ال يفهم معنى ما  املكتوبة قراءة �شحيحة  اللغة  يقراأ 

الرتابطية نظرًا لرتابط تلك املنطقة باأفيزيا التعبري.

  Expressive Aphasia                              اأفيزيا التعبري

اأفيزيا التعبري ت�شمى اأي�شًا اأفيزيا بروكا Broca’s Aphas ن�شبة اإىل العامل الفرن�شي بول بروكا 
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اأثناء حماولته التعبري عن  اإعاقة الطفل وعجزه وا�شطرابه اللغوي يف  Paul Broca وتطلق على 
نف�شه وعما يدور يف ذاته من اأفكار، اأو يف االإجابة عن اأ�شئلة توجه اإليه، فال ينطق بجمله �شليمة بل 

متقطعة ويبدو اأنه يجد �شعوبة يف اإخراجها، ويتميز حديثه بالبطء ال�شديد، وهذه االإعاقة ت�شمى 

اإعاقة الكالم والتعبري.

  Efferent Motor Aphasia                 الأفيزيا احلركية ال�سادرة

نوع من االأفيزيا يجد الفرد امل�شاب بها �شعوبة يف حركة نطق الكلمات، واالنتقال من ال�شوت 

بلغة  اأنه يتحدث  امل�شتمع  الواحدة في�شعر  الكلمات املكونة للجملة  اأ�شوات  التايل من  اإىل ال�شوت 

تلغرافية، وذلك نتيجة تركيز التلف يف خاليا منطقة بروكا يف املخ، من حيث قدرتها على اإر�شال 

االإ�شارات الع�شبية للمنطقة احلركية.

  Afferent Motor Aphasia                 الأفيزيا احلركية الواردة

نوع من االأفيزيا وفيها يتعرث الفرد امل�شاب يف حتقيق التنا�شق والت�شل�شل والرتتيب يف حركات 

الع�شالت امل�شرتكة يف نطق بع�س الرموز اللغوية اأو اجلمل الالزمة لال�شرتاك يف عملية احلديث 

اأو التخاطب. وهذه االأفيزيا تكون نتيجة اإ�شابة بع�س خاليا املنطقة احلركية التي تقع يف منت�شف 

املخ، من اأعلى االأذن اليمنى اإىل االأذن الي�شرى، وبالتايل حتد من ا�شتقبال االإ�شارات الع�شبية. 

  Sensory Aphasia                          الأفيزيا احل�سية

نوع من االأفيزيا، ومن اأهم اأعرا�شها ق�شور يف فهم اللغة املنطوقة ويف اإعادة قراءة ما يطلب 

اإىل الكالم اأو ذكر بع�س االأ�شماء وبطء اأو ا�شطراب يف �شالمة احلديث وت�شل�شله، ورمبا اأي�شًا يف 

التعبري والكتابة. ويقع مركز تلف هذه االإعاقة يف الثلث العلوي اخلارجي للف�س ال�شدغي االأي�شر 

للدماغ.

  Dynamic Aphasia                       الأفيزيا الديناميكية

نوع من االأفيزيا تظهر اأعرا�شها يف العجز عن التعبري اأو االعتماد على الذات يف حتقيق التوا�شل 

.Third Frontal Convolution تخاطبًا. ويرتكز التلف املخي عند موؤخرة الف�س املخي
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  Semantic Aphasia              )الأفيزيا اللفظية ال�سمية) الدللية
 

ُي�شتوعب  فال  اأحاديث  من  ي�شمع  ما  فهم  يف  ا�شطراب  خاللها  يحدث  التي  االأفيزيا  من  نوع 

واملوؤخري  وال�شدغي  اجلداري   : الثالثة  الف�شو�س  من  اأجزاء  اأ�شاب  قد  التلف  ويكون  معانيها، 

. Parieto ، Temporal ، Occipital Area

 Acquisition                                   )اكت�ساب )حيازة

زيادة اأفكار الفرد اأو معلوماته، اأو تعلمه اأمناطًا جديدة لال�شتجابة، اأو تغري اأمناط ا�شتجاباته 

القدمية.

  Language Acquisition                                اكت�ساب اللغة

الرتكيب  معرفة  هــذا  ويت�شمن  تباديل.  �شياق  يف  منا�شبًا  تعلمًا  بفاعلية  اللغة  تعلم  عملية 

)القواعد( والداللة )معاين الكلمات( واالآليات.

  Automaticity                                  اآلية/التلقائية

القدرة على القيام بعمٍل ما، ويعنينا هنا التعامل مع املعلومات من دون جهد. ون�شتعمل االآلية اأو 

التلقائية عندما يتعّلق االأمر بالكلمة، بينما ن�شتعمل كلمة الطالقة عندما نتحدث عن قراءة اجلملة 

اأو كتابتها، اأو الن�س، اأو الكالم عن م�شتوى اأعلى من ذلك.

  Coping                                               الإمالء املنقول/ الن�سخ

اأو بطاقة بعد قراءتها وفهمها وتهجي بع�س  اأو �شبورة  اأن ينقل الطالب القطعة من كتاب  هو 

كلماتها تهجئة �شفوية.   

   Dictation                                                           الإمالء املنظور

معناه اأن تعر�س القطعة على الطالب لقراءتها وفهمها وتهجي بع�س كلماتها، ثم حتجب عنه، 
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ومُتلى عليه بعد ذلك. ويجب عند اإمالئها مراعاة و�شوح ال�شوت، وجودة النطق، ومراعاة م�شتوى 

الطالب وقدراته.

   Phonological Production               الإنتاج الفونولوجي/ ال�سوتي

امل�شتوى  من  اآخــر  جانبًا  عــام  ب�شكل  ال�شفهية  واللغة  الفونولوجي  االإنــتــاج  على  القدرة  تعد 

الفونولوجي. ويف هذا ال�شياق، اأ�شار عدد من الباحثني اإىل انخفا�س قدرة االأطفال ممن يعانون 

�شعوبات القراءة، على تكوين كلمات معقدة من ناحية لفظية اأو اإنتاجها، اأي ذات ت�شل�شل �شوتي 

معقد، اأو اأنها بزيادة املقاطع اللفظية اأو ت�شابه املقاطع اللفظية وتكرارها يف كلمات مثل )ِم�شِم�س، 

اأخطبوط، معكرونة(. بع�س الكلمات تكون معقدة من حيث اللفظ ب�شبب وجود اأكرث من �شوتني يف 

الكلمة الواحدة اأو املقطع اللفظي مثل ال�شوتني ك/ت،ج/ز، اأو عند توايل اأ�شوات �شاكنة من دون 

وجود �شوت مد. وهذه الكلمات تعد حمدودة جدًا يف اللغة العربية وتكرث يف لغات اأخرى. ويعد لفظ 

مثل هذه الكلمات �شعًبا ب�شبب كرثة املقاطع اللفظية وال �شيما عندما تزيد املقاطع عن اأربعة على 

�شبيل املثال.

   Attention                                          النتباه

انتقاء املثريات وثيقة ال�شلة باملو�شوع من بني جمموعة كبرية من املثريات  قدرة الفرد على 

واالإح�شا�شات املتنوعة التي يتعر�س الفرد لها كاملثريات ال�شمعية، والب�شرية، واللم�شية، وغريها 

تلك  تتطلبها  التي  الزمنية  للمدة  عليها  والرتكيز  ي�شادفها،  التي  املختلفة  احل�شية  املثريات  من 

املثريات، واال�شتجابة لها.

    Standard Deviation (SD(                             النحراف املعياري

معاجلة اإح�شائية ت�شاوى مربع جذر التباين؛ هو مقيا�س �شائع اال�شتخدام للمدى الذى تختلف 

فيه درجات الفرد عن املتو�شط. وي�شري االنحراف املعياري ال�شغري اإىل اأن املجموعة مو�شع الدرا�شة 

تعد متجان�شة فيما يتعلق بخا�شية مو�شع الدرا�شة. وي�شري االنحراف املعيارى الكبري اإىل العك�س. 

% من االأطفال يقعون داخل نطاق انحراف معياري واحد عن املتو�شط. وتقريبا 68 
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    Impulsivity                       الندفاعية

منط �شلوكي يت�شمن عدم القدرة على �شبط ال�شلوك، وامليل نحو اال�شتجابة من دون تفكري، كما 

يو�شف هذا الفرد ب�شرعة التهيج والتهور الأب�شط االأمور، كما يت�شف بالتحدي واملعار�شة والعناد 

مما يفقده �شفة االجتماعية، فهو �شلبي يف ك�شب �شداقة االآخرين.

Extra Class Activities                                  اأن�سطة خارج الف�سل

اأن�شطة املنهج التي متار�س خارج الف�شل الدرا�شي وتخ�شع الإ�شراف املدر�شة وتوجيهها.

     Functional Activities                                         اأن�سطة وظيفية

اأن�شطة مفيدة ذات طابع تربوي، تت�شل بحياة الفرد اليومية، وت�شهم يف منوه.

Initiatory Activities                             اأن�سطة افتتاحية

االأن�شطة التي تقدم يف م�شتهل در�س جديد لتعرف التالميذ باالأهداف واملحتوى واخلربات 

التعليمية، وحلثهم على الدرا�شة.

Emotion                                       النفعال

جتعله  التي  امل�شاحبة  الف�شيولوجية  التغريات  خالل  من  تعرفها  وميكن  الفرد  م�شاعر  حالة 

ي�شدر �شلوًكا معيًنا. على �شبيل املثال االنفعاالت ت�شتمل: اخلوف، واحلب، والده�شة، والكراهية.

Perceiving Emotions        النفعالت املدركة

تعنى القدرة على االإدراك والتعبري عن االنفعاالت تعبريًا دقيقًا �شواء كانت انفعاالت الذات اأم 

انفعاالت االآخرين مع القدرة على تعرف االنفعاالت ال�شادقة واملزيفة.
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Child Neglect             اإهمال الطفل

هو الف�شل يف توافر االحتياجات البدنية اأو الطبية اأو العاطفية اأو التعليمية للفرد، ويتوىل ذلك 

�شخ�س م�شئول عن اأمن الطفل وا�شتقراره.
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- ب-

Quantitative Research                   البحث الكمي

فيه يتحكم يف املتغري امل�شتقل، ملعرفة اأثره على املتغري التابع، وتكون نتائج هذا البحث رقمية، 

اإح�شائيًا  وحتليلها  عينات  على  اختبارات  اأو  ا�شتبيانات  وتطبيق  البيانات،  جتميع  على  ويعتمد 

وا�شتخراج النتائج. 

Qualitative Research                      البحث الكيفي

    درا�شة تقوم على املالحظة والتحليل والتلخي�س، وال ُيتحكم يف املتغريات من خاللها، وال 

جُتمع بيانات فيها.

Dysphonia                              بحة ال�سوت

ا�شطراب يف ال�شوت يتميز باإخراج اأ�شوات الكالم على نحو خطاأ، اأو خلل يف رنني ال�شوت اأو 

طبقته.

 Elective Programme           برنامج انتقائي

برنامج ي�شمل عددًا من املواد يختار منها التلميذ مادة اأو اأكرث، عالوة على املواد الدرا�شية.

Training Programme            برنامج تدريبي

اأي�شًا  اخلطة  وتت�شمن  معينة،  مهارة  اإتقان  على  االأفــراد  من  جمموعة  لتدريب  منظمة  خطة 

التوجيهات اخلا�شة بتنظيم اإدارة الربنامج.

Extracurricular Programme    برنامج ن�ساط خارج املنهج

اإ�شراف املدر�شة، وي�شارك  برنامج للن�شاط الدرا�شي يتم عادة خارج حجرات الدرا�شة حتت 

التالميذ يف اختبار نوع الن�شاط وتخطيطه وتنفيذه.
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Study Programme                      برنامج درا�سي

خطة منظمة لتوزيع الوقت على مواد الدرا�شة املختلفة �شواء داخل املدر�شة اأم خارجها.

Integrated  Programme                   برنامج  متكامل

باحلدود  فيها  املعلم  يتقيد  ال  رئي�شة  م�شكالت  �شور  على  تعليمية  وحدات  من  يتكون  برنامج 

الفر�شة  واإتاحة  عري�شة،  تعليمية  خربات  لتنمية  وذلك  املختلفة،  الدرا�شية  املواد  بني  التقليدية 

للتالميذ للربط بني هذه املواد.

Retraining Programme                  برنامج اإعادة التدريب

برنامج تدريبي للمهنيني يعدهم لاللتحاق مبهن جديدة، اأو الكت�شاب خربات ومهارات يتطلبها 

التطور العلمي والتكنولوجي يف جمال عملهم.

Special Education Programme             برنامج الرتبية اخلا�سة

ما تقدمه الرتبية اخلا�شة من برامج تعليمية للتالميذ املعوقني، ويت�شل بالنواحي التنظيمية 

واالإدارية والنف�شية واالجتماعية التي تقدم للتالميذ املعوقني.

Supervisory Programme                برنامج اإ�سرايف

اأو يف نظام  اأو نظام لالإ�شراف على تطوير التدري�س وتقنينه وتقييمه يف مدر�شة معينة  خطة 

تعليمي معني.

  Recreation School Programme             برنامج ترفيهي مدر�سي

يف  التالميذ  وي�شهم  املدر�شي،  الن�شاط  اإطــار  يف  للتالميذ  ترويحية  اأن�شطة  يت�شمن  برنامج 

تخطيطه وتنفيذه حتت اإ�شراف املدر�شة.
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Rehabilitation Programmes                      برامج  تاأهيلية

عدد من االأ�شاليب واال�شرتاتيجيات الفعالة التي ت�شاعد التالميذ على جتاوز م�شكالت القراءة، 

ويف خمتلف االأ�شاليب التي اقرتحها الباحثون، فقد كان الرتكيز على اأ�شلوبني: اأ�شلوب ي�شدد على 

قراءة الرموز، واأ�شلوب يركز على اإدراك املعنى. والطرائق التي ت�شدد على الرمز تعد اأكرث كفاية 

يف تعليم التالميذ كيفية فك الرموز وتعلمها لتدريبهم على تنظيم ال�شوتيات يف مرحلة مبكرة، 

وبذلك نوفر املهارات ال�شرورية لكي ي�شبح التلميذ قارئًا م�شتقاًل و�شريعًا يف قراءته.

Distar Programme                     برنامج د�ستار

ملعاجلة  �شّمم  فقد  والقراءة  الّريا�شّيات  لتعليم  مبا�شرًا  تعليمّيًا  نظامًا  الربنامج  هذا  ُيعد 

ف الّثالث، حيث يجّمع الّطالب وفق قدراتهم  مهارات القراءة التي دون املتو�شط لدى تالميذ ال�شّ

يف جمموعاٍت ال يزيد عدد اأفراد املجموعة الواحدة منها عن خم�شة تالميذ، يجل�شون حول املعّلم 

م�شكلني ربع دائرٍة ثم تقّدم اإليهم املهارات القرائّية، على اأن يعطى الّطالب تعزيزًا اإيجابيًا عن كّل 

اإجابٍة �شحيحٍة، وبعد اإتقان الّطالب للمهارة املطلوبة يتحول املعّلم اإىل جمموعٍة اأخرى.

Group Teaching Programme                 برنامج التدري�س اجلماعي

الناجت عن  الفعلي  الدرا�شي  التح�شيل  م�شاألة ق�شور  التدري�س معاجلة  النوع من  يحاول هذا 

من  النوع  هذا  حتقيق  وميكن  واملــال.  واجلهد  الوقت  �شياع  معاجلة  اإىل  باالإ�شافة  االآيل،  النقل 

حت�شيل  اختبار  ثم  الطالب،  يدر�شها  وحــدات  اإىل  الدرا�شي  املقرر  تق�شيم  خالل  من  التدري�س 

الطلبة قبل انتقالهم اإىل درا�شة وحدة اأخرى، ويتقدم الطالب الناجح ويدر�س وحدة ثانية، ويعيد 

الطالب ال�شعيف الوحدة االأوىل.

Center-based Programme                        الربنامج القائم علي املركز

هو الربنامج الذي يح�شر فيه الوالدان طفلهم اإىل مدر�شة اأو م�شت�شفى اأو مركز رعاية يومي، 

اأو عيادة لتقدمي خدمات مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
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Merrill Reading Programme برنامج مرييل يف تعليم القراءة  

تركز طريقة مرييل كغريها من الطرائق على تعليم الطفل االقرتان بني ر�شم احلرف وال�شوت 

من خالل ا�شتخدام كلمات ذات معنى ولي�س احلروف يف �شكلها املجرد. كما اأنها تركز على تدريب 

االأطفال على قراءة اأو حل رموز كلمات ذات تركيب �شوتي خا�س، كاأن تكون اأ�شوات املد مت�شابهة 

اللغة  ال�شاكنة مثل )Fat – Car - Bag( يف  االأ�شوات  اأما االختالف فيقع فقط يف  الكلمة.  يف 

االنكليزية اأما يف اللغة العربية فمن املمكن تقدمي الكلمات االآتية: )مال – نام – �شاد - طاف( 

كما تهتم هذه الطريقة اهتمامًا خا�شًا- بتدريب االأطفال على تعرف ال�شمات الب�شرية للحروف 

بع�شها  القريبة من  تركيزًا خا�شًا على احلروف  الرتكيز  بع�شًا وكذلك  بع�شها  التي متيزها عن 

اأما   b/d اأي تلك التي تختلف اختالفًا ب�شيطًا، كاالختالف يف االجتاه يف حريف  من حيث ال�شكل 

يف العربية فمن املمكن اأن ت�شكل احلروف التي تختلف يف موقع النقطة اأو عددها )خ/ج، ت/ ث( 

اأمثلة على ذلك.

Individualized Education Programme           الربنامج الرتبوي الفردي

الربنامج الرتبوي الفردي ُيبنى على املعلومات امل�شتقاة من الفريق متعدد التخ�ش�شات الذي 

�شخ�س الطالب، حيث يقدم كل ع�شو يف هذا الفريق تقريره عن حالة الطالب، ويكون دور معلم 

بتقرير واحد هو  التقارير جميعها واخلروج  الفريق، فيجمع  لهذا  املن�شق  الرتبية اخلا�شة مبثابة 

التقرير الرتبوي النف�شي وبناًء على املعلومات التي يت�شمنها هذه التقرير، التي تبني مواطن القوة 

ومواطن ال�شعف عند الطالب، حيث يبداأ العمل على تعليم الطالب”.

Fernald Programme                برنامج فرينالد

يوظف برنامج فرينالد الطريقة الب�شرية، وال�شمعية، واحلركية، واللم�شية، واملعروف اخت�شارًا 

با�شم VAKT. وي�شتند هذا الربنامج كغريه من الربامج التدريبية متعددة احلوا�س على افرتا�س 

مفاده اأن ا�شتخدام اأكرث من حا�شة واحدة يجعل التعلم اأكرث ي�شرًا واأكرث فاعلية. وقد ا�شتعمل هذا 

به  وقد ق�شد  كاليفورنيا.  التابعة جلامعة  املدر�شة  الربنامج غري�س فرينالد وزميالتها يف عيادة 

اأ�شا�شًا تعليم الطالب الذين يعانون �شعوبات حادة يف تعلم الكلمات عند القراءة وتذكرها، والذين 

اإال خمزون حمدود من الكلمات الب�شرية، والذين مل جتد معهم االأ�شاليب االأخرى.  لي�س لديهم 

وي�شنف هذا االأ�شلوب �شمن الطريقة الكلية يف تعليم القراءة.
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 Gillingham Programme                           برنامج غلنهام

يعد برنامج غلنهام من الربامج الفعالة يف عالج �شعوبات القراءة، ويركز هذا الربنامج على 

دمج االأ�شوات يف كلمات وقد طور هذا الربنامج الحقًا لي�شبح برناجمًا متعدد احلوا�س لتطوير 

املهارات اللغوية لدى االأطفال ذوى �شعوبات التعلم.

Brady Lexia                                        بطء القراءة

فيجد  القراءة،  تعلم  عملية  اأثناء  يف  الطفل  �شيما  وال  الفرد،  ت�شيب  نف�شية  اأو  مر�شية  حالة 

�شعوبة يف قراءة الرموز االأبجدية املكتوبة، اأو التفرقة بني احلروف، واحلالة هنا ال متثل ظاهرة 

قرائية عامة بني جمهور االأطفال.

Behaviour  Cards                                             بطاقات ال�سلوك

عنها  االإجابة  تكون  بحيث  وت�شاغ  اجلانح،  ال�شلوك  لت�شخي�س  اختبارات  ت�شمل  بطاقات 

اأو ال. بنعم 

Tests Battery                بطارية اختبارات

جمموعة من االختبارات ت�شتخدم يف تقدير �شخ�س ما يف ظروف خمتلفة. وعدد من املواقف 

ت�شمل التقديرات النف�شية والتعليمية، والع�شبية، والنمائية، كما ت�شتمل على االختبارات ال�شخ�شية. 

وقد تركز على مهارات خمتلفة ولكنها مرتابطة، اأو على وجه معني ملهارة ما. وتزود الفاح�س بكمية 

ال�شلوك  نتمكن من مالحظة  ال�شابقة  املعلومات  مع  البيانات  وبتجميع هذه  املعلومات.  معينة من 

اإكلينيكًيا، وت�شاعد يف �شياغة الت�شخي�س، وبالتايل اقرتاح تعليمات معينة للتدخل العالجي.

Achievement Tests Battery        بطارية اختبارات حت�سيلية

يف  واملهارات  واملعارف،  ودرجتها،  املعلومات  حت�شيل  مقدار  تقي�س  االختبارات  من  جمموعة 

جمال حمدد.



قامو�س م�سطلح��ات �سعوبات التعل��م ومفرداتها 48

Structured                                                     بنائي / منهجي

القيام بعمل ما بطريقة منّظمة ومنتظمة، ال �شيما يف طريقة التدري�س. فمثاًل: يف خطة الدر�س 

ة. التي تتكون من خطوات معينة، يجب اأن يلتزم بها املعّلم يف كل ح�شّ

Morphological Structure                  البنية ال�سرفية

وزن الفعل عند ت�شريفه يف زمن من االأزمنة اأو وزن اال�شم املتمكن )امليزان ال�شريف(.

Sentence Structure                         بنية اجلملة

جمموعة القواعد التي حتكم ترتيب الكلمات يف اجلملة واإعرابها. 

Text Structure/Genre                            بنية الن�ّس

ا ما يختلف عن ن�س  بنية الن�س هي الهيكل النمطي للن�س، وهذه البنية هي التي جتعل ن�شًّ

اآخر، فمثاًل: بنية الر�شالة خمتلفة عن بنية املقال االأدبي النقدي.

 

Least  Restrictive  Environment               البيئة الأقل تقييًدا

االحتياجات  ذي  الطالب  فر�س  من  يزيد  الذي  التعليمي  الو�شع  تقييًدا  االأقل  بالبيئة  يق�شد 

مع  مقبول  بالتفاعل مبعدل  العاديني  للمعلمني  كذلك  وي�شمح  والتح�شيل،  اال�شتجابة  اخلا�شة يف 

االحتياجات  ذي  الطالب  بني  املقبولة  االجتماعية  العالقات  وقيام  ال�شف،  يف  جميعهم  الطلبة 

اخلا�شة والطلبة العاديني. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن مفهوم البيئة االأقل تقييدا قد �شكل حجر االأ�شا�س 

فى حركة الدمج ال�شامل اأو اجلامع.
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- ت –

Language Delay                                 تاأخر اللغة

عدم منو مهارات منوًا ُينا�شب تقدم العمر الزمني. ويت�شمن هذا الفئات الفرعية الت�شخي�شية 

املت�شلة با�شطراب اللغة و�شعوبات اللغة والتعلم.

Developmental Delay          التاأخر يف النمو

النمائية وفقًا الإطار زمني  الذين ال تتطور مهاراتهم  النمو  املتاأخرين يف  م�شطلح يطلق على 

حمدد، وبع�س االأطفال الذين يعانون نق�شًا يف النمو ميكنهم اللحاق بنظرائهم املتقدمني، بينما 

اآخرون منهم ال ي�شتطيعون ذلك، ويظلون على حالتهم )العجز عن النمو(. ي�شتخدم كتعبري بديل 

عن التاأخر العقلي اأو االإعاقة العقلية لالأطفال ال�شغار يف عمر 5 �شنوات. وميكن اأن ي�شتخدم ملعرفة 

اأي نوع من التاأخر يف النمو كحالة فردية.

Delayed Speech                      التاأخر يف الكالم

اإذا ما ُوزن مبعدل منوه العادي فيما يتعلق مبختلف  حالة يكون معدل منو الكالم فيها بطيئًا 

مراحل منو الكالم وتطوره.

Case History                             تاريخ احلالة

والتاريخ  االأ�شرية،  كاخللفية  االأفــراد،  من  بفرد  املتعلقة  الرتاكمية  واملعلومات  البيانات  تلك 

ال�شخ�شي والنمو اجل�شمي، والتاريخ الطبي، ونتائج االختبارات، وال�شجالت الق�ش�شية لل�شلوك. 

وي�شتخدم تاريخ احلالة غالبًا يف اتخاذ القرارات املتعلقة بالواجبات املحددة للطالب، ويف اإعداد 

الربامج وتخطيطها واخلدمات الالزمة له.
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Tracing                                         )التتبع )اقتفاء الأثر

البارزة،  احلـــروف  بــني  النماذج  وتــكــون  بالقلم،  عليها  الطفل  ي�شري  منقطة  منــاذج  ر�شم 

واملنقطة.

Fixation                                        تثبيت النتباه

الكافية  باملرونة  اأو عدم متتعه  ي�شتهويه،  الأنه  معني  مثري  على  الطالب  انتباه  ثبات  به  يق�شد 

لنقل انتباهه بني املثريات املختلفة ب�شبب جموده اأو تعبه اأو اإجهاده، وهو االأمر الذي يجعله ال يتابع 

عنا�شر الدر�س املتتالية جيدًا، فال يلم ب�شيغتها االإجمالية، فيح�س بالعجز عن فهمها.

Reading Achievement                     حت�سيل القراءة

امل�شتوى الذي ي�شل اإليه التلميذ يف اإتقان اإحدى مهارات القراءة، وتقا�س باختبارات معينة.

Task Analysis                           حتليل املهمات

يقيم هذا االأ�شلوب مدى اإتقان الطالب للمهارات الثانوية عن طريق حتليل االأهداف التعليمية 

املعقدة اإىل عنا�شرها الفرعية املتعلقة بها، ويف هذه الطريقة ُيحدد م�شتوى االأداء احلايل للطالب 

وكذلك  وم�شكولة،  منف�شلة  الهجائية  احلروف  قراءة  ي�شتطيع  اأنه  مثاًل  اأدائه  م�شتوى  يكون  كاأن 

حُتدد املهارة التالية التي يجب تدري�شها، والتي ال يتقنها الطالب، كاأن تكون مثاًل: قراءة احلروف 

الهجائية مت�شلة وم�شكولة، ومن املمكن اأن تزودنا املالحظة املنظمة للطالب داخل الغرفة ال�شفية 

مبعلومات عما يجب تدري�شه والكيفية التي يجب تعليم املهمات الدرا�شية وال�شلوكية بها.

Behaviour Analysis                           حتليل ال�سلوك

ذلك املنهج الت�شخي�شي امل�شتخدم يف حتليل عملية تعديل ال�شلوك بهدف حتديد ما يحدث من 

تغريات معينة يف �شلوك الفرد.
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Activity Analysis                   حتليل الن�ساط

ت�شنيف االأفعال التي يقوم بها الفرد، يف جمتمعه اأو التي تظهر يف موقف اأو عمل جماعي.

Distortion in Speech                         حتريف الكالم

اأحد ا�شطرابات النطق يت�شمن اإبدال اأ�شوات الكالم، كاأن ينطق مثاًل )لوح( بداًل من )روح( 

و)�شعل( بداًل من ) �شعر(.

Instructional Planning                  تخطيط التدري�س

الفردية،  الرتبوية  اخلطة  لبناء  كاأ�شا�س  الطالب  حول  ُجمعت  التي  املعلومات  ا�شتخدام  اأي 

واختبار البديل الرتبوي املنا�شب للطالب، واتخاذ قرارات وخمططات تتعلق بعملية التعليم، وتنظيم 

واالأهداف  املنا�شب  املكان  حتديد  اإىل  اإ�شافة  طالب،  لكل  واإعدادها  الفردية  الرتبوية  الربامج 

التعليمية املنا�شبة.

Pre-Planning                                          التخطيط الَقْبلي

اأهداف  املعلم مبراجعة  يبداأ  التخطيط. حيث  االأوىل من عملية  املرحلة  التخطيط  ميثل هذا 

املعلمون  يكتب  اأن  ويجب  التخطيط،  من  املرحلة  هذه  خالل  العالقة  ذات  املــواد  وقــراءة  املنهج، 

االأهداف، واأن يحددوا االإجراءات التي �شيتبعونها يف الغرفة ال�شفية، واأن ي�شعوا بع�س التوقعات 

حول النتائج التي �شيحققها الطالب، واأن يقرتحوا طرائق للتقييم.

Interactive  Planning          التخطيط التفاعلي

يحدث هذا التخطيط عادًة خالل الوقت الذي ُتدر�س وحدة درا�شية اأو جمموعة من احل�ش�س؛ 

التعديالت  جتري  وبالتايل  يوميًا.  الطالب  اأداء  ويقيم  الدرا�شية  احل�ش�س  املعلم  يراقب  حيث 

با�شتمرار يف �شوء اأداء الطالب. ومن املرجح اأن حتدث تعديالت التدري�س الفردية اأو التعديالت 

با�شتمرار اأو التعديالت املالئمة للمجموعات ال�شغرية خالل هذا الوقت.
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Post  Planning                             التخطيط الَبْعدى

اإنها عملية  اأداء الطالب.  ُتعِلّم خالل عملية التدري�س وتقييم  يركز التخطيط البعدى على ما 

انعكا�س؛ حيث تت�شمن اجراء املعلم حتلياًل دقيقًا لعملية التدري�س وخربات التعلم برمتها. ويعد 

ا�شتخدام املعلومات التي ُح�شل عليها من هذا االنعكا�س حمور تركيز مرحلة التخطيط البعدى.

Academic Retardation                  التخلف الأكادميي

ُي�شتخدم هذا امل�شطلح لو�شف التح�شيل االأكادميي للطالب ذوي ال�شعوبات التعلمية، الذي ال 

يرقى مل�شتوى قدراتهم العقلية. وتعد هذه ال�شفة من اأكرث ال�شفات املميزة لهذه الفئة من الطالب. 

للطالب )من  العقلي  بالعمر  االأكادميي موازنة  التخلف  لت�شخي�س  ا�شتخدامًا  الطرائق  اأكرث  ومن 

خالل تطبيق اختبار ذكاء فردي مقنن( بعمره ال�شفي )من خالل تطبيق اختبار حت�شيلي مقنن(، 

فاإذا كان هناك فرق بني العمرين، فتو�شف احلالة باأنها حالة تخلف اأكادميي. والأن معنى التخلف 

االأكادميي وخطورته يختلفان من مرحلة مدر�شية اإىل اأخرى، فقد طور الرتبويون معادالت حل�شاب 

وم�شتوى  الذكاء  اختبارات  على  اعتمادًا  املتوقع  االأكادميي  التح�شيل  م�شتوى  بني  التباين  ن�شبة 

التح�شيل االأكادميي الفعلي مقا�شًا باختبار حت�شيلي مقنن.

Educational Retardation                            التخلف الرتبوي

اإخفاق الفرد يف الو�شول اإىل م�شتوى من التح�شيل الدرا�شي يتنا�شب مع عمره الزمني حتى اإذا 

مل يكن متخلفًا عقليًا.

Co-Morbidity                                    تداخل  الأعرا�س

اختالط يف مظاهر ال�شعوبات، فلي�س من الغريب للع�شر القرائي والدي�شرباك�شيا- واإىل حد ما 

نق�س االنتباه وفرط الن�شاط- اأن يكون لها بع�س العوامل امل�شرتكة )املتداخلة(.

Association of Ideas                                        تداعي الأفكار

وجود �شلة بني فكرتني اأو خربتني يف ذهن الفرد وذاكرته، فاإذا ما ا�شتعاد فكرة اأعقبتها الفكرة 
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االأخرى بعدها مبا�شرة، وهي حالة قد حتدث كثريًا عند االأطفال امل�شابني بال�شعف العقلي.

Direct Teaching                              التدري�س املبا�سر / املوجه

اأ�شلوب تعليمي طوره )توما�س �شتيفن�س Thomas Stephens( ويوؤكد هذا االأ�شلوب على تعلم 

املهارات االأ�شا�شية بحيث يكون م�شحوبًا بقيا�س م�شتمر وجتميع للبيانات املتعلقة باالأداء الدرا�شي 

لالأطفال. ويعد التدري�س املوجه امتدادًا لعمليات التدري�س االإر�شادي وتعديل ال�شلوك، والذي يوؤكد 

على التعليم الدرا�شي املق�شود.

Diagnostic Teaching         التدري�س اأو التعلم الت�سخي�سي

طريقة غري ر�شمية لقيا�س قدرات التعلم حينما تكون اأ�شاليب الت�شخي�س الر�شمية غري فعالة 

وغري كاملة، وهي تت�شمن املالحظة والتدري�س لتحديد اإذا ما كان الطالب ميتلك املهارات مو�شع 

القيا�س، وي�شتطيع ا�شتخدامها اأم ال.

Peer-Mediated Tutoring                            التدري�س بو�ساطة الرفاق

رب اأكرب �شنًا من  ويعني تدري�س طالب طالبًا اآخر حتت اإ�شراف املعلم. وقد يكون الطالب املُِدّ

ب، وقد يكون من امل�شتوى ال�شفي نف�شه اإال اأنه اأكرث قدرة ومهارة.  الطالب املتدِرّ

Trial Teaching                   التدري�س التجريبي

ب جمموعة متنوعة من االأ�شاليب  اإ�شرتاتيجية تعالج معاجلة مبا�شرة كيفية التدري�س، حيث جُتَرّ

التعليمية جتريبًا منظمًا وُتقيم، مبا يف ذلك املواد الدرا�شية املختلفة، وطرائق عر�س هذه املواد 

واال�شتجابة لها، اإىل جانب اأنواع التغذية الراجعة. وين�شب اهتمام هذا االأ�شلوب على مدى ا�شتجابة 

الطالب للتعليم، وذلك بغر�س الك�شف عن نوعية املهارات، ومدى م�شاهمتها م�شاهمة �شحيحة يف 

تعلم الطالب. وت�شتخدم بع�س امل�شطلحات للتعبري عن ا�شرتاتيجيات التقييم املعتمد على التدري�س 

التجريبي مثل االإ�شرتاتيجية املبا�شرة اأو االإ�شرتاتيجية العملية اأو الديناميكية. 

Diagnostic Teaching                                   تدري�س ت�سخي�سي

التدري�س املعتمد على ت�شخي�س احتياجات املتعّلم.
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Reciprocal Teaching                    التدري�س التباديل

علي  توزيعهم  بعد  وذلك  والطلبة،  املعلم  بني  االجتماعي  احلــوار  خالل  من  التفاعل  يت�شمن 

جمموعات �شغرية، وي�شارك فيها ذوو �شعوبات التعلم، حيث يتبادل املعلم والطالب اأدوار القيادة 

التنبوؤ،  هي:  اأربعة  ا�شرتاتيجيات  تعلمهم  يف  م�شتخدمني  الدرا�شية،  املواد  حول  احلوار  اإدارة  يف 

اإن  بل  بذاته  هدفًا  اال�شرتاتيجيات  هذه  تعليم  يكون  اأال  على  والت�شنيف.  والتلخي�س،  والت�شاوؤل، 

الهدف هو االإجابة عن االأ�شئلة التي توؤدي اإىل تعلم املادة.

    Developmental Instruction                     )التدري�س التطوري)النمائي

تعليم املهارات املتدرجة يف �شعوباتها لتمكنهم من عر�س القدرات املعقدة ال�شرورية ملقابلة 

االأهداف التعليمية.

    Scaffold Instruction                         التدري�س التدعيمي

تلك  حجم  من  تدريجيًا  ُيقلل  ثم  ومن  التعليمية،  للمهمات  تعلمهم  بداية  يف  الطلبة  م�شاعدة 

النوع من  ا�شتمد هذا  املهمات وحدهم، وقد  اإجناز  الطلبة قادرين على  اأن ي�شبح  اإىل  امل�شاعدة 

اء يف املراحل االأويل من البناء، ثم يزيلها  التعليم ا�شمه من الدعامات الهيكلية التي يقيمها البنَّ

ومنذجة  للم�شكالت،  املعلم  تب�شيط  التدعيم:  على  االأمثلة  ومن  اإليها.  حاجة  ثمة  تعود  ال  عندما 

توجيه  يف  وتو�شطه  امل�شكلة،  حل  خالل  عاٍل  ب�شوت  املعلم  وتفكري  الطالب،  ليقلدها  االإجــراءات 

الطالب يف اأثناء حل امل�شكلة.

    Compensatory Instruction                                    التدري�س التعوي�سي

التعليم الذي يدر�س كيفية التعوي�س عن �شعوبة اأو اإعاقة معينة مثل تدري�س طريقة بريل.

    Direct Teaching                                    التدري�س املبا�سر

ويكون  ومف�شلة،  وا�شحة  واأهــداف  لة  مف�شّ درو�ــس  خطط  على  الرتكيز  تعتمد  تعليم  فل�شفة 

للتاأويل والغمو�س. تدَر�س مثاًل املفاهيم والقواعد تدري�ًشا  التدري�س فيها مبا�شرًا ال يرتك جمااًل 

مبا�شًرا فال ترتك جمااًل للتخمني بعد اأن يكون الطالب قد مر مبرحلة االكت�شاف واال�شتنتاج.
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Auditory Training                                     التدريب ال�سمعي

املنبهات  من  املثلى  اال�شتفادة  ي�شتفيد  اأن  ال�شمع  يف  ب�شعف  امل�شاب  ال�شخ�س  تعليم  عملية 

التدريب  بني  نخلط  اأال  ويجب  االأ�شوات؟(.  مييز  وكيف  ي�شتمع؟  كيف  )مثاًل،  املتبقية  ال�شوتية 

ال�شمعي والتدريب على عملية ال�شمع.

Direct Phonological Training                         التدريب ال�سوتي املبا�سر

ُيعنى التدريب ال�شوتي املبا�شر يف املقام االأول بتدريب الطفل على اأن ُيقرن بني احلرف وال�شوت 

الدال عليه، اأي بني الفونيم والغرافيم، ومن ثم التدريب على ربط هذه احلروف واالأ�شوات لتكوين 

ب الطفل على قراءة احلرف ب�شكله املفرد، اأي مالحظة  مقاطع لفظية وكلمات. ففي البداية ُيدَرّ

كلمات  قــراءة هذا احلــرف يف  ب على  ُيــدَرّ ثم  ومن  وال�شوت،  االقــرتان بني احلــرف  اأو  العالقة 

معينة.

Analytic Phonics                    )التدريب ال�سوتي غري املبا�سر )الطريقة التحليلية

على عك�س الطريقة الرتكيبية حيث تنح�شر بداية التدريب على احلرف املجرد، فاإن الطريقة 

مالحظة  على  الطريقة  هذه  يف  االأطفال  ب  وُيــدَرّ واحــدة.  كوحدة  الكاملة  بالكلمة  تبداأ  التحليلية 

العالقة اأو االقرتان بني االأ�شوات واحلروف الدالة عليها. ومن ثم تعميم هذه املعرفة اإىل الكلمات 

اأو حروف  ُيلتفت ملحتواها من االأ�شوات  االأخرى. وعند اختيار الكلمات يف هذه الطريقة، فاإنه ال 

الكتابة، وغالبًا ما تكون من املفردات ال�شائعة يف لغة االأطفال اأو من مناهج تعليم القراءة.

Phonological Training                             التدريب الفونولوجي

جمموعة من االأ�شاليب التي ت�شتخدم يف تدريب االأطفال ذوي ع�شر القراءة يف البداية على تعليم 

االأطفال االقرتان بني احلرف املكتوب )الغرافيم( وال�شوت املنطوق )الفونيم( اقرتانًا مبا�شرًا. 

التي ا�شتخدمت يف  اأوائل االأ�شاليب  اأورتون وغلينهام  الذي يعد من  اأ�شلوب  وهذا ما نالحظه يف 

الفونولوجي  بالتدريب  الذين يواجهون �شعوبة يف اكت�شاب املهارة. بينما االهتمام  تعليم االأطفال 

القراءة  العالقة بني �شعوبات  اأن  االأخرية رغم  ال�شنوات  اإال يف  ياأخذ مكانته  الوا�شع مل  مبفهومه 

و�شعف الوعي الفونولوجي قد حتقق منها منذ �شتينيات القرن املا�شي. 
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Gradual Release of Responsibility                  التدرج يف اإخالء امل�سوؤولية

امل�شاعدة  اإىل  النمذجة  من  املدر�س  ويتدرج  ما،  مهمة  اأداء  على  املتعّلم  م�شاعدة  يف  التدرج 

اجلزئية، اإىل ترك الطالب يقوم بالن�شاط بنف�شه.

Collaborative Support for School Programmes     التدعيم التعاوين للربامج املدر�سية

اأن�شطة تدعم الربامج ال�شفية للمتعلمني من ذوي ال�شعوبات.

Underachievement                         )تدين التح�سيل )الإفراط التح�سيلي

ي�شري تدين التح�شيل اإىل اأن اأداء الفرد الدرا�شي اأقل من امل�شتوى املتوقع ملن هم يف مثل عمره 

اأو ذكائه. وعليه فاإن اأ�شباب تدين التح�شيل ال تقت�شر على ال�شعوبات التعليمية، اإذ قد ينتج عن: 

على  وبناء  وال�شلوكية.  االنفعالية  وال�شعوبات  والدافعية،  االهتمام  ونق�س  الفعال،  التدري�س غري 

ذلك، فاإن معيار تدين التح�شيل ال يكفي وحده لت�شخي�س ال�شعوبات التعليمية.

Remembering                               التذكر

التذكر من الذاكرة ، والذاكرة مرتبطة بالتعلم ارتباطًا وثيقًا: فدرا�شة التعلم تركز على كيفية 

ا�شتيعاب املرء املعلومات، اأما درا�شة الذاكرة فرتكز على كيف ي�شتبقي املرء معلوماته ويحتفظ بها 

Performance وهي  االأداء  بعملية  والذاكرة  التعلم  ويرتبط   ، اإليها  ي�شرتجعها عند احلاجة  ثم 

كيفية ا�شتخدام املعلومات املتاحة فالتذكر ُيعد اأبرز االإمكانيات العقلية املهمة يف حياة االإن�شان، ومل 

ال ..؟ فالتذكر هو اإحدى الوظائف العقلية املخت�شة باختزان املعلومات واخلربات واملعارف التي 

مرت بنا اأو تعلمناها وا�شرتجاعها عند احلاجة اإليها. وُيتذكر عرب اأربع مراحل هي: مرحلة التعلم 

 ،Retention االحتفاظ  ومرحلة   ،Memorizing or Impression االنطباع  اأو  اال�شتظهار  اأو 

.Recognition واأخريًا مرحلة التعرف Recall ومرحلة اال�شتدعاء اأو اال�شرتجاع

Cumulative                                  تراكمي

ت�شتعمل هذه الكلمة عادة لو�شف ترتيب تدري�س املهارات، فيكون التدري�س مبنيًا على ما تعّلمه 

الطالب يف الدرو�س ال�شابقة. 
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   Special Education                                الرتبية اخلا�سة

تربية االأفراد الذين ينتمون اإىل فئات تختلف عن امل�شتوى العادي، �شواء كان هذا االختالف 

يف اخل�شائ�س اجل�شمية اأو العقلية، ومن اأمثلة هذه الفئات: �شعوبات التعلم، وال�شم، واملكفوفون، 

واملتفوقون عقليًا، واملوهوبون، واملعوقون حركيًا، و�شعاف العقول.

Career Education                                                           الرتبية املهنية

منحنى تربوي تعليمي يهدف اإىل التاأكيد على تدري�س اأخالقيات العمل، وتعويد الفرد على جو 

املهنة يف فرتة مبكرة من حياته، وُيتابع هذا االأ�شلوب طوال فرتة تعليم الطفل من خالل تدريبه على 

نوع معني من املهن اأو احلرف.  

Continuing Education                    الرتبية امل�ستمرة

فر�س تعليمية ُتقدم لل�شباب والرا�شدين من خالل برامج، اأو مدار�س، اأو مراكز، اأو معاهد،  اأو 

كليات خا�شة. ُيركز فيها على جماالت معينة من املعرفة واملهارات بداًل من التاأكيد على الربامج 

الربامج  اأمتوا  الذين  لالأفراد  عادة  الربامج  هذه  وتقدم  املت�شل�شلة.  املو�شوعات  ذات  التقليدية 

التعليمية املعتادة اأو الذين ان�شحبوا منها قبل اإكمالها.

Creative Education            الرتبية البتكارية

الرتبية االبتكارية هي عملية تربية الفرد، وال �شيما االأطفال، تربية حمفزة لالبتكار وم�شجعة 

لالإبداع يف خمتلف جوانبه، ومن خالل �شيا�شة تعليمية تنمي يف الفرد مهارات اال�شتنباط والك�شف 

واالخرتاع مع تقدمي الو�شائل املعنية واخلطط الرتبوية الفنية املتوازنة.

Moral Education                 الرتبية الأخالقية

الرتبية االأخالقية هي عملية تعليمية وتربوية تتم من خالل تلقني الفرد والطفل االأ�ش�س ال�شحية 

من  ت�شمله  وما  واالأخالق،  بالقيم  العالقة  ذات  واملعارف  االجتماعية  واالأن�شطة  الروحية  للعقيدة 

التعامل مع االآخرين، وااللتزام بثوابت املجتمع من القيم  القدرات وال�شلوكيات النموذجية، وفن 
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والعادات والتقاليد واملواثيق االأخالقية املختلفة، مما يوؤدي اإىل اكت�شاب االأطفال االأخالق وقواعد 

ال�شلوك املرغوب فيها.

Recitation                                           ت�سميع

خربة تعليمية اأو طريقة للتعليم يعيد فيها املتعلم التالوة اجلهرية ملا �شبق اأن قراأه اأو حفظه اأو 

ما �شبق اأن ذكره اأو اأجاب عنه املعلم.

Socialized Recitation                       ت�سميع اجتماعي

تعلم يتم يف الف�شل مب�شاركة التالميذ يف قراءة مادة تعليمية اأو ت�شميعها من خالل ن�شاطات 

جماعية، وعادة ما يقودها اأحدهم.

Sequential                                    ت�سل�سلي

مرتبة  املهارات  فتكون  وتدري�شها،  اللغة  مبهارات  يتعّلق  فيما  خا�شة  ت�شل�شلي  �شفة  ت�شتعمل 

ت�شل�شليًا من ال�شهل اإىل االأكرث �شعوبة، ومن الب�شيط اإىل املركب. 

Auditory Sequencing                      الت�سل�سل ال�سمعي

القدرة على تذكر ترتيب الفقرات اأو تعاقبها اأو ت�شل�شلها يف قائمة من الفقرات املتتابعة. ومن 

اأمثلة ذلك ترتيب احلروف االأبجدية، اأو االأعداد، اأو �شهور ال�شنة الهجرية، اأو ال�شنة امليالدية، اأو 

�شور القراآن الكرمي. وكل هذه االأمثلة ُتتعلم وُتكت�شب من خالل التعاقب اأو الت�شل�شل ال�شمعي.

Distractibility                            الت�ستت

يعرف الت�شتت باأنه ميل الفرد اإىل االنتباه اإىل املثريات الدخيلة التي لي�س لها عالقة باملهمة التي 

يقوم بها. ويعرف اأي�شا مبيل الفرد اإىل االنتباه اإىل التفا�شيل ال�شغرية دون االنتباه اإىل اجلوانب 

االأ�شا�شية يف املهمة. وعادة ما ي�شتخدم هذا اال�شطالح كمرادف ال�شطالح ق�شر فرتة االنتباه، 

علمًا باأن االأخري يت�شمن عدم قدرة الفرد على الرتكيز على �شيء واحد فرتة زمنية حتى من دون 

وجود امل�شتتات اأو املثريات الدخيلة.
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Diagnosis                       الت�سخي�س

حتديد طبيعة مهمة اأو م�شكلة تربوية من خالل اأدوات مقننة اأو غري مقننة يقوم بها امل�شخ�س.

Reading Diagnosis                             ت�سخي�س القراءة

تقيم القراءة با�شتخدام مقايي�س خمتلفة الكت�شاف مدى دقة الطفل و�شرعته يف قراءة كل كلمة 

منف�شلة على حده، ثم قراءة الفقرات واإعطاء املعنى االإجمايل للفقرة: ومن اأمثلة االختبارات التي 

ت�شتخدم يف الت�شخي�س: تعرف احلروف، وت�شمية احلروف االأبجدية، ومعرفة اأ�شوات احلروف، 

والذاكرة اللفظية، والت�شمية ال�شريعة ملجموعة من االأ�شكال، االأدوات، االألوان املاألوفة.

       Dyscalculia Diagnosis                    ت�سخي�س  ع�سر احل�ساب

يت�شمن ت�شخي�س االأداء الدرا�شي للطالب ت�شخي�شًا للقدرات الّريا�شّية، حيث من املمكن اأن 

يبداأ الّتقييم بتحليل عّينات حقيقّية من اأعمال الّطالب، وحتديد اإذا كانت اأخطاوؤه تتبع منطًا معينًا. 

التعليمي  املوقف  وحتليل  الدرا�شي،  املنهاج  على  املعتمدة  التقييم  اأ�شاليب  ا�شتخدام  املفيد  ومن 

بحل  وتكليفه  الّطالب  مع  مقابلة  اإجراء  اإىل جانب  هذا  املحّددة،  الّطالب  م�شكالت  على  للوقوف 

م�شكلٍة معّينة. ومن اأهم املهارات الريا�شّية التي يجب اأن ي�شتمل عليها الّتقييم ما يلي: مهارة العد، 

واملهارات االأ�شا�شية االأربع )اجلمع، والّطرح، وال�شرب، والق�شمة(، وامل�شائل اللفظية احل�شابية، 

واملعرفة بالقيم النقدّية، واملعرفة باملنزلة احل�شابّية، والقيا�س، واملعرفة بالك�شور الع�شرّية )جمع، 

املناهج  عليها  ت�شتمل  التي  املهارات  من  وغريها  الــّزمــن...  ومعرفة  و�شرب(  وق�شمة،  وطــرح، 

الدرا�شّية لل�شفوف االأ�شا�شية واالإعدادّية.

       Differential Diagnosis                                   الت�سخي�س الفارق

اأحد اأ�شاليب التقييم يت�شمن التمييز بني اال�شطرابات اأو احلاالت املت�شابهة عن طريق حتديد 

اخل�شائ�س اأو االأعرا�س املميزة لواحد منها فقط.

       Educational Diagnosis                   الت�سخي�س الرتبوي

للطالب  الدرا�شي  امل�شتوى  لتحديد  تقييمية  وو�شائل  اختبارات  الرتبوي  الت�شخي�س  ي�شتخدم 
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وكيفية تعلمهم. وت�شتخدم املعلومات التي جتمع عن طريق الت�شخي�س الرتبوي يف اختيار اخلدمات 

للطالب، كما ت�شتخدم يف تنظيم اأن�شطة تربوية معينة لهم وتوجيهها.

       Decoding                                                    الت�سفري

ومطابقة  وفهمها،  الر�شالة  مل�شمون  ا�شتيعابه  اأجل  من  �شفرتها  فك  اأو  الرموز  يف�شر  ن�شاط 

ال�شورة التي ر�شمتها اأو تركتها يف ذهنه بال�شورة املوجودة يف ذهن مر�شل الر�شالة.

 Streotype                                       الت�سور النمطي

ت�شنيف النا�س اإىل فئات وفقًا ملعايري حمددة وتكون عادًة حم�شو�شة، ن�شبة اإىل جمموعة من 

ال�شفات غري املح�شو�شة اإىل كل فئة من هذه الفئات، ثم تعميم كل ال�شفات غري املح�شو�شة على كل 

مفردة من مفردات هذه الفئة، فالت�شور النمطي يتطلب القدرة على اإدراك التباين، ثم القدرة على 

ت�شنيف هذا التباين اإىل فئات، ثم تعلم اأن لكل فئة من هذه الفئات �شفات اأخرى غري حم�شو�شة، 

ومتى ا�شتقرت هذه العمليات النف�شية االجتماعية، فاإن الفرد ي�شتخدم نتاجها اأو ت�شورها النمطي 

بتعميمه على كل املفردات اجلديدة التي ي�شادفها اأو ي�شمع عنها من كل فئة.

 Classification                              الت�سنيف

ي�شخ�س  املرحلة  هذه  ويف  اخلا�شة،  الرتبوية  اخلدمات  على  للح�شول  الطالب  اأهلية  حتديد 

الطالب الذي اأحيل وحددت فئة االإعاقة التي �شيتلقى الطالب خدمات تربوية خا�شة يف �شوئها. 

فاإذا ما اأثبتت معطيات عملية التقييم باأن الطالب يعاين �شعوبات يف التعلم مثاًل فاإنه �شي�شنف 

�شمن فئة �شعوبات التعلم.

       Early Identification           )التعرف املبكر )الك�سف املبكر

حماوالت من املتخ�ش�شني الرتبويني ليميزوا بني االأطفال ال�شغار، ويتعرفوا اإىل االأطفال الذين 

وكيفية منع ذلك من خالل تقدمي اخلدمات  املدر�شة.  يواجهوا م�شكالت عند دخولهم  اأن  ميكن 

الرتبوية املنا�شبة.



63 ح��������رف ال����ت����اءاجل���زء الأول: امل�س�ط��ل�ح���ات

    Operational Definition                         تعريف اإجرائي

التعريفات االإجرائية ت�شفي ال�شمول على فهم الظاهرة وتف�شريها والتمييز بينها وبني غريها 

على  ذلك  وينطبق  عليها،  التجارب  باإجراء  القيام  من  متكن  كما  وا�شحًا،  متييزًا  الظواهر  من 

مفهوم الذكاء، ومن التعريفات االإجرائية للذكاء اأنه ما تقي�شه اختبارات الذكاء.

    Multi-Lingualism                 تعدد اللغات

تعلم لغتني اإحداهما اأ�شلية )لغة االأم( واالأخرى لغة ثانية، وتنت�شر هذه الظاهرة بني االأفراد 

الناطقني بلغتني، اأو الذين ينحدرون من اأقلية عرقية .

    Behaviour Modification                 تعديل ال�سلوك

جمموعة من االإجراءات التي ت�شكل قوانني ال�شلوك، وفيه يحاول املربي خف�س معدل حدوث ال�شلوك 

غري املرغوب فيه، اأو التخل�س منه من ناحية، وتدعيم ال�شلوك املرغوب فيه اأو تعزيزه من ناحية اأخرى. 

وذلك من خالل التحكم يف البيئة التعليمية عن طريق تطبيق مبادئ التعلم باأ�شلوب خمطط ومنظم.

    Cognitive Behaviour Modification           التعديل املعريف لل�سلوك

مدخل تدريبي يوؤكد على تدري�س االأفراد التحكم يف عمليات التفكري اخلا�شة بهم، وغالبًا ما 

يوظف هذا املدخل مع االأطفال الذين هم يف حاجة اإىل مدخل تربوي يوؤكد على املبادرة الذاتية 

وا�شرتاتيجيات التعلم.

    Negative Reinforcement                                           تعزيز �سلبي

الفرد ال�شتجابة مرغوب فيها،  ا�شتبعاد مثري غري مرغوب فيه عقب ممار�شة  تت�شمن  عملية 

مما يوؤدي اإىل تقويتها اأو تدعيمها.

    Cooperative Learning                                                التعلم التعاوين

يف هذا النوع من التعلم يعمل الطالب معًا لتحقيق هدف عام م�شرتك، وُيقيم الطالب على اأ�شا�س 

التعلم مفيد للمجموعات  الفريق ومل�شلحة املجموعة كلها. وهذا  حت�شيل املجموعة والعمل بروح 
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التي حتتوي على اإمكانات خمتلفة ومتعددة. وهذا التعلم اأكرث فعالية من النوعني ال�شابقني عالوة 

على اأنه ينمي لدى الطالب املتعلمني املهارات االجتماعية.

    Competitive Learning                                                التعلم التناف�سي

اأحد اأ�شكال التعلم، ويف هذا النوع يتعلم الطلبة مع بع�شهم بع�شًا عن طريق التناف�س يف اأداء 

املهمة الدرا�شية من حيث ال�شرعة واالإتقان، ومن خالل هذه الربامج حتدد املادة الدرا�شية املراد 

تعلمها، والوقت املنا�شب لها، وتقدم تغذية راجعة لكل طالب م�شارك.

    Individual Learning                                         التعلم الفردي

اأحد اأ�شكال التعلم، وفيه يعمل الطالب لتحقيق اأهداف خا�شة بهم ولي�س موازنة بغريهم من 

الطالب، ويقيمون على اأ�شا�س معايري خا�شة بهم. ويف هذا النوع من التعلم يحاول بع�س الطالب 

حتقيق نتائج مفيدة لهم �شخ�شيًا بغ�س النظر عن الطالب االآخرين.

    Guided Learning                                                التعلم املوجه

يكون التدري�س يف كل ح�شة متدرًجا من م�شاعدة الطالب على اكت�شاف املعلومة ومنذجة املعلم 

لها، ثم يتدرج اإىل اإعطاء الفر�شة للطالب للقيام بالتمارين بنف�شه مع م�شاعدة ب�شيطة من املعلم 

اإن لزم االأمر، ويف النهاية يحل الطالب التمارين من دون اأية م�شاعدة.

    Mastery Learning                                               التعلم التقاين

املق�شود بالتعلم االإتقاين هو اأن ي�شل الطالب اإىل م�شتوى عال من التح�شيل، ويحدد معيارًا 

اأو ن�شبة مئوية ك�شرط لنجاحهم يف درا�شتهم للمادة املقرر درا�شتها.

Perceptual Learning                           التعلم الإدراكي

التعلم االإدراكي يعني اأن الفرد يالحظ وي�شتقبل االأ�شياء واملو�شوعات يف بيئته ويكت�شب املعرفة 

بها، ويحدث ذلك من خالل حوا�شه اخلم�س ومن خالل معرفته للمو�شوعات املختلفة يف البيئة التي 

متدنا باملعرفة، واالأفعال ِبعدها االأ�شا�س للمعرفة امل�شتقبلية التي تكون ذات طبيعة عامة وجمردة، 

وي�شمى التعلم احل�شي.
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Associative Learning                                                      التعلم الرتابطي

الفرد  لنمو  وات�شالها،  واملعارف  احلقائق  ترابط  عن  ياأتي  التعلم  اأن  يعني  الرتابطي  التعلم 

اأو  وتزايد خرباته فاملعارف اجلديدة ت�شبح مرتابطة مع املعارف القدمية املكت�شبة لتعطي دفعة 

تقدمًا للمعارف اجلديدة، وهكذا فاملعارف تنمو وتتطور بارتباط املعارف اجلديدة بالقدمية، ومن 

هنا يتعلم االإن�شان ومن هنا جاء ا�شم التعلم الرتابطي اأو االرتباطي.

Adjustment Learning                         التعلم التوافقي

التعلم التوافقي يعني اأن التعلم ما هو اإال عملية توافق، فالتعلم يت�شمن توافق الفرد مع بيئته 

وتوافقه مع التغريات التي حتدث حوله. 

Motor Learning                                                       التعلم احلركي

اأ�شلوب فني اأو طريقة اأداء مهارات احلركة، وفقًا خل�شائ�س النمو احلركي عند الفرد. 

Observational Learning                                 التعلم باملالحظة

عملية تعلم – وفقًا لنظرية التعلم االجتماعي – تاأتي من م�شاهدة �شلوك النماذج التي ُتقلد 

وُتالحظ.

    Education                       التعليم

التعليم من اأهم و�شائط التن�شئة، فعن طريقه يكت�شب الطفل القيم وال�شلوكيات والوالء للوطن 

عن  وُيتعلم  االأبناء  عند  واالأفكار  العقائد  غر�س  يف  التعليم  وي�شتخدم  املعرفة،  اإىل  باالإ�شافة 

طريق: املناهج، واالأن�شطة، ودور العلم، والنظام التعليمي ذاته.

Mainstream Education                                   التعليم العام

التعليم الذي ت�شرف عليه الدولة، وي�شمل غالبًا التعليم االبتدائي، واملتو�شط، والثانوي باأنواعه 

املختلفة.
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Informal Education                   التعليم غري الر�سمي

ويق�شد بالتعليم غري الر�شمي اأو غري النظامي العملية التي ت�شتمر مع حياة كل اإن�شان، ويكت�شب 

بها املعرفة واملهارات واخلربات خالل حياته اليومية، ومبا مير به من مواقف يف االأ�شرة والعمل 

واللعب وال�شفر والقراءة واالإعالم.

Lifelong Education                             التعليم مدى احلياة

يف  كافة  والتعليم  التعلم  الأنــواع  للتعر�س  م�شتعدًا  الفرد  يكون  اأن  يعني  احلياة  مدى  التعليم 

املعلومات واملعرفة اجلديدة، وتقبل  لتقبل  واأن يكون دومًا م�شتعدًا  اأي مرحلة من مراحل حياته، 

اخلربات من االآخرين ، فهذا التعليم يعني بب�شاطة اال�شتفادة من كل الفر�س التعليمية، مهنية اأو 

غري مهنية. فالتعليم مدى احلياة يبداأ قبل التعليم النظامي وي�شتمر مدى حياة الفرد.

Feedback                                                  )تغذية مرتدة )راجعة

اللفظي  التوجيه  خــالل  من  واأدائــهــم  واأعمالهم  ت�شرفاتهم،  عن  معلومات  االأفـــراد  اإعطاء 

واملكتوب، والفيديو، واأداء االأدوار.

  Bio-Feedback                                       التغذية املرتدة احليوية

القدرة على تغيري االأفعال االإرادية للجهاز الع�شبي، وهذه االأفعال تكون مبنية على الوظائف 

الف�شيولوجية والتحكم يف العمليات العليا التي حتدث يف ق�شرة الدماغ. على �شبيل املثال االنقبا�س 

الن�شفي  ال�شداع  اآالم  التي حُتِدث  الدموية  االأوعية  )اأي �شيق يف  الدموية  لالأوعية  االإرادي  غري 

ظهور  االأمر  واقع  يف  تت�شمن  التدريبية  العمليات  هذه  الفرد(،  به  ي�شعر  اإرادي  حتكم  يف  وَتْظَهر 

هذه الن�شاطات غري االإرادي بغري وعي على جهاز عر�س ال�شورة االإلكرتوين، لكي يحقق التغذية 

املرتدة.

Corrective Feedback                           التغذية الراجعة التعديلية

التغذية الراجعة التي تبلغ الطالب عن اأخطائه وتقدم االإجراء املنا�شب. 
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Differentiation                                                         تفرد التدري�س

فل�شفة تدري�س تتعامل مع كل طالب كحالة فريدة، وتاأخذ بعني االعتبار حاجات الطالب وقدراته، 

وذلك بتطوير ا�شرتاتيجيات تدري�س منا�شبة وتقنياتها لكل طالب اأو جمموعة طالب. 

Expository                                                      التف�سريي/ الإي�ساحي

التف�شريي/  الن�س  ويهدف  الفقرات.  اأو  الن�شو�س  ــواع  اأن لو�شف  امل�شطلح  هذا  ي�شتخدم 

التف�شريي/  الن�س  ياأتي  اأن  وميكن  و�شفها،  اأو  بتف�شريها  للقارئ  املعلومة  توفري  اإىل  االإي�شاحي 

االإي�شاحي يف اأمناط فرعية مثل: التف�شري، اأو اجلرد/ التعداد، اأو املوازنة، اأو امل�شكلة واحلل.

Thinking                                                                      التفكري

والرتكيب  والتحليل  للتعرف  جــدًا  كبريًا  ا�شتخدامًا  ن�شتخدمها  التي  العقلية  االأن�شطة  من 

واال�شتنتاج واال�شتدالل، ويف اأمور احلياة جميعها ب�شيطها ومركبها. 

Directed Thinking                                               ه تفكري موجَّ

تفكري مقيد بهدف معني يحدده عادة �شخ�س ل�شخ�س اآخر.

Convergent Thinking                                         التفكري التقاربي

التفكري الذي ي�شمل اال�شتنتاج والذاكرة والت�شنيف، وهو امليل اإىل التفكري بطريقة ا�شتداللية 

والو�شول اإىل االإجابة املفردة التي ميكن ت�شجيلها يف �شيغة )�شواب( اأو )خطاأ(.

Inferential Thinking                                        التفكري ال�ستدليل

التفكري اال�شتداليل يعرب يف جوهره عن مهارة القراءة املتقدمة، وهي املهارة التي تعطي لفاعلها 

قراءة مواد عالية امل�شتوى، كما اأن التفكري اال�شتداليل ما هو اإال: االآليات املجردة للقراءة، وكذلك 

ما  خالل  من  جديدة  اأفكار  وخلق  وتف�شري  اأحكام،  وتكوين  ا�شتنتاجات،  ا�شتخال�س  على  القدرة 

يقروؤه املرء.
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Simplified Thinking                                          التفكري الب�سيط

تفكري الفرد الب�شيط يكون جتاه املواقف واالأ�شياء، ويو�شف هذا التفكري بالنمط العادي غري 

اأو  ال�شخ�شية  للحياة  جديدًا  ي�شيف  ال  تقليدي  تفكري  الأنه  االآخــر،  من  املوجه  غري  اأو  االبتكاري، 

العامة. 

Intuitive Thinking                                          التفكري احلد�سي

التفكري احلد�شي م�شطلح لبياجيه، وهو ذلك التفكري الذي يخمن فيه الطفل احلل بناء على ما 

تظهره له حوا�شه؛ فالطفل يف مرحلة االأربع �شنوات االأوىل من حياته يعتمد يف تفكريه على حوا�شه 

اعتمادًا اأكرب، وعلى تخيله اأكرث من اأي �شيء اآخر، الأن البناء املعريف يف هذا العمر يكون �شطحيًا، 

وال ميكن االعتماد عليه فيلجاأ اإىل احلوا�س والتخمني.

Academic Progress                                                             تقدم اأكادميي

هذا  قيا�س  اختبارات  تقي�شه  كما  الدرا�شة  مــواد  حت�شيل  يف  التلميذ  يحرزه  الــذي  التقدم 

التح�شيل.

Estimation                                                        تقدير

ح�شابية  عمليات  ا�شتخدام  دون  معينة  بيانات  اأو  معطيات  فح�س  من  كمي  تعبري  اأو  قيمة 

دقيقة.

Peer Ratings                                                تقديرات الأقران

تقديرات الطالب جميعهم يف الف�شل لبع�شهم بع�شًا، با�شتخدام منط اأو طريقة “ليكرت” يف 

التقدير وفقا ملحك اأو حمكات غري لفظية. وهذه املحكات متاثل تر�شيحات االأقران على خمتلف 

االأن�شطة غري اللفظية مثل: اللعب، والعمل، والرحالت. وحت�شب درجة الطالب يف تكنيك تقديرات 

االأقران من خالل متو�شط التقديرات التي ي�شدرها هوؤالء االأقران. ومتثل هذه التقديرات الدرجة 

الكلية مل�شتوى تقبل االأقران للفرد داخل املجموعة.
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Teacher Ratings                          تقديرات املعلم

اأحد اأدوات الفح�س النف�شي والرتبوي وت�شتخدم هذه التقديرات اعتمادًا على قوائم اأو مقايي�س 

تقدير، اأو ا�شتبانات مطبوعة ومن�شورة، ويكون املعلم هو املجيب على هذه القوائم، اأو املقايي�س، اأو 

اال�شتبانات، كما ميكن اأن يجيب االآباء عن هذه االأدوات.

Segmentation                                 تق�سيم/ تقطيع

م�شطلح ن�شتعمله لتق�شيم الكلمات اإىل اأ�شوات اأو حروف اأو مقاطع، واجلملة اإىل كلمات. 

Mnemonic Techniques                                       تقنيات تقوية الذاكرة

تقنيات ت�شتعمل لتح�شني القدرة على االحتفاظ باملعلومة الأطول مدة ممكنة يف الذاكرة طويلة 

املدى، كاأن تربط املعلومات بق�شة طريفة. 

Evaluation                                                        التقومي

العملية التي ي�شدر فيها حكم على مدى و�شول العملية الرتبوية اإىل اأهدافها، ومدى حتقيقها 

وم  الأغرا�شها، والعمل على ك�شف نواحي النق�س يف العملية الرتبوية يف اأثناء �شريها. ويف الرتبية يِقّ

املعلم اأداء الطالب، باإعطائه قيمة ووزنًا، ويحدد مدى ا�شتفادتهم من عملية التعلم داخل املدر�شة، 

والتغريات التي حدثت يف �شلوكهم، وما اكت�شبوه من مهارات ملواجهة م�شكالت احلياة.

Informal Evaluation          التقومي غري الر�سمي

يتم ذلك التقومي عن طريق �شوؤال املتعلم عن: ظروفه االأ�شرية واملعي�شية، وتاريخه التطوري، 

وبطاقته الرتاكمية التي ت�شمل املزيد من املعلومات عن تربيته يف االأ�شرة، وم�شكالته، وهواياته، 

واالأمرا�س التي يعانيها، وعالقاته مع االآخرين، لتدر�س وتو�شع التو�شيات الالزمة ملعلميه، ومن ثم 

ُيحال اإىل املخت�شني اإذا لزم االأمر.
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Diagnostic Evaluation                     التقومي الت�سخي�سي

عملية م�شتمرة يف التقومي لقدرات الطالب وملدى اإتقانه للمادة الدرا�شية، وت�شمل املادة الدرا�شية 

الدرا�شية من خالل تطبيق  الوحدات  باإحدى  التعلم  النوع بتحديد  باأول. ويهتم هذا  اأواًل  جميعها 

بطارية اختبارات حت�شلية يف مو�شوعات الوحدة الدرا�شية ويكون ذلك عادة بغر�س العالج.

Post Evaluation                                     التقومي البعدي

التقومي الذي يقي�س مدى حتقق االأهداف الرتبوية من خالل اخلطوات ال�شابقة بحيث يعك�س 

مدى اإتقان الطالب للمهارات االأ�شا�شية واملهمة املكونة للربنامج حيث ميكن موازنة اأدائه احلايل 

باأدائه ال�شابق )التقييم القبلي( والتقومي البعدي يك�شف عن مدى التح�شن الذي قد طراأ على اأداء 

الطالب يف املجاالت التي كان من املفرو�س اأن يتقنها جميعها.

Pre-Evaluation                         التقومي القبلي

تعرف م�شتوى التلميذ التح�شيلي، اأي ر�شم خط قاعدي Base Line  مل�شتوي حت�شيله احلايل 

يف مادة درا�شية باالعتماد على نتائج تطبيق اختبارات القدرات العقلية والتح�شيل الدرا�شي.

Assessment                                                      التقييم

جمع  خالل  من  التعلم،  نــواجت  من  وقيمة  معنى  له  ملا  تف�شريًا  يقدم  تقديرًا  الظواهر  تقدير 

املعلومات عن طريق املالحظة، والت�شجيل والتوثيق لقدرات االأطفال الفردية. وهذه املعلومات هي 

االأ�شا�س للقرارات املنهاجية عند التخطيط لطفل واحد اأو ملجموعات من االأطفال. 

التقييم الوطني للتقدم الرتبوي

The National Assessment of Educational Progress (N A E P( .

تقييم دوري يرعاه املعهد الوطني للرتبية التابع للحكومة الفيدرالية االأمريكية منذ عام 1960م، 

اأنحاء  املدار�س يف  اأطفال  ملجموعات متثل  متنوعة  مو�شوعات  اختبارات يف  اإجراء  على  وي�شرف 

اأمناط التح�شيل  التغريات يف  التقييم هو مراقبة  الواليات املتحدة االأمريكية، والغر�س من هذا 

الدرا�شي يف فرتة زمنية معينة.
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Performance Assessment                                  تقييم الأداء

يهتم هذا النوع بقيا�س االأداء املهاري للمتعلمني، ويق�شد به تقييم االأداء العملي يف اأثناء تنفيذ 

اأو بعد اإكمال التعلم. وت�شتخدم االختبارات االأدائية يف قيا�س العديد من املهارات  اأن�شطة التعلم 

املعرفية املختلفة، حيث يعطى الطالب فر�شًا للتعبري عن مدى فهمهم، وتطبيق املعرفة واملهارات 

والعادات يف اأطر متعددة عن وعي وتفكري، وات�شال وتكوين عالقات اجتماعية.

Classification Assessment                                    التقييم  الت�سنيفي

يهدف هذا النوع من التقييم اإىل ت�شنيف الطالب وفقًا لنمط ال�شعوبات التي يعانونها، اأو نوع 

اخلدمات الرتبوية التي هم بحاجة اإليها، اأو وفق �شمات وخ�شائ�س معينة. وقد يهدف هذا النوع 

من التقييم اإىل حتديد الطالب املوؤهلني لتلقي خدمات الرتبية اخلا�شة، ومتييزهم عن املجموعات 

االأخرى من الطالب.

Auditory Evoked Potential (AEP( Assessment      التقييم ال�سمعي

اإجراء كهربي ف�شيولوجي ي�شور احلالة االإكلينيكية للممر الع�شبي ال�شمعي والعنا�شر احل�شية 

املرتبطة به الكت�شاف العوامل امل�شببة لل�شعف ال�شمعي )الع�شب ال�شمعي – اأو �شاق الدماغ(.

Peer Assessment                         تقييم الأقران

تعتمد اآلية تقييم االأقران على تر�شيح االأقران اأو تقديرهم على خمتلف اخل�شائ�س ال�شلوكية، 

اخل�شائ�س  لهذه  وفقًا  يقدرون  اأو  ير�شحون  ثم  �شلوكية،  اأو�شافًا  ويقروؤون  الطالب  ي�شمع  حيث 

القائمة على الو�شف.

Direct Assessment                                 التقييم املبا�سر

يرتبط باملنهاج الدرا�شي مبا�شرة، وهو اأحد البدائل التي القت موؤخرًا قبول املخت�شني، وتبنى 

اإىل  يطلب  اأن  ميكن  فمثاًل  ومو�شوعاته؛  املنهاج  مكونات  على  التقومي  هذا  يف  االأداء  اختبارات 

الطالب اأن يقراأ من كتابه املدر�شي مدة زمنية معينة يحددها املعلم، وذلك لتقييم �شحة قراءته، ثم 
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موازنتها بقراءة طالب اآخرين من �شفه، ويتميز هذا النوع من التقييم بال�شرعة وتقدمي معلومات 

حمددة حول الكيفية التي يختلف فيها الطالب عن اأقرانه.

Curriculum-Based Assessment                          التقييم املعتمد على املنهاج

ي�شتخدم التقييم املعتمد على املنهاج املحتوى احلقيقي حلجرة ال�شف، حيث تالحظ �شلوكيات 

اأو متباعدة، ومن ثم موازنة بيانات الطالب مع بيانات زمالئه  الطالب يف فرتات زمنية متقاربة 

لتحديد م�شتوى حت�شن االأداء، وحتديد جماالت التدخل العالجي. وي�شتطيع املعلمون – مع بع�س 

التدريب – اإجراء هذه التقييمات، مما يتيح املجال اأمام اخت�شا�شي علم النف�س والرتبية اخلا�شة 

ق�شاء اأطول فرتة ممكنة يف التدخل العالجي. ومتكن هذه االإجراءات الب�شيطة من متييز الطالب 

تعلمية،  يعانون �شعوبات  الذين  واأولئك  املنهاج،  تكييف  اال�شتفادة من  الذين يظهرون قدرة على 

وذلك ب�شبب بطء اأدائهم عما هو متوقع منهم هذا باالإ�شافة اإىل اإمكان مراقبة حت�شن االأداء فيما 

يتعلق باالأهداف املر�شومة عن طريق ا�شتخدام الر�شوم البيانية.

Dynamic Assessment                      التقييم الديناميكي

– اختبار(، حيث يالحظ املعلم اأداء الطالب يف  – تدخل  ياأخذ هذا التقييم �شيغة )اختبار 

خمتلف املواقف ال�شفية فيخرج بفر�شيات تتعلق باالأمور التي ت�شهل النجاح، مثل تف�شري االأ�شلوب، 

اأو تقدمي اإ�شارات تربط املعلومات اجلديدة مع معلومات الطالب ال�شابقة، اأو تقليل م�شتتات االنتباه 

اأو تقدمي تغذية راجعة ت�شحيحية، اأو امل�شاعدة على االنتباه الذاتي. ومن الفر�شيات اأي�شًا ما يتعلق 

مبعيقات جناح الطالب، كالت�شرع يف عر�س املادة الدرا�شية، اأو ا�شتخدام طريقة التعلم االإكت�شايف، 

اأو االإكثار من الكتابة االإمالئية وغريها من الفر�شيات التي توؤدي اإىل حتقيق االأهداف.

التقييم النف�س- ع�سبي ل�سعوبات التعلم

  Learning Disabilities Psycho-Educational Assessment

يت�شمن عددًا من املجاالت منها: الذكاء، واملهارات الب�شرية احلركية، والتح�شيل املدر�شي، 

احلوا�س،  ودقة  احل�شي،  والتنبيه  واللغة،  النطق  وتقييم  واللم�شي،  والب�شري  ال�شمعي  واالإدراك 

وحدة ال�شمع والب�شر، والتاريخ التطوري.
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Mood & Affect Change                     تقلبات املزاج

تقلبات املزاج م�شطلح يطلق على االأطفال امل�شابني بحاالت التوحد، فغالبًا ما يحدث تغيري 

مفاجئ يف املزاج مع نوبات من ال�شحك اأو البكاء من دون �شبب وا�شح يربر هذا التغري.

Identification                                           التقم�س

اأو اأحد  التقم�س ظاهرة �شلوكية معروفة عند الطفل، وتظهر عندما يتخذ الطفل من والديه 

اأ�شاتذته قدوة يحتذي بها، ويحدث ذلك بطريقة ال �شعورية، حيث ياأخذ الطفل عن هذا ال�شخ�س 

�شفاته جميعًا: ال�شيئ منها واحل�شن، وي�شبح هذا التقم�س م�شدرًا رئي�شًا يف عملية اال�شتدخال 

ال�شلوكي، حيث يكت�شب الطفل قيمه ودوافعه واجتاهاته جميعها من خ�شائ�س هوؤالء االأفراد.

Empathy Identification                     التقم�س الوجداين

قدرة الفرد على تقم�س م�شاعر االآخرين، اأي فهم دور �شخ�س اآخر من دون اأن يفقد هذا الفرد 

الأنها  االإعالم،  و�شائل  بوا�شطة  االأفراد  الوجداين لدى  التقم�س  القدرة على  وتنمي  بذاته  �شعوره 

حترك وجدان االأفراد بداًل من حتركهم املادي الفعلي.

                                           Visual-Auditory Integration        التكامل الب�سري وال�سمعي

عملية ربط ال�شورة بال�شوت، وعادة ما نتحدث عن ذلك يف تعرف اأ�شكال احلروف اأو رموز 

الت�شكيل، وربطها باالأ�شوات التي ترمز اإليها.

                                    Visual/Auditory/Kinesthetic Integration   التكامل الب�سري وال�سمعي والع�سلي

ربط هذه املثريات كلها يف الوقت نف�شه؛ لكتابة اأو قراءة اأو �شماع اأو نطق حرف/ )اأو �شوت( 

ما، اأو جمموعة حروف/ )اأو اأ�شوات(، اأو كلمات.

Adaptation                                   التكيف

م�شطلح ا�شتخدمه جان بياجيه لو�شف العملية التي حتدث يف اأي وقت تقع فيه معلومات جديدة 
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اأو خربة جديدة ويعني موائمة الفرد ملتطلبات البيئة وظروفها.

Sensory Accommodation                                  تكيف احلوا�س

اأداء اأحد احلوا�س اجل�شمية اأو جميعها للوظائف احل�شية على اأمت وجه، مثل تكيف االأذن لل�شمع 

واجللد للم�س، اأو العني للروؤية، والتكيف يف �شوء ذلك مواءمة حوا�س الفرد ملتطلبات البيئة.

Social Accommodation                                     تكيف اجتماعي

تغري �شلوك فرد اأو جماعة لت�شوية خالف قائم وذلك بتحليل اأ�شباب اخلالف، االأمر الذي يوؤدي 

اإىل اال�شرت�شاء اأو التفاهم اأو االإذعان.

Discrimination                                                               التمييز

اأن يفرق الطفل بني املثريات اأيًا كان �شكلها �شمعية اأو ب�شرية. ويف حقل �شعوبات التعلم فاإن 

الق�شور يف التمييز اأحد مظاهره، فقد ال يفرق بني احلروف املت�شابهة مثل ب، ت اأو االأرقام مثل 

9. لذلك يكون اأحد املحاور امل�شتخدمة يف اختبارات القيا�س لالأطفال ذوي �شعوبات التعلم.  ،6

Visual Discrimination                                   التمييز الب�سري

القدرة على التفريق ب�شريًا بني االأ�شياء والرموز املختلفة يف البيئة. ومثل هذه القدرة �شرورية 

الطفل  اإىل  يطلب  فقد  لتعلمها.  لالأطفال  الكافية  التدريبية  الفر�س  اإتاحة  ويجب  القراءة،  لتعلم 

متييز االأحرف اأو االأرقام اأو االأ�شكال، اأو الكلمات. وقد يطلب اإليه اأي�شًا متييز االأ�شياء وفقًا: للونها، 

اأو حجمها، اأو ترتيبها، اأو موقعها.

Auditory Discrimination                            التمييز ال�سمعي

والكلمات  املتماثلة  الكلمات  املنطوقة، وحتديد  اأو احلروف  االأ�شوات  التمييز بني  القدرة على 

املتماثلة  الكلمات  بع�س  تقدمي  االأطفال عن طريق  لدى  ال�شمعي  التمييز  اختبار  املختلفة، وميكن 

مع  النطق،  يف  واملختلفة  املعنى  يف  املتماثلة  الكلمات  بع�س  وكذا  املعنى،  يف  واملختلفة  النطق  يف 

اإىل  ويطلب  م�شاهدته.  اأو  لها  الفاح�س  نطق  كمتابعة  ب�شرية،  تلميحات  اأو  معينات  اأية  ا�شتبعاد 
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هوؤالء االأطفال التمييز بني هذه الكلمات مثل: )قلب، كلب(، )�شرب، �شرب(، )كلم، قلم(، )�شورة، 

�شورة(، )ذكاء، زكاة(، )ا�شطالع، اطالع(، )�شفينة، �شكينة(، )�شهاد، �شعاد(.

Tactile  Discrimination                                التمييز اللم�سي

اأحد  كونه  اللم�شي،  والتمييز  مل�شها.  االأ�شياء ومطابقتها من خالل  القدرة على حتديد ماهية 

اأوجه التكامل احل�شي احلركي، �شروري لعمليات التعلم املعريف واالإدراكي املتقدمة. ولذلك، يجب 

للمتعلمني  توفر  اأن  االأ�شا�شية(  والرتبية  املبكرة  الرتبية  )مرحلتي  العادية  املدر�شية  املناهج  على 

الفر�س الكافية الكت�شاب مهارات التمييز اللم�شي. وي�شمى االإدراك الذي ينتج عن حا�شة اللم�س 

با�شتخدام االأ�شابع والب�شرة باالإدراك اللم�شي )Tactile Perception(. ويت�شمن هذا االإدراك 

برامج  وتركز  وتف�شريها.  اللم�س  االإن�شان من خالل حا�شة  التي يح�شل عليها  املعلومات  معاجلة 

التدريب اللم�شي على ا�شتخدام اأ�شابع اليد والب�شرة يف متييز مالم�س االأ�شياء، ومتييز احلرارة، 

واالأ�شكال، وتتبع االأحرف واالأرقام والت�شاميم.

Egocentrism                                       التمركز حول الذات

مرحلة من مراحل النمو العقلي للطفل ت�شمى مرحلة التمركز حول الذات، اأو املرحلة ما قبل 

الت�شورية، اأو مرحلة ما قبل العمليات، وذلك نظرًا لتمركز تفكري الطفل حول نف�شه، وما يخ�شه 

بحيث ال يرى وجهة نظر االآخرين، ويعتقد بياجيه اأن االأطفال يف هذه املرحلة يكونون اأنانيني، بل 

يق�شد فقط اأنهم يدركون العامل من منظورهم اخلا�س .

Activation                                       تن�سيط

زيادة ن�شاط ع�شو اأو موقف بتاأثري ع�شو اأو موقف اآخر.

Prosody                                           التنغيم

ي�شمل التنغيم ال�شفات املتعلقة ب�شوت املتكلم اأو القارئ، وي�شمل ارتفاع ال�شوت اأو انخفا�شه 

وحّدته ونربته واإيقاعه. ون�شتعمل هذا امل�شطلح - هنا خا�شة - للحديث عن عالقة ال�شوت بالتعبري 

عن معنى الكالم املنطوق اأو املقروء. فجملة التعّجب مثاًل تكون مرتفعة عند نهايتها مع الرتكيز 

على الكلمة اأو العبارة مو�شوع التعجب. 
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School Aptitude                                    التهيوؤ للمدر�سة

التهيوؤ للمدر�شة هي عملية اإعداد طفل ما قبل املدر�شة، حتت اإ�شراف اأ�شرته مع الرو�شة، للتهيوؤ 

لاللتحاق باملدر�شة االبتدائية، ومن مظاهر التهيوؤ االإملام مبعرفة املفاهيم االأولية للقراءة والكتابة، 

االأطفال  اأكرث  واملعوقون  املدر�شة،  واالجتماعي حلياة  والعقلي،  والنف�شي،  ال�شخ�شي،  واال�شتعداد 

احتياجًا اإىل ذلك التهيوؤ.

Spelling                                                          التهجئة

اأم يف  اأم يف كلمة،  بال�شوت �شواء يف حرف واحد،  ن�شتعمل كلمة تهجئة مبعنى ربط احلرف 

جملة. ون�شتخدم م�شطلح التهجئة للكالم عن قدرة ال�شخ�س على ربط ال�شوت برمزه االإمالئي 

)حروفًا وحركات( والقواعد االإمالئية االأخرى للقراءة اأو االإمالء، وبذلك تكون كلمة تهجئة جامعة. 

ون�شتعمل م�شطلح فك ال�شفرة اأو الرموز للداللة على التهجئة قراءة فقط .

Communication                                                 التوا�سل

ميثل التوا�شل عملية اأ�شا�شية يف حياة االإن�شان. وهو �شلوك اجتماعي ميار�شه االإن�شان وله اأثر يف 

عملية التوا�شل، وهو اأي�شًا و�شيلة لتبادل املعلومات والتفاعل االجتماعي. وي�شكل التوا�شل الهدف 

االأ�شا�شي للغة، كما اأن عملية التوا�شل حتتاج اإىل طرفني: مر�شل وم�شتقبل.

Equilibrium                                              التوازن

التوازن مبداأ �شائد من مبادئ التطور العقلي باملعنى الذي يفيد اأن كل تطور اأو منو عقلي اإمنا يتقدم 

باجتاه م�شتويات من التنظيم اأ�شد تعقيدًا وا�شتقرارًا من كل ما �شبق من تطورات ومنو عقلي لالإن�شان.

Adjustment                                               توافق

تالوؤم الكائن احلي مع بيئة، اإما بتغيري �شلوكه اأو بتغيري بيئته اأو بتغريهما.
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   School Adjustment                              توافق املدر�سة

ما حتدثه املدر�شة من تعديالت يف بيئتها وفقًا الحتياجات التالميذ.

Compulsive Adjustment                                           التوافق الق�سري

حالة من الهروب النف�شي واالجتماعي للفرد، ومبوجب هذا النوع من التوافق يتحول االإن�شان 

اإىل كائن اآيل يفقد روحه، ومع هذا يتوهم ذاته كائنًا حرًا ممار�شًا الإرادته هو، والتوافق الق�شري 

يوؤدي باالإن�شان اإىل مزيد من العزلة وال�شعور بالعجز والرتاجع والهرب من جديد اإىل عامل اآخر 

بعيدًا عن الق�شر، ويحذرنا العلماء )وفق اختبار رو�شاك Rorshach( من وجود �شراع مبكر بني 

م�شاعر االأطفال التلقائية و�شلطة الكبار عند االأطفال من عمر 3 �شنوات يف ريا�س االأطفال. واإذا 

ا�شتعمل الكبار القهر كان التوافق الق�شري الذي ي�شعف قدرات الطفل ون�شاطه. واحلل يف الرتبية 

ال�شحيحة التي ميكن اأن تق�شي على هذا ال�شراع املبكر وال حتقق التوافق الق�شري اأو القهري عند 

االأطفال.

  Cognitive Adjustment                                          التوافق املعريف

نظرية تعلن اأن االإن�شان مييل اإىل تبجيل االآراء واملعتقدات التي توافق اآراءه ومعتقداته وتقديرها، 

اأفكاره، ويزيد هذا التقدير بزيادة التوافق  وكذلك مييل اإىل تقدير االأ�شخا�س الذين يتفقون مع 

وينق�س بنق�شانه.

Auditory Orienting                                                التوجه ال�سمعي

التحول نحو مثري �شوتي؛ يح�شر يف موقع واحد على االأقل االجتاه العام مل�شدر ال�شوت، اإن 

اللغة  توجيه  مثل  ب�شرية،  باأدلة  مدعومة  غري  ال�شمع  حا�شة  با�شتخدام  الدقيق،  املو�شع  يكن  مل 

اال�شتقبالية وفقًا للمحتوى املعريف، والف�شل يف التوجيه ال يعك�س اال�شطراب ال�شمعي، ولكنه اأحد 

مظاهر اال�شتعداد اللغوي الذي يلفت النظر للحاالت االإكلينيكية. فالطفل يلتفت اإىل �شوت اأمه عند 

ال�شهر الرابع، واإىل �شوت اجلر�س قبل ال�شهر اخلام�س. وحتدث اال�شتجابة لل�شوت قبل حتديد 

م�شدره.
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Reading Guidance                                                  التوجيه القرائي

عمليات التوجيه القرائي عمليات مهمة جدًا داخل املكتبة للكبار وال�شغار، ففي القراءة املوجهة 

اأو اإر�شاد القراء يف مكتبات الكبار، ياأتي القارئ اإىل املكتبة تدفعه حوافز الرغبة يف التعلم الذاتي، 

اأي  اأو  اأين يبداأ؟  اأو ملو�شوع جديد، ولكنه ال يعرف من  اأن يتدرج يف درا�شته ملادة جديدة،  ويريد 

اأن العملية فيما يتعلق  الكتب يف املكتبة تفيده. وينطبق ذلك على التوجيه القرائي لل�شغار، غري 

باالأطفال تت�شع لت�شمل توجيه االأطفال اإىل قراءات جديدة قد يكونون هم اأنف�شهم مل ي�شعروا بعد 

بحاجتهم اإليها.

Educational Guidance                                                التوجيه الرتبوي

م�شاعدة الفرد على اختبار برنامج للدرا�شة يالئم قدراته وميوله والظروف املحيطة به وخططه 

للم�شتقبل.

  Recognition                           التعرف 

املعرفة اأو الفهم اأو التنبه اأو الفطنه عند الفرد، والتي تكون اأ�شا�شها احلوا�س اخلم�س لالإن�شان 

العقل،  اأعمال  ال�شمع(، بحيث تكون هذه احلوا�س يف تناغم مع  التذوق،  الروؤية،  ال�شم،  )اللم�س، 

للتمييز بني �شائر املدركات، ولتحقيق االإدراك الكامل ملا يحدث حولنا.



الف�صل الرابع

حرف اجليم
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- ج –

Root                                          اجلذر

اأ�شل الكلمة، ويتكون عادًة من ثالثة اأو اأربعة )حروف/ �شوامت( جتمع مع الوزن لتكوين كلمة. 

ــَرْج( مثال، هو )احلروف/ ال�شوامت(: )خ، ر، ج( ، طبًعا من دون احلركات.  فجذر كلمة )خَمْ

ن من احلركات والزيادات، وهي عادة �شوامت وحركات ومواقع  اأما الوزن فهو البناء النغمي املكَوّ

َرْج( هو )َمْفَعْل(. الحظ اأن احلروف )ف، ع، ل( لي�شت جزًءا من  �شوامت اجلذر، فوزن كلمة )خَمْ

الوزن، ولكنها ت�شتعمل مللء اأماكن �شوامت اجلذر، وجلعل نطق  الوزن ممكًنا.

 Brain Stem                     جذع الّدماغ

يحوي حزمة من االأع�شاب املرتبطة باحلبل ال�شوكي، لذلك هو وا�شطة التوا�شل بني اجل�شم 

والّدماغ.

                                                     Corpus Callosum                            اجل�سم الثفني

هو حزمة من االألياف الع�شبية املوجودة يف الدماغ وظيفتها تبادل املعلومات.

                                                                                   Sentence             اجلملة

وحدة معنوية تامة تتكون من كلمة اأو اأكرث مرتبة وفق قواعد نحو اللغة، وت�شتعمل للداللة على 

خرب اأو �شوؤال اأو اأمر اأو رجاء.. اإلخ.

 Peer Group                                               جماعة الأقران

جماعة يتقارب اأفرادها يف م�شتوى النمو، واالأو�شاع االجتماعية، واالقت�شادية، والتعليمية.



قامو�س م�سطلح��ات �سعوبات التعل��م ومفرداتها 82

Peripheral Nervous System                                 اجلهاز الع�سبي املحيطي

ق�شمني  اإىل  ويق�شم  اإليه،  والراجعة  الّدماغ  من  اخلارجة  االأع�شاب  كل  اجلهاز  هذا  ي�شمل 

اأ�شا�شيني هما:

حتمل  التي  االأع�شاب  كل  من  يتكون  والــذي   :) - Somatic( اجل�شدي  الع�شبي  اجلهاز 

ادرة. املعلومات احل�ّشّية الواردة من اجل�شم اأو املعلومات احلركّية ال�شّ

( ويتحكم هذا اجلهاز  - The Autonomic Nervous System( اجلهاز الع�شبي الذاتي

ماء. الع�شبي بالوظائف غري االإرادية مثل الّتنف�س، واله�شم، والّتبول، والغدد ال�شّ

Central Nervous System (CNS(                                 اجلهاز الع�سبي املركزى

)جهاز  املحيطي  الع�شبي  للجهاز  مقابل  ال�شوكي،  والنخاع  املــخ  من  يتكون  مركب  جهاز 

للتحكم  مركًزا  املركزي  الع�شبي  اجلهاز  وُيعد  باجل�شم(.  مكان  كل  يف  ي�شري  الذي  االأع�شاب 

وي�شتقبل  والتفكري.  االإرادية  االأخرى �شبط احلركة  وتت�شمن وظائفه  الكلى،  الع�شبي  النظام  يف 

اجلهاز الع�شبي املركزي املعلومات احل�شية من اجل�شم، وير�شل النب�شات الع�شبية التي ت�شتجيب 

ملدخالت مثري االنقبا�شات الع�شلية. 

 Limbic System                                            اجلهاز احلويف

ني )Hippocampus( والَلوَزة  يتكون من جمموعة من الرتاكيب الدماغية ويحتوي على احُل�شَ

والق�شرة احلوفية   )Anterior Thalamic Nuclei( االأمامية امِلهاِدّية  والنواة   )Amygdala)

(Limbic Cortex(. ويوؤدي اجلهاز احلويف جمموعة وظائف متنوعة ت�شمل كال من: العواطف، 

وال�شلوك، والذاكرة طويلة االأمد، وحا�شة ال�شم.

                           Index for Inclusion            جودة الدمج اأو موؤ�سرات كفاءة الدمج

وال�شيا�شات  الثقافات  م�شتوى  على  الأهدافه  الدمج  حتقيق  اإىل  ت�شري  التي  املعايري  جمموعة 

واملمار�شات.



الف�صل اخلام�س
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- ح –

                                                                                Barrier                                 حاجز

كل ما يحول بني الفرد وغايته، وقد يكون احلاجز ماديًا مثل اجلدار، اأو اجتماعيًا مثل خ�شية 

اللوم، اأو نف�شيًا مثل اخلوف من االإخفاق.

 Drive                                                 حافز

ن�شاط داخلي يف الكائن احلي، اأو يف ع�شو من اأع�شائه، جتعله مهياأ لال�شتجابة ملثري معني.

  Acquisitiveness                                                               حب القتناء

نهم اال�شتحواذ على االأ�شياء واال�شتئثار بها. 

Amaurosis                           حب�سة ب�سرية

اإىل مر�س ي�شيب الع�شب الب�شري، مع بقاء بقية العني  اأو جزئي للب�شر يعزى  فقدان كلى 

دون اإ�شابة.

Spinal Cord                        احلبل ال�سوكي

  يقع احلبل ال�ّشوكي حتت الّدماغ على �شورة �شكل ا�شطواين، وميتد لي�شل اإىل اأ�شفل الظهر 

نهاية العمود الفقري، وُيحمى احلبل ال�ّشوكي بالفقرات العظمية التي منها يتكون العمود الفقري. 

ويعمل احلبل ال�ّشوكي على نقل الّر�شائل احل�ّشّية القادمة من االأع�شاب اإىل الّدماغ، والعك�س، فهو 

قناة مرور. ويعمل على حماية احلبل ال�ّشوكي ال�شائل املخي ال�ّشوكي الذي ي�شري من خالل بطينات 

الّدماغ ليغمر احلبل ال�ّشوكي والذي ي�شل يف جمموعه اإىل 93.113غم.

Argumentative                                   حجاجي

ت�شتعمل كلمة حجاجي لو�شف ن�س )مقال عادة( يدافع فيه الكاتب عن وجهة نظر معينة مبنية 

على حجج وبراهني مادية اأو عقلية.
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 Stimulus Novelty                     حداثة املنّبه

   تلك االأ�شياء اجلديدة غري املاألوفة �شابقًا يف حياة الفرد التي ت�شّد انتباهه اأكرث من غريها .

  Deletion                                           احلذف

اأن يتخل�س  واحدة من اأكرث العمليات الفونولوجية التي تالحظ عند االأطفال. ومن املفرت�س 

توؤثر كثريًا على درجة  التي  العمليات  قلياًل، وهي من  اأكرث  اأو  �شنوات  الطفل يف عمر ثالث  منها 

و�شوح الكالم. ونالحظ هذه العملية لدى بع�س االأطفال ذوي �شعوبات القراءة،  وقد ت�شتمر اإىل 

مراحل عمرية الحقة ما مل يتوافر تدخل عالجي لهذه امل�شكلة.

ويف عملية احلذف يحذف الطفل �شوتًا اأو مقطعًا لفظيًا يف الكلمة التي ينطقها. ومن االأمثلة 

على هذه العملية حذف املقطع االأول من الكلمة وقد نرى كذلك حذف ال�شوت االأخري من الكلمة، 

اأو حذف املقاطع غري امل�شددة يف الكلمات التي  ومن عمليات احلذف املقطع االأخري من الكلمة، 

حتتوى على مثل هذه املقاطع.

 Stimulus Movement            )حركة املثري )املنّبه

حيث توؤدي االأ�شياء املتحّركة دورًا بارزًا يف جذب االنتباه فعر�س املثريات من خالل حركات 

ور�شومات متحّركة تزيد من جذب انتباه الفرد نحو ذلك املثري، مما يجعله اأكرث فاعلّيٍة. ولعّل ما 

نالحظه يف اأثناء مرورنا يف الّطرقات مثاًل من م�شاهد اإعالنّية حركّية باألوانٍ  زاهيٍة وال �شيما يف 

الليل مثااًل على مقدار اجنذاب االنتباه نحو ذلك املثري. اإّن هذه احلركات من �شاأنها اأن تزيد من 

�شّدة انتباه الفرد لذلك املثري. 

Evaluation Period                              ح�سة تقومي

مدة ق�شرية تتخلل ن�شاطًا مدر�شيًا، اأو تليه لتتيح الفر�شة للتالميذ لتقييم درجة اإجنازهم يف 

�شوء االأهداف املرجوة من الن�شاط.
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                                           Free-reading Period                                           ح�سة القراءة احلرة

ح�شة يقراأ فيها التالميذ قراءة حرة داخل الف�شل اأو يف مكتبة املدر�شة.

                                   Independent Work Period                      ح�سة العمل امل�ستقل

املهارات  لتنمية  اهتماماتهم  مع  يتفق  الــذي  الن�شاط  مبمار�شة  للتالميذ  فيها  ي�شمح  ح�شة 

والعادات االجتماعية املرغوب فيها.

                                                 Planning Period                             ح�سة تخطيط الن�ساط

وقت حمدد يف اليوم الدرا�شي ي�شرتك فيه املعلم والتالميذ لتخطيط عملهم واأن�شطتهم التعليمية 

لفرتة مقبلة.

Feingold Diet                                                حمية فينغولد

اإحدى طرائق العالج التي ا�شتخدمت ملعاجلة مظاهر فرط الن�شاط. وقد افرت�س فاينغولد اأن 

املواد امل�شافة اإىل االأطعمة يف نظام الطفل الغذائي كالنكهات اال�شطناعية، واالألوان اال�شطناعية، 

واملواد احلافظة اال�شطناعية هي التي ت�شبب الن�شاط الزائد لدى الطفل. ووفقًا لذلك، اقرتح هذا 

الطبيب اتباع نظام حمية غذائية تقوم يف اأ�شا�شها على اإزالة هذه املواد امل�شافة من برنامج الطفل 

الغذائي ملعاجلة الن�شاط الزائد لديه. وقد اأجريت درا�شات عدة للتاأكد من فعالية حمية فينغولد، 

اإال اأن النتائج مل تقدم دعمًا علميًا كافيًا .
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- خ –

   Mind Maps                                 اخلرائط الذهنية

فكرة  حول  وُترَتّب  وتو�شيحها،  اأو/  كلمات(  )اأو  اأفكار  جمموعة  لتمثيل  ي�شتعمل  بياين  ر�شم 

)كلمة( حمورية.

 Educational Map                         اخلريطة التعليمية

خطة ت�شتهدف تر�شيد اإن�شاء املوؤ�ش�شات التعليمية وفقا للتجمعات ال�شكانية ومنوها، واحتياجات 

خطط التعليم �شمانًا لتوفري اخلدمة الرتبوية يف الزمان واملكان املنا�شبني. 

School Map                               اخلريطة املدر�سية

اأ�شلوب ي�شتهدف و�شع خطة لتوزيع املدار�س باأنواعها املختلفة وفقًا الأهداف اخلطة التعليمية.

Individualized Educational Plan (I.E.P(    اخلّطة الرتبوية الفردية

خطة تدري�س يبنيها املعلم من خالل التقرير الناجت عن االختبار الت�شخي�شي للتلميذ، يعتمد 

فيها التدرج من االأ�شهل اإىل االأ�شعب، اأو من املهارة الرئي�شة اإىل املهارة الفرعية، وتب�شيط املهارة 

اإىل اأب�شط �شورها اإذا لزم االأمر. تلك اخلطة التي ت�شمم ت�شميمًا خا�شًا لطالب معني لكي تقابل 

حاجاته الرتبوية بحيث ت�شتمل على االأهداف )العامة واخلا�شة( كلها واملتوقع حتقيقها وفق معايري 

معينة ويف فرتة زمنية حمددة .

                                     Programme Plan                                           خطة الربنامج

خطة تقرتب يف م�شمونها من الربنامج الرتبوي الفردي اأو اخلطة التاأهيلية. ومثل هذه اخلطة 

ال بد واأن تن�س على ما يحتاج اإليه الفرد– �شواء كان طفاًل اأم را�شدًا – من اأ�شاليب تعليمية اأو 

برامج عالجية .
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  Instructional Plan                 اخلطة التدري�سية

لرتبية  التدخل  بهدف  حددت  التي  واالإ�شرتاتيجيات  املــدى،  الق�شرية  االأهــداف  حتدد  خطة 

الطفل غري العادي وعالج نواحي الق�شور التي يعانيها.

 Habilitation Plan                    خطة التاأهيل

برنامج خا�س لكل فرد يتلقى موارد مالية معتمدة لالإعاقات النمائية، ويت�شمن هذا الربنامج 

تقييمًا مكتوبًا باالإ�شافة على خطة عالجية. 

Classroom Programme                         خطة الف�سل الدرا�سية

خطة زمنية تو�شح اأوجه الن�شاط الرئي�شة التي يقوم بها تالميذ الف�شل، والزمن املحدد لكل 

منها.

                                           Accidental Error                                            خطاأ عار�س

االبتعاد غري املتوقع عن القيمة احلقيقية.

                                   Auditory Processing Deficit                   خلل املعاجلة ال�سمعية للمعلومات

ترى نظريات اخللل يف املعاجلة ال�شمعية للمعلومات اأن بع�س املع�شرين قرائيًا مييلون اإىل اأنهم 

يعانون م�شكالت يف حتديد االختالفات ال�شمعية الدقيقة التي تفرق بني االأ�شوات )الفونيمات(. 

ويبدو اأن هذه ال�شعوبات توؤثر تاأثريًا �شلبيًا يف قدرتهم على حتليل الرتكيبة ال�شوتية )الفونيمية( 

للكلمات حتلياًل �شريعًا، االأمر الذي يعيقهم بدوره عن تعلم القراءة.

Visual Processing Deficit                  خلل املعاجلة الب�سرية للمعلومات

اأو  الب�شري  التحليل  تت�شمن  التي  العمليات  يف  م�شكالت  يعانون  قد  قرائيًا  املع�شرين  بع�س 

التكامل الزماين للمعلومات املكانية الب�شرية مبرور الوقت، ومثل هذه امل�شكالت الب�شرية املذكورة 
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مزدوجة،  االأ�شياء  وروؤيــة  املطبوعة،  الكلمات  وحترك  املطبوعة،  الكلمات  و�شوح  عدم  تت�شمن: 

وفقدان املكان عند القراءة، وحذف الكلمات يف اأثناء القراءة والتعب وقلة الرغبة يف القراءة.

             Minimal Brain Dysfunction                 اخللل الدماغي الوظيفي الب�سيط

الع�شبي  اجلهاز  يف  الوظيفي  اخللل  اأو  الب�شيط  الع�شبي  اخللل  اإىل  ي�شري  عــام  ا�شطالح 

املركزي. وهذا اال�شطالح ال ي�شري فقط اإىل االإ�شابات اجل�شمية الب�شيطة التي تعمل على حدوث 

خلل يف وظائف الدماغ، ولكنه ي�شتمل اأي�شًا على اأ�شباب اأخرى كاخللل الكيماحيوى للدماغ، واأمناط 

امل�شابني  االأطفال  خ�شائ�س  اأن  اإىل  التعلم  �شعوبات  اأدبيات  وت�شري  للدماغ.  البطيئة  الن�شج 

باخللل الدماغي الوظيفي الب�شيط هي كما يلي: الن�شاط الزائد، واالإعاقات االإدراكية/ احلركية، 

وعدم الثبات االنفعايل، وم�شكالت يف االنتباه والتفكري، والتهور، وم�شكالت يف الذاكرة والتفكري، 

وال�شعوبات الدرا�شية، وم�شكالت يف اللغة وال�شمع، واالإ�شارات الع�شبية اخلفيفة.
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- د –

 Motivation                                                     الدافعية

ح�شيلة قوى داخلية وخارجية، وتكون وراء كل ما يفعله االإن�شان من �شلوك وت�شرفات. والفرد 

ذو الدافعية العالية يكون اأكرث تاأهبًا وا�شتعدادًا. لذلك يوؤدي املعلم دورًا مهمًا يف رفع دافعية املتعلم 

املتعلقة  التدري�شية  والعملية  التعليمية  والو�شائل  التدري�شية  والطرائق  املتبعة  االأ�شاليب  من خالل 

بال�شمات ال�شخ�شية للمعلم .

                                                                   Case Study                                  درا�سة احلالة

تهدف اإىل تعرف مظاهر �شعوبة التعلم، وتزويد االخت�شا�شي مبعلومات جديدة عن مراحل 

الطفل،  و�شلوك  اليومية،  احلياة  ومهارات  واللغوي،  احلركي،  النمو  ذلك  يف  مبا  النمائية  الطفل 

والوقوف، وامل�شي، واالأمرا�س التي اأ�شيب بها .

  Transparency of Orthography                       درجة �سفافية الر�سم الكتابي

واحد من املظاهر االأ�شا�شية التي يعتقد اأنها توؤدي اإىل االختالف يف اكت�شاب مهارات القراءة 

والكتابة يف خمتلف اللغات، وتعني درجة الت�شابه بني احلروف املكتوبة واأ�شوات الكالم التي تعرب 

الكتابة  حروف  بني  العالقة  تلك  تعد  الكتابة،  اأ�شاليب  بع�س  ففي  املكتوبة.  احلــروف  هذه  عنها 

واأ�شوات الكالم التي تعرب عنها عالقة ب�شيطة: اإذ توجد عالقة ل�شيقة بني كتابة كل حرف و�شوته 

الذي يعرب عنه. ولكن يف اأ�شاليب كتابة اأخرى، تكون هذه العالقة غري �شفافة. فقد يعرب احلرف 

املكتوب عن العديد من االأ�شوات كما قد ميكن التعبري عن �شوت ما من خالل العديد من احلروف 

وفق ال�شياق الذي يقدم فيه ال�شوت اأو احلرف.

 Standard Score                             الدرجة املعيارية

معني.  متو�شط  حتت  اأو  فوق  ما  لدرجة  املعيارية  االنحرافات  مقدار  اإىل  ت�شري  معدلة  درجة 

التائية،  والدرجات  املعيارية،  الدرجات  تت�شمن  املعيارية  للدرجات  ا�شتخدامها  ال�شائع  واالأمناط 
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وت�شمح الدرجات املعيارية مبوازنة االأداء على اأحد االختبارات باالأداء على اختبار اآخر. 

 Level of Activation                            درجة التن�سيط

�شدة التوتر الذي يحدث يف الكائن احلي ويرتتب عليه التن�شيط.

                                            Mark                                                     )درجة )عالمة

تقدير عددي لتح�شيل اأو اإجناز يعطى وفقًا ملقيا�س معني.

                            Achievement Mark                          )درجة التح�سيل  )عالمة التح�سيل

تقدير يبني امل�شتوى التح�شيلي الذي و�شل اإليه التلميذ يف مادة درا�شية معينة.

 Progress Degree                                                 درجة التقدم

مقدار تقدم التلميذ يف درا�شته مقي�شًا بالدرجات التي يح�شل عليها يف االختبارات التي جتربها 

املدر�شة، وتقدر الدرجات عادة يف م�شتويات ثالثة: �شريع،  ومتو�شط، وبطيء.

دليل ت�سخي�س ال�سطرابات النف�سية واإح�سائها

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM(

نحو  على  النظام  هذا  وي�شتخدم  النف�شي،  للطب  االأمريكية  باجلمعية  خا�س  ت�شنيفي  نظام 

وا�شع، وال �شيما العيادات الطبية وعيادات ال�شحة النف�شية.

Teacher’s Manual                                         دليل املعلم

كتيب يعد مل�شاعدة املعلم على تدري�س مادة درا�شية وفقا لكتاب اأو كتب درا�شية معينة ويت�شمن 

الو�شائل املعينة واملراجع اخلا�شة بتدري�س املادة .
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 Brain                                 الدماغ

   الكتلة الن�شيجية الكبرية يف اجلهاز الع�شبي املركزى التي ت�شمل املخ واالأبنية املت�شلة به، 

)مثل،  االأ�شا�شية  الوظائف  يف  التحكم  مثل  املهام،  من  كبريًا  عددًا  يوؤدي  وهو  اجلمجمة.  داخل 

االأربعة  االأجزاء  اإىل  املخ  ويق�شم  والتعلم(.  الفكر  املخية )مثل،  اللحائية  الوظائف  اإىل  التنف�س( 

الرئي�شة االآتية:

جذع املخ. 1  - 

املخ االأو�شط. 2  - 

املخ. 3  - 

املخيخ. 4  - 

ا اإىل ن�شفني، وي�شميان ن�شف كرة املخ، ومن اأجل حماية املخ فاإنه ُيحاط  وينق�شم الدماغ اأي�شً

الذي   ،Cerebrospinal ي�شمى  ب�شائل  ُيحاط  املزيد من احلماية  اأجل  ومن  الن�شيج،  بطبقة من 

يتدفق ليمالأ بطينات املخ من خالل قنوات .

    Mid-brain                                                  الّدماغ املتو�سط

ويقّدم  اأعلى  البيني من  والدماغ  اأ�شفل  القنطرة من  بني  ويقع  الدماغ  اأجزاء جذع  اأق�شر  هو 

م�شاعدة يف كثرٍي من الوظائف احل�ّشّية احلركّية.

 Inclusion                                              الدمج

فل�شفة بداأت بالرتبية، واأ�شبحت االآن ت�شمل جوانب احلياة كلها، وهدفها جعل جماالت احلياة 

كلها من عمل ودرا�شة متكيفة مع مّت�شفي االإعاقة مهما كان نوعها؛ ليتعلموا ويعملوا.. اإلخ، دون اأي 

عوائق مادية اأو معنوية من املجتمع؛ الأنهم جزء منه. وت�شتعمل كلمة دمج عادة للحديث عن دمج 

ذوي االحتياجات اخلا�شة يف املدار�س العادية. نظرًا الختالفات هوؤالء التالميذ وتنوع اإمكاناتهم 

وتفعيله ال  التعلم  الإثراء  ِبعدها فر�شًا  بينهم،  الفردية  الفروق  اإىل  والنظر  وقدراتهم وحاجاتهم، 

ِبعدها م�شكالت تعليمية. 



قامو�س م�سطلح��ات �سعوبات التعل��م ومفرداتها 100

Full Inclusion                                         الدمج ال�سامل

دمج ذوي االحتياجات اخلا�شة يف جماالت احلياة كلها.

Blending                                            دمج الأ�سوات

دمج االأ�شوات هو تهجئتها )اأي نطقها( مع بع�شها البع�س لتكوين كلمة.

                                                 Dysarthria                                             ديا�سارثريا

عر�س جانبي قد ي�شاحب اإعاقة احلب�شة الكالمية، وهو تعبري يعني اأنواعًا خمتلفة من �شعوبة 

ك�شريط  الواقعة  احلركة  يف  التحكم  خاليا  يف  تلف  نتيجة  الكالم،  اأع�شاء  ع�شالت  يف  التحكم 

م�شتعر�س وا�شل من منت�شف املخ من اأعلى االأذن اليمنى اإىل اأعلى االأذن الي�شرى والتي يقع عليها 

مركز التحكم يف حركة ع�شالت اجل�شم كافة، ومن بينها حركة اأع�شاء الكالم.

Decibel                                                     الدي�سبل

وحدة تقا�س بها �شدة ال�شوت .

  Dyslexia                               الد�سلك�سيا/ ع�سر القراءة

لدى  حتدث  االأعرا�س  من  جمموعة  اإىل  وي�شري  اللغة  اإىل  امل�شتند  التعلم  عن  العجز  من  نوع 

االأ�شخا�س الذين لديهم �شعوبات يف مهارات نوعية للغة، ال�شيما القراءة. والطالب من ذوي الع�شر 

الكلمات.  ونطق  والكتابة،  كالتهجئة،  االأخــرى  اللغة  مبهارات  خا�شة  ب�شعوبات  ميرون  القرائي 

وتتعلق بالطريقة املختلفة التي ي�شتقبل بها الدماغ املعلومات ويخزنها وي�شتعيدها، ي�شاحبها اأحيانًا 

م�شكالت يف تذكر املعلومات وترتيبها ويف مهارات التنظيم والتتابع.
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                                                     Surface Dyslexia                     الد�سلك�سيا ال�سطحية

اأحد اأنواع ع�شر القراءة وفقًا لنظرية ترى اأن هناك اأنواعًا خمتلفة من ع�شر القراءة هى: اأن 

ال�شخ�س امل�شاب بع�شر القراءة العميق يف مقدوره الو�شول اإىل املعنى لكنه لي�س يف مقدوره الو�شول 

اإىل النطق بينما امل�شاب بع�شر القراءة ال�شطحي يف مقدوره الو�شول اإىل النطق لكنه غري قادر علي 

الو�شول اإىل املعنى، فامل�شاب بع�شر القراءة ال�شطحي ي�شتطيع قراءة الكلمات غري املاألوفة واحلروف 

ن كلمة ذات معنى قراءة جيدة ويبدو اأنه ي�شتعمل م�شار القراءة ال�شوتي دون الداليل.  التي ال تكِوّ

                                           Phonological Dyslexia                    الد�سلك�سيا ال�سوتية

�شعوبة  يعاين  هنا  فامل�شاب  عديدة،  نواح  يف  العميق  القراءة  ع�شر  حالة  ت�شبه  احلالة  هذه 

القراءة  يف  مورفولوجية  اأخطاء  ارتكاب  اإىل  ومييل  عال  ب�شوت  املعنى  ذات  الكلمات  قــراءة  يف 

اأما يف حالة ع�شر القراءة  اأو يبدلها،  حيث يقراأ جذر الكلمة قراءة �شليمة لكنه يغفل اأي زيادات 

الفونولوجي)ال�شوتي( فاإن امل�شاب ال يرتكب اأخطاء داللية كما هو احلال فيما يتعلق بع�شر القراءة 

العميق اإ�شافة اإىل اأن م�شتوى قراءة امل�شاب بع�شر القراءة ال�شوتي يف جمملها اأعلى من ذوي ع�شر 

القراءة العميق.

                                           Deep Dyslexia                                                          الد�سلك�سيا العميقة

يف هذا النوع من الد�شلك�شيا يقراأ الفرد الكلمة لي�س وفقًا ملنطوقها بل وفقًا ملنطوق كلمة اأخرى 

اأبي�س وهذا النوع من االأخطاء ي�شمى اختالف  اأنها  م�شاركة لها يف املعنى فمثاًل يقراأ اأ�شود على 

قراءة داليل لوجود عالقة بني املثري واال�شتجابة والذين يعانون الد�شلك�شيا العميقة يقعون يف نوعني 

من االأخطاء هما:

يقروؤون  عندما  هنا  فاالأ�شخا�س   ، - Morphological Paralexia املوروفولوجي   اخللل 

كلمات ذات نهايات نحوية مييلون اإىل اإغفالها اأو اإىل ا�شتبدال نهايات اأخرى فمثاًل عندما 

يقروؤون كلمة  خبز يجعلونها خمبوزات.

، حيث مييل ذوو ع�شر القراءة  - Function Word Substitutions اإبدال وظيفة الكلمة
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العميق اإىل ا�شتبدال الكلمات النحوية الق�شرية بع�شها بالبع�س االآخر، فقد يقروؤون يف 

مثاًل على اأنها اإىل اأو هو على اأنها نحن.

                                   Acquired Dyslexia                            الد�سلك�سيا املكت�سبة

د�شلك�شيا مكت�شبة م�شطلح يطلقه العلماء لو�شف اإعاقة القراءة والكتابة التي تتم عن طريق 

االكت�شاب بعد الوالدة والتي تن�شاأ عن اإ�شابات الدماغ املكت�شبة.



الف�صل الثامن

حرف الذال
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- ذ –

Memory                                                      الذاكرة

القدرة على االحتفاظ مبا مر بالفرد وخربة من املعلومات ومواقف وخربات واأحداث خمتلفة 

 )Recall اأو كليًا )اال�شتدعاء   )Recognition ومتعددة وغريها، ثم ا�شتدعائه جزئيًا )التعرف 

وقت احلاجة اإليه �شواء اأكان ذلك ا�شتدعاء مت�شل�شاًل اأم ا�شتدعاء حر. وتتميز الذاكرة بالن�شاط 

منطقية،  لفظية  وذاكرة  عادية،  ذاكرة ح�شية  اإىل  النف�شي  للن�شاط  وفقًا  وتق�شم  املعريف،  العقلي 

وذاكرة انفعالية، اأما ت�شنيف الذاكرة وفقًا الأهداف الن�شاط فهي ذاكرة اإرادية وذاكرة ال اإرادية. 

اأما الذاكرة وفقًا ال�شتمرارية االحتفاظ مبادة الذاكرة فهي: الذاكرة احل�شية، والذاكرة ق�شرية 

املدى، والذاكرة طويلة املدى.

                                                 Short-Term Memory                             الذاكرة ق�سرية املدى

القدرة على االحتفاظ باملعلومة مدة ق�شرية تعّد بالثواين )اإذا مل ُتعد وتربط مبعلومات �شابقة 

بغر�س تخزينها(. وتعمل هذه الذاكرة على االإدراك والتف�شري احل�شي لتلك االأحداث التي ت�شتقبلها 

ثانيٍة          ع�شر  ثمانية  اإىل  ثانيٍة  من  معدودات  ثواين  تكون  قد  ق�شرية  فرتة  بها  وُيحتفظ  احلوا�س، 

(1 - 18( على اأال يزيد عدد العنا�شر املكونة لها عن خم�شة اأو �شتة عنا�شر اإذ اإن �شعة هذه الذاكرة 

تعد حمدودة، ولكن هذه العنا�شر ميكن اأن تزيد وفقًا ملا ميكن اأن يوجد بينها من متاثل. ويعد �شماع 

الفرد لقائمة ببع�س االأ�شماء اأو املفردات اأو االأرقام اأو احلروف ثم ترديدها مثااًل جيدًا لذلك.

  Long-Term Memory                      الذاكرة طويلة املدى

القدرة على االحتفاظ باملعلومات مدة طويلة ترتاوح بني اأيام وع�شرات ال�شنني. تعد هذه الذاكرة 

املعلومات من  تنتقل  اأن  للمعلومات. وميكن  دائمًا  تعد خمزنًا  اإنها  �شعة غري حمدودة حيث  ذات 

الذاكرة ق�شرية املدى اإىل الذاكرة طويلة املدى عندما يريد الفرد اأن يحتفظ بتلك املعلومات فرتة 

طويلة. لذلك يخزن فيها الّتخزين الّنهائي ال الّتخزين املرحلي كما هو احلال يف الّذاكرة احل�ّشّية 

والق�شرية املدى والعاملة فهي على عك�س غريها تعد م�شتقّر املعلومات النهائّي ال ممرًا له .
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 Working Memory                   الذاكرة العاملة

القدرة على التحكم يف حمتوى الذاكرة ق�شرية املدى وتغيريه. وتعمل الّذاكرة العاملة بطريقٍة 

دينامّيٍة ن�شطٍة من خالل الرّتكيز التزامني على متطلبات عملّيات الّتجهيز والّتخزين حيث تعمل 

على حتويل املعلومات من الّذاكرة ق�شرية املدى اإىل الّذاكرة طويلة املدى، وتوؤدي دورها البارز من 

خالل عمل كمّيٍة �شغريٍة من املعلومات لتجهيزها، وتعمل على تكاملها ومعاجلتها مع معلوماٍت اأخرى 

اإ�شافية؛ لتعطينا موقفًا تكاملّيًا يتنا�شب وطبيعة املوقف ومتطّلباته. والفرق بني الّذاكرة ق�شرية 

املدى والّذاكرة العاملة من حيث وظيفة كٍلّ منهما، فوظيفة الّذاكرة ق�شرية املدى حمل املعلومات 

التي تتطّلب ا�شتجابًة حلظّيًة وا�شتيعاب املعلومات ال�شرورّية التي ي�شتقبلها الفرد يف اأثناء احلديث 

بتف�شري  العاملة  الّذاكرة  تهتم  بينما  القراءة،  اأو  احلديث  متابعة  ا�شتمرارّية  اأجل  من  القراءة  اأو 

لالأن�شطة  اأهمّيٍة  ذات  وهي  ال�ّشابقة  املعلومات  مع  احلالّية  املعلومات  وترابط  وتكاملها  املعلومات 

الّناقد وا�شتقاق  املعرفّية ذات امل�شتوى االأعلى مثل الفهم القرائي واال�شتدالل الريا�شي والّتفكري 

املعاين .

  Semantic Memory                                           ذاكرة الأحداث الدللية

الوظيفة املعرفية التي ي�شرتجع بها ا�شرتجاع الفرد: الرموز، والكلمات، واملفاهيم، والقواعد، 

التكيف  تواجهه، وحتقيق  التي  امل�شكالت  بهدف حل خمتلف  واللغة؛  املجردة،  واالأفكار  واملبادئ، 

حوله  من  بالعامل  بل  فقط  للفرد   �شخ�شي  هو  مبا  تخت�س  وال  عامة.  ب�شفة  حياته  يف  والتوافق 

كذلك.

 Episodic Memory                   ذاكرة اخلربات ال�سخ�سية

اأحد اأق�شام الذاكرة طويلة املدى التي تخت�س باملعلومات عن االأحداث، واخلربات الراهنة، اأو 

ال�شابقة، والعالقات فيما بينها، وبالتايل فهي ذاكرة تتعلق مبا�شرة مبختلف االأحداث واخلربات 

)العامة، اأو ال�شخ�شية( يف حياتنا اليومية. 
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 Visual Memory                                     الذاكرة الب�سرية

القدرة على ا�شتدعاء املعلومات الب�شرية التي ُح�شل عليها �شابقًا. وهذه القدرة �شرورية لتعلم 

القراءة وتاأدية اأنواع خمتلفة من املهارات التعليمية التجريدية. ولذلك يجب تقييم قدرة االأطفال 

على التذكر الب�شري وتدريب الذين يفتقرون اإليها با�شتخدام اأ�شاليب متنوعة مثل: معرفة ال�شيء 

الذي فقد من جمموعة اأ�شياء روؤيت، وتذكر االأ�شياء التي روؤيت على بطاقات اأو يف كتاب، وتقليد 

االأمناط ب�شريًا..اإلخ.

                                                                                  Phonological Memory                                      الذاكرة الفونولوجية

الذاكرة ال�شوتية هي القدرة على ترميز املعلومات ال�شوتية ترميزًا موؤقتًا يف الذاكرة ق�شرية 

املدى اأو الذاكرة العاملة. فعندما نريد اأن نتذكر رقم هاتف فاإننا نخزنه يف الذاكرة العاملة تخزينًا 

موؤقتًا ولكن التخزين يكون عن طريق التمثيل ال�شوتي- ولي�س ال�شوري- لالأرقام، ففي هذه احلالة 

بهذه  اأ�شاًل  خزن  حيث  له  ال�شوتي  التمثيل  نتذكر  ما  بقدر  الرقم  �شكل  نتذكر  ال  نحن-غالبًا- 

الطريقة.

                                                                                         Auditory Memory                             الذاكرة ال�سمعية

الذاكرة ال�شمعية هي القدرة على تخزين ما ي�شمعه الفرد من مثريات اأو معلومات وا�شرتجاعها. 

اأن�شطة  بعدة  القيام  عمومًا  الفرد  اأو  الطفل   اإىل  يطلب  اأن  خالل  من  ال�شمعية  الذاكرة  وتقا�س 

متتابعة، اأو يف الوقت نف�شه، اأو تكليفه مبجموعة من التعليمات املتتالية، اأو اإعطائه عدد من احلقائق 

املتباينة.

ومن االأمثلة على هذه القدرة معرفة احلروف االأبجدية اأو االأرقام اأو اأ�شهر ال�شنة اأو اأيام االأ�شبوع 

متنوعة  تدريبية  واأ�شاليب  اأن�شطة  با�شتخدام  االأطفال  لدى  القدرة  هذه  تطوير  وميكن  بالرتتيب. 

منها: تنفيذ التعليمات، وترديد االأنا�شيد، االأغاين، االأرقام، واحلروف، والرموز...اإلخ.
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 Sensory Memory                                   الّذاكرة احل�ّسّية

اإعطائها  من  الّدماغ  متّكن  للحظٍة  اإليها  القادمة  املثريات  خزن  على  احل�ّشّية  الّذاكرة  تعمل 

التاأويل املالئم والعمل على ت�شنيفها حيث تقدر حلظة مكوث اأثر الّذاكرة يف ال�ّشجل احل�ّشي من 

اأجزاء من الثانية اإىل ب�شع ثوانٍ  بعد ذلك ير�شل ع�شو احل�ّس باالأثر احل�ّشي اإىل املكان الذي يخزن 

فيه وما يجدر قوله اأّن لكّل حا�ّشٍة من حوا�س االإن�شان �شجاًل ح�شيًا خا�شًا به قادٌر على خزن قدٍر 

كبرٍي ن�شبّيًا من املنبهات احل�ّشّية.

                                                   Motor Memory                               الذاكرة احلركية

احلروف  تكوينات  تذكر  على  القدرة  وتعد  املتمايزة.  احلركية  االأمناط  ا�شتعادة  على  القدرة 

والعزف على اأوتار البيانو اأمثلة ذلك. واالأطفال الذين لديهم اأوجه ق�شور يف الذاكرة احلركية قد 

تكون لديهم متاعب فى الكتابة.

Intelligence                                                      الذكاء

من  والتعلم  اجلديدة  واالأو�شاع  للحاالت  ب�شرعة  والتكيف  واال�شتيعاب،  الفهم  على  القدرة 

اخلربات والتجارب. وهو كذلك: درجة القدرة كما تبدو من خالل اأداء الفرد يف االختبارات املعدة 

بهدف قيا�س م�شتوى النمو العقلي.
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- ر –

                                                  Adjustment Reactions                            ردود اأفعال التوافق

تن�شاأ عن حماوالت  التي  ال�شخ�شية  النف�شي يطلق على بع�س ا�شطرابات  م�شطلح يف الطب 

ال�شخ�س اأن يوفق بينه وبني املواقف املتعار�شة.

Spelling                        الر�سم الإمالئي/ الكتابي

نق�شد بالر�شم االإمالئي الرموز التي ن�شتعملها للكتابة )من حروف وحركات( والقواعد التي 

الهمزة  اإذا عدونا  29 حرًفا  اأو   28 العربية على  وتعتمد  الرموز مع بع�شها.  ن�شتعملها لدمج هذه 

حرًفا. ون�شتعمل حرفني من هذه احلروف لريمز اإىل �شامت واإىل حركة طويلة وهما الياء والواو 

اإىل  ترمز  فهي  البقية  واأّما  الو�شل،  همزة  لر�شم  اأي�شا  ت�شتعمل  “ا” التي  املد  “ي” “و” واألف 
ال�شوامت. ويجب اأن ن�شري اإىل اأن االألف املق�شورة وهي ترمز لل�شوت نف�شه، الذي ترمز له األف 

املد ال تعد حرًفا، وهذه واحدة من م�شكالت عّدة يف االإمالء العربي. ومن املع�شالت االأخرى اخللط 

بني الهمزة واالألف بني املخت�شني وغري املخت�شني. وامل�شكلة االأخرى هي عدم عد الهمزة حرًفا 

رغم اأنها من اأكرث احلروف اإ�شكااًل على االإطالق لدى املتعلمني .

 Diagraph                             الرمز / احلرف الكتابي

   اأ�شغر وحدة كتابية لها �شوت دال عليه. ويعد النظام الكتابي يف اللغة العربية من االأنظمة 

لل�شوت  واحــدًا  )حرفًا(  كتابيًا  �شكاًل  النظام  هذا  يوفر  حيث  التعقيد،  من  تخلو  التي  الب�شيطة 

الواحد. ورغم حدوث نوع من التغيري يف �شكل بع�س احلروف وفق موقعها يف الكلمة، اإال اأن هذا 

التغري يعد ثابتًا ومن ال�شهل تعلمه. يف مقابل ذلك جند يف الكثري من اللغات �شورًا خمتلفة )اأحرفا 

خمتلفة( للفونيم الواحد مما ي�شكل �شعوبة خا�شة يف القراءة .
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Rhyme                                ال�سجع

ا�شرتاك كلمتني يف اأ�شوات املقطع االأخري لكل منهما.

 Academic Record                     سجل التح�سيل�

�شجل يّبني م�شتوى التلميذ بتدوين درجاته يف االختبارات اأو تقديرات املعلمني اأو كليهما. 

Activity Record                                     سجل ن�ساط�

�شجل يو�شح االأن�شطة التي يقوم بها التلميذ خارج حجرات الدرا�شة.

Record Behaviour-Description              سجل ال�سلوك�

�شجل تدون فيه بيانات ت�شجياًل ق�ش�شيًا يحكي بدقة طريقة �شلوك التلميذ واجتاهاته داخل 

املدر�شة وخارجها.

Speed of Access to Lexical Memory       سرعة النفاذ اإىل املعجم اللغوي�

القدرة على ا�شرتجاع الرموز ال�شوتية من القامو�س اللغوي املخزنة يف الذاكرة طويلة املدى. 

مهارة الفرد يف اإمتام مهام اال�شرتجاع وال �شيما مهام الت�شمية ل�شل�شة من االأرقام اأو االأحرف اأو 

تعرف  على  بقدرته  مرتبطة  لت�شميتها  امل�شتغرق  بالوقت  تقا�س  التي  املعروفة  االأ�شكال  اأو  االألــوان 

الكلمات املطبوعة.

                                                 Attention Span                                              سعة النتباه�

م�شطلح يطلق على املدة التي ي�شتطيع  فيها ال�شخ�س الرتكيز على ن�شاط ما ب�شفة م�شتمرة، 

وهذا اللفظ يطلق على االأطفال الذين ي�شاهدون برامج التلفزيون مدة طويلة فيقلل �شعة االنتباه 

عندهم.
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 Reading Span                                               سعة قرائية�

عدد الكلمات التي ميكن للقارئ اإدراكها مبجرد النظر .

Brain Attack (Stroke (                               سكتة دماغية�

اإ�شابة اأو تلف يف الدماغ يحدث اإما بتمزق فى وعاء دموى مع نزيف فى الدماغ اأو ان�شداد يف 

ال�شكتات  اأن حتدث  الن�شيج. وميكن  اإىل  الدم واالأك�شوجني  الوعاء الدموى والذي يقلل من تدفق 

الدماغية عند الوالدة اأو قبلها وفى اأي وقت يف اأثناء مرحلة الطفولة، وترتبط عموًما بحاالت طبية 

ميكن  الدماغية  وال�شكتات  القلب.  �شمامات  يف  م�شكالت  اأو  اللوكيميا،  اأو  الدم،  فقر  مثل  معينة 

االأوعية  اأحد  ات�شاع مر�شي يف  الدماغ مثل  الدموية فى  باالأوعية  ا ب�شبب ت�شوهات  اأي�شً اأن حتدث 

الدماغ  واحد من  الغالب بجانب  يكون يف  الدماغية  ال�شكتة  ب�شبب  الذى يحدث  ال�شرر  الدموية. 

وبذلك  تظهر النتائج الع�شبية يف جانب واحد.

                                                  Behaviour                                             سلوك�

اال�شتجابة الكلية التي يبديها كائن حي اإزاء اأي موقف يواجهه.

 Problem Behaviour                                  سلوك ُم�ْسِكل�

�شلوك مناف ملا درج عليه املجتمع، ومن ثم يخلق م�شكلة اإما للفرد نف�شه اأو للمجتمع .

 Oppositional Behaviour                 ال�سلوك العرتا�سي

عدم تنفيذ ما يطلبه �شخ�س اآخر )مثل املعلم( وت�شمي اأي�شًا عدم املطاوعة .

  The Stern Structural Programme Series       سل�سلة برامج �سترين البنائية�

�ــشــتــرين وجولد                                      مــن  كــل  طـــوره  وقـــد  الــبــنــائــيــة«  �ــشــتــرين  »ب�شل�شلة  الــربنــامــج  هـــذا  يــعــرف 

(Stern & Gould 1965(، ويخ�ش�س هذا الربنامج لتعليم القراءة للمبتدئني، كما يعتمد على 
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الطريقة ال�شوتية التحليلية، حيث يدرب الطفل يف البداية على الكلمة كاملة ويالحظ فونيم معينًا 

يف الكلمة.

 Guiding Question                    سوؤال موجه�

�شوؤال يوجهه املعلم اإىل التلميذ الإثارة اهتمامه يف اأثناء التعلم. 

Admission Age                                      سن القبول�

العمر الزمني الذي يقبل على اأ�شا�شه التلميذ يف �شف معني باملدر�شة اأو يف مرحلة من مراحل 

التعليم.

Environmental Control                    )ال�سيطرة البيئية )�سبط البيئة

اأف�شل  تعليمية  بيئة  ولتهيئة  وال�شائك  الزائد  ال�شلوك  تقليل  اأجل  من  ال�شفية  البيئة  تنظيم 

م�شتخدمًا اأ�شاليب لذلك منها االأن�شطة ق�شرية املدى، وا�شتخدام مهمات تعليمية جديدة.

                                                        Cerebral Dominance                       ال�سيطرة الدماغية

من احلقائق املعروفة حاليًا اأن ن�شفي الكرة الدماغيني يقومان بوظائف خمتلفة رغم اأن كاًل 

 )Left Brain( منهما يكمل عمل االآخر وين�شق معه. فالن�شف االأي�شر الذي ي�شمى بالدماغ االأي�شر

ينظم الوظائف ذات العالقة باللغة، والدماغ االأمين )Right Brain( ينظم الوظائف غري اللغوية 

م�شطلح  وي�شتخدم  املو�شيقية.  والقدرات  الفراغي،  والوعي  واحل�شاب،  الب�شري،  االإدراك  مثل 

ال�شيطرة الدماغية لالإ�شارة اإىل اأداء كل من ن�شفي الكرة الدماغيني بوظائفه اأداء فاعاًل.
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Validity                                           ال�سدق

اأعد لقيا�شه، وهناك عدة طرائق للتحقق من  اأن يقي�س االختبار ما  ويق�شد ب�شدق االختبار 

�شدق االختبار.

 Norms Validity                                سدق معايري التقنن�

اأن تكون معايري التقنني منبثقة من جمموعة مقارنة منا�شبة، وذلك باأن تكون خلفيتها  يجب 

من  العديد  فاإن  احلظ  ل�شوء  ولكن  كبرية  درجة  اإىل  مت�شابهة  والتعليمية  والثقافية  االجتماعية 

�شمانات  وجود  ي�شتدعي  مما  والثبات،  ال�شدق  ل�شفتي  وتفتقر  معياريًا  �شعيفة  تعد  االختبارات 

كافية جلودة هذه االختبارات فكون االختبار من�شورًا ال يعني بال�شرورة اأنه جيد وموثوق.

Content Validity                                          سدق املحتوى�

ينحدران  ال�شدق  من  �شكالن  وهناك  لقيا�شه،  و�شع  الذي  املحتوى  االختبار  يقي�س  اأن  يعني 

اأن ظاهر االختبار يقي�س ال�شمة املو�شوع  من �شدق املحتوى هما: ال�شدق الظاهري: ويق�شد به 

لقيا�شها كاأن حتكم على اختبار لقيا�س الريا�شيات من خالل النظرة الظاهرية له، واأما ال�شدق 

االآخر فهو ال�شدق العيني: ويق�شد به متثيل جوانب ال�شمة املقا�شة يف االختبار جمعيها من دون 

اأن تت�شف ب�شدق  اأنواع االختبارات التي يجب  اأن يركز على جانب ويهمل جانبًا اآخر، ومن اأهم 

املحتوى اختبارات التح�شيل.

 Criterion Validity                                         سدق املحك�

الفرد على اختبار جديد  ال�شدق بح�شاب معامل االرتباط بني عالمة  النوع من  يح�شب هذا 

يقي�س �شمة معينة، واأدائه على اختبار اآخر ثبت �شدقه وثباته يقي�س ال�شمة نف�شها، واإذا كانت درجة 

االرتباط عالية )قريبة من 1( حينها ميكننا القول اإن االختبار اجلديد يقي�س تلك ال�شمة ب�شدق 

وبالتايل ميكن االعتماد عليه يف قيا�س تلك ال�شمة.
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Construct Validity                                    سدق البناء�

الذكاء واالإبداع  النف�شية كاختبارات  النوع من ال�شدق يف االختبارات  عادة ما ي�شتخدم هذا 

وال�شخ�شية وغريها، وهذا ال�شدق يهتم مبدى متثيل االختبار للبناء النف�شي املراد قيا�شه، والبناء 

النف�شي كما هو معروف مفهوم ال ميكن روؤيته اأو ت�شخي�شه بطريقة مبا�شرة ولكننا نفرت�س وجود 

�شدق  ال�شدق  من  النوع  هذا  على  البع�س  يطلق  ولذلك  اآثارها،  روؤية  باإمكاننا  الأنه  االأبنية  تلك 

اأنها تتعلق  املفهوم، ويتم التو�شل اإىل �شدق البناء من خالل االرتباط باختبارات اأخرى يفرت�س 

بنف�س البناء النظري.

Epilepsy                                                   ال�سرع

حالة بدنية ينتج عنها �شحنات كهربية غري منتظمة يف املخ ولها اأنواع كثرية وكثري منها �شببه 

اإ�شابات الراأ�س.

                                                    Reading Epilepsy                    سرع القراءة�

القراءة  لديهم  تولد  حيث  الــقــراءة،  ا�شطرابات  ذوى  املراهقني  لدى  ت�شنجي  ا�شطراب     

اأو ترتبط با�شطراب  اأنها ناجتة عن  الندرة ويبدو  بالغة  انقبا�شات معقدة جزئية. وهذه احلالة 

القراءة بيد اأنها لي�شت �شببًا.

   Morphology                                 سرف�

حتويل االأ�شل الواحد اإىل اأمثلة خمتلفة ملعان مق�شودة، ال حت�شل تلك املعاين اإال بهذا التغيري. 

)اْقَطْع(،  واالأمر:  )َيْقَطُع(،  وامل�شارع  )َقَطَع(،  املا�شي  الفعل  اإىل  امل�شدر)قْطع(  كتحويل  وذلك 

وغريها مما ميكن اأن نتو�شل اإليه من م�شتقات تت�شرف عن الكلمة االأ�شل كا�شم الفاعل، وا�شم 

املفعول، وال�شفة امل�شبهة، وغريها.

 Thinking Difficulties                   سعوبات الّتفكري�

خلل يعيق الن�شاط العقلي الذي نكت�شب من خالله معارفنا ونحل م�شكالتنا، ويظهر ال�شلوك 
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االإن�شاين ظهورًا منطقيًا ومعقواًل، وقد يكون هذا اخللل متمثاًل يف: اال�شتقراء، واال�شتنتاج، والتمييز، 

والتحليل، والتقييم، والتخطيط، والتخيل، واإ�شدار االأحكام. ولقد و�شفه البع�س باأنه ن�شاط عقلي 

رمزي بينما و�شفه اآخرون على اأنه ن�شاط عقلي ت�شوري، يف حني و�شفه اآخرون على اأنه حركات 

ع�شلية تقوم بها اأع�شاء النطق، وكاأن التفكري لغة �شامتة بينما راآها علماء النف�س املعريف على اأنه 

عمليات معاجلة للتمثيالت العقلية. 

Learning Disabilities                       سعوبات التعلم�

االأفراد.  بع�س  لدى  املوجودة  املتجان�شة  وغري  املختلفة  النمائية  اال�شطرابات  من  جمموعة 

ترجع هذه اال�شطرابات الذاتية )املوجودة داخل االأفراد( اإىل ق�شور وظيفي يف اجلهاز الع�شبي 

املركزي يوؤثر �شلبًا على قدرتهم يف ا�شتقبال املعلومات والتعامل معها والتعبري عنها، مما ي�شبب 

لهم �شعوبات يف القدرة على: الكالم واالإ�شغاء والقراءة، والكتابة، والفهم ، والتهجئة، واال�شتدالل 

اأخرى مثل: االنتباه، والذاكرة، والتفكري،  توؤثر تلك ال�شعوبات �شلبًا على جوانب  واحل�شاب، كما 

واملهارات االجتماعية، والنمو االنفعايل.

                                           Academic Learning Disabilities             سعوبات التعلم الأكادميية�

املدر�شة.  عمر  يف  االأطفال  لدى  تظهر  التي  امل�شكالت  عن  عبارة  االأكادميية  التعلم  �شعوبات 

وال�شعوبات  بالقراءة،  اخلا�شة  ال�شعوبات  على  االأكادميية  التعلم  �شعوبات  م�شطلح  وي�شتمل 

اخلا�شة بالكتابة، وال�شعوبات اخلا�شة بالتهجئة والتعبري الكتابي، وال�شعوبات اخلا�شة باحل�شاب. 

وي�شتخدم هذا اال�شطالح لو�شف االأطفال الذين يظهرون تباينًا كبريًا بني قدرتهم الكامنة على 

بالتعليم  تزويدهم  بعد  حتى  ال�شابقة  املجاالت  يف  االأكادميي  حت�شيلهم  وبني  )الذكاء(  التعلم 

كاالنتباه،  النمائية،  التعلم  ب�شعوبات  كبري  حد  اإىل  ال�شعوبات  هذه  وترتبط  املنا�شب،  املدر�شي 

واالإدراك، والذاكرة، والتفكري.

                                   Development Learning Disabilities                     سعوبات التعلم النمائية�

املتعلقة  املعرفية  العمليات  يف  تتمثل  التي  الدرا�شية  قبل  ما  العمليات  تتناول  التي  ال�شعوبات 

باالنتباه، واالإدراك، والذاكرة، والتفكري، واللغة ال�شفهية، وهذه العمليات ت�شكل اأهم االأ�ش�س التي 

يقوم عليها الن�شاط العقلي املعريف للفرد، ومن ثم فاإن اأي ا�شطراب اأو خلل ي�شيب واحدة اأو اأكرث 
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من هذه العمليات يفرز بال�شرورة العديد من ال�شعوبات الالحقة، وميكن اأن تظهر هذه ال�شعوبات 

لدى الطفل يف �شن دخول املدر�شة.

Receptive Language  Difficulties                      سعوبات ال�ستقبال اللغوي�

كذلك  وتعرف  اال�شتماع(.  )اأو  املنطوقة  للغة  االآخرين  فهم  باأنها  اال�شتقبالية  اللغة  ُتعرف 

باأنها العملية التي تت�شمن فهم الرموز اللفظية. وتعد املهارات يف ا�شتقبال اللغة متطلبات �شابقة 

لنمو اللغة التعبريية. واالأطفال الذين يعانون ا�شطرابات يف اللغة اال�شتقبالية يتمكنون من �شماع 

 Receptive( كالم االآخرين ولكنهم ال يفهمون معناه، وت�شمى هذه احلالة باحلب�شة اال�شتقبالية

.(Aphasia

من  اأي  يف  ال�شعوبات  تواجههم  قد  اال�شتقبالية  اللغة  يف  �شعوبات  يعانون  الذين  واالأطفال 

املهارات الفرعية للغة اال�شتقبالية. فقد يجد بع�س االأطفال �شعوبة يف متيز النغمات، بينما يجد 

البع�س االآخر �شعوبة يف متييز اأ�شوات االآخرين املنفردة، اأو التمييز بني اأجزاء الكلمة. وقد ال تكون 

جمموعة اأخرى من االأطفال قادرة على فهم معنى كلمات منفردة، يف حني اأن بع�شهم قد يواجه 

م�شكالت يف وحدات الكالم االأكرث تعقيدًا كاجُلمل.

                                                   Expressive Language Difficulties                سعوبات التعبري اللغوي�

ُتعد اللغة التعبريية اإحدى مكونات اللغة )اإذ تتكون اللغة من اللغة التعبريية واللغة اال�شتقبالية(. 

وتعرف اللغة التعبريية باأنها ذلك النظام ال�شوتي االعتباطي الذي ي�شتخدمه املتحدث للتوا�شل مع 

االآخرين. وتعرف اأي�شًا باأنها العملية التي تت�شمن اإنتاج اللغة )اأو اإنتاج الكالم( واال�شطراب يف 

.(Expressive Aphasia( هذه العملية يدعي احلب�شة التعبريية

  Dyspraxia       سعوبة التاآزر احلركي “الد�سرباك�سيا”النمائي�

تنظيم  ويف  احلركي  التاآزر  يف  الفرد  قــدرة  على  توؤثر  التي  اخلا�شة  التعلم  �شعوبات  اإحــدى 

احلركات الدقيقة وغري الدقيقة. وتوؤثر �شعوبة التاآزر احلركي النمائي على اكت�شاب الطفل مهارات 

القراءة  مهارات  اكت�شاب  ويف  التعلم  عملية  يف  م�شكالت  اإىل  يوؤدي  الذي  االأمر  اليدوية،  الكتابة 

والكتابة والتهجئة .



125 ح������رف ال�������س���اداجل���زء الأول: امل�س�ط��ل�ح���ات

�سعوبة التجريد والت�سميم واكت�ساب املفاهيم 

 Abstracting Generalizing and Conceptualizing Difficulties

 Thornton شعوبة التجريد والت�شميم واكت�شاب املفاهيم اأحد اأهم االأبعاد يف ت�شنيف ثورنتون�

عام  و�شعه  والــذي  االبتدائية  املرحلة  يف  االأطفال  لدى  احل�شاب  يف  التعلم  �شعوبات  لت�شخي�س 

1983م فالتفكري الكمي والتفكري التجريدي تكون اأن�شطة مهمة للنجاح يف الريا�شيات، والتالميذ 

ا�شتنتاج وتقدمي ت�شميمات  القادرين على تعلم احل�شاب غالبًا ما يكونون غري قادرين على  غري 

�شكلية هامة لعالقات االأعداد وغري قادرين على حل م�شائل على منط االأمثلة وبطيئي التفكري يف 

اال�شتنتاج يف البيانات املعطاة لهم.

                                                 Consonants                                    ال�سوامت

االأ�شوات التي ال ي�شدر عن اإخراجها ت�شييق اأو غلق ملخرج الهواء، مثل �شوت احلرف )ف( 

يف كلمة )ِدْفء(.

Vowels                                                    ال�سوائت

ال�شوائت هي احلركات. وت�شم ال�شوائت يف العربية احلركات الثالث الق�شرية واحلركات 

الطويلة الثالث، واالأ�شوات الباقية �شوامت .

                                             Orthographic Image            ال�سورة الإمالئية

�شورة / �شكل كتابة كلمة ما .

                                                         Mental Image                                            ال�سورة الذهنية

ال�شورة التي ير�شمها االإن�شان ل�شيء ما مثل �شكل كتابة كلمة.
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 Phoneme               ال�سوت / الوحدة ال�سوتية / الفونيم

اأ�شغر وحدة �شوتية م�شموعة يف الكلمة، ولها وظيفة داللية، اأي اأنها ت�شتعمل لتغيري معنى كلمة 

يف اللغة التي هي جزء منها. وهذا التعريف نختلف فيه مع بع�س الرتبويني مثل التعريف املعتمد 

يف املنهج ال�شامل، فقد عّرف املنهج ال�شامل احلرف بال�شوت ال�شامت )مثل �شوت احلرف �س(، 

وعّرف ال�شوت باحلركة الق�شرية اأو الطويلة. 



الف�صل الثاين ع�صر

حرف ال�صاد

�س



128



129 ح������رف ال�������س���اداجل���زء الأول: امل�س�ط��ل�ح���ات

- �س –

Behaviour Control                             سبط ال�سلوك�

جمموعة من االأ�شاليب والطرائق امل�شتخدمة يف تغيري �شلوك الفرد اأو التحكم فيه، مثال ذلك 

اأ�شلوب تعديل ال�شلوك.

                                           Poor Social Perception                     سعف الإدراك الجتماعي�

املواقف  اأو  الرموز  اأو  الــدالالت  اأو  املوؤ�شرات  فهم  على  القدرة  االجتماعي  ــاالإدراك  ب يق�شد 

االجتماعية، اإىل جانب احل�شا�شية االجتماعية مل�شاعر االآخرين. والطالب الذين لديهم م�شكالت 

يف االإدراك االجتماعي يكون اأداوؤهم وردود اأفعالهم يف خمتلف اأنواع االأن�شطة االجتماعية اأقل من 

اأقرانهم يف مثل هذه املواقف. حيث تعك�س ا�شتجاباتهم �شوء التقدير. وعدم  اأفعال  م�شتوى ردود 

املواقف  تعك�شه  الذي  ال�شائد،  املناخ االجتماعي  االنفعايل، وفهم  الن�شج  اإىل  واالفتقار  املالءمة، 

االجتماعية املختلفة، كما اأنهم اأقل قدرة على التعبري عن مواقفهم.

                                   Poor General Coordination                   سعف التنا�سق العام�

�شمن  وي�شنف  التعلم.  �شعوبات  ذوي  الطلبة  خ�شائ�س  اأحــد  العام  التنا�شق  �شعف  ُيعد 

التعلم  �شعوبات  ذوي  الطلبة  بع�س  يواجه  وقد   )Motor Disorders( احلركية  اال�شطرابات 

م�شكالت يف ا�شتخدام الع�شالت الكبرية )الذي يبدو وا�شحًا من خالل قذف الكرة والتقاطها اأو 

القفز اأو ال�شري �شريًا اأخرق( اأو �شعوبات يف ا�شتخدام الع�شالت الدقيقة )مثل الق�س(. ورغم اأن 

�شعف التنا�شق العام لدى هوؤالء الطلبة فاإنه ال يعد �شببًا يف حد ذاته يف �شعوبات التعلم لديهم، اإال 

اأنه قد يعيقهم عن القيام بن�شاطاتهم املدر�شية.
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الف�صل الثالث ع�صر

حرف الطاء

ط
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- ط –

Stimulus Nature                                          طبيعة املنّبه

، ومنها ما هو  تختلف املنّبهات باختالف اإح�شا�شاتنا وقنوات اإدراكنا فمن املنّبهات ما هو �شمعٌيّ

ب�شري اأو مل�شي اأو �شمي، فيختلف انتباه الفرد نحو هذه املثريات باختالف طبيعة اإدراكها فاملنبهات 

ال�ّشمعّية تختلف عن املنبهات الب�شرّية اأو اللم�شّية اأو ال�ّشمّية وهكذا.

                                                 Pitch                         طبقة ال�سوت / نغمة ال�سوت

)الرتدد(  م�شطلح  وي�شتخدم  انخفا�شه،  اأو  ال�شوت  ارتفاع  عن  للفرد  ال�شخ�شي  االنطباع 

كمرادف لذلك يف جمال علم النف�س. ويعد ا�شطراب طبقة ال�شوت واحدًا من ا�شطرابات ال�شوت: 

اأو  اأو رتيبًا )اأي ي�شري على وترية واحدة(  اأو منخف�شًا جدًا  حيث قد يظهر ال�شوت مرتفعًا جدًا 

منطيًا اأو يتغري مقامه وارتفاعه تغريًا غري عادي اأو يكون ذا طبقة متقطعة.

 Synthetic Phonics          الطريقة ال�سوتية/ اجلزئية الرتكيبية

واحلركات(  )ال�شّدة  والرموز  احلروف  اأ�شوات  بتدري�س  وتبداأ  القراءة،  تدري�س  طريقة  هي 

درا�شة كافية لتكوين كلمات تدمج فيها احلروف والرموز التي تعّلمها التلميذ .

 
 Test – Retest                طريقة الختبار واإعادة الختبار

على  تطبيقه  يعاد  ثم  عليه،  نتائجهم  وت�شحح  االأفــراد  على  االختبار  يطبق  الطريقة  يف هذه 

يف  املفحو�شني  نتائج  بني  االرتباط  معامل  ويح�شب  االأقــل،  على  اأ�شبوعني  بعد  اأنف�شهم  االأفــراد 

االختبار االأول )التطبيق االأول( ونتائجهم يف االختبار الثاين وذلك با�شتخدام معادلة “�شبريمان 

براون” ليكون معامل االرتباط هو نف�شه معامل الثبات وكلما كان معامل الثبات قريبًا من واحد 

�شحيح كانت الثقة باالختبار اأكرب .
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   Code-Emphasis Instruction        الطريقة اجلزئية )الرتميزية( يف تدري�س اللغة

   وفقًا لهذه الطريقة يف تعليم القراءة يركز على تعليم االأطفال مهارات الرتميز تركيزًا  مبا�شرًا 

على قاعدة اأن الطفل الذي ال ي�شتطيع تعرف الكلمات لن ي�شتوعب ما يقراأ. فالطفل يبداأ بتعلم ربط 

االأ�شوات باالأحرف. وي�شتهل هذا التدريب عادة بتطوير الوعي ال�شوتي الذي يعنى اإدراك اأ�شوات 

اللغة وفهم الوحدات ال�شوتية التي يتاألف منها الكالم، وياأخذ هذا التدريب الذي ي�شمى بالتدريب 

ال�شوتي �شكلني رئي�شني هما: )1( الطريقة التحليلية وت�شمل تعليم االأطفال مهارات جتزئة الكلمة 

االأطفال  تعليم  وت�شمل  الرتكيبية  الطريقة   )2( منها،  املكونة  ال�شوتية  العنا�شر  اإىل  حتليلها  اأو 

اأواًل ومن ثم دمج هذه العنا�شر ال�شوتية معًا لتكوين كلمة ذات  مهارات ربط االأحرف باأ�شواتها 

معنى. وبعد ذلك، يعمم الطفل نظام الرتميز الذي تعلمه فيتعرف الكلمات ب�شرعة وي�شر.

                                                 Whole Word Approach                                        الطريقة الكلية

طريقة لتدري�س القراءة تعتمد على تدري�س الكلمة وحدة كاملة، وبعدها يبداأ املعّلم والطالب يف 

جتريد احلروف املكونة لها، وعادة يركز يف كل در�س على جتريد حرف واحد.

 Whole-Language Instruction           الطريقة الكلية يف تدري�س اللغة

اللغوية  االأ�شكال  تكامل  االأخرى على  اللغوية  واملهارات  القراءة  تدري�س  املنحنى يف  يركز هذا 

جتنب  يجب   )1( االآتية:  املبادئ  اإىل  املنحى  هذا  وي�شتند  املنطوقة(.  واللغة  الكتابة،  )القراءة، 

جتزئة اللغة اإىل كلمات واأحرف واأ�شوات؛ الأنه يجعل التعليم اللغوي عدمي املعنى. )2( القراءة هي 

تكت�شب  واملكتوبة. )3(  باللغة املنطوقة  وثيقًا  ارتباطًا  لغوي متكامل، وهي ترتبط  جزء من نظام 

اللغة منطوقة كانت اأو مكتوبة من خالل اال�شتخدام الطبيعي لها .

 VAKT                  طريقة تعدد احلوا�س

   تعتمد هذه الطريقة على التعليم املتعدد احلوا�س اأي االعتماد على احلوا�س االأربعة: حا�شة 

Tactile يف تعلم  Kinesthetic واللم�س  Auditory واحلا�شة احلركية  Visual وال�شمع  الب�شر 

القراءة فا�شتخدام اأ�شلوب احلوا�س املتعددة يف التعليم �شوف يعزز من قدرة التلميذ على القراءة 

وي�شتخدم  الكلمة،  وي�شاهد  ال�شمع،  حا�شة  ي�شتخدم  وبهذا  الكلمة  التلميذ  ينطق  حيث  ويح�شنها، 
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حا�شة الب�شر، واأن يتتبع الكلمة وي�شتخدم احلا�شة احلركية، فاإذا تتبع الكلمة باإ�شبعه فاإنه ي�شتخدم 

حا�شة اللم�س )كريك، وكالفانت، 1988( وميكن تكرار هذه العملّية عّدة مراٍت حتى ي�شبح الّطالب 

قادرًا على قراءة الكلمة اأو الن�ّس املراد تعليمه قراءًة �شحيحًة .

                                                        Fernald method                                                    طريقة فرينالد

تطويٌر لطريقة )VAKT( تعدد احلوا�س التي طّورها  كل من جري�س فرينالد وهيلني كيلر عام 

 ،)Language Experience(  1920 وتقوم فكرة هذه الّطريقة على اأ�شا�س دمج اخلربة اللغوّية
التي  ة  اأن ميلوا ق�ش�شهم وخرباتهم اخلا�شّ الّتالميذ  اإىل  يطلب  متعّدد احلوا�س، حيث  باأ�شلوب 

�شيتعلمونها ثم بعد ذلك نحدد املفردات اأو اجلمل املراد تعليمها ثم ينطق االأطفال هذه الكلمات 

وي�شاهدونها يف اأثناء نطقها ثم تتبع هذه الكلمة باالإ�شبع، وبعده يطلب اإليهم اأن يكتبوا هذه الكلمة 

من الّذاكرة ثم العودة مل�شاهدة الكلمة ثانية، ثم قراءة الكلمة قراءة جهرّيًة اأمام املعلم. وما مييز 

هذه الّطريقة اأّنها تعتمد على الّطريقة الكلّية يف تدري�س املفردات، حيث يركز على الكلمة كاملًة ال 

على اأ�شواتها املكونة منها.

 Paird Reading                            طريقة القراءة املزدوجة

هذا  وي�شتخدم  القراءة،  يف  �شديدًة  �شعوباٍت  يعانون  الذين  الّطلبة  لتنا�شب  طــورت  طريقة 

االأ�شلوب نظام القراءة املتزامنة، حيث يقراأ كٌل من الّطالب واملعلم معًا )يف الوقت نف�شه( ب�شوٍت 

املعلم  فاإن �شوت  وتوافق  بان�شجام   والّطالب  املعلم  به  يقراأ  الذي  الوقت  �شريعة، ويف  عاٍل قراءة 

احد  ولعّل  ال�ّشطر   طول  على  باإ�شبعه  ميّر  باأن  اأي�شًا  الّطالب  ت�شجيع  مع  الّطالب  اأذن  اإىل  يوّجه 

اأهم اأهداف هذه الّطريقة هو قراءة اأكرب قدر ممكن  وحمتمل من �شفحات مادة القراءة يف وقت 

القراءة املخ�ش�س. 

Linguistic Method                             الطريقة اللغوية

ت�شتخدم طريقة الكلمة الكلية، يف بداية القراءة فتقدم الكلمات التي حتتوي على حرف علة 

ق�شري، وتتكون من حرف �شاكن حرف علة �شاكن وتختار الكلمات على اأ�شا�س النماذج املت�شابهة 

اللغة  اأ�شوات  بني  العالقة  التلميذ  يتعلم  اأن  ويجب   ،)cab، lab ، tab( قا�س(  قال،  )قلم،  مثل 

واحلروف اأو بني )الفونيم و�شكل احلرف(.
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                                           Problem-solving Method                      طريقة حل امل�سكالت

طريقة تت�شمن حتديد امل�شكلة و�شياغة فرو�س حللها واختبار �شحة الفرو�س قبل قبولها.

                                   A.B.C.Methods                     الطرائق الهجائية

االأطفال  �شغار  لتعليم  جمربة  ومنهاجية  وتعليمية،  تربوية،  طرائق  هي  الهجائية  الطرائق 

�شمعية  و�شائل  با�شتخدام  اأو  بوا�شطة معلم  وكتابة  لغوية، نطقًا  اأي جماعة  االأبجدية يف  احلروف 

وب�شرية معينة.

Clumsy Child                                         الطفل الأخرق

الطفل الذي تعوزه املهارات احلركية باملوازنة مع االأطفال يف مثل عمره، ويبدو الطفل مرتبكًا 

يف حركاته ويكرث لديه الوقوع يف االأخطاء والتعر�س للحوادث. فهو يك�شر االأ�شياء اأو ي�شكب ال�شوائل 

التي يحملها. ويزيد احتمال ظهور هذه امل�شكلة يف فرتات معينة من النمو مثل فرتة البلوغ حيث 

ومواقع  ج�شمه  بني  العالقة  حتديد  الطفل  على  ال�شعب  من  جتعل  زيــادة  االأطــراف  طول  يــزداد 

االأ�شياء، مما يزيد من احتمال ارتطامه باالأ�شياء من حوله. وميكن اأن تنتج م�شكلة اخلرق عن عدم 

ن�شج اجلهاز الع�شبي وعن م�شكالت يف تعلم املهارات احلركية املنا�شبة. ومهما كانت االأ�شباب فاإن 

هذه امل�شكلة توؤدي اإىل �شعوبات يف اللعب وقد ينتج عن ذلك م�شكالت يف التح�شيل.

Child with Special Needs                             الطفل ذو الحتياجات اخلا�سة

م�شطلح يدل على الطفل الذي يحتاج اإىل خدمات خا�شة ليتقدم.

                                                 Handicapped Child                                   الطفل املعوق

الطفل املعوق هو طفل م�شاب بعلة ج�شمية اأو عقلية اأو نف�شية اأو تربوية وهذه العلة تعوقه عن 

م�شاعدة  اإىل  معه  يحتاج  مما  املعتادة  والعقلية  البدنية  اأو  الذهنية  اأو  احليوية  بالوظائف  القيام 

االآخرين يف تفكريه اأو حركته اأو تعليمه اأو ن�شاطه مع رعاية خا�شة من اجلهات املختلفة توؤهله – 

ملواجهة احلياة.
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Talented Child                                               الطفل املوهوب

الطفل املوهوب هو طفل يتمايز عن اأقرانه من الفئة العمرية الواحدة ب�شرعة البديهة والذكاء 

و�شرعة التعلم والقدرة على الطالقة و�شرعة االإدراك والفهم والتفوق الدرا�شي اأو الفني، والن�شاط 

واالإبداع الفني اأو االأدبي اأو االكت�شاف واملهارة يف توظيف القدرات واالإمكانات ال�شخ�شية .

                                   Active Child                             الطفل الن�سط

فاأ�شبح  واملعلمات،  واملعلمني  واالأمهات  االآباء  خالل  من  ن�شمعه  هام  م�شطلح  الن�شط  الطفل 

�شفة تطلق على بع�س االأطفال ذوي احلركة الدائبة التي ال تكل وال متل وال تهداأ يف اأغلب االأوقات، 

وهو تعبري عن: اأفعال حركية عقلية اأو عقلية حركية يوؤديها الطفل يف حياته اليومية بدرجة ملحوظة 

عن اأقرانه يف �شنه.

 Early Childhood                                  الطفولة املبكرة

مرحلة مهمة من مراحل العمر والنمو النف�شي والبدين والعقلي، تبداأ من �شن املهد اإىل �شن ما 

قبل املدر�شة وت�شمى مرحلة ما قبل الكتابة اأو ما قبل املدر�شة، وتتميز تلك الفرتة با�شطراد مظاهر 

النمو اجل�شمي والعقلي واللغوي واالنفعايل عند االأطفال.

                                                                                                                                 Fluency                                      الطالقة

القدرة على القراءة بدّقٍة)Accuracy(  و�شرعة )Speed(. ونق�شد بـ )الدّقة(: �شّحة قراءة 

الكلمات، ونتعّرف ذلك من خالل القراءة اجلهرية. واملق�شود بـ )ال�شرعة(: �شرعة قراءة الكلمات 

واجُلَمل. كما ت�شمل الطالقُة القراءَة املعرّبة، كما لو كان القارئ يتكّلم مع متثيل املعنى.
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- ع –

Disability                                                          العجز

انحراف ع�شوي )ج�شمي( ، اأو نف�شي، اأو ع�شبي اأو عقلي يف هيئة الفرد اأو بنيته. وهذا العجز 

قد ي�شكل اإعاقة للفرد اأو ال ي�شكلها اعتمادًا على مدى توافق الفرد. وغالبًا ما ينظر املخت�شون اإىل 

كل من م�شطلحي العجز Disability واالإعاقة Handicap بو�شفهما مرتادفني بحيث ي�شتخدمان 

املعنى بنف�شه، ولكن هذا اأمر خال من الدقة: اإذ اإن م�شطلح االإعاقة ي�شتخدم يف احلقيقة لالإ�شارة 

اإىل االأثر الناجم عن العجز.

                                                 Dysmetria                           العجز عن متييز اأجزاء اجل�سم

عالمة اأو اإ�شارة خفيفة تدل على وجود تلف ب�شيط يف الدماغ بحيث يعاين الطفل امل�شاب به 

�شعوبة يف اأثناء اختباره ، فال ي�شتطيع توجيه اإ�شبعه اإىل اأنفه وعيناه مغلقتان.

  Dysplasia               عجز النمو

ا�شطراب منائي يف ال�شكل واحلجم وال �شيما يف م�شتوى اخللية .

 
 Reading Disabled                      ًالعاجزون قرائيا  

بذكاء  رغم متتعهم  القرائية.  قدراتهم  م�شتوى  منخف�شًا عن  القرائي  اأداوؤهــم  يعدون  الذين 

عال. ويكون اأداوؤهم منا�شبًا اأو جيدًا يف بقية املو�شوعات املدر�شية. ويكون اأداوؤهم القرائي متخلفًا 

عن اأقرانهم �شنتني اأو اأكرث .

   Inattention                       عجز النتباه

عدم وجود انتباه للمثري الرئي�س مو�شع االهتمام.
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                                                 Developmental Mathematical Disability       عجز الريا�سيات النمائي

واالكلكوليا   ،Dyscalculia )الدي�شكلكوليا  يف  واملتمثلة  احل�شابية  للمهارات  ملحوظ  عجز 

العالجية  لــالإجــراءات  اال�شتجابة  يف  نق�س  مع   )Anarithmia احل�شاب  عــدم  و   ،Aclculia
والرتبوية.

 Emotional Instability                      عدم ال�ستقرار النفعايل

عدم اال�شتقرار االنفعايل وانتقال الفرد من انفعال اإىل اآخر انتقااًل مفاجئًا وغري مربر، فهو 

نقي�س الثبات واال�شتقرار يف املزاج. وتطلق اأدبيات الرتبية اخلا�شة هذه ال�شفة على الطالب ذوي 

ال�شعوبات التعلمية وال�شلوكية .

 Elective Mutism                            )عدم الكالم )اخلر�س الختيارى

اأفرادًا  يختار  اأو  النا�س  مع  الكالم  عن  التوقف  اإىل  االأطفال  فيه  يلجاأ  انفعايل  ا�شطراب 

اأقرباء جًدا اأو ذوي خ�شو�شية فيما يتعلق به، وهذا العر�س اأو الظاهرة ال ترتبط بخ�شائ�س 

وحدة  ُيَكِونون  الذين  باالأ�شخا�س  ترتبط  التي  التعبريية  اللغة  اإىل  ذلك  يرجع  اإمنا  منائية، 

اللفظي. واحلوار  التفاعل 

                                                        Cluttering                                                        عدم انتظام الكالم

كالم �شريع واأمناط نطق ع�شبية توؤدى اإىل اختالط الكلمات وحذف مقاطع منها، مما يوؤدي 

اإىل م�شكالت يف الكالم. وميكن اأن يحدث عدم انتظام الكالم وحده اأو مرتبًطا با�شطرابات فى 

النطق، واللغة والتعلم واالنتباه.

 Dysfluency                                      عدم الطالقة اللغوية

عند  )احلب�شة(  الكالم  عن  والتوقف  ال�شوت  باحتبا�س  يتميز  الكالم  من  لنوع  خ�شائ�س 

والت�شوي�س  والتكرار  والرتدد  بالثاأثاأة  كالمهم  ويت�شف  التلعثم،  يعانون  الذين  االأفراد  بع�س 

الكالم. اإيقاع  يف 
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على  القدرة  فقد  الذي  والطفل  بالثاأثاأة  امل�شابني  االأطفال  كالم  مييز  اال�شطراب  وهذا 

الكالم.  تنغيم 

Motor Impersistence                         عدم توا�سل احلركة

من  عدد  وثمة  للعمر.  منا�شبة  زمنية  فرتة  احلركي  بالو�شع  االحتفاظ  على  القدرة  �شعف 

ال�شلوك ميكن مالحظته  اأن  االختبارات لها معايري مقننة تت�شل بالوقوف على قدم واحدة. بيد 

تلقائيًا خالل االختبارات الريا�شية.

                                            Negative Attributions                                     العزو ال�سلبي

من اجلدير بالذكر اأن اعتقاد الفرد حول االأ�شباب املختلفة التي تكمن خلف جناحه اأو ف�شله، 

وتوؤدى اإليه، وهو ما يعرف بالعزو، وقد وجد الباحثون ب�شورة ثابتة اأنه على العك�س من التالميذ 

الذين ال يعانون �شعوبات التعلم فاإن التالميذ ذوي �شعوبات التعلم ال يفاخرون بنجاحهم، ومييلون 

اإىل التقليل من �شاأن اإجنازاتهم املختلفة، كما مييلون اإىل تقبل امل�شوؤولية عن ف�شلهم، وميكن ملثل هذه 

االأ�شاليب املختلفة للعزو ال�شلبي اأن توؤدي اإىل اآثار مدمرة فيما يتعلق بفاعلية الذات االأكادميية.

                                   Dyskinesia                                 ع�سر احلركة

الت�شنجي، وحركات  بال�شلل املخي  م�شطلح ي�شتخدم لو�شف اال�شطرابات احلركية املرتبطة 

االرتعا�س واالرجتاف واالنقبا�س.

Dysponia                                             ع�سر/ ح�سرجة ال�سوت

اأو  احلنجرة  يف  اإ�شابات  اأو  ال�شوت  بحة  وتت�شمن  ال�شوت،  نوعية  يف  اال�شطراب  اإىل  ي�شري 

اللهاة. نادًرا ما تنتج عن ورم يف احلنجرة.

                                                 Dyslalia                                      ع�سر الكالم

اأحد ا�شطرابات النطق والكالم يتعلق مبخارج احلروف، وينتج عن �شوء ا�شتخدام اأجزاء جهاز 

الكالم اخلارجية، وال يرجع اإىل خلل يف اجلهاز الع�شبي املركزي.
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Dyslogia                                                 ع�سر التعبري

اأحد ا�شطرابات اللغة يتميز امل�شاب به بعدم القدرة على �شياغة اأفكاره اأو التعبري عنها تعبريًا 

�شحيحًا يف اأثناء الكالم. وهذه احلالة قد تكون م�شاحبة للتخلف العقلي اأو اال�شطراب االنفعايل 

. )Aphasia انظر كذلك(

                                   Dyscalculia                               ع�سر احل�ساب

�شعوبة تعلم منائية وال �شيما يف احل�شاب، تظهر يف �شورة عدم القدرة على التعامل مع االأعداد 

وا�شتيعاب قيمتها مما يوؤدي اإىل م�شكالت يف تعلم احلقائق املتعلقة باالأعداد وخطوات حل امل�شائل 

احل�شابية.

 Dysgraphia                                           ”ع�سر الكتابة “الد�سغرافيا

�شعوبة تعلم منائية وال �شيما يف الكتابة، تظهر على �شكل �شعوبات يف املهارات احلركية الدقيقة 

لدى الفرد الذي يعاين ع�شر الكتابة مما يعيق تقدم عملية الكتابة لديه. ويظهر ع�شر الكتابة يف 

�شكل: �شعوبات يف التهجئة، و�شعف الكتابة اليدوية، و�شعوبات يف التعبري الكتابي.

                                                                                                                                   Kinesthetic                                            ع�سلي

ما تقوم به الع�شالت، مثل ر�شم الكلمات بخط اليد.

 Phonology                                         علم الأ�سوات

الكلمات  تكوين  وظيفتها يف  ناحية  من  لغات خمتلفة  اأو  معينة  لغة  االأ�شوات يف  نظام  درا�شة 

اأي�شًا ا�شتعمااًل غري ا�شطالحي للداللة على  والقواعد التي حتكمها. وت�شتعمل الكلمة باالإنكليزية 

علم  عن  )الوظيفي(  االأ�شوات  علم  ويختلف  املعنى.  على  للداللة  الكالم  يف  االأ�شوات  ا�شتعمال 

ال�شوتيات)Phonetics(  الذي يدر�س تركيبة االأ�شوات وطريقة نطقها وتلقيها. 
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Linguistics                                 علم اللغويات

اأو  اللغة، وبنائها، ودالالتها  اللغة والكالم االإن�شاين. ويت�شمن درا�شة ن�شاأة  علم يهتم بدرا�شة 

معانيها.

                                           Neuropsychology                               علم النف�س الع�سبي

العلم الذي يهتم بدرا�شة العالقة بني اجلهاز الع�شبي املركزي وال�شلوك. ويوظف هذا العلم، 

االآونة  ويف  العالقة.  هذه  لتحليل  والنف�شية  الع�شبية  العلمية  املعرفة  اال�شم،  من  وا�شح  هو  كما 

االأخرية، ركزت بحوث علم النف�س الع�شبي على درا�شة االأ�ش�س الدماغية لل�شعوبات التعلمية على 

وجه التحديد. وقد طورت يف ال�شنوات القليلة املا�شية بع�س االختبارات لتقييم الوظائف الدماغية 

لدى االأطفال.

Development Psychology                           علم نف�س النمو

علم نف�س النمو هو علم يبحث يف درا�شة )االأ�ش�س واخل�شائ�س والظواهر( ذات ال�شلة الوثيقة 

بنمو الفرد اجل�شمي والعقلي والنف�شي واالنفعايل يف مراحل النمو املختلفة طوال حياته من الطفولة 

اإىل ال�شيخوخة.

                                            Mental Health                           علم ال�سحة النف�سية

اأنف�شهم وحت�شني ظروف  تنمية  النا�س على:  م�شاعدة  بهدف  النف�شية  للمعارف  تطبيقي  علم 

حياتهم، واأن يواجهوا ال�شعاب واالأزمات ب�شرب وثبات باأ�شاليب توافقية مبا�شرة.

                                   Punctuation                              عالمات الرتقيم

عالمات واإ�شارات تف�شل بني الكلمات اأو اجلمل، اأو تو�شع يف اآخر اجلمل للداللة على  انتهاء 

جملة، اأو ا�شتفهام اأو تعجب، اأو تف�شيل ملجمل ... اإلخ.
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Remediation                                                         العالج

املناطق  يف  الطالب  بتدريب  االأداء  يف  ت�شحيحه  اأو  الق�شور  الإ�شالح  م�شمم  تعليم  اأ�شلوب 

واالأجزاء التي تعاين الق�شور.

                                                   Drug Therapy                                      العالج بالعقاقري

ا�شتخدم املدخل الطبي يف عالج الق�شور يف العمليات النف�شية واالأكادميية ومن اأ�شهر العقاقري 

واأثبتت   )Retaline( ريتالني  الن�شاط  وفرط  االنتباه  ت�شتت  ذوي  االأطفال  مع  ا�شتخدمت  التي 

 Benzedrine جناحه، ولكن البحوث االأخرية اأ�شارت اإىل اآثاره ال�شلبية يف الطفل، وكذلك بنزدرين

.Anafranil واأنافرانيل  Pemolin  وبيمولني

Behavioural Therapy                      العالج ال�سلوكي

ُيعد العالج ال�شلوكي من االأ�شاليب العالجية الناجحة والفعالة، ويقوم هذا االأ�شلوب العالجي 

على نظرية التعلم، حيث يحدد املعالج ال�شلوكيات غري املرغوب فيها لدى الفرد، وتعديلها ب�شلوكيات 

التعزيز  ي�شتخدم  وعادة  تعليمية،  مواقف  يف  عليها  الفرد  تدريب  خالل  من  فيها  مرغوب  اأخرى 

االإيجابي مع العالج ال�شلوكي لهوؤالء االأفراد، وهو يعني مكافاأة الفرد بعد قيامه بال�شلوك ال�شحيح 

الذي يتدرب عليه، وقد يكون التعزيز االإيجابي اإما ماديًا مثل مكافاأة الفرد ببع�س النقود، اأو مدحه 

بعبارات �شكر خمتلفة.

 Familial Therapy                               العالج الأ�سري

االنفعال  و�شدة  بالتوتر  م�شوبًا  لالأ�شرة  العام  يجعل اجلو  بوالديه  الطفل  ا�شطراب عالقة  اإن 

الوالدين معلومات كافية عن هذا اال�شطراب، واال�شطرابات  وال �شيما يف االأ�شر التي لي�س لدى 

ال�شلوكية التي ت�شاحبه، وكذلك الوالدان اللذان تنق�شهما اخلربة الكافية يف التعامل مع هوؤالء 

االأطفال، والعالقة امل�شطربة بني الطفل ووالديه توؤدي اإىل حدوث فجوة يف العالقات بينهم يرتتب 

هنا  من  الطفل،  هذا  لدى  ال�شلوكية  امل�شكالت  وزيادة  بينهم،  االإيجابي  التفاعل  انخفا�س  عليها 
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جاء دور العالج االأ�شري حيث يهدف اإىل تعديل البيئة املنزلية للطفل امل�شاب با�شطراب االنتباه 

لكي ت�شبح مالئمة لهذا النوع من العالج، كما يهدف اأي�شًا اإىل تدريب الوالدين على كيفية تعديل 

ال�شلوك امل�شكل.

                                                                                                                                  Expressive Therapy                      العالج التعبريي

اأحد اأ�شاليب العالج النف�شي امل�شتخدمة يف عالج اال�شطرابات ال�شلوكية. وُيركز فيه على اإتاحة 

الفر�شة للفرد للحديث عن م�شكالته النف�شية بحرية.

   Educational Psychology                علم النف�س الرتبوي

فرع من علم النف�س يتناول عملية الرتبية من الناحية النف�شية. 

                                   Basal Ganglia                        العقدة الع�سبية الأ�سا�سية

االإرادي  التنظيم  على  تعمل  الدماغ،  داخل  التحكم(  املركزية )مراكز  االأنابيب  جمموعة من 

وهى  ذيــل(،  ذات  ع�شبية  )خاليا  املركزية  االأنابيب  هذه  وتت�شمن  الهرمي،  احلركي  للن�شاط 

معر�شة للتلف عن طريق )ارتفاع م�شتوى ال�شفراء يف الدم( التي قد توؤدي اإىل والدة الطفل م�شابًا 

بالريقان )ا�شفرار اجللد(.

Word Blindness                                    عمى الكلمات

عدم قدرة الفرد على تعرف االأحرف اأو الكلمات، اأو عدم قدرته على تف�شري اللغة املكتوبة اأو 

اأول من ا�شتخدم هذا امل�شطلح الطبيب جيم�س  اإب�شار عادية. وكان  املطبوعة رغم متتعه بحدة 

.James Hinshelwood هن�شلود

                                                  Appropriateness Age                               )عمر املالءمة )التكيف

فل�شفة ت�شري اإىل ت�شميم االأن�شطة التي تقدم مبا يتنا�شب مع العمر يف النمو اأو مرحلة النمو 

العمري التي مير بها.
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Physical Age                                 )العمر اجل�سدي )الزمني    

العمر الذي يقرره تاريخ امليالد.

                                    Achievement Age                               العمر التح�سيلي

العمر الذي يتعني باحل�شول على متو�شط الدرجات التي يح�شل عليها اأفراد عمر زمني ما يف 

اختبارهم يف مادة معينة.

 Basal Age                                               العمر القاعدي

يف  الفاح�س  ي�شتمر  حيث  الذكاء  اختبارات  يف  يتم  ما  به  يق�شد  م�شطلح  القاعدي  العمر 

اإعطاء اختبارات امل�شتوى االأدنى حتى ي�شل اإىل امل�شتوى الذي ي�شتطيع املفحو�س فيه اأن يجيب عن 

اأ�شئلته جميعها، في�شبح هذا امل�شتوى هو العمر القاعدي للمفحو�س، ثم يوا�شل الفاح�س عمله يف 

االختبار، فيعطي املفحو�س االختبارات العليا حتى ي�شل اإىل امل�شتوى الذي يف�شل فيه املفحو�س يف 

Ceiling Age ويتوقف  اأ�شئلته جميعها، وي�شمى يف هذه احلالة: احلد االأعلى للعمر  االإجابة عن 

الفاح�س يف هذا امل�شتوى عن موا�شلة االختبار.

                                                                                                                                 Developmental Age                                   عمر النمو العام

م�شتوى النمو املكافئ ملتو�شط منو اأفراد عمر زمني ما.

 Educational Age                                      العمر التعليمي

متو�شط درجات حت�شيل التلميذ يف املواد الدرا�شية موازنًا مبتو�شط التح�شيل يف عمر زمني 

معني يف املدر�شة. 

Emotional Age                                      العمر النفعايل

العمر االنفعايل ل�شخ�س ما: هو عمر جمموعة االأفراد الذين يتكافاأ منوهم االنفعايل مع منوه 

االنفعايل.
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                                           Mental Age                                العمر العقلي

العمر املكافئ ملتو�شط ذكاء اأفراد عمرهم الزمني واحد.

Reading Age                                           العمر القرائي

قدرة الفرد على القراءة مقا�شة بالعمر الزمني الذي ي�شاوي هذا امل�شتوى من القدرة.

                                                 School Age                                       عمر القبول الدرا�سي

ال�شن التي ي�شمح عندها لالأطفال بدخول مدار�س مرحلة التعليم العام.

Social Age                                                       العمر الجتماعي

النمو االجتماعي للفرد مقي�شًا بالعمر الذي يت�شف مبثل تلك الدرجة من النمو .

                                   Fronting                                      عملية التقدمي

يبدل الطفل يف هذه احلالة �شوتًا خلفيًا ب�شوت اأمامي مثل:

اإبدال الكاف اإىل تاء )كلب    تلب( اأو اإبدال القاف اإىل طاء )قلم   طلم(.  -

 Stopping                                عملية التوقف اأو الوقف

ُيبدل الطفل �شوتًا احتكاكيًا ب�شوت انفجاري من االأمثلة على هذه العملية:

اإبدال ال�شني اإىل تاء )�شيارة    تيارة(.  اإبدال الفاء اإىل باء )فيل    بيل(.  -

                                                                                                                                 Substitution                           عمليات الإبدال

اللغة  اكت�شاب  االأوىل من  املراحل  االأطفال يف  لدى  التي نالحظها  االإبدال  كثرية هي عمليات 
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وتطورها، كما نالحظها لدى بع�س االأطفال ذوي �شعوبات القراءة. وهي من الناحية الفونولوجية 

كعملية احلذف، وتعد نوعًا من املعاجلة ال�شوتية اخلا�شة.

 Basic Psychological Processes                 العمليات النف�سية الأ�سا�سية

ي�شري هذا اال�شطالح اإىل القدرات اجلوهرية ال�شابقة الالزمة لعملية التعلم. وب�شبب الغمو�س 

يف كلمة العمليات النف�شية فقد ُف�شرت �شمن ثالثة اأطر خمتلفة هي:

تف�شريها على اأنها عمليات اإدراك حركي، وهذا التف�شري يوؤكد على اأن الوظائف العقلية  1  - 

العليا تعتمد على التطور والنمو املالئم للجهاز االإدراكي- احلركي.

تف�شريها على اأنها عمليات نف�س لغوية، وقد ا�شتخدم هذا التف�شري ا�شتخدامًا وا�شعًا بعد  2  - 

تطوير مقيا�س األينوي للقدرات النف�س- لغوية.

تف�شريها على اأنها عمليات معرفية. وقد ركز هذا التف�شري على م�شكالت االنتباه والذاكرة  3  - 

وال �شيما االنتباه االنتقائي والذاكرة ق�شرية املدى. 

 Processes of Socialization                  عمليات التن�سئة الجتماعية

من  الفرد  خاللها  يتحول  التي  االإن�شانية  ال�شخ�شية  بناء  عملية  اأو  لالإن�شان،  التطبيع  عملية 

احلياة،  اإىل  �شبقوه  فيتعلم ممن   Social Being اجتماعي  كائن  اإىل  مولده  عند  بيولوجي  كائن 

وينمي ا�شتعداداته، وي�شهم بدوره يف التاأثري على ثقافة املجتمع الذي يعي�س فيه، وتتم التن�شئة من 

خالل و�شائط التن�شئة االجتماعية من: االأ�شرة، واملدر�شة، واالإعالم، وجماعات الرفاق، وامل�شجد، 

والكني�شة، والنوادي، واجلي�س ... الخ.

                                            Mental Processes                                     عمليات عقلية

التفكري  العمليات، وكذا  القائم على  والذكاء  العقلي جميعها  النمو  يرتبط مبراحل  هو كل ما 

القائم على هذه العمليات العقلية. فما دام العقل ينتج ويفكر ويعمل تكون هناك عمليات عقلية.
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                                    Psycho Educational Clinic                      عيادة نف�س مدر�سية

الدرا�شي،  توافقهم  بعدم  املت�شلة  النف�شية  التالميذ  م�شكالت  لعالج  تربوية  مبوؤ�ش�شة  عيادة 

وال�شخ�شي، واالجتماعي.
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- غ –

 Pituitary Gland                                    الغدة الّنخامّية

تعمل على اإنتاج االإفرازات املنظمة للج�شم.

                                                  Resource Room                                             غرفة امل�سادر

يقوم  خا�شة،  رعاية  اإىل  بحاجة  هم  الذين  االأطفال  ت�شتقبل  عادية  مدار�س  يف  خا�شة  غرفة 

بالعملية معلم الرتبية اخلا�شة الذي يعلمهم مهارات التوا�شل.

                                   Cross Categorical                 غرف م�سادر عرب الت�سنيفية

ميكن  ال  ورمبا  تقليدية.  فئات  ت�شنيفهم  من  بداًل  احتياجاتهم  وفق  فيها  التالميذ  و�شع  يتم 

ذلك املعلم من بناء برامج تربوية مالئمة ولكنه يوجه اهتماماته مثالً اإىل االحتياجات املت�شابهة 

كاحلاجات الدرا�شية اأو االجتماعية والبدنية اأو ال�شلوكية وميكن تعدد غرف امل�شادر يف املدر�شة 

الواحدة.

                                                                                                                                  Non- Categorical                                   غرف امل�سادر غري الت�سنيفية

يف  التالميذ  من  كبرية  ن�شبة  الأن  عــاٍل؛  م�شتوي  على  مدربني  معلمني  اإىل  الغرف  هذه  حتتاج 

خدمات  وُيعطون  خطر،  يف  ولكنهم  اخلا�شة  الرتبية  خلدمات  موؤهلني  يكونون  ال  احلالة  هــذه 

من  غريها  اأو  اخلدمات  هذه  اإىل  حاجتهم  مدى  يف  للنظر  التجربة  �شبيل  على  اخلا�شة  الرتبية 

املتو�شط يك�شف عن  اأو  الب�شيط  امل�شتوى  االإعاقات املختلفة يف  اخلدمات. فال�شبه بني خ�شائ�س 

خ�شائ�س مت�شابهة يف التعليم بغ�س النظر عن فئة االإعاقة يف الذكاء مثاًل واأمناط القدرة والنمو 

االجتماعي.

ح���������رف ال����غ����ن
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 Predominantly Inattentive         غياب القدرة على الرتكيز والنتباه

الرتكيز  على  القدرة  ق�شور  فئات  من  االأوىل  الفئة  هي  واالنتباه  الرتكيز  على  القدرة  غياب 

واإجنازه  عمل  اإمتام  يف  الطفل  يف�شل  ما  فكثريًا  عديدة  اأعرا�س  ولها  الزائد،  احلركي  والن�شاط 

اأو اإمتام اأي ن�شاط يقوم به، وال يركز وال ي�شتمع اإىل ما يوجه اإليه من تعليمات، ومن ال�شهل على 

اأية مثريات اأو منبهات اأخرى يف البيئة اأن ت�شده اأو تبعد تركيزه عن العمل املكلف به اأ�شاًل ب�شبب 

ال�شرحان وت�شتت الفكر، وال ي�شتمر اأو يهتم بلعبة معينة اأو ن�شاط ترفيهي حمدد. 



الف�صل ال�صاد�س ع�صر
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- ف –

  Category                                              الفئة   

يف الرتبية اخلا�شة هي جتمع من الطالب ذوي احلاجات اخلا�شة الذين يتعلمون امل�شاركة يف 

خ�شائ�س معينة ورغم اأن املهنيني �شنعوا وو�شعوا م�شتويات لالأ�شماء والتعريفات للفئات اإال اأنه 

يوجد تنوع مهم من حالة اإىل اأخرى.

                                           Achievement Gap                          الفجوة التح�سيلية

ق�شور التالميذ يف التح�شيل النا�شئ عن خلفيتهم االجتماعية اأو البيئية اأو االقت�شادية.

                                    Adjusted Individual                        فرد متوافق

اال�شتقرار  لنف�شه  حتقق  وبذلك  واالجتماعية،  الطبيعية  بيئته  مع  طيبة  عالقات  له  فــرد 

الوجداين.

Screening                                          الفرز

ي�شري هذا امل�شطلح يف الرتبية اخلا�شة اإىل تطبيق اختبارات �شريعة على الطلبة بهدف حتديد 

من هم بحاجة اإىل اإجراء تقييم �شامل.

                                                  Hyperactivity                                       فرط احلركة اأو الن�ساط الزائد

يعني عدم متتع الطالب باالتزان واال�شتقرار االنفعايل الذي ميكنه من الرتكيز على املثريات 

املواقف  واختالف  االأطفال،  باختالف  تختلف  �شورًا عديدة  ياأخذ  الذي  اإليها  واالنتباه  املعرو�شة 

البيئية لكل طفل، وميكن تعريفه اإجرائيًا على اأنه اخلروج من املقعد والتحدث من دون ا�شتئذان، 

ويالحظ على الطفل الذي يعاين فرط احلركة: التململ امل�شتمر، والتاأرجح على الكر�شي يف اأثناء 

اجللو�س عليه، واالنتقال من مكان اإىل اآخر، والتجول يف ال�شف، والقفز، حيث اإن فرط احلركة 

يالزم الطفل يف كل ت�شرفاته ويف كل اأحواله.
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Hyper Alimentation                                  فرط التغذية

التغذية عن غري طريق املعدة )بالوريد(؛ تغذية فرد ما عن غري طريق الفم )بالوريد(.

                                    Child- Study Team                                   فريق درا�سة الطفل

املجموعة التي حتدد اأهلية الطالب للرتبية اخلا�شة وتطور برنامج الرتبية املفرد وهو منوذجيًا 

يتكون من املعلمني واملمثلني االآخرين الإقليم املدر�شة ووالدي الطفل.

 Self-Contained Class                                     الف�سل امل�ستقل

الف�شل الذي يدر�س فيه معلم واحد لطالب خم�ش�شني ليوم دار�شي كامل.

                                                                                                                                  Frontal lobe                          الف�س اجلبهي

يقع من جهة جبهة الراأ�س وي�شاعد يف: التحكم بالتفكري، واال�شتنتاج، والتخطيط، واالنفعاالت، 

واحلركة، والكالم.

  Parietal Lobe                                          الف�س اجلداري

جزء من الدماغ يعمل على تف�شري االإ�شارات احل�ّشّية. 

 Occipital Lobe                              الف�س القذايل

جزء من الدماغ يعمل على معاجلة االإ�شارات الب�شرية.

                                             Temporal lobe                           الف�س ال�سدغي

يعمل على معاجلة االأ�شوات مع الّتحكم بجوانب الّتعّلم والّذاكرة واللغة واالنفعاالت.
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                                   Paragraph                                   الِفقرة

جمل معنوية مرتابطة تدور حول فكرة واحدة.

Communication / Language Impairment    فقدان القدرة على الت�سال

كائن  بطبيعته  االإن�شان  الأن  لالإن�شان،  االإعاقة  وجــوه  اأهــم  من  االت�شال  على  القدرة  فقدان 

اجتماعي وال غنى له عن التوا�شل مع االآخرين وعن طريق اأجهزة اجل�شم فاإذا فقدت هذه االأجهزة 

ن�شاطها، فاإن ذلك يوؤدي اإىل ق�شور يف االت�شال واأجهزة االت�شال ال�شخ�شية عديدة ومنها: فقد 

القدرة على النطق، اأو عيب النطق، اأو الكالم، اأو االإ�شابة بال�شرع Epilepsy اأو ال�شلل الدماغي، 

اأو فقد الب�شر، اأو االإ�شابة باإعاقات التعلم اأو بالتوحد، اأو االإ�شابة مبر�س عقلي ع�شابي اأو ذهاين 

مثل الو�شوا�س واله�شرتيا البارانويا وال�شيزوفرينيا، وكلها توؤثر درجة اأو باأخرى يف اإعاقة االت�شال 

عند الفرد، وبالتايل توؤدي اإىل اإعاقته.

                                                 Decoding                                    فك الرموز/ ال�سفرة

ربط الرموز )احلركات واحلروف والرموز االأخرى( باأ�شواتها، ودجمها ونطقها يف مقاطع اأو 

يف كلمات، كما يت�شمن فك الرموز اأي�شا املعرفة بالنرب يف الكلمة.

Understanding/Comprehending                        الفهم

م�شطلح ي�شري اإىل القوة الذهنية اأو امللكة التي تدرك العالقات املنطقية بني االأ�شياء، ويحدد 

هو  اال�شتب�شار  واأن  التعلم،  من  الهدف  هو  فالفهم  االأمــور،  تدارك  والتفكري يف  العقل  ا�شتخدام 

حتقيق الفهم الكامل لالأ�شياء، ويكون التعلم قد ح�شل اإذا كان هناك ا�شتب�شار اأو فهم وفق راأى 

اجل�شطلت .

                                   Reading Comprehension                           فهم املقروء

عملية عقلية معرفية تعني تفكري القارئ املق�شود يف الن�س املكتوب/ املقروء بهدف الو�شول 

فهم  علي  العملية  هذه  وتقوم  ال�شابقة،  مبعارفه  عادة  يربطها  معلومات  ذهنية/  �شورة  بناء  اإىل 
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معنى الكلمة، وفهم معنى اجلملة، وفهم معنى الفقرة، ومتييز الكلمات، واإدراك املتعلقات اللغوية، 

والتمييز بني املعقول وغري املعقول، ومعرفة �شمات ال�شخ�شية، واإدراك العالقة.

                                                                                                                                 Phopia                           الفوبيا

والفوبيا هي اخلوف املر�شي اأي القلق الذي يعانيه املري�س، وما يعانيه من ا�شطرابات تتعلق 

مبخاوفه وقلقه من مر�شه.
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- ق –

  Usability            القابلية لال�ستخدام

وتعني اأن يكون االختبار �شهل التطبيق، واأن يكون اقت�شاديًا يف النفقات والوقت، باالإ�شافة اإىل 

قدرته على اإعطاء نتائج وا�شحة ودقيقة ميكن االعتماد عليها يف و�شع اخلطط العالجية. 

Educability                                           قابلية التعلم

اأو على  بوجه عام  التعلم  واملعرفية على  والبدنية  واال�شتعدادية  والذهنية  العقلية  الفرد  قدرة 

موا�شلة التعلم بنجاح عند م�شتويات معينة.

                                           American with Disabilities Act 1992        قانون الأمريكين ذوي ال�سعوبات

التمييز  مينح  فهو  ال�شعوبات،  ذوي  لالأفراد  املدنية  احلقوق  بحماية  يتعهد  فيدرايل  قانون 

بناًءعلى ال�شعوبة يف التوظيف، واحلالة، وخدمات احلكومة املحلية، واملوائمة ال�شعبية، واملوا�شالت، 

وخدمات االت�شال عن بعد.

 Law of Effect                                         قانون الأثر

تعميم جتريبي يعني اأن الكائن احلي يتعلم �شريعًا اال�شتجابات التي ي�شاحبها اأو تتبعها حاالت 

الر�شا، ويتعلم ببطء اال�شتجابات التي ي�شاحبها اأو تتبعها حاالت من عدم الر�شا.

                                                  Cortex                                            الق�سرة الدماغية

مليمرت ت�شهل مهمة الوظائف املتقدمة يف حياة الفرد مثل:  طبقة كثرية الثنّيات تبلغ �شماكتها 2 

اللغة والتوجه، وتعد من اأهم ما مييز الّدماغ الب�شري عن غريه من اأدمغة املخلوقات االأخرى؛  نظرًا 

حلجمها واحتوائها اأعدادًا كبرية من الّثنيات والّتالفيف واالأ�شكال احللزونّية واالأودية واالأ�شالع التي 

تعمل على تو�شيع م�شاحة الق�شرة الّدماغية، واإليها تعزى  قدرات الّدماغ الب�شري  التي تكمن فيها 

قدرات الكالم، واللغة املكتوبة، واّلتفكري، واملالحظة، والّتحليل، والّتخطيط امل�شتقبلي، والّت�شور.
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Reading                                                   القراءة

عملية تعرف الرموز املكتوبة اأو املطبوعة التي ت�شتدعي معاين تكونت من خالل اخلربة ال�شابقة 

للقارئ، وت�شتق املعاين اجلديدة من خالل ا�شتخدام املفاهيم التي �شبقت يف حوزته، وتنظيم هذه 

املعاين حمكوم باالأغرا�س التي يحددها القارئ بو�شوح.

                                   Remedial Reading                           القراءة العالجية

تعتمد برامج التدريب على القراءة عند امل�شابني بع�شر القراءة والتي يطلق عليها املخت�شون 

م�شمى القراءة العالجية على طرائق واأ�شاليب عديدة من اأهمها التدريب على التحليل الفونيمي 

للكلمات وتطوير الوعي الفونولوجي الذي جنده مت�شمنًا يف الكثري من هذه الربامج.

  Corrective  Reading                         القراءة الت�سحيحية

تعني وجود م�شكالت متعلقة بالدقة، والطالقة، ومعدل ال�شرعة، وم�شكالت فهم الن�س، ومما 

ميكن ت�شحيحه بالربامج التعليمية العالجية.

                                                                                                                                  Content Reading                             قراءة املحتوى

قراءة كتب حتتوي على املعارف التي يحتاج اإليها القارئ، كقراءة كتب الدرا�شة اأو املراجع يف 

املواد املختلفة.

 Creative Reading                                     قراءة ابتكارية

بني  ما  يقراأ  اأي  يقروؤه،  مما  جديدة  معان  توليد  خاللها  من  القارئ  ميكن  القراءة  من  نوع 

ال�شطور، وما وراءها، وما تت�شمنه الكلمات واجلمل من اآراء ومعاٍن واحتماالت، اإنها القراءة بالعقل 

الت�شاوؤالت  اإثارة  ينتج عنها  التي  القراءة  باأنها  اأي�شًا  والوجدان وباحلوا�س كافة، وتعرف  والكيان 

وحل امل�شكالت. 
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Critical Reading                                  قراءة ناقدة

قراءة ُيقّيم فيها القارئ املادة التي يقروؤها من حيث �شدقها، وجمالها، وفائدتها، اأو اأي قيمة 

اأخرى.

                                           Developmental Reading                      قراءة تطويرية/ تنموية

اإعداده للقراءة ال�شامتة  اأو  قراءة لتنمية قدرة الفرد على القراءة وزيادة حم�شوله اللغوي، 

وامل�شموعة، وغري ذلك من اأهداف القراءة.

                                    Free Reading                           قراءة حرة

قراءة يختارها الفرد، وتتم يف وقت غري خم�ش�س لعمل مدر�شي اآخر.

 Hippocampus                                        قرن اآمون

جزء من الدماغ يوؤدي دورًا يف ت�شكيل الّذاكرة، ويعمل على تعرف املعلومات احل�ّشّية وتف�شري 

الروائح.

                                                 Motor Ability                                     قدرة حركية

هذه القدرة احلركية تعرب عن نف�شها يف �شورة حركات ع�شوائية تلقائية ال هدف لها وتولد مع 

الكائن احلي.

Vocal Ability                                                  قدرة �سوتية

القدرة ال�شوتية تكون ممثلة يف جهاز �شوتي قادر على النطق: كال�شراخ، واالأنغام، والتلقائية، 

وهي قدرة يكت�شبها الطفل مع ميالده، وهي قدرة تلقائية وتعد متهيدًا للكالم .
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                                   Intellectual Ability                            قدرة عقلية

قدرة تولد مع الطفل وتنمو معه مثل االإدراك، والتذكر، والتخيل، واختزان املعرفة، واال�شتنتاج، 

واال�شتدالل، والتخمني، والربط، والتحليل، والتمييز ...الخ من قدرات عقلية.

 Verbal Comprehension Ability                          القدرة على فهم الألفاظ

اأخرى  لغات  اأو يف  االأ�شلية  لغته  امل�شموعة واملقروءة يف  الكلمات  الفرد على فهم معاين  قدرة 

يتقنها وما تعنيه هذه االألفاظ من معاٍن متعددة وما ترمز اإليه من رموز اجتماعية وبيئية.

                                                                                                                                 Articulation Disorders ق�سور اأو ا�سطراب يف وظائف النطق والتلفظ     

حاالت الق�شور اأو اال�شطراب يف وظائف النطق والتلفظ هي �شورة من ال�شور املختلفة الإعاقات 

فيكون   Anarthasia النطق  امتناع  اأو  عجز  �شكل  يف  الق�شور  يكون  وقد  االأطفال  عند  االت�شال 

 Dysarticulation Stuttering يف �شكل: ا�شطراب الوظيفة احلركية التي تتكون منها الكلمات

اأو يف �شكل عدم   Cluttering اأو ا�شطراب االإيقاع يف الكالم   ،Stammeting اللعثمة  اأو حاالت 

تنا�شق اأو تعرث يف النطق، ويكون ناجتًا عن ا�شطراب ع�شالت الكالم Dysthartria، اأو االنحبا�س 

اله�شتريي لل�شوت Aphonia، اأو عقلة الل�شان Aphthongia الناجتة عن ا�شطراب يف ع�شالت 

الل�شان.

 Functional Limitation                        الق�سور الوظيفي

كلي  وظيفي:  ق�شور  اإىل  يــوؤدى  اأو  فيعطل  االإ�شابة،  على  يرتتب  قد  ما  هو  الوظيفي  الق�شور 

اأو  الوظائف اجل�شمية احلركية  اأو  لالأن�شطة  ال�شليم  االأداء  دون  يحول  موؤقت،  اأو  دائم  اأو جزئي، 

احل�شية، اأو العقلية التي يوؤديها االإن�شان الطبيعي املماثل للفرد يف العمر واجلن�س )كامل�شي، ورفع 

وحماية  والتفكري،  واحل�شاب،  والعد،  والكتابة،  والقراءة،  وال�شمع،  والكالم،  الروؤية،  اأو  االأثقال، 

الذات، واالهتمام، واالت�شال بالبيئة التي يعي�س فيها الفرد(، وقد يكون الق�شور الوظيفي متزايدًا 

اأو متناق�شًا، وقد يكون على درجة كبرية من ال�شدة اأو متو�شطًا اأو خفيفًا، وهو بهذا يجعل الفرد 

�شاذًا عن الفرد الطبيعي، اأو يجعله غري عادي بالنظر لنظرائه يف ال�شن واجلن�س والبيئة. 
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Metathesis                   قلب مكان الأ�سوات يف الكلمة

ُتعد هذه العملية من العمليات التي نالحظها كثريًا لدى االأطفال ذوي �شعوبات القراءة. ويف 

هذه العملية ينقل �شوت اإىل مكان اآخر يف الكلمة نف�شها. ومن االأمثلة على هذه العملية، مثال: كلمة 

)طاولة    طالوة(.

                                           Questionnaires                         قوائم ال�ستبانة

اأداة توفر بع�شًا من املعلومات حول نقاط القوة وال�شعف عند الطفل. اإال اأن هذه املعلومات ما 

تزال حمدودة وال ميكن ا�شتخدامها عو�شًا عن تقومي �شامل.

                                   Writing Assessment                        قيا�س الكتابة  وت�سخي�سها

تت�شمن مهارة الكتابة عنا�شر ثالثة هي: الّتهجئة، واخلط اليدوي، والّتعبري الكتابي، وت�شّكل 

الّتهجئة م�شكلًة كبريًة لكثري من االأطفال، فالّطفل الذي يواجه �شعوباٍت يف حتليل الكلمات امل�شموعة 

االإمالئي  االإنــتــاج  حتليل  ينبغي  االإمــالء  ت�شخي�س  وعند  الّتهجئة،  يف  م�شكالٍت  حتمًا  �شيواجه 

للمفحو�س، ومالحظة الكلمات التي يخطئ فيها من حيث عدد مقاطع الكلمات، ويف اإذا ما كانت 

الكلمات ماألوفًة لدى املفحو�س اأم غري ماألوفٍة ومالحظة اإذا ما كانت االأخطاء يف بداية الكلمة اأم 

اأو كانت معتّلة االآخر، وغريها  اإذا كانت هذه الكلمات حتتوى على الهمزة  اأو  اأم نهايتها،  و�شطها 

من االأمور التي تفيد املعّلم يف و�شع الربنامج العالجي. ويغلب ت�شخي�س اأخطاء الكتابة عادًة من 

خالل اختباراٍت غري مقننٍة تنبع من مالحظة املعّلم الأداء الّطالب؛ وذلك لقلة االختبارات املقننة 

يف مهارات الكتابة وال �شيما على البيئة العربية.

Reading Assessment                        قيا�س القراءة وت�سخي�سها

واال�شتيعاب  املفردات،  )متييز(  تعّرف  هما:  اأمرين  على  وت�شخي�شها  القراءة  قيا�س  يرّكز 

القرائي، وينبغي اختيار قوائم من الكلمات ون�شو�س منا�شبٍة للطالب م�شابهًة ومتوازيًة يف �شعوبتها 

مقنّن،  اأحدهما  �شكلني  القراءة  ّتقييم  وياأخذ  املدر�شي.  املنهاج  يت�شمنها  التي  تلك  مع  وحمتواها 

واالآخر غري مقنّن.
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                                                 Psychometric Measurement               القيا�س النف�سي

ذلك املجال الذي يهتم بقيا�س االأداء النف�شي اأو تقييمه با�شتخدام االختبارات النف�شية. ويطلق 

على الفرد املتخ�ش�س يف اإجراء ذلك العمل )اخت�شا�شي القيا�س النف�شي(. وُيعد هذا الفرد عادة 

كالذي  تدريب متخ�ش�س  على  اأنه مل يح�شل  بيد  املجال،  العليا يف هذا  الدرا�شات  م�شتوى  على 

يح�شل عليه االخت�شا�شي النف�شي.
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Writing                                                       الكتابة

اأحد االأبعاد االأ�شا�شية للبعد املعريف، وهى عملية ر�شم حروف اأو كلمات باالعتماد على كل من 

ال�شكل وال�شوت للتعبري من خاللها عن الذات االإن�شانية مبا فيها من مفاهيم ومعاٍن وتخيالت.

                                   Writing from Memory                   الكتابة من الذاكرة

يحاول الطفل الكتابة من الذاكرة اأو ا�شتدعاء املثريات التي ُعر�شت عليه.

   Report Writing                                     كتابة تقرير

ت�شور مبني على خطوات اإجرائية ي�شتمل على امل�شكلة واأبعادها واخل�شائ�س ال�شلوكية املختلفة 

الذي  واحلي  اأقرانه،  ومعرفة  والبيئية،  واالجتماعية،  والنف�شية،  النواحي: اجل�شمية،  للتلميذ من 

يعي�س فيه، وموقفه من املنظمات االجتماعية وم�شاركته فيها.

                                                                                                                                  A.B.C.Books                         كتب تعليم اللغة

�شنوات،  كتب تعليم اللغة هي الكتب التعليمية املوجهة لطفل ريا�س االأطفال من �شن 3.5 – 6 

للغة يف  اللغات املختلفة وحروفها، وتهتم بر�شم احلروف املختلفة  اأبجديات  الطفل  بتعليم  وتهتم 

عن  اللغوية  مهاراته  تنمية  يف  قدراته  وا�شتخدام  اإليها،  الطفل  وجذب  وتلوينها،  م�شوقة،  �شورة 

طريق احلروف اللغوية.

  Social Competence                                الكفاءة الجتماعية   

االآخرين،  بحب  ي�شعر  حتى  بالفرد  يتعلق  فيما  بالغة  اأهمية  ذات  مكونات  اأربعة  من  تتاألف 

وتقبلهم، والثقة بالنف�س، وتتمثل هذه املكونات فيما يلي: اال�شتخدام الفعال للمهارات االجتماعية، 

وعدم وجود �شلوكيات ال تكيفية، والعالقات االإيجابية مع االآخرين، واملعرفة االجتماعية الدقيقة 

التي تتالءم مع العمر الزمني للفرد.
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ومن املالحظ اأن الكفاءة االجتماعية ال تعنى جمرد وجود مهارات اجتماعية جيدة لدى الفرد، 

معقد  مفهوم  الواقع مبثابة  فى  تعد  ولكنها  تكيفية من جانبه،  ال  �شلوكيات  وجود  وال جمرد عدم 

يت�شمن خليطًا من هذه العنا�شر االأربعة معًا. 

Linguistic Competence                                الكفاءة اللغوية

ي�شري م�شطلح الكفاءة اإىل التمكن من اللغة مبعنى اكت�شاب الفرد اأن�شاق اللغة املختلفة. وهي: 

ال�شكل اللغوي الذي ي�شم القواعد ال�شوتية والن�شق النحوي والن�شق ال�شريف، وكذلك التمكن من 

الن�شق املعجمي اأو املحتوى اللغوي، والن�شق اال�شتخدامي يف اللغة. وتعد الكفاءة اأي�شًا قدرة كامنة 

يف ذهن ال�شخ�س الذي اكت�شب اأو تعلم اللغة.

                                           Sight Word                                  كلمة ب�سرية

كلمة ت�شذ عن قواعد االإمالء، وُتعَلّم ب�شرًيا.
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                                   Developmental Stuttering                      اللجلجة النمائية/ التطورية

اللجلجة العار�شة التي حتدث حدوثًا عر�شي عند الطفل وخ�شو�شًا عند االأطفال ال�شغار والتي 

يكون ظهورها عند هوؤالء االأطفال ال�شغار– عادة – يف �شن ما بني الثانية والرابعة من العمر، وقد 

ت�شتغرق عدة �شهور.

Benign Stuttering                               اللجلجة احلميدة

اللجلجة احلميدة هي اللجلجة العار�شة عند االأطفال ال�شغار والتي تبداأ عندهم – عادة – يف 

�شن ما بني �شت وثماين �شنوات، وت�شتمر �شنتني اأو ثالث �شنوات.

                                                 Persistent Stuttering                  اللجلجة امل�ستمرة

العار�شة عند االأطفال ال�شغار، والتي يكون ظهورها عندهم  اللجلجة  اللجلجة امل�شتمرة هي 

–عادة– يف �شن بني الثالثة اإىل الثامنة من العمر، وي�شتمر هذا النوع من اللجلجة العار�شة فرتة 
طويلة اإال اإذا حدث تدخل فعال لعالجها، وتعد اللجلجة التي تظهر من هذا النوع بعد عمر اخلام�شة 

غري  التعبريات  بع�س  عادة  اللجلجة  وي�شاحب  مبكر،  عمر  يف  تظهر  التي  تلك  من  خطورة  اأكرث 

االإرادية على الوجه: مثل تعقيدات الوجه Facial Grimaces، وبع�س احلركات باالأيدي واالأقدام، 

كما قد ي�شاحبها تنف�س غري منتظم.

Role-Playing                                                  لعب الأدوار

منط من اأمناط اللعب ي�شمح اأو يتيح لالأطفال اأن ميثلوا اإميائيًا اأعمال االآخرين، مثل الزوجة اأو 

الزوج، اأو االأم، اأو االأب، اأو الطبيب، اأو �شابط ال�شرطة .

Imaginative Play                    لعب تخيلي

وي�شميه  العمر  من  �شنوات   4  ،3 بني  �شيما  وال  االأطفال،  خيال  يغذيه  لعب  هو  التخيلي  اللعب 
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البع�س الرفيق اخليايل، كاأن يركب الطفل ع�شا كاأنها ح�شان مثاًل ويعي�س معها الدور كله كاأنه 

حية اأمامه يكلمها وي�شربها ويتعامل معها.

 Fluid Activities                                     اللعب بالو�سائل

م�شتقة  مواد  اأو  ا�شتخدام خامات  تتطلب  والتي  ثابتًا،  �شكاًل  تتخذ  ال  التي  باملواد  اللعب  تعني 

من املاء واالألوان .. الخ، ومن اأمثلة اللعب بال�شوائل: طالء االأبواب، والغو�س، والطفو، والفقاعات 

الطائرة، وغ�شيل العربة، والتعبري احلر.

                                                                                                                                 Manipulative Play                         اللعب الرتكيبي

اللعب الرتكيبي عبارة عن األعاب يدوية، وهي م�شنعة اآليًا غالبًا وت�شكل من خامات البيئة املحلية 

املتوافرة بكرثة فيها، وهي من اأقدم مناذج )اللعب( يف التاريخ عند االأطفال وعند املراهقني والكبار 

يف الوقت نف�شه، كما اأن نوع اللعب اليدوي وجماله يعدان من اأول منا�شط اللعب عند الطفل، ويوؤدي 

اإىل تنمية التفكري االبتكاري عندهم، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم العلمية والتطبيقية والتكنولوجية 

من خالل الفك والرتكيب.

 Language                                          اللغة

اللغة هي ملكة االقتدار على النطق واللفظ، وهي اأ�شوات يعرب بها كل قوم عن اأغرا�شهم، اأو 

يعرب بها كل جيل عن وجدانهم، اأو تعرب بها كل اأمة عن علومها، ويبني بها كل �شخ�س عما يراود 

نف�شه وعقله ووجدانه. 

 Receptive Language                                       اللغة ال�ستقبالية

واأ�شكال االت�شال االأخرى. والكثري من ا�شطرابات االت�شال  اللغة املنطوقة  القدرة على فهم 

تنح�شر فى م�شكالت اللغة التعبريية وتدع اللغة اال�شتقبالية دون �شرر. واالنخراط املت�شابه يف كل 

من مهارات اللغة التعبريية واللغة اال�شتقبالية يوحى باملزيد من ا�شطراب التوا�شل االأكرث حده.
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                                             Expressive Language                                   اللغة التعبريية

ت�شري اللغة التعبريية اإىل اإ�شدار اللغة. ويتطلب التعبري عن االأفكار فى اللغة ا�شتخدام العديد 

من القدرات اللغوية. فعندما يعرب االأفراد عن اأنف�شهم فاإنهم ال ي�شتخدمون قدرتهم على اإ�شدار 

االأ�شوات فح�شب. ولكنهم ي�شدرون اأ�شواتًا معينة برتتيب معني حتى يتمكنوا من تكوين كلمات، 

نوا عبارات وجماًل، وما اإىل ذلك وكما هو احلال فيما يتعلق باللغة  ثم ترتيب تلك الكلمات حتى يكِوّ

ُتعد يف  االأجزاء  اأن  اإال  االأجزاء،  العديد من  اإىل  التعبريية ميكن جتزئتها  اللغة  فاإن  اال�شتقبالية، 

الواقع وثيقة ال�شلة ببع�شها بع�شًا.

                                   Dialect                              اللهجة

تنوع اللغة وفقًا لتباين املناطق اجلغرافية، حيث يكون هناك بع�س مالمح االختالف يف املفردات 

وقواعد اللغة وطريقة النطق.

 Amygdala                                                    اللوزة

جزء من اجلهاز احلويف بالدماغ، الذي قد توؤدي دورًا يف انفعاالت االإن�شان.
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- م –

                                                   Practice Material                                         مادة التدريب

مادة ت�شتخدم للتدريب الكت�شاب التالميذ مهارة اأو اإتقان اأداء معني.

Alphabetic Principle                                 املبداأ الألفبائي

كما  اأو حرًفا.  رمًزا  لكل �شوت  اأن  وهو  االألفباء،  تعتمد  التي  الكتابة  تعتمد عليه طرائق  مبداأ 

لتمثيل  حروف  جمموعة  اأو  حلرف  ما  كتابٍة  نظام  ا�شتعمال  على  للداللة  امل�شطلح  هذا  ي�شتعمل 

�شوت.

                                   Learning Principles of Writing Skill             مبادئ تعلم مهارات الكتابة

مبادئ تعلم مهارات الكتابة يعني بب�شاطة عملية تهيوؤ الطفل يف ال�شفوف االأوىل – من التعليم 

االأ�شا�شي، لتعلم مبادئ املهارات االأ�شا�شية للكتابة من خالل املنهج، واملعلم، واالأ�شرة، والو�شائل 

املعينة، وعملية الكتابة ت�شمل تعلم �شكل احلروف والتمييز بني �شكل كل حرف واآخر، وكتابة هذه 

احلروف، وربط احلروف باملعاين وال�شور واالأخيلة التي يراد تثبيتها يف نف�س االأطفال، وترتبط 

عملية تعليم الكتابة بتعليم القراءة.

 Frontal Lobe Syndrome                      متالزمة الف�س الأمامي

                

حتدث هذه املتالزمة نتيجة تلف يف الف�س االأمامي من اجلهة االأمامية للدماغ نتيجة �شدمة اأو 

االإ�شابة مبر�س ع�شبي ميكن اأن ُتفقد االإن�شان القدرة على اإجناز املهارات الوظيفية باالإ�شافة اإىل 

�شعف يف ح�شا�شية ال�شم وق�شور يف احلركة واللغة وا�شطراب يف احلالة املزاجية واإبطال الكف 

وهو مر�س يف اأ�شعف حاالته، ويالحظ يف امل�شابني بفرط احلركة وق�شور االنتباه.
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                                                                                                                                 Strauss Syndrome                                      متالزمة �سرتاو�س

تعرف متالزمة �شرتاو�س باأنها جمموعة االأعرا�س التي ت�شف خ�شائ�س االأطفال ذوي التلف 

الدماغي التي تت�شمن الن�شاط الزائد، والت�شتت، والتهور. وحتمل هذه املتالزمة هذا اال�شم ن�شبة 

اإىل الفرد �شرتاو�س )Alfred Strauss( اأحد رواد ميدان �شعوبات التعلم يف اأمريكا. وا�شطالح 

عقد  منت�شف  منذ  متداولة  كانت  التي  التعلم،  ل�شعوبات  القدمية  الت�شمية  هو  الدماغي  التلف 

من  عــددًا  �شرتاو�س  مبتالزمة  امل�شاب  الطفل  يظهر  وقد  ال�شتينيات.  نهاية  حتى  االأربعينيات 

اخل�شائ�س ال�شلوكية االآتية:

الت�شتت بدرجات غري اعتيادية يف ظل ظروف عادية. 1  - 

اال�شتمرار يف االإدراك اخلاطئ. 2  - 

اال�شتمرار يف الن�شاط الزائد. 3  - 

ا�شتمرار االأداء احلركي ال�شعيف. 4  - 

ال�شعف يف تنظيم ال�شلوك. 5  - 

ا�شتجابة الفرد ب�شلوك �شاذ وغري مالئم عند تعر�شه لالإثارة الب�شيطة. 6  - 

 Turner Syndrome                                    متالزمة ترينر

ت�شري اإىل م�شكالت يف: التوجه املكاين، والريا�شيات، و�شعف االنتباه، وفرط احلركة، و�شوء 

اخلط اليدوي، وهي �شائعة لدى االإناث. 

Multi-Sensory                              متعّدد احلوا�س

طريقة تدري�س تعتمد على اأكرث من حا�شة بطريقة متزامنة للتعّلم والتعليم، كاأن ير�شم الطالب 

احلرف وينطق �شوته يف الوقت نف�شه.

                                           Conditioned Stimulus                                     مثري �سرطي

كل ما يثري ا�شتجابة معينة ال�شرتاكه باملثري الطبيعي من دون اأن يكون يف حد ذاته ذا اإثارة.
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                                   Affective Domain                               )املجال الوجداين )النفعايل

معنوية.  اأ�شياء  وهي  اجلمايل،  والتذوق  واالجتاه  وامليل  والتقدير  احلب  م�شاعر  باإبداء  يتعلق 

وهو اأحد الت�شنيفات لالأهداف ال�شلوكية، ويتكون من خم�س م�شتويات هي: اال�شتقبال، والتجاوب، 

والتقييم، )احلكم يف �شوء القيمة( والتنظيم القيمي والو�شم بالقيمة )التخ�ش�س القيمي(.

Equivalent Groups                           جمموعات متكافئة

التوزيع  لها  جمموعات  اإىل  املفحو�شني  تق�شيم  يت�شمن  جتريبي  ت�شميم  من  جمموعات 

االإح�شائي نف�شه يف متغري معني، اأو يف عدد مت�شاٍو من اخل�شائ�س مو�شع اهتمام الباحث.

                                                 Visual Fields                                         جمالت الب�سر

املنطقة التي ت�شتطيع اأن ترى العني يف نطاقها، وثمة تداخل بني املجالني الب�شريني للعينني، 

“انقطاع  اإىل  الب�شري  الع�شب  اأو  الدماغ  اإ�شابة  توؤدى  اأن  يتداخالن متامًا، وميكن  اأنهما ال  بيد 

املجال الب�شري اأو نق�شه، وهذا ينتج عنه فقدان جزئي لالإب�شار يف كل عني، فاإذا كانت االإ�شابة 

يف اجلانب االأمين من الدماغ فاإن فقدان االإب�شار �شوف يكون يف اجلانب االأي�شر من كل عني )اأي 

اجلانب ال�شدغي من العني الي�شرى واجلانب االأنفي من العني اليمنى(. واأحيانًا ما يكت�شف انقطاع 

املجال الب�شري حينما يهمل الفرد اأو يتجاهل جانب املهمة الذي مل يعد يف االإمكان روؤيته، وهذا 

غالبًا ي�شعب مالحظته لدى االأطفال ولكن يتعني اأن يكون مو�شع �شك يف حالة وجود �شلل ن�شفي.

Criterion                                   حمك

يف جمال تطوير االختبارات، يق�شد باملحك ال�شمة اأو جمموعة ال�شمات امل�شتخدمة )جمموعة 

من الدرجات، اأو التقديرات التي يقي�شها االختبار، اأو يتنباأ بها، اأو يرتبط معها( معيارا للحكم اأو 

لتقييم �شدق االختبار، اأو اأداة القيا�س .

                                   Internal Criterion                             حمك داخلي

تقييم ملدى قوة عن�شر االختبار يف التمييز، عندما تكون الدرجة الكلية لالختبار االأ�شا�س يف 
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اختبار الطالب ذوي االأداء املرتفع والطالب ذوي االأداء املنخف�س.

  Neurological Correlates Criterion                حمك العالمات النريولوجية

القطب  التعلم، ويكون الطبيب هو  لتعرف �شعوبات  النريولوجي  اأو  الع�شوي  التلف  يركز على 

الفاعل يف هذه امل�شالة. ومع اأن هذا املحك اأخذ به بع�س الباحثني اإال اأنه غري متداول بني كثريين 

يف جمال ت�شخي�س �شعوبات التعلم.

                                                                                                                                 Graphic Organizers                                         املخططات البيانية

و�شيلة تعليمية تعتمد على ر�شوم بيانية الإي�شاح املعلومات وعالقاتها للمتعّلمني )وازن بينها وبني 

تعريف اخلريطة الذهنية(.

  Cerebellum                                                 املخيخ

منطقة تقع يف موؤخرة الدماغ، يعمل على تعديل احلركات وتنا�شقها باالإ�شافة اإىل عالقته بتعلم 

املهارات احلركية. 

                                                                                                                                 Neuropsychological Approach                       املدخل النف�سي الع�سبي

يحاول ربط ما هو معروف من وظائف الدماغ مبا هو مفهوم من �شلوكيات االأفراد. حيث يرى 

اأن اإ�شابة املخ اأو خلل الدماغ الب�شيط من االأ�شباب الرئي�شة ل�شعوبات التعلم، اإذ ميكن اأن توؤدي 

اأثناء الطفولة املبكرة  االإ�شابة يف ن�شيج الدماغ اإىل ظهور �شل�شلة من جوانب التاأخر يف النمو يف 

و�شعوبات يف التعلم املدر�شي بعد ذلك، يف حني اأن خلل الدماغ الوظيفي ميكن اأن يوؤدي اإىل تغري يف 

وظائف معينة توؤثر بالتايل على مظاهر معينة من �شلوك الطفل يف اأثناء التعلم مثل ع�شر القراءة 

واختالل الوظائف اللغوية.

                                   Behavioral Approach               املدخل ال�سلوكي

يقوم الرتكيز املبا�شر يف هذا املدخل على امل�شكلة اأو ال�شلوك امل�شكل، وحماولة العالج عن طريق 

اإحالل اأمناط �شلوكية فعالة حمل اأمناط ال�شلوك غري املرغوب فيها. ولكي يركز على امل�شكلة ال بد 
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من معرفة ال�شلوكيات االأخرى املرتبطة بها ومعرفة االأ�شباب الرئي�شة وراء تلك امل�شكلة. 

Information Processing Approach                  مدخل جتهيز املعلومات

الكائن  داخل  املعاجلة  اأو  التجهيز  ميكانزميات  من  جمموعة  هناك  اأن  املدخل  هذا  يفرت�س 

الع�شوي. كل منها يوؤدي وظيفة اأولية معينة واأن هذه العمليات تفرت�س التنظيم والتتابع على نحو 

معني. وي�شعى هذا املدخل اإىل فهم �شلوك االإن�شان حيث ي�شتخدم اإمكاناته العقلية واملعرفية اأف�شل 

ا�شتخدام، فعندما نقدم للفرد املعلومات يجب عليه انتقاء عمليات معينة وترك اأخرى يف احلال 

من اأجل اإجناز املهمة امل�شتهدفة، ويركز هذا املدخل على كيفية ا�شتقبال الدماغ للمعلومات ومن 

ثم حتليلها وتنظيمها، ويف �شوء ذلك ترجع �شعوبات التعلم وفقًا لهذا املدخل اإىل حدوث خلل اأو 

ا�شطراب يف اإحدى العمليات التي تظهر يف التنظيم اأو اال�شرتجاع اأو ت�شنيف املعلومات.

                                           One-Room School                                      مدر�سة الف�سل الواحد

مدر�شة ت�شم تالميذها من خمتلف ال�شفوف يف ف�شل واحد، وتوجد عادة يف املناطق قليلة 

الكثافة ال�شكانية.

                                   Activity School                      مدر�سة اأن�سطة

مدر�شة تقوم براجمها على امل�شاركة احلرة للطالب يف اأن�شطة ذات ق�شمة وداللة تربوية.

One-Teacher School                مدر�سة املعلم الواحد

مدر�شة يقوم بالعمل فيها معلم واحد يتوىل املهام التدري�شية واالإدارية جميعها.

                                                  Inclusive School                                          مدر�سة الدمج ال�سامل

تعرف مدر�شة الدمج ال�شامل باملدر�شة التي ال ت�شتثنى اأحدًا، حيث تبنى على ما يعرف بفل�شفة 

عدم الرف�س، وهذا عمل يعني عدم ا�شتبعاد اأي طفل ب�شبب وجود اإعاقة لديه.
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Range of Scores                                             مدى الدرجات

اأ�شغر فرتة يف �شلم التوزيع تغطي كل الدرجات )الفرق بني اأعلى درجة واأدناها يف التوزيع(.

                                   Monitoring Pupil Progress                                   مراقبة تطور اأداء التلميذ

تعني مراقبة تقدم التلميذ الدرا�شي وميكن ا�شتخدام طرائق وو�شائل عديدة ملراقبة هذا التطور 

ومنها االختبارات الر�شمية، واالختبارات غري الر�شمية، وطرائق القيا�س البديلة.

 Voice Flexibility                                      مرونة ال�سوت

تنوع من م�شتويات درجة  “الروتيني” با�شتخدام  النمطي  �شوت كالمي جيد خالل احلديث 

ال�شوت وجهارة ال�شوت.

                                                                                                                                 Systematic                              مرتب/ نظامي

اأي مقدم تقدميًا منظمًا، مثاًل؛ من االأ�شهل اإىل االأ�شعب اأو من االأدنى اإىل االأعلى.

                                   Development Phases                                     مراحل النمو

اآخر، وتتميز كل مرحلة عن االأخرى  مراحل منو الفرد هي املراحل التي تختلف من �شن اإىل 

الذي  الفرد  حياة  يف  م�شطرد  تغري  عن  تعبري  هي  ومهارات،  و�شلوكية  وعقلية  بدنية  بخ�شائ�س 

اأ�شا�شًا لرتبيته وفقًا خل�شائ�س كل مرحلة  يتميز بخ�شائ�س بدنية وعقلية ونف�شية معينة، تتخذ 

الطفل تختلف  لنمو  الطفولة هناك عدة مراحل  الوفاة، ويف  امليالد حتى  منائية عرب حياته، من 

وفقًا  مرحلة  كل  م�شميات  تختلف  كما  باحث،  اإىل  باحث  ومن  اآخــر،  اإىل  كاتب  من  املراحل  تلك 

خل�شائ�شها املختلفة.

 Late Childhood Phase                                     مرحلة الطفولة املتاأخرة

مرحلة الطفولة املتاأخرة هي اآخر مراحل الطفولة، ويليها مبا�شرة تهيوؤ الطفل ملرحلة املراهقة 
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والبلوغ، وتظهر يف تلك املرحلة عالمات البلوغ وخ�شائ�س النمو يف النوعني.

                                                                                                                                 Middle Childhood Phase              مرحلة الطفولة املتو�سطة

مرحلة الطفولة املتو�شطة هي مرحلة عمرية تتو�شط مراحل الطفولة جميعًا وتبداأ هذه املرحلة 

وتنتهي تقريبًا بني االأعوام )8 - 12( �شنة من العمر وتتميز با�شطراد منو الطفل يف �شتى مظاهره: 

العقلية، واجل�شدية، والنف�شية، والتعليمية، واحلركية، واملهارية، والن�شاطية، والبيئية.

  Auditory Path                                           امل�سار ال�سوتي

م�شار افرتا�شي لتعرف الكلمة وقراءتها مير من ال�شورة االإمالئية للكلمة اإىل ال�شوت اأي فك 

�شفرة الكلمة ثم الو�شول اإىل معناها، وهو م�شار يعتمد عادة يف قراءة الكلمات غري ال�شائعة. 

                                                  Assistant Teacher                                        م�ساعد املعلم

بتزويد  الرئي�س  املعلم  توجيه  يعمل حتت  قائمة جلماعة �شغرية. وهو  يكون  اأو  املعلم،  ي�شاعد 

االأطفال واالأ�شر يف الف�شل بربنامج ذي جودة عالية.

 Performance Level                                           م�ستوى الأداء

م�شتويات اأداء يعمل وفقها الطفل العادي يف مراحل ال�شن املختلفة، وتبني م�شتويات االأداء احلد 

االأدنى من معيار التح�شيل اأو االإجناز ومدى الدقة لدى الطفل التي يريدها اأحد االأ�شخا�س.

                                           Subnormal Educational Level               م�ستوى الأداء الدرا�سي دون العادي

م�شطلح بريطاين االأ�شل، ي�شار به اإىل م�شتوى من االأداء الذهني مياثل اأداء االأطفال املتخلفني 

عقليًا القابلني للتعلم اأو املتخلفني عقليًا بدرجة ب�شيطة وفقًا للت�شنيف الرتبوي.

                                           Independent Level                    امل�ستوى ال�ستقاليل

بن�شبة                          ويجيب  الكلمات،  تعرف   % 95 اإتقان  وبن�شبة  القراءة  على  التلميذ  قــدرة  به  يق�شد 
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كتب  يقراأ  اأن  التلميذ  ي�شتطيع عنده  الذي  امل�شتوى  وهو  الفهم،  اأ�شئلة  اإجابة �شحيحة عن   %  90

املكتبة العامة معتمدًا علي نف�شه.

Instructional Level               امل�ستوى التدري�سي

بن�شبة            الكلمات املختارة مع فهم  % من   90 اأن يتعرف عن  التلميذ عنده  هو م�شتوى يف و�شع 

% وي�شتطيع اأن ي�شتفيد من توجيه معلم القراءة وم�شاعدته.  70

                                   Reading Level                        م�ستوى القراءة

م�شتوى القدرة على القراءة الذي ي�شل اإليه املتعلم للم�شتوى املعروف لدرجة منوه اأو مرحلته.

 Frustration Reading Level      م�ستوى الهبوط / “الإحباط” يف القراءة

القراءة/  يف  االأخطاء  من  كبريًا  عددًا  التلميذ  عنده  يعاين  القراءة  يف  ال�شعوبة  من  م�شتوى 

تعرف الكلمة، وي�شحب ذلك �شعور بالقلق وبانخفا�س م�شتوى فهم ما يقراأ.

Screening                                                   امل�سح / الفرز

من  املزيد  اإىل  بحاجة  هم  الذين  الطلبة  اإىل  التعرف  اإىل  وتهدف  التقييم،  عمليات  اإحــدى 

االختبارات ال�شاملة، حيث اإن عملية امل�شح وحدها ال تكفي يف حتديد الطلبة الذين يعانون �شعوبات 

يف التعلم.

  Manipulative Participation                      م�ساركة يدوية

ن�شاط تعليمي ي�شرتك يف اأثنائه التالميذ مبعاجلة االأ�شياء باليد .

                                     Visual Perception Problems                                م�سكالت الإدراك الب�سري

التي  احل�شاب  يف  التعلم  �شعوبات  يف  االإدراكــي  الق�شور  جوانب  اأهم  اأحد  الب�شري  االإدراك 
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تت�شح فيما يلي: عدم قدرة الطفل على التمييز بني العالمات االأ�شا�شية: زائد، وناق�س، وي�شاوي، 

وال�شرب، والق�شمة، وعدم القدرة على التمييز بني االأرقام املت�شابهة: 2 ، 6  -  17، 71 الخ، وعدم 

القدرة على قراءة اأرقام مكتوبة يف �شل�شلة رقمية، وعدم قدرة البع�س على اإنهاء عمليات ح�شابية 

ب�شيطة يف اجلمع والطرح وال�شرب والق�شمة.

Auditory Perception Problems              م�سكالت الإدراك ال�سمعي

امل�شكالت  تلك  وتبدو  التعلم،  �شعوبات  يف  االإدراكــي  الق�شور  جوانب  اأحد  ال�شمعي  االإدراك 

االإدراكية ال�شمعية اأقل ظهورًا يف احل�شاب والريا�شيات، رمبا الأنه يعتمد على االإدراك الب�شري، 

ولكن بع�س التالميذ الذين لديهم م�شكالت �شمعية يحتاجون باإحلاح اإىل تعليمات لفظية وا�شحة يف 

الف�شل الدرا�شي، وميكن قيا�س ذلك من خالل االأ�شئلة ال�شفهية التي تقدم للتالميذ، اأو من خالل 

اإجاباتهم التحريرية عن بع�س الت�شاوؤالت التي تعرب عن اإدراكهم ال�شمعي ملا �شبق اأن تعلموه.

                                                 Motivational Problems                          م�سكالت الدافعية

الأداء  الالزمة  الدافعية  اإىل  يفتقرون  باأنهم  التعلم  �شعوبات  ذوي  االأفراد  على  غالبًا  ُيالحظ 

الدرا�شي  الف�شل  خــربات  لتكرار  نتيجة  يحدث  ما  غالبًا  الدافعية  ونق�س  الدرا�شية.  املهمات 

انتباه  تن�شيط  على  تعمل  التي  القوى  تلك  لو�شف  الدافعية  كلمة  ت�شتخدم  ما  وعــادة  واالإحباط. 

الطالب ون�شاطه وانفعاالته. والدوافع قد تكون داخلية )نابعة من الفرد نف�شه( اأو خارجية )نابعة 

من البيئة كالوالدين مثاًل(.

Behaviour Problems                         امل�سكالت ال�سلوكية   

الغ�شب   ونوبات  كالعدوان،  للمجتمع  م�شادة  علنية  �شلوكيات  مبثابة  ال�شلوكية  امل�شكالت  تعد 

والعناد، اأو الفو�شى على �شبيل املثال، اأو �شلوكيات خفية م�شادة للمجتمع كالكذب وال�شرقة مثاًل. 

وتت�شمن كل امل�شكالت ال�شلوكية عدم االمتثال الذي يتمثل عادة يف عدم طاعة الكبار، اأو التوافق 

مع املتطلبات االجتماعية العادية. والتالميذ ذوو �شعوبات التعلم الذي يبدون امل�شكالت ال�شلوكية 

يعدون فى حاجة ما�شة اإىل تدخالت فعالة ب�شبب ما يواجهونه من م�شكالت درا�شية و�شلوكية .
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                                     Emotionally Disturbed                                  امل�سطربون انفعاليًا

م�شطلح ي�شتخدم لتعريف االأفراد الذين ال ميكنهم ال�شيطرة على انفعاالتهم على نحو جيد 

بدرجة  انفعاليًا  امل�شطربني  خدمة  املمكن  ومن  مقبول،  نطاق  يف  �شلوكهم  على  للمحافظة  يكفي 

تزويدهم بخدمات م�شاعدة  العادية مع  الف�شول  ب�شيطة من خالل و�شعهم ب�شورة م�شتمرة يف 

يقوم بها مدر�س متنقل اأو مدر�س االأزمات.

  Processing                                          املعاجلة

بت�شفريها  وذلك  الدماغ،  يف  املعلومات  معاجلة  عن  للكالم  عادة  ي�شتعمل  املعاجلة  م�شطلح 

وا�شرتجاعها وربطها مبعلومات اأخرى عند االإدراك )احل�شي(، والتعّلم، والتذكر، والتفكري، وحل 

امل�شكالت، والقيام بالعمليات احلركية- احل�شية.

                                                                                                                                  Achievement Quotient معامل التح�سيل               

الن�شبة بني امل�شتوى املعياري للتح�شيل املدر�شي وامل�شتوى املتوقع.

 Coefficient of Correlation              معامل الرتباط

من  جمموعتني  بني  الرتابط  اأو  العالقة  قوة  على  للتعبري   ،1 -  ،1 + بني  قيمته  تــرتاوح  موؤ�شر 

القيا�س للمجموعة نف�شها. ويعد معامل بري�شون لالرتباط من اأكرث املعامالت ا�شتخدامًا يف بناء 

االختبارات، ويف البحوث الرتبوية. 

مع����ام���ل بي��ر�سون لالرتب����اط 

Pearson (or Product-Moment) Coefficient of Correlation

اختبارين ملجموعة  Standard Scores على  املعيارية  الدرجات  متو�شط ناجت جمموع �شرب 

من الطالب.
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                                           Reading Rate                         معدل القراءة

متو�شط �شرعة القراءة، وتقا�س عادة بعدد الكلمات اأو احلروف التي ينطقها القارئ يف وحدة 

زمنية معينة )دقيقة اأو ثانية(.

                                   Semantic Lexicon                              املعجم الذهني

الكلمات املخزنة واملوجودة يف ذهن االإن�شان. ويتفق الباحثون على اأّن للكلمة املخزنة يف املعجم 

الذهني �شورة �شوتية و�شورة اإمالئية ومدخاًل ملعناها اأو معانيها.

Educationally Handicapped (EH(                                 ًاملعوقون تربويا

االأطفال  اإىل  به  لالإ�شارة  االأمريكية،  الواليات  لبع�س  الرتبوية  القوانني  ي�شتخدم يف  م�شطلح 

الذين يعانون م�شكالت درا�شية ناجتة اإما عن �شعوبات تعليمية اأو ا�شطرابات �شلوكية، اأو عن مزيج 

ال�شلوكية،  واال�شطرابات  الب�شيط،  العقلي  التخلف  يت�شمن  الذي  درا�شيًا(  )املعوقون  معًا  منهما 

و�شعوبات التعلم.

                                                 Norms                                           املعايري

املعدالت التي يقا�س االأداء يف مقابلها.

Childhood Writing Criteria                               معايري الكتابة لالأطفال

الفنية  واملعايري  واملحددات  املقايي�س  من  جمموعة  هي  وحمدداتها  لالأطفال  الكتابة  معايري 

التي تقا�س بها االأ�ش�س ال�شحيحة لكتابة “ الن�س االأدبي” املوجه اإىل الطفل، ومدى منا�شبة �شكل 

الن�س وم�شمونه الإ�شتعداداته اللغوية واالإدراكية والعمرية، ولدرجة ذكائه اأو درجة اإعاقته – وفقًا 

خل�شائ�س كل مرحلة عمرية – وكذلك مراعاة حجم احلروف ومقا�شها اأو درجة االألوان الطباعية 

يف املواد املطبوعة للطفل كافة، وهذه املعايري تق�شم اإىل معايري: اأدبية وفقًا للن�س، وتربوية وفقًا 

للنواحي املختلفة للبيئة املنزلية، وي�شتمل هذا املقيا�س على �شتة مقايي�س فرعية هي: جتاوب االأم، 

الطفل،  االأم مع  واندماج  املنا�شبة،  اللعب  مواد  وتوفري  املنزلية،  البيئة  وتنظيم  القيود،  وا�شتبعاد 

وفر�س التنوع يف املثريات اليومية .
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                                   Exclusion Criterion                         معيار ال�ستثناء

ال�شعوبات  ذوي  الطلبة  اإىل  للتعرف  امل�شتخدمة  املحكات  من  واحــدًا  اال�شتثناء  معيار  ُيعد 

اأ�شا�شًا عن:  التعلم امل�شكالت التعلمية التي تنتج  التعلمية. وي�شتثنى هذا املعيار من فئة �شعوبات 

اأو  االنفعايل،  اال�شطراب  اأو  العقلي،  التخلف  اأو  احلركية،  اأو  ال�شمعية،  اأو  الب�شرية،  االإعاقات 

م�شكالت التعلم الناجتة عن: الظروف البيئية، اأو الثقافية، اأو االإقت�شادية. ومبعنى اآخر فاإن معيار 

اال�شتثناء يحاول اأن يف�شل بني امل�شكالت التعلمية الناجتة عن �شعوبات التعلم وامل�شكالت التعليمية 

الناجتة اأو املرتبطة اأ�شا�شًا باالإعاقات االأخرى: كال�شمعية، اأو الب�شرية، اأو التخلف العقلي...اإلخ.

 Discrepancy Criterion                    معيار التباين

اأحد املحكات التي متيز الطلبة ذوي �شعوبات التعلم. والتباين يعنى االختالف الكبري )ال�شديد( 

كبري  حد  اإىل  ي�شبه  التباين  ومفهوم  الدرا�شي.  اأدائــه  وبني  )الذكاء(  العقلية  الفرد  قــدرات  بني 

ا�شطالح تدين التح�شيل، وميكن اأن يظهر التباين بني قدرة الفرد وحت�شيله يف جانب اأو اأكرث من 

اجلوانب الدرا�شية )قراءة، وكتابة، وح�شاب...اإلخ(.

ويعتمد على حتديد االأطفال الذين يعانون �شعوبات يف التعلم من خالل ما يظهرونه من تباعد 

يف اأحد اجلوانب الثالثة االآتية:

تباعد م�شتوى النمو العقلي العام اأو اخلا�س عن م�شتوى التح�شيل الدرا�شي للطالب. 1 - 

التباعد يف بع�س الوظائف الع�شوية واملعرفية مثل: اللغة، واالنتباه، واحلركة. 2 - 

تباعد م�شتوى حت�شيل الطفل عن معدل حت�شيل االأطفال االآخرين من ال�شن نف�شها. 3 - 

                                                                                                                                 Special Education Criterion                           معيار الرتبية اخلا�سة

اإىل طرائق خا�شة يف  يحتاجون  التعلم  �شعوبات  يعانون  الذين  الطالب  اأن  فكرة  على  يعتمد 

التعلم. ولكي يح�شل  التقليدية يف  العادية  الطرائق  تتنا�شب مع �شعوباتهم، وتختلف عن  التعليم 

الطفل على خدمات الرتبية اخلا�شة البد من تقييمه عن طريق حمكات حمددة ل�شعوبات التعلم.
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                                   Vocabulary                                               املفردات

املفردات هي الكلمات التي نتعّلمها منذ الوالدة، �شواء عن طريق ال�شماع، اأم عن طريق القراءة. 

وترتاوح معرفتنا لهذه الكلمات من معرفة ب�شيطة اإىل معرفة ت�شمل معاين الكلمة كلها يف �شياقات 

متعّددة.

 Interview                                                  املقابلة

تت�شمن املعلومات امل�شتفادة من تاريخ احلالة، ومعلومات عن خلفية الطالب وتاريخه النمائي، 

وي�شري الوالدان غالبًا اإىل مراحل منو الطالب – ظروف احلمل والوالدة، ومن ثم تطوره من حيث: 

اجللو�س، وامل�شي، وبدء الكالم، ويحتوي تاريخ احلالة اأي�شًا على تاريخ الطفل ال�شحي مبا يف ذلك 

االأمرا�س واحلوادث التي تعر�س لها، ثم م�شكالت التعلم اإن وجدت عند اأحد اأفراد االأ�شرة، كما 

يت�شمن تاريخ احلالة والتاريخ املدر�شي والتح�شيلي.

Essay                                            مقال

اإن�شاء حول مو�شوع معني يرتاوح طوله بني بع�س الفقرات اأو ع�شرات الفقرات، وميكن اأن يحتوي 

اأو اًل على راأي الكاتب. وميكن بذلك ت�شنيف نوع املقال بناًء على هدفه وحمتواه.

  Syllable                                    مقطع

اجلزء االأكرب من الفونيم )الوحدة ال�شوتية ال�شغرى(، ويف اللغة العربية يتكون على االأقل من 

�شامت تتبعه حركة مثال )َد يف كلمة َدَفَع(. 

 Rating Scales                                    مقايي�س التقدير

حتتاج هذه املقايي�س اإىل املعلم اأو اأحد الوالدين، وذلك لت�شجيل املالحظات واالنطباعات حول 

الطالب، وهي غالبًا ما ت�شاعد املعلم على الك�شف عن الطالب ذوي �شعوبات التعلم، فعلى �شبيل 

املثال جند منوذج �شلوك الطالب الذي يحتوي الفقرة، ثم ما يعادلها من درجات بحيث تتدرج من 

(1 - 5( على �شبيل املثال، حيث يعك�س الرقم )1( االأداء ال�شعيف ويعك�س الرقم )5( االأداء اجليد.
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                                            Behaviour Rating Scales                      مقايي�س تقدير ال�سلوك

التي ميكن مالحظتها  املحددة،  ال�شلوكيات  من  قائمة  تت�شمن  االأدوات  اأو  املقايي�س  من  عدد 

ليقدر االآخرون مدى حدتها اأو اأهميتها، وُتعد مقايي�س التقدير اإحدى و�شائل التعرف اإىل االأطفال 

الذين يعانون م�شكالت �شلوكية اأو انفعالية.

                                    Informal Measures                          املقايي�س غري الر�سمية

تعد هذه املقايي�س بدائل عملية، وذلك الأنها تقي�س اأداء الطالب وفقًا للمواقف واالأدوات املعتادة 

من خالل الن�شاطات التي ميار�شها الطالب يف معرفة ال�شف، ومن ح�شنات ا�شتخدام مواد ال�شف 

يف االختبارات غري الر�شمية يف القيا�س اأنها قريبة جدًا من �شلوك الطالب املتوقع.

Verbal Scale                                            مقيا�س لفظي

املقيا�س اللفظي للذكاء هو مقيا�س و�شعه )وك�شلر( للرا�شدين موؤلفًا من)11( اختبارًا وو�شع 

نظريه لقيا�س ذكاء االأطفال يف 21 اختبارًا يف ق�شمني لفظي وعملي وت�شمن املقيا�س اللفظي للذكاء: 

املعلومات العامة والفهم العام، واال�شتدالل احل�شابي، واملت�شابهات، واملفردات، واإعادة االأرقام.

                                                  Stimulus Place and Size                          مكان املنّبه وحجمه

انتباه  �شّدة  اأن يكون عليه يعد عاماًل من عوامل  ينبغي  الذي  املنّبه واحلجم  اإّن اختيار مكان 

فحة وبحجٍم اأكرب  الفرد نحو ذلك املنّبه فاإن جعل الفكرة مثاًل اأو العنوان املراد تعّلمه يف اأعلى ال�شّ

مغاير ملا حوله ولرمّبا يكون خمتلفًا كذلك عن العوامل التي تزيد من �شّدة انتباه الفرد نحو ذلك 

املنّبه.

 Observation                                                    املالحظة

اأ�شلوب ت�شتخدمه �شرائح خمتلفة ابتداًء من االأ�شرة اإىل املدر�شة بتدريب ب�شيط، فقد يقوم به 

اأولياء االأمور واملعلمون اأو غريهم، يتطلب من هذه االأداة )املالحظة( ت�شجيل ال�شلوك امل�شتهدف 

الطفل خالل  �شلوكية مهمة عند  تعك�س خ�شائ�س  ما  وغالبًا  بيئي.  بتاريخ معني وظرف  املرتبط 
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مع  تفاعله  ومدى  العام،  الطالب  تكيف  مدى  للمالحظة  يت�شح  اأن  ميكن  كما  التعليمية،  املواقف 

االآخرين ومدى تاأثري امل�شكالت املنزلية على النواحي االجتماعية والدرا�شية وما اجتاهات الطالب 

واللغوي وغريها من  والنمائي  التاآزر احلركي  اإىل مالحظة  اإ�شافة  القرائي  الع�شر  م�شكلة  اجتاه 

ال�شلوكيات القابلة للمالحظة .

                                    Non-Participation Observation                         املالحظة عن بعد

نوع من املالحظة ير�شده الباحث اأو االخت�شا�شي للجماعات التي حتت املالحظة من ُبعد، دون 

اأن ي�شارك يف حياتها اأو فاعليتها.

  One-Way Visual Observation        املالحظة الب�سرية ذات الجتاه الواحد

اأنه  معرفة  لالآخر  يتاح  اأن  دون  املالحظ  ال�شخ�س  يرقب  اأن  للباحث  يتيح  للمالحظة  اأ�شلوب 

مالحظ.

         Observation Participation            املالحظة بامل�ساركة

اأ�شلوب للدرا�شة يقوم على مراقبة �شلوك امل�شاهد وت�شجيل نتائج امل�شاهدة، وي�شتخدم عادة يف 

درا�شة �شلوك االأطفال.

 Teaching Portfolio                                ملف تدري�سي اأو حقيبة تدري�سية     

جمموعة مواد تروي ق�شة حول اجلهود، والتقدم، واالإجناز لدى الطالب. 

مناهج التدريب على ال�سرتخاء والعالج ال�سلوكي واملعريف

Relaxation Training Along With Cognitive Behavioural Therapy

مناهج التدريب على اال�شرتخاء والعالج ال�شلوكي واملعريف هي مناهج عالجية ا�شتخدمت يف 

النف�شي بنجاح وال �شيما يف حاالت االإعاقة بالق�شور يف الرتكيز واالنتباه، وذلك ملعاجلة  العالج 

القلق  حــاالت  ومنها  ت�شاحبها  اأو  االإعاقة  اأعرا�س  على  ترتتب  قد  التي  النف�شية  اال�شطرابات 

ح����������رف امل����ي����م
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التدريبية  الربامج  تلك  خالل  ومن  العدوانية،  وامل�شاعر  واالكتئاب  واملخاوف  الع�شبي  والتوتر 

يف  حت�شيله  م�شتوى  وارتفع  حت�شنت  قد  امل�شاب  الطفل  �شلوكيات  اأن  وجد  التعليمية  النف�شية 

االآخرين           انتباه  جذب  �شعوريًا  ال  ت�شتهدف  التي  ال�شلوكيات  اإىل  دائمًا  وميال  اجلماعية،  االألعاب 

.Attention – Demanding

                                           Curriculum                                         )منهاج )درا�سي

اخلطة االإجمالية االأ�شا�شية يف برنامج التدري�س، التي تعك�س فل�شفته وما يالئمها من اأن�شطة 

حمددة.

                                   Individualized Curriculum                     املنهج الفردي

ذوى  للتالميذ  الفردية  احلاجات  لتلبية  التعليمية  واخلربات  واملحتوى  االأهداف  اختيار  يعني 

وال  جميعها.  املدر�شي  املنهج  م�شادر  اإىل  الرجوع  خالل  من  وذلك  اخلا�شة،  الرتبوية  احلاجات 

يتطلب ذلك تخ�شي�س منهج لكل طالب فقد ي�شرتك الطالب يف بع�س االأن�شطة املنهجية مع الطلبة 

جميعهم ممن هم يف املرحلة النمائية نف�شها.

Physical Stimulants                                            املنبهات اجل�سمية

حركة  توجيه  ميكن  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  احلرف،  ت�شكيل  يف  الطفل  بيد  املدر�س  مي�شك  حيث 

الطفل يف تتبع االجتاهات وترتيب �شكل احلرف من خالل االأ�شهم اأو النقاط امللونة يف حتديد �شكل 

احلرف.

                                                 Psychological Stimulants                                   املنبهات النف�سية

الن�شاط  م�شكالت  حلل  كاأ�شلوب  الطبية  العقاقري  اعتمدت  التي  العالجية  االأ�شاليب  اإحــدى 

الزائد الذي يرتبط مبظاهر �شعوبات التعلم لدى كثري من الطلبة. ومن املنبهات النف�شية الوا�شعة 

اال�شتخدام عقار الريتالني )Ritalin( والدك�شدرين )Dexedrine( وال�شيلرت )cylert( وجتدر 

وفرط  االنتباه  �شعف  اأعرا�س  حت�شني  على  تعمل  قد  النف�شية  املنبهات  هذه  اأن  اإىل  هنا  االإ�شارة 

تعالج  ال  اأنها  غري  االنتباه  ت�شتت  وتقلل  الزائد  الن�شاط  من  تقلل  اأنها  اأي   )ADHD( الن�شاط 
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معاجلة مبا�شرة م�شكلة �شعوبات التعلم. ومع هذا، فقد اأ�شارت بع�س االأبحاث اإىل اأن هذه املنبهات 

 اأكرث للتعلم ب�شبب الهدوء احلركي الذي يظهره بعد تناوله 
ً
النف�شية تعمل على جعل الطالب مهياأ

هذه العقاقري. واأ�شارت بع�س نتائج الدرا�شات اإىل اأن الطلبة اأظهروا حت�شنًا يف االأداء على املهمات 

التي تتطلب توظيف الع�شالت الدقيقة، كما اأ�شارت التقارير اإىل حت�شن قدرة الطلبة على التنظيم 

والتفكري والذاكرة. وما زالت هذه النتائج غري موؤكدة وهي بحاجة اإىل مزيد من البحث.

 Holistic Approach in Learning Disabilities       املنحى التكاملي يف �سعوبات التعلم

منحى حديث يف تعليم الطالب ذوي ال�شعوبات التعلمية، ويركز على تطوير اال�شرتاتيجيات 

التعليمية العامة ولي�س على تعليم ا�شتجابات اأو مهارات حمددة. ويركز هذا املنحى الذي ي�شمى 

اأي�شًا باملنحى املعريف على الطالب اأكرث مما يركز على املنهج الدرا�شي .

                                   Underachievers                                       منخف�سو التح�سيل

الذين يقروؤون قراءة منا�شبة وجيدة لعمرهم وال�شف الذي هم فيه، ولكن حت�شيلهم الدرا�شي 

حتت اأو اأقل من قدراتهم يف املواد الدرا�شية.

 Word Recognition Skills                 مهارات تعرف الكلمة

قدرة الفرد على تعرف الكلمات ومتييز الكلمات املت�شابهة بع�شها عن بع�س، ويوؤثر يف تعرف 

الكلمة �شورتها الكلية، ولقد ات�شح من البحوث العلمية يف هذا املجال اأن الكلمات التي ي�شهل على 

التالميذ تعرفها على نحو �شحيح هي الكلمات الق�شرية، واأن اختالف الكلمات من حيث الق�شر 

والطول ي�شاعد اأي�شًا يف تعرفها والتمييز بينها.

                                                                                                                                 Auditory Discrimination                مهارة الّتمييز ال�ّسمعي

قدرة الفرد على الّتمييز والّتفريق بني االأ�شوات واحلروف املنطوقة، وحتديد الكلمات املتماثلة 

واملختلفة، وهي على خالف حا�شة ال�ّشمع كذلك، فال�ّشمع كما اأ�شرنا وظيفٌة فيزيائّية بينما الّتمييز 

ال�ّشمعي وظيفٌة معرفّيٌة.
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                                   Social Skills                         املهارات الجتماعية

ت�شري املهارات االجتماعية اإىل القدرة على التعبري االنفعايل واإيجاده لغة الكالم واحل�شا�شية 

واأداء  االنفعال  �شبط  يف  والكفاءة  االجتماعي  ال�شلوك  وقواعد  اللفظي  غري  االت�شال  الأ�شكال 

الدور.

 Communication Skills                        مهارات التوا�سل

من  االأفــراد  بني  واملعتقدات  واالآراء  االأفكار  تبادل  امل�شتخدمة يف  الطرائق  اإىل خمتلف  ي�شري 

خالل االأ�شاليب ال�شائعة مثل: الكالم ال�شفهي، واللغة املكتوبة، واالإ�شارات، واالإمياءات ...الخ.

                                                                                                                                 Basic Skills                                      املهارات الأ�سا�سية

القراءة والكتابة والعمليات احل�شابية االأولية، التي يبداأ الطفل بها حياته التعليمية وي�شتطيع 

عن طريقها تعلم املهارات الدرا�شية االأخرى.

 Morpheme                              املورفيم / الوحدة ال�ستقاقية-ال�سرفية

جزء الكلمة االأ�شغر ويكون ذا معنى، مثل: تاء التاأنيث يف كلمة )تلميذة(، اأو الواو واالألف يف 

)ذهبوا(،  كما يعد امليزان ال�شريف وحروف اجلذر وحدات �شرفية، ال ميكن لهذه االأجزاء اأن تقوم 

بذاتها يف اللغة العربية. وي�شتخدم دائمًا املورفيم لالإ�شارة اإىل الوحدة االأ�شا�شية للمعنى يف اللغة. 

وغالبية الكلمات املوجودة يف اللغة تعرب عن مفهوم ما، ومن ثم يكون التمثيل املكتوب لهذا املفهوم 

هو املورفيم، ولكن الكلمات املكتوبة ميكن اأن حتتوي ومتثل العديد من املورفيمات ولهذا فاإن تقدير 

الوحدات املورفيمية داخل اللغة و�شكلها املكتوب ميكن اأن يوؤيد فهم القارئ للن�س املكتوب. 

Gifted                                      املوهو بون

امتالك مهارات ا�شتثنائية يف واحد اأو اأكرث من اجلوانب التالية: التفكري االإبداعي اأو املنتج، 

النوعية  الدرا�شية  القابلية  النف�شية،  احلركية  القدرة  العامة،  العقلية  القدرة  القيادية،  القدرة 

)املحددة(، و/اأو الفنون الب�شرية اأو االأدائية.
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                                           Soft Neurological Signs                      املوؤ�سرات الع�سبية الب�سيطة

االأمثلة  ومن  ع�شبية.  ا�شطرابات  بوجود  توحي  ب�شيطة  عالمات  اإىل  امل�شطلح  هذا  ُي�شري 

التاآزر احلركي الب�شري، و�شعف املهارات  اأخرقًا، �شعوبات يف  على هذه العالمات: امل�شي م�شيًا 

احلركية الدقيقة )مثل فك االأزرار، اأو ق�س االأوراق باملق�س(. وتعد املوؤ�شرات الع�شبية الب�شيطة 

من اخل�شائ�س الرئي�شة لل�شعوبات التعلمية، ولذلك يجب اأن يخ�شع الطالب الذين لديهم هذه 

ال�شعوبات اإىل فح�س ع�شبي روتيني يف حماولة لتعرف اأ�شباب االنحرافات الع�شبية كلما  كان 

اأو  نف�شية  باختبارات  الب�شيطة  الع�شبية  املوؤ�شرات  تقييم  فيمكن  االأمــر،  كان  واأيــًا  ممكنًا.  ذلك 

�شلوكية اأي�شًا.

                                   External Conditions             املوؤثرات اخلارجّية

و�شورته  ولونه  �شكله  تت�شمن  العوامل  وهذه  املــدرك،  بال�شيء  مبا�شرة  عالقة  ذات  موؤثرات 

ورائحته ... فعندما ننظر اإىل ال�شورة مثاًل فاإنا ال نراها وحدها، بل نراها �شمن حميط يحيط 

بها ي�شمى اخللفية التي تعمل على اإبراز ال�شورة، فعندما ننظر اإىل الكلمة املكتوبة فاإنا نرى �شورة 

الكلمة يف اإطار خلفية بي�شاء حتيط بهذه الكلمة مما يجعلها االأكرث و�شوحًا، لذلك يتاأثر اإدراكنا 

لل�شورة فقد ندركها اإدراكًا خاطئًا اإذا كانت �شمن خلفية ي�شعب معها الف�شل بينها وبني ال�شورة، 

فال�شورة اأ�شغر من اخللفية وهي االأكرث حتديدًا وانتظامًا واالأكرث داللًة وتقدم �شكال ماألوفًا، ومما 

ي�شاعد على اإدراكنا ال�شليم لهذه ال�شورة احلواف اإ�شافة اإىل اخللفية التي وجدت فيها حواف هذه 

ال�شورة فاحلواف التي حتيط بال�شورة هي التي جتعلها اأكرث و�شوحًا اأمام امل�شاهد مما يعطيها 

االإدراك ال�شليم.
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- ن –

Intelligence Quotient (lQ(                         ن�سبة الذكاء   

رقم عددي ي�شتخدم ب�شورة عامة للتعبري عن م�شتوي النمو العقلي. وميكن ح�شاب هذه الن�شبة 

بتق�شيم العمر العقلي )كما يقا�س باأداء الفرد يف اختبارات الذكاء( على العمر الزمني، ثم �شرب 

الناجت يف 100، ومع ذلك فدرجات ن�شبة الذكاء ما زالت ت�شتخدم على نطاق وا�شع وهى مقبولة 

ب�شكل عام. ومدى ن�شب الذكاء يختلف وفق االأداء بيد اأن له ت�شنيفات للموازنة كما ياأتي: 130 فما 

فوق ُيعد متفوقًا جًدا)موهوب(؛ 115 – 129 متفوق؛ 85 – 114 عادي؛ 70 – 84 بطئ تعلم، واأقل 

من 70 متخلفًا عقليًا.

                                                 Copy                                              الن�سخ

اأكرث من  كتابة احلروف يف  يتعرف  اأكرث من مرة حتى  كتابتها  اإعــادة  اأي  ن�شخ قطعة،  عملية 

مو�شع لها يف الكلمات.

 Activity Quotient                                          ن�سبة الن�ساط

الفرد يف  ي�شتعمله  فيما  ال�شفات  على  الدالة  االألفاظ  اإىل  االأفعال  على  الدالة  االألفاظ  ن�شبة 

اأحاديثه وكتاباته.

 Activity                                        الن�ساط

الن�شاط هو كل فعل حركي عقلي، اأو عقلي حركي، اأو عقلي فقط، اأو حركي فقط يوؤديه الفرد 

يف حياته اليومية.

                                                                                                                                  Purposeful Activity                       ن�ساط هادف

عمل اأو ن�شاط ُيوّجه يف �شوء نتيجة متوقعة، ويت�شمن و�شع الهدف املرغوب فيه حتقيقه ور�شم 

خطة عمل توؤدي اإىل حتقيق هذا الهدف.
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 Narrative                                                 الّن�ّس ال�ّسردّي

وبنية ق�ش�شية  وي�شمل عادة �شخ�شيات  اأو خيالية،  ة الأحداث حقيقية  ن�ّس يحتوي على ق�شّ

تتكون من االإطار الزماين واملكاين واحلبكة اأو العقدة واحلل. وال�شرد يعد من اأهم اأنواع اخلطاب 

يف اأغلب اللغات مبا فيها الّلغة العربية باالإ�شافة اإىل التف�شري/ االإي�شاح واحِلجاج. 

Opaque  Orthography                            النظام الإمالئي غري ال�سفاف

اأو الرمز االإمالئي و�شكله يف النظام االإمالئي غري ال�شفّاف  تكون العالقة بني �شوت احلرف 

اأو �شكل، كما اأنه ميكن اأن يكون لرمز  اأّنه ميكن اأن يكون ل�شوت واحد اأكرث من رمز  معّقدة، اأي 

واحد اأكرث من �شوت، كما هو ال�شاأن يف اللغة االإنكليزية؛ فمثال حرف )a( يرمز الأ�شوات عّدة وفق 

وروده يف كلمات متعّددة.

                                           Phonological Deficit Hypothesis      نظرية اخللل يف املعاجلة الفونولوجية

اإليها نظرة  اأن ينظر  املكتوبة ميكن  الكلمة  فاإن  الفونولوجية،  وفقًا لنظرية اخللل يف املعاجلة 

ثالثية االأبعاد، حيث حتتوي الكلمة املكتوبة على �شوت الكلمة )ال�شوت(، ومعنى الكلمة )املعنى(، 

و�شكل الكلمة )احلرف(.

�شعوبة  يعانون  الفونولوجية،  املعاجلة  يف  اخللل  لنظرية  وفقًا  قرائيًا،  املع�شرين  اأن  وُيعتقد 

خا�شة يف معاجلة االأ�شوات ومتثيلها. اإذ اإن لغتهم التي يتحدثون بها اأو خمرجاتهم من الكالم 

اأنها طبيعية. تبدو 

                                                               Double Deficit Hypothesis           نظرية اخللل املزدوج

ترى نظرية اخللل املزدوج اأن االأفراد املع�شرين قرائيًا يعانون خلاًل يف الت�شمية ال�شريعة لالأ�شياء 

ال�شريعة  الت�شمية  اأن  النظرية  وتقرتح  للمعلومات،  الفونولوجية  املعاجلة  يف  خلل  اإىل  باالإ�شافة 

لالأ�شياء واخللل يف املعاجلة الفونولوجية هي “م�شادر خمتلفة ل�شعوبات القراءة”.
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Sensory Integration Theory                                        نظرية التكامل احل�سي

ا�شتنادًا  املا�شي  القرن  النظرية يف اخلم�شينيات من  اأيرز )Jean Ayres( هذه  طورت جني 

التعلمية  القدرات  وتطوير  الدماغية  االإ�شابات  معاجلة  بهدف  وال�شلوكية  الع�شبية  البحوث  اإىل 

لالأ�شخا�س ذوي ال�شعوبات التعليمية. ومن اأهم املبادئ الع�شبية الف�شيولوجية التي قامت عليها 

التي  املعلومات  من  تاأثريًا  اأكرث  املتعددة  احلوا�س  توفرها  التي  املعلومات  اإن   )1( النظرية:  هذه 

توفرها اأي حا�شة مبفردها، )2( اأن التغذية الراجعة احل�شية �شرورية لالأداء احلركي. )3( اأن 

جذع الدماغ حيوي يف عملية التكامل احل�شي )تنظيم املعلومات احل�شية ومعاجلتها( الأنه يتطور 

للبيئة.                الوظيفية  للمتطلبات  ا�شتجابة  ذاته  ينظم  الدماغ  اأن   )4( االأخــرى.  الدماغ  اأجــزاء  قبل 

(5( اأن التكامل احل�شي يتطور تدريجيًا وعلى نحو مت�شل�شل. )6( اأن الن�شاط احلركي يوؤدي دروًا 

عالجيًا هامًا يف التكامل احل�شي ب�شبب املعلومات التي يوفرها حول و�شع  اجل�شم وتوازنه والتغريات 

التي حتدث فيه.

                                                                                                                                 Operant Conditioning     النظرية الإجرائية اأو ال�سرتاط الإجرائي

وُتعد  التعلم  نظريات  اإحدى  وهي  1938م  عام  �شكرن  فردريك  اإليها  دعا  االإجرائية  النظرية 

ويكون  مثريات،  لوجود  ين�شاأ  وهو  اال�شتجابي،  ال�شلوك  طريق  عن  االأ�شا�شي  مو�شوعها  ال�شلوك 

ال�شلوك ا�شتجابة لهذه املثريات، وال�شلوك االإجرائي �شلوك ينبثق من الكائن احلي، وهذا ال�شلوك 

يتكون من عمليات اأو اإجراءات يقوم بها الكائن احلي.

                                    Self – Perception Theory              نظرية اإدراك الذات

تقوم  اجتاهاتنا  من  العديد  اأن  النظرية  هذه  وتعلن  1967م،  عام   Bem بيم  قدمتها  نظرية 

على اأ�شا�س اإدراكنا ل�شلوكنا والظروف التي يحدث يف ظلها هذا ال�شلوك، وموؤدى هذه النظرية اأن 

االجتاه الذي يعرب عنه االأ�شخا�س هو عبارة عن ظاهرة تتمثل يف عدم التفكري بعناية اأو االإعداد 

امل�شبق، وحتدث عملية اإدراك الذات عندما تكون االجتاهات التي يتبناها الفرد مبهمة اأو غام�شة 

اأو عندما ال يكون لدى االأ�شخا�س اجتاهات �شابقة حمددة متامًا عن مو�شوع معني.
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النظرية الرتباطية للتعلم )التعلم باملحاولة واخلطاأ(  

Trial & Error Learning Theory 

وت�شمى نظريته يف  ثورندايك  الإدوارد  باملحاولة واخلطاأ( نظرية  )التعلم  االرتباطية  النظرية 

طريق  عن  التعلم  نظرية  هو  �شماها  وكذلك   ،Connectionism الو�شلية  نظرية  اأي�شًا  التعلم 

االنتقاء والربط Selecting & Connecting، ووفقًا لهذه النظرية فاإن العلم هو حالة من ال�شلة 

اأو الرتابط اأو الرباط مثل ت�شكيل وتقوية الروابط الطبيعية بني املواقف واال�شتجابات، وتت�شكل هذه 

الروابط من خالل املحاولة واخلطاأ، ويعني ذلك اأننا نتعلم من خالل حماوالت، نخطئ يف اأثناء 

هذه املحاوالت ثم نقوم مبحاوالت اأبعد تزيل وت�شتاأ�شل اال�شتجابات اخلاطئة، وهكذا فالتعلم يحدث 

تدريجيًا بوا�شطة عملية املحاولة واخلطاأ، وتقوم النظرية على فر�شيات: االرتباطية واال�شتجابات، 

واالإثارة، وتعلم االإن�شان، وتعلم احليوان.

                                                                                                                                 Social Learning Theory                        نظرية التعلم الجتماعي

�شوئها  يف  التي  الداخلية،  املعايري  جمموعة  اأو  ال�شمري  يكت�شب  الطفل  اأن  ترى  مهمة  نظرية 

يحكم الطفل على ما هو منا�شب اأو غري منا�شب من اأ�شكال ال�شلوك بالطريقة نف�شها التي يكت�شب 

 Social model من خاللها دوره االجتماعي وفق اجلن�س، وذلك من خالل النموذج االجتماعي

ومن خالل املحاكاة Imitation، ومن خالل العربة Vicarious Learning، ومن خالل التدعيم 

الذاتي  Self- Reinforcement والتدعيم اخلارجي.

 Classical Conditioning Learning Theory     نظرية التعلم ال�سرطي الكال�سيكية

نظرية التعلم ال�شرطي الكال�شيكي تنطلق من اأن املبادئ االأوىل للتعلم هي مبادئ االإ�شراط، 

ونحن   Conditioning Responses وهو االإجراء الذي من خالله يتم تعلم ا�شتجابات اإ�شراطية

جميعًا لدينا األفة باالإ�شراط فكل اال�شتجابات املتعلمة ا�شتجابات �شرطية. 

 Information Processing                                  نظرية معاجلة املعلومات

من اأحدث النظريات املعرفية، وترتبط مبجال علم النف�س املعريف، وفرو�س هذه النظرية تعتمد 
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على الذاكرة الب�شرية واأنظمتها املعقدة، حيث يرتبط كل نظام للذاكرة باأ�شلوب ترميز خمتلف عن 

غريه، وتهتم نظرية معاجلة املعلومات بنمط التفكري الب�شري على غرار منوذج احلا�شوب احلديث 

من حيث اأنها تركز اهتمامها على املدخالت، وطريقة االختزان، وطريقة اال�شرتجاع.

                                            Gestalt Theory                        نظرية اجل�سطلت

وت�شري  الكلي،  ال�شكل  اأو  الكل  تعني  اأملانية  كلمة  ج�شطلت  وكلمة  التعلم  نظريات  من  نظرية 

النظرية اإىل اأن الكل اأكرث اأهمية من االأجزاء املكونة له، ومن هنا فالتعلم يحدث ككل دون النظر 

اإىل ال�شلوك.

نق�س النتباه امل�سحوب با�سطراب الن�ساط الزائد   

Attention Deficit Hyperactivity Disorders                                                 

لقد ت�شاربت االآراء حول ارتباط نق�س االنتباه امل�شحوب با�شطراب الن�شاط الزائد ب�شعوبات 

- 26 %، فهي اإذن لي�شت بدياًل  %، وق�شم اآخر يراها بني 19  التعلم، فق�شم يو�شله اإىل ن�شبة 92 

عن �شعوبات التعلم واإمنا ترتبط بها اإىل حد ما، فمثال االأطفال الذين يت�شفون بنق�س االنتباه 

امل�شحوب بالن�شاط الزائد مييلون اإىل اإظهار �شعوبات يف احلفظ ال�شم، بينما ال يظهر االأطفال 

ذوو �شعوبات التعلم ذلك.

 Inattention                                نق�س النتباه اأو عدمه

يق�شد به عدم انتباه الطالب للمثري الرئي�س املعرو�س اأمامه، والذي يظهر يف عدم القدرة على 

االنتباه واالإ�شغاء والتوا�شل مع املتكلم، رمبا الأنه ال يثري اهتمامه اأو ب�شبب عزوفه عنه الأن هناك 

مثريًا اأهم يف حياته اأو ب�شبب �شعوبة فهم داللته مما يثري التوتر لديه في�شيق به ذرعًا ويبتعد عنه، 

ولعل احلركة املفرطة من اأ�شباب نق�س انتباه هذا الطفل .

                                   Deficit                              نق�س/ خلل

م�شطلح ي�شري اإىل تخلف الفرد عن اأقرانه ممن هم يف مثل عمره ومعاناته نق�شًا يف عمليات 

وافتقاره يف ذلك  يدل على معاناته  التذكر  مثاًل يف مهارات  الفرد  اأ�شا�شية معينة. فعجز  منائية 
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املجال، كما ي�شري اإىل �شرورة اإعادة توجيه جوانب املنهج وعوامله املوؤثرة للرتكيز على االإقالل من 

ذلك العجز اأو النق�س.

  Modeling                                     النمذجة

اجتاه  وترتيب  احلــرف،  يالحظ  اأن  الطفل  وعلى  وي�شميه،  احلــرف  املعلم  فيها  يكتب  عملية 

اخلطوط، والعوامل امل�شرتكة من خالل موازنة املعلم بني احلرف وغريه من احلروف التي ت�شرتك 

معه يف اخل�شائ�س االأخرى نف�شها.

Modeling Behaviour                                        منذجة لل�سلوك

اإجراء يت�شمن تزويد الطفل اأو ال�شخ�س مو�شع االهتمام باإي�شاح متثيلي، اأو اأداء فعلي لل�شلوك 

املرغوب فيه واملطلوب تعليمه له، حيث نتوقع منه اأن يتعلمه من خالل تقليد ال�شلوك الذي راآه .

                                   Emotional Development                            النمو النفعايل

النمو االنفعايل م�شطلح يعرب عن منو احلوا�س االنفعالية املختلفة عند الفرد، ويكون هذا النمو 

بدرجة تتيح له االنفعال.

Language Development               النمو اللغوي

منو يف قدرة الفرد على التوا�شل من خالل ا�شتخدامه للرموز امللفوظة اأو املكتوبة .

Motor Development                         النمو احلركي

النمو احلركي للطفل هو اأطوار النمو احلركي التي مير بها الطفل من احلركة االنعكا�شية عند 

الطفل يف املهد اإىل احلركة االأولية، فاحلركة االأ�شا�شية بعد ذلك ثم احلركة الريا�شية النا�شجة 

مع نهاية مرحلة الطفولة، وكلها مراحل متتابعة للنمو احلركي عند االأطفال.
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                                                 Sensory  Development                             النمو احل�سي

اأي  ودون  �شكل عادي وم�شطرد  الفرد يف  لدى  النمو احل�شي هو عملية منو احلوا�س اخلم�س 

اإعاقة ع�شوية اأو عقلية اأو نف�شية، بحيث تتحقق متطلبات النمو يف خط مواز لتهيوؤ الفرد للتوافق 

ال�شليم مع املجتمع والبيئة التي يعي�س فيها.
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- و –

Alternative Living Unit                            وحدة املعي�سة البديلة

منزل مراقب وموجه الثنني اأو ثالثة من الطالب ذوي احلاجات اخلا�شة.

 Hypothalamus                             )الوطاء )ما حتت ال�سرير الب�سري

الغدة  واإفـــرازات  الــدم  و�شغط  القلب  �شربات  ومعدل  باالنفعاالت  يتحكم  الدماغ  من  جزء 

الّنخامية.

                                                                                                                                 Linguistic Functioning                                    الوظائف اللغوية

الوظائف  اأو يف  اللغة  واأي ا�شطراب يف  الدماغ،  للفرد يخت�س بها جزء من  اللغوية  الوظائف 

يف  حركي  اأو  ح�شي  ا�شطراب  اإىل  وتــوؤدي  الدماغ،  خاليا  بع�س  تلف  اأو  اإ�شابة  عن  ينتج  اللغوية 

ا�شتخدام اللغة اأو يف كليهما معًا مما يوؤدي اإىل حب�شة كالمية اأي عدم القدرة على التعبري بالكالم 

اأو فهم الكالم املنطوق اأو اإيجاد االأ�شماء ال�شحيحة لالأ�شياء واملرئيات اأو اال�شطراب يف ا�شتخدام 

القواعد النحوية ال�شليمة.

 Educational Function        الوظيفة التعليمية

الوظيفة التعليمية متثل اأحد اأهم مقا�شد الرتبية املجتمعية احلديثة، وتهدف اإىل تعليم االأفراد 

ليبتعد  التعليمية  املعرفة  اإك�شابهم  على  تعمل  واأي�شًا  ومتوازن،  متكامل  تربوي  برنامج  خالل  من 

اأفراد املجتمع عن االأمرا�س االأمية يف مظاهرها املختلفة. 

Awareness                                           الوعي

اإدراك الفرد ملا يحيط به اإدراكًا مبا�شرًا وينطوي الوعي على وقوف الفرد على فكرة جديدة 

و�شعوره بحاجة اإىل مزيد من املعلومات عنها.
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                                             Environmental Awareness                                 الوعي البيئي

جمموع خربة الفرد ووعيه جلموع العوامل البيئية املحيطة به، والتي توؤثر يف �شلوكياته واأفكاره 

البيئي  والوعي  فيه،  يعي�س  الذي  واالجتماعي  – املكاين  البيئي  املحيط  داخل  ومواقفه  وعاطفته 

ميكن تنميته من خالل االإعالم وال �شيما التعليم، فالرتبية البيئية ت�شهم يف رفع درجة الوعي البيئي 

لدى الطفل.

                                   Phonological Awareness                             الوعي ال�سوتي

معرفة ال�شخ�س باأن الكلمات امل�شموعة تتكون من اأ�شوات فردية. فكلمة باب مثاًل تتكون من 

)ب- ا- ب(. ويتطور الوعي ال�شوتي يف مرحلة ما قبل املدر�شة، وهو �شروري  لل�شخ�س ليتعلم 

تدريب  ينبغي  كما  القراءة  تعلمهم  قبل  االأطفال  لدى  القدرة  هذه  تقييم  ينبغي  ولذلك  القراءة، 

االأطفال الذين مل يتطور الوعي ال�شوتي لديهم بعد. وغالبًا ما ت�شمل الربامج التدريبية ا�شتخدام 

الكلمات واالأنا�شيد االإيقاعية ا�شتخدامًا م�شوقًا ي�شتثري االأطفال لال�شتجابة.

Phonemic Awareness                       الوعي الفونيمي

َل” تتكّون من  “َو�شَ اأّن كلمة مثل  الوعي باأن الكلمات املنطوقة تتكّون من اأ�شوات، وهذا يعني 

�شّتة اأ�شوات، وقد ي�شتغرب البع�س الأن معظمنا تعّلم اأّن احلروف مع حركاتها ت�شّكل حرفًا واحدًا، 

واحلقيقة اأن كّل حرف ميّثل �شوتًا )ي�شّمى �شامتًا( واحلركة متّثل �شوتًا اآخر وبذلك يكون جمموع 

االأ�شوات يف الكلمة املذكورة �شتَة اأ�شواٍت. واخللط الذي نقع فيه مرّده اأّن لغتنا تعتمد على ر�شم 

ال�شوامت فقط وتعطي احلركات تلك العالمات ال�شغرية )الفتحة وال�شّمة والك�شرة( التي نعرفها 

اعتماد  من  طويلة  مدة  بعد  العربية  اللغة  اإىل  اأ�شيفت  الرموز  هذه  اأن  العلم  مع  االآن،  ونتداولها 

واإمّنا هو جزء منه،  ال�شوتي،  للوعي  لي�س مرادفًا  الفونيمي  الوعي  اأن  اأن نذكر  بد  احلروف. وال 

والوعي الفونيمي هو اجلزء االأكرث �شعوبة، ويجب تعلمه يف اآخر مرحلة الرو�شة وبداية ال�شنة االأوىل 

من الدرا�شة.
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                                                 Prevention                                               الوقاية

االإجراءات القيا�شية التي تقلل انت�شار زيادة مر�س ما اأو نتائجه اأو حتد منه. وثمة ت�شنيفات 

االأوبئة  علم  من  كجزء  – اأ�شاًل-  منت  هذه  الأن  ونظرًا  املختلفة،  الوقاية  م�شتويات  من  متنوعة 

اخلا�س باالأمرا�س احلادة املعدية فاإنها ال ترتجم ب�شهولة اإىل مثل تلك اال�شطرابات النيورولوجية 

)الع�شبية( كما هو احلال فى االإعاقات النمائية. واأول م�شتوى للوقاية من اال�شطرابات النمائية 

هو االإر�شاد اجلينى )الوراثى( قبل الزواج الأع�شاء العائالت اأو اجلماعات املعر�شني للخطر.
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A

A.B.C.Methods

A.B.C.Books 

Ability 

Abstraction

Abuse

Academic Achievement Problems     

Academic Learning Disabilities

Academic Progress 

Academic Record  

Academic Retardation   

Accidental Error 

Accommodation 

Achievement Age

Achievement Mark

Achievement Quotient 

Achievement Tests Battery

Achievement Test 

Acquired Aphasia

Acquired Dyslexia

Acquisition 

Acquisitiveness

Activation  

الطرائق الهجائية

كتب تعليم اللغة

القدرة

التجريد

اإ�شاءة املعاملة

م�شكالت التح�شيل  االأكادميي

�شعوبات التعلم االأكادميية 

تقدم اأكادميي

�شجل التح�شيل

التخلف االأكادميي

خطاأ عار�س

تكيف

العمر التح�شيلي

درجة التح�شيل  )عالمة التح�شيل(

معامل التح�شيل

بطارية اختبارات حت�شيلية

اختبار حت�شيل

االأفيزيا املكت�شبة 

ع�شر القراءة املكت�شب

اكت�شاب )حيازة(

حب االقتناء

تن�شيط
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Active Child 

Activity 

Activity Analysis 

Activity Quotient 

Activity Record

Activity School

Adaptation 

Adaptive Behaviour 

Adjusted Individual 

Adjustment 

Adjustment Learning 

Adjustment Reactions

Admission Age 

Adult Learning

Advanced Level  

Affective Domain

Afferent Motor Aphasia

Afford 

Age Group

Alexia 

Alphabetic Principle

Alternative Communication 

Alternative Living Unit

الطفل الن�شط

الن�شاط

حتليل الن�شاط

ن�شبة الن�شاط

�شجل ن�شاط

مدر�شة اأن�شطة

التكيف

ال�شلوك التكيفي

فرد متوافق 

توافق

التعلم التوافقي

ردود اأفعال التوافق

�شن القبول

تّعلم الكبار

 م�شتوى عال/ متقدم

املجال الوجداين )االنفعايل(

االأفيزيا احلركية الواردة

اجلهد واملثابرة  

فئة عمرية

 عمى الكلمة

املبداأ االألفبائي

االت�شال البديل

وحدة املعي�شة البديلة
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Amaurosis 

American with Disabilities Act 

Amygdale  

Analytic Phonics

Aniseikonia 

Anxiety   

Aphasia 

Aphonia  

Apperceptive Visual

Apraxia

Aptitude

Aptitude Test

Argumentative

Arithmetic Test    

Articulation Disorders 

Articulators  

Assessment 

Assessment Classification 

Assessment Stages 

Assistant Teacher

Association of Ideas 

Associative Learning

At Risk  

حب�شة ب�شرية

قانون االأمريكيون ذوي االإعاقة  

اللوزة

التدريب ال�شوتي غري املبا�شر )الطريقة التحليلية( 

ا�شطراب ب�شري

القلق

احلب�شة الكالمية)االأفيزيا(

احتبا�س ال�شوت  

عمى ب�شري تفهمي

 فقد القدرة على احلركة

ا�شتعداد

اختبار اال�شتعداد

حجاجي

اختبار احل�شاب

ا�شطرابات النطق

اأجزاء النطق

التقييم    

التقييم  الت�شنيفي

 مراحل التقييم

م�شاعد املعلم

تداعي االأفكار

التعلم الرتابطي

 معر�س للخطر
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Atrophy

Attention 

Attention Disorder

Attention Span 

Attentional Dyslexia

Attentiveness   

Audiogram  

Audiology

Auditory  

Auditory Discrimination  

Auditory Evoked Potential (AEP) Assessment 

Auditory Memory

Auditory Orienting  

Auditory Path 

Auditory Perception

Auditory Perception Problems 

Auditory Processing  

Auditory Sequencing

Auditory Training

Auditory Visual -Integration

Auditory-Processing Deficit

Auditory-Sequential Memory

Authentic Assessment 

 �شمور

االنتباه

ا�شطراب االنتباه

�شعة االنتباه

�شعوبات القراءة االإنتباهيه

انتباه

تخطيط ال�شمع  

علم ال�شمعيات

�شمعي

التمييز ال�شمعي 

التقييم ال�شمعي

الذاكرة ال�شمعية

التوجه ال�شمعي   

امل�شار ال�شمعي

االإدراك ال�شمعي 

م�شكالت االإدراك ال�شمعي

املعاجلة ال�شمعية

الت�شل�شل ال�شمعي

التدريب ال�شمعي

دمج الب�شري وال�شمعي

�شعف املعاجلة ال�شمعية

الذاكرة ال�شمعية التتابعية 

التقييم الواقعي
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Automaticity

Awareness  

B

Baby – Talk

Barrier

Basal Ganglia

Basic Psychological Process

Basic Reading 

Basic Skills

Behaviour 

Behaviour Analysis 

Behaviour Cards 

Behaviour Development

Behaviour Management 

Behaviour Modification

Behaviour Problems

Behavioural Approach 

Behavioral Output

Behaviour-Description Record

Behaviour Rating Scales

Benign Stuttering

Biochemical Disturbances

اآلية/التلقائية

الوعي

كالم طفويل

حاجز

الكتل الع�شبية

العملية االأ�شا�شية لعلم النف�س    

القراءة االأ�شا�شية

املهارات االأ�شا�شية

�شلوك

 حتليل ال�شلوك

بطاقات ال�شلوك

 النمو ال�شلوكي 

اإدارة ال�شلوك

تعديل ال�شلوك                             

امل�شكالت ال�شلوكية

املدخل ال�شلوكي  

املخرج ال�شلوكي

�شجل ال�شلوك

مقايي�س تقدير ال�شلوك

اللجلجة احلميدة

اال�شطرابات الكيماحيوية
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Biofeedback

Biological Factors 

Blending 

Brady Lexia 

Brain  

Brain Attack /Stroke

Brain Damage 

Brain Injured Children 

Brain Injury

Brain Stem

Broca’s Area

C

Career Education

Case Conference

Case History

Case Study 

Categorical  Resource Rooms

Category

Category-Specific Disorders 

Caudate

Causal Attribution   

Center-Based programme

التغذية املرتدة احليوية

عوامل بيولوجية

دمج االأ�شوات

بطء القراءة

الدماغ

�شكتة دماغية

التلف الدماغي

االأطفال ذوو االإ�شابات الدماغية

االإ�شابة الدماغية

جذع الّدماغ

 منطقة بروكا 

الرتبية املهنية

فريق درا�شة احلالة

تاريخ احلالة

درا�شة احلالة

غرف م�شادر ت�شنيفية

الفئة

ا�شطرابات حمددة الفئة

القاعدة املذنبة

 العزو ال�شببي

الربنامج القائم على املركز
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Central Auditory Processing Disorder 

Central Fissure

Central Nervous System

Central Processing Unit  

Cerebellum 

Cerebral Cortex

Cerebral Dominance 

Check List

Child

Child Abuse

Child Neglect

Child- Study Team

Child with Special Needs

Childhood Criteria Writing

Children with Hyperactivity

Children with Learning Disabilities

Children with Minimal Brain Dysfunction

Children with Perceptual Problems 

Chronological Age

Circumlocution 

Clarifying   

Class

Class Wide Peer Tutoring

ا�شطراب املعاجلة ال�شمعية املركزية

ال�شق املركزي

اجلهاز الع�شبي املركزي

وحدة املعاجلة املعرفية

املخيخ

الق�شرة الدماغية

ال�شيادة املخية

قوائم الر�شد

طفل

اإ�شاءة الطفل

اإهمال الطفل

فريق درا�شة الطفل

الطفل ذو االحتياجات اخلا�شة      

معايري الكتابة لالأطفال

االأطفال املفرطون يف الن�شاط 

االأطفال ذوو �شعوبات التعلم

االأطفال ذوو اخللل الدماغي الب�شيط

االأطفال ذوو امل�شكالت االإدراكية

عمر النمو

دوران حول املعنى

التو�شيح

�شف / ف�شل درا�شي

تدري�س االأقران بني جميع طالب ال�شف
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Classical Conditioning Learning Theory  

Classification

Classroom Assistance

Classroom Behaviour 

Classroom Programme 

Close Procedure 

Clumsiness     

Clumsy Child 

Cluttering          

Co-Morbidity

Co- Problem Solving  

Co- Relational

Co- Skills  

Co- Teacher     

Co- Teaching

Code-Emphasis Instruction

Coding Test

Coexisting Conditions 

Cognitive Adjustment

Cognitive Strategy Instruction

Cognitive Therapy   

Cognitive Training  

Collaborative Model

 نظرية التعلم ال�شرطي كال�شيكية

الت�شنيف

م�شاعد الف�شل الدرا�شي

ال�شلوك ال�شفي

خطة الف�شل الدرا�شية

اأ�شلوب االإغالق

اخلرق

الطفل االأخرق

 عدم انتظام الكالم

تداخل االأعرا�س

احلل التعاوين للم�شكلة

عالقة ترابطية

املهارات التعاونية

املدر�س املتعاون

التدري�س التعاوين

الطريقة اجلزئية )الرتميزية( يف تدري�س اللغة

اختبار الرتميز

حاالت متزامنة

التوافق املعريف

التعليم اال�شرتاتيجي املعريف 

 العالج املعريف

التدريب املعريف

منوذج التعاون
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Collaborative Strategy Reading 

Collaborative Support for School Programmes  

Collaborative Team

Collaborative Work

Collaborative Writing Style

Colour Blindness

Communication

Communication & Speech Disabilities

Communication Disorder 

Communication Skills

Communication/Language Impairment

Community Service Learning

Compensatory Instruction

Competence

Competitive Learning

Complementary Instruction  

Complex Movement    

Comprehension    

Comprehension Test

Comprehensive Education   

Comprehensiveness  

Compulsive Adjustment 

Computer-Assisted Instruction

اإ�شرتاتيجية القراءة التعاونية

التدعيم التعاوين للربامج املدر�شية

الفريق التعاوين

العمل التعاوين

اأ�شلوب الكتابة بامل�شاركة     

عمى االألوان

التوا�شل

اإعاقات االت�شال والتخاطب

ا�شطراب التوا�شل

مهارات التوا�شل

فقد القدرة على االت�شال                                                           

التعلم خلدمة املجتمع

التعليم التعوي�شي

الكفاية اللغوية

التعلم التناف�شي

التدري�س املكمل

احلركة املعقدة

الفهم

اختبار الفهم

الرتبية ال�شاملة

ال�شمولية

التوافق الق�شري

التدري�س مب�شاعدة احلا�شوب 
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Concept Disorder 

Conceptual Readiness 

Concomitant    

Conditioned Stimulus

Conduct Problems

Conduction Aphasias

Congenital Word Blindness

Consonant 

Construct Validity     

Consultative Teacher

Content Reading

Content Validity

Contextual Clues Test

Continuing Education

Control Behaviour

Control Environmental

Controlled Processing

Convergent Thinking

Cooperative Learning

Coping 

Coping Strategies

Corpus Callosum  

Corrective Reading

ا�شطراب املفاهيم   

اال�شتعداد املفاهيمي

عالقة تالزمية

مثري �شرطي

امل�شكالت ال�شلوكية

حب�شات كالمية تو�شيلية

عمى الكلمة اخللقي

حرف �شامت

�شدق البناء

املعلم امل�شت�شار

قراءة املحتوى

�شدق املحتوى

�شعوبة الغلق با�شتخدام موؤ�شرات ال�شياق

الرتبية امل�شتمرة

�شبط ال�شلوك

ال�شيطرة البيئية )�شبط البيئة(

املعاجلة امل�شبوطة

التفكري التقاربي

التعلم التعاوين

االإمالء املنقول/ الن�شخ   

ا�شرتاتيجيات مواجهة ال�شغوط 

اجل�شم الثفني

القراءة الت�شحيحية



231اجل���زء ال��ث��اين: امل��ف��ردات

Corrective Feedback

Cortex

Counseling 

Counseling for Students with LD

Creative Education

Creative Reading

Criterion

Criterion- Referenced Testing

Criterion Validity

Critical Reading

Cross Categorical

Cross-Age Tutoring

Cube Design Test

Cultural Deprivation 

Cumulative  

Cumulative School Record

Curriculum

Curriculum-Based Assessment

D

Decibel

Decoding

Deep Dyslexia

التغذية الراجعة التعديلية 

الق�شرة

اإر�شاد

االإر�شاد لذوي �شعوبات التعلم

الرتبية االبتكارية

قراءة ابتكارية

حمك /معيار

االختبار حمكي املرجع    

�شدق املحك

قراءة ناقدة

غرف م�شادر عرب الت�شنيفية 

تدري�س االأقران عرب االأعمار

اختبار ت�شاميم املكعبات

احلرمان الثقايف 

تراكمي

ال�شجل املدر�شي الرتاكمي   

منهج )درا�شي(  

التقييم املعتمد على املنهاج

الدي�شبل

فك الرموز/ ال�شفرة

�شعوبات القراءة العميقة
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Deficit

Delay

Delayed Development

Delayed Speech

Deletion

Demography 

Depression  

Derivational Morphology

Development Learning Disabilities

Development Phases

Development Psychology

Developmental  Reading

Developmental Aphasia

Developmental Counseling

Developmental Delay

Developmental Dyslexia  

Developmental Instruction

Developmental Mathematical Disability 

Developmental Review

Developmental Stuttering

Developmentally Delayed

Dexedrine 

Diagnosis

نق�س/ق�شور

تاأخر

تاأخر منائي/تاأخر يف النمو              

التاأخر يف الكالم

احلذف

االإح�شاء ال�شكاين

االكتئاب

اال�شتقاق

�شعوبات التعلم النمائية

مراحل النمو

علم نف�س النمو

قراءة تطويرية/ تنموية

احلب�شة الكالمية التطورية

االإر�شاد النمائي

التاأخر يف النمو

ع�شر القراءة النمائي

التعليم التطوري)النمائي(

عجز  الريا�شيات النمائي

املراجعة النمائية

اللجلجة النمائية

متاأخر منائيًا

ديك�شيدرين

الت�شخي�س
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Diagnostic Evaluation

Diagnostic Teaching

Diagnostic Test 

Dialect

Dictation 

Differentiation 

Difficulty

Digit Span Test

Direct Assessment

Direct Dyslexia 

Direct Phonological Training  

Direct Teaching   

Directed Thinking

Disability 

Disability Naming Letters

Discrepancy

Discrepancy Criterion

Discrimination

Disorder

Disorders of Memory 

Disorders of Spelling

Disorders of Thinking

Disruptive Behaviour

التقومي الت�شخي�شي

تدري�س ت�شخي�شي

االختبار الت�شخي�شي

اللهجة

االإمالء

التفريد

�شعوبة

اختبار ا�شتدعاء االأرقام

التقييم املبا�شر

ع�شر القراءة املبا�شر

التدريب ال�شوتي املبا�شر

التدري�س املبا�شر

ه تفكري موجَّ

اإعاقة/عجز

عجز يف ت�شمية احلروف

التباين

معيار التباين

التمييز

ا�شطراب

ا�شطرابات الذاكرة

ا�شطرابات التهجئة

ا�شطرابات التفكري

ال�شلوك الفو�شوي
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Distar Programme

Distortion in Speech

Distractibility

Dopamine

Double Deficit Hypothesis 

Drive

Dual Exceptional Children

Dynamic Aphasia

Dynamic Assessment

Dysarthia 

Dyscalculia

Dyscalculia Diagnosis 

Dysfluency

Dysfunction

Dysgraphia 

Dyslexia 

Dysmetria

Dysorhographly

Dysphonia

Dysplasia

Dyspraxia

برنامج د�شتار

حتريف الكالم

القابلية للت�شتت

الدوبامني

نظرية اخللل املزدوج  

حافز

االأطفال اال�شتثنائيني 

االأفيزيا الديناميكية

التقييم الديناميكي

ع�شر التلفظ )الكالم(

ع�شر احل�شاب

ت�شخي�س  ع�شر احل�شاب  

ا�شطراب طالقة الكالم

اختالل االأداء الوظيفي

 ع�شر الكتابة

ع�شر القراءة/  الدي�شلك�شيا 

العجز عن متييز اأجزاء اجل�شم

�شعوبات التهجئة

بحة ال�شوت

خلل يف منو اخلاليا

ا�شطرابات التاآزر احلركي النمائي “الد�شرباك�شيا النمائي”
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E

Early Childhood

Early Identification

Early Intervention 

Early Screening

Echolalia or Echoprasia

Education

Educational Age

Educational Attitude

Educational Diagnosis

Educational Function

Educational Guidance

Educational Handicap

Educational Map

Educational Psychology

Educational Retardation

Educational Therapy 

Educationally Handicapped

Educator  

Effectiveness 

Efferent Motor Aphasia

Efficiency Quotient(EQ) 

Egocentrism

الطفولة املبكرة

التعرف املبكر)التحديد املبكر(

التدخل املبكر

الفرز املبكر                      

حماكاة لفظية

التعليم

العمر التعليمي

االجتاه الرتبوي

الت�شخي�س الرتبوي

الوظيفة الرتبوية

التوجيه الرتبوي

االإعاقة الرتبوية

اخلريطة التعليمية

علم النف�س الرتبوي

التخلف الرتبوي

عالج تربوي

املعوقون تربويًا

 ُمرّبي

 الفاعلية

االأفيزيا احلركية ال�شادرة

 ن�شبة الكفاءة

التمركز حول الذات
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Elective Mutism

Elective Programme

Emotion

Emotional Age 

Emotional Content

Emotional Development 

Emotional Disturbances   

Emotional Expression

Emotional Liability  

Emotional Status 

Emotionally Disturbed

Employability 

Encephalitis  

Encoding 

Enrichment  

Environmental

Environmental Accommodation

Environmental Awareness

Environmental Factors 

Episodic Memory

Equilibrium

Equivalent Grade 

Equivalent Groups

Essay 

عدم الكالم )اخلر�س االختيارى(

برنامج انتقائي

امل�شاعر

العمر االنفعايل

املحتوى العاطفي

النمو االنفعايل

اال�شطرابات االنفعالية

التعبري العاطفي

امل�شوؤولية االنفعالية

احلالة االنفعالية

امل�شطربون انفعاليًا

القابلية للتوظيف

التهاب الدماغ 

ترميز

االإثراء التعليمي

ال�شيطرة البيئية )�شبط البيئة(

التعديالت البيئية

الوعي البيئي

عوامل بيئية

ذاكرة االأحداث ال�شخ�شية

التوازن

ال�شف املكافئ

جمموعات متكافئة

مقال
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Estimation

Etiology

Evaluation  

Evaluation Period

Exceptional Children

Exclusion

Exclusion Criterion

Executive Control

Experiential Learning

Expository

Expressive Aphasia

Expressive Language

Expressive Language Difficulties

Expressive Vocabulary

External Conditions

External Support

Extra Class Activities

Extracurricular Programme

Eye-Hand-Foot Co-Ordination

F

Faces

Familial Studies 

تقدير

�شبب

التقومي  

ح�شة تقومي

االأطفال غري العاديني

اال�شتبعاد

معيار اال�شتبعاد اأو اال�شتثناء

التنفيذ الوظيفي

تّعلم باخلربة

تف�شريي/ اإي�شاحي

اأفيزيا التعبري

اللغة التعبريية

�شعوبات التعبرياللغوي

املفردات التعبريية

املوؤثرات اخلارجّية

التدعيم اخلارجي

اأن�شطة خارج الف�شل

برنامج ن�شاط خارج املنهاج

تنا�شق العني واليد والقدم

الوجوه

الدرا�شات االأ�شرية
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Feedback

Feingold Diet

Fernald Method

Fernald Programme

Fetal Alcohol Syndrome

Figure – Ground Perception

Fine Muscles

Finger Dexterity

Finger Spelling 

Fixation   

Flexible Learning 

Flexible School

Fluency

Fluency Disorder

Fluid Activities

Formal Assessment

Formal Standardized Tests

Formative Assessment

Frame of Reference 

Free-Reading Period

Frequency Stimulus 

Friendly Environment 

Frontal Lobe  

تغذية راجعة

حمية فينغولد

طريقة فرينالد

برنامج فرينالد

متالزمة الكحول اجلينية

اإدراك ال�شكل – اخللفية       

الع�شالت الدقيقة

مهارة االأ�شابع

تهجئة االأ�شابع

تثبيت االنتباه     

التعلم املرن

املدر�شة املرنة

الطالقة

ا�شطرابات الطالقة اللغوية

اللعب بالو�شائل

التقييم الر�شمي 

االختبارات الر�شمية

القيا�س التقوميي اأو التكويني

اإطار مرجعي

ح�شة القراءة احلرة          

تكرار اأو اإعادة عر�س املنّبه

بيئة �شديقة

الف�س اجلبهي
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Frontal Lobe Syndrome

Fronting

Frustration Level

Frustration Reading Level 

Full Inclusion

Function Word Substitution

Functional Activities 

Functional Assessment  

Functional Curriculum 

Functional Limitation

G

General Coordination Deficits

General Function

Generalization 

Genetics

Genetic Disorder

Genetic Factors 

Geometric Patterns

Gestalt Theory

Gifted  

Gifted Children with Learning Disabilities

Globus Pallidus 

متالزمة الف�س االأمامي

عملية التقدمي

م�شتوي االإحباط

م�شتوى االإحباط يف القراءة

الدمج ال�شامل

اإبدال وظيفة الكلمة

اأن�شطة وظيفية

التقييم الوظيفي

املنهج الوظيفي

الق�شور الوظيفي                         

خلل التنا�شق العام

الوظيفة العامة

تعميم

علم اجلينات

ا�شطراب جيني

العوامل اجلينية اأو الوراثية

االأمناط الهند�شية

نظرية اجل�شطلت

املوهوبون

االأطفال املوهوبون ذوو �شعوبات التعلم

الربوز الكروي اللحائي
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Gradual Release of Responsibility

Graphic Organizers 

Group Counseling

Group Teaching programme

Guided Learning 

Guideline

Guiding Question

H

Habilitation

Habilitation Plan

Hand Writing

Handicap 

Handicapped Child

Health Education

Heredity 

Heritability Studies

Heterogeneous 

Hidden Handicap

Hippocampus 

Holistic Approach in Learning Disabilities

Hyperactivity  

Hyperkinetic Syndrome 

التدرج يف اإخالء امل�شوؤولية

املخططات البيانية

االإر�شاد اجلماعي

برنامج التدري�س اجلماعي

التعّلم املوجه

توجيه

�شوؤال حافز

التاأهيل

خطة التاأهيل

الكتابة باليد

االإعاقة  

الطفل املعوق

تربية �شحية

الوراثة

درا�شات قابلية التوارث

عدم التجان�س

االإعاقة اخلفية

قرن اآمون

املنحى التكاملي يف �شعوبات التعلم

فرط احلركة اأو الن�شاط الزائد

متالزمة فرط احلركة 
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Hyperlexia   

Hypoactive  

Hypothalamus

I

Identical Twins 

Identification 

Identification Empathy

Ideogram 

Imagination

Imaginative Play

Impact Assessment Tool

Impairment

Impulsiveness  

Impulsivity 

Inattention

Inattention and Distractibility 

Inclusion /Integration 

Inclusion Schools 

Inclusive Classroom

Inclusive Education

Inclusive Learning 

Inclusive Programming 

الهايربلك�شيا

قليل احلركة

الوطاء )ما حتت ال�شرير الب�شري( 

التوائم املت�شابهة

التعرف

التقم�س الوجداين

الرمز الفكري

تخّيل

لعب تخيلي

اأداة لقيا�س االأثر

ال�شعف

االندفاع

االندفاعية

نق�س اأو عدم  االنتباه

الت�شتت وعدم االنتباه

الدمج

املدار�س االإدماجية

الف�شل الدرا�شي ال�شامل

الرتبية ال�شاملة

التعلم ال�شامل

برجمة دجمية
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Inclusive School 

Independent Level

Independent Reading Level 

Independent Work Period

Index for Inclusion

Individual Counseling

Individual Test

Individual Instruction

Individual Learning

Individualization 

Individualized College Plan

Individualized Curriculum 

Individualized Education Programme

Inferential Thinking

Informal Assessment 

Informal Evaluation 

Informal Measures

Informal Tests

Information Processing Approach

Information processing

Information Test

Initial Screening

Initiatory Activities

مدر�شة الدمج ال�شامل

امل�شتوي اال�شتقاليل                              

م�شتوى القراءة اال�شتقاليل

ح�شة العمل امل�شتقل

موؤ�شرات الدمج

االإر�شاد الفردي

االختبار الفردي    

التدري�س الفردي

التعلم الفردي

التفرد

خطة الكلية الفردية

املنهج الفردي

برنامج التعليم الفردي

التفكري اال�شتداليل

التقييم غري الر�شمي

التقومي غريالر�شمي

املقايي�س غري املقننة

االختبارات غري الر�شمية

مدخل معاجلة املعلومات

معاجلة املعلومات

اختبار املعلومات

الك�شف االأويل

اأن�شطة افتتاحية
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Instructional Level

Instructional Plan

Integrated Programme

Integrated Classroom Model

Integration 

Intellectual Ability

Intelligence

Intelligence Quotient (IQ)

Interactive Planning

Interdisciplinary Teams 

Intervention

Intervention Stages

Interview 

Intra-individual Variation 

Intuitive Thinking

Inventory

Itinerant Teacher

K

Kephart's Method

Kinesthesia

Kinesthetic 

Kleinfilter Syndrome  

امل�شتوي التدري�شي

اخلطة التدري�شية

برنامج متكامل

منوذج الف�شل املتكامل

التكامل

قدرة عقلية

الذكاء

ن�شبة الذكاء

التخطيط التفاعلي 

فرق التدريب املتعدد

التدخل

مراحل التدخل

املقابلة

التباين بني االأفراد

التفكري احلد�شي

اجلرد

املعلم املتجول

اأ�شلوب كيفارت                           

االإح�شا�س باحلركة

ح�شي /حركي

متالزمة كلينفلرت
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L

Labeling 

Language 

Language Acquisition

Language Aphasia Delay

Language Aspects

Language Competence

Language Delay

Language Development

Language Disorder

Language of Math Disabilities

Language Sounds

Language Stimulation 

Late Childhood Phase

Lateral Fissure 

Lateral Geniculate Nucleus 

Lateralization  

Law of Effect

Learned Helplessness 

Learning Disabilities

Learning Disabilities Psycho-

Educational Assessment 

الت�شمية الت�شنيفية

اللغة

اكت�شاب اللغة

تاأخر ظهور اللغة

املظاهر اللغوية

الكفاية اللغوية

تاأخر اللغة

النمو اللغوي

ا�شطراب اللغة

�شعوبة تعلم لغة الريا�شيات 

اأ�شوات اللغة

حتفيز اللغة

مرحلة الطفولة املتاأخرة

ال�شق اجلانبي

النواة الرتكيبة اجلانبية

جتانب اللغة

قانون االأثر

العجز املتعلم

العجز عن التعلم / اعاقات التعلم

التقييم النف�س- ع�شبي ل�شعوبات التعلم



245اجل���زء ال��ث��اين: امل��ف��ردات

Learning Disorders

Learning Effect

Learning Environment 

Learning Principles of Writing Skill

Learning Strategies 

Learning Style  

Learning Support  

Learning Support Coordinator

Least Restrictive Environment

Left Hemisphere Dominance 

Left Visual Field

Lengthening

Level of Activation

Life Long Learning 

Limbic System

Linguistic

Linguistic Functioning

Linguistic Method

Linguistic Performance

Linkage Analysis

Lisp 

Listening Comprehension

Locus of Control 

ا�شطرابات التعلم

اأثر التعليم

بيئة تعّلمية 

مبادئ تعلم مهارات الكتابة

ا�شرتاتيجيات التعلم

اأ�شلوب التعلم

تدعيم التعلم

من�شق دعم التعليم

البيئة االأقل تقييًدا

�شيطرة ن�شف كرة الدماغ االأي�شر

املجال الب�شري االأي�شر

 االإطالة

درجة التن�شيط

التعليم مدى احلياة

اجلهاز احلويف

علم اللغة

الوظائف اللغوية

الطريقة  اللغوية

االأداء اللغوي

حتليل الرتابط الوراثي

اللثغة

فهم امل�شموع

مركز ال�شبط
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Loneliness 

Long Term Memory

Longitudinal Fissure

M

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

Mainstream Education

Making Words 

Manipulative Participation

Manipulative Play

Mark

Mass Action 

Mastery Learning  

Mathematics 

Mathematic Disorder

Maturational Lag 

Measurement  

Medical Factors

Medical Perspective

Medulla    

Memory   

Memory Deficit   

Memory Sense

الوحدة

الذاكرة طويلة املدى

ال�شق الطويل

اأ�شعة الرنني املغناطي�شي

التعليم العام

تكوين الكلمات

م�شاركة يدوية  

اللعب الرتكيبي

درجة )عالمة(

التاأثري الكلي

التعلم االتقاين

احل�شاب

ا�شطراب الريا�شيات

التاأخر التطوري

القيا�س

عوامل طبية

االجتاه الطبي

الّنخاع امل�شتطيل

الذاكرة

�شعف الذاكرة

الّذاكرة احل�ّشّية
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Memory-Span 

Mental Abilities Tests

Mental Age

Mental Concentration 

Mental Health 

Mental Image  

Merrill Programme

Metacognition  

Metathesis

Mid-Brain

Middle Childhood Phase

Mild  

Mind Maps

Minimal Brain Dysfunction

Minimal Brain Injured

Mnemonic Techniques

Modeling

Modeling Behaviour 

Moderate 

Monitoring Pupils Progress 

Mood & Affect Change 

Moral Education

Morpheme  

�شعة الذاكرة

اختبارات القدرات العقلية

العمر العقلي

الرتكيز العقلي

علم ال�شحة النف�شية

ال�شورة الذهنية

برنامج مرييل يف تعليم القراءة

ما وراء املعرفة

قلب مكان االأ�شوات يف الكلمة

الّدماغ املتو�شط

مرحلة الطفولة املتو�شطة

ب�شيط

اخلرائط الذهنية

اخللل الدماغي الوظيفي الب�شيط 

ذووا ال�شعوبات الدماغية الب�شيطة

تقنيات تقوية الذاكرة

النمذجة

منذجة لل�شلوك

متو�شط

مراقبة تطور اأداء الطالب

تقلبات املزاج

الرتبية االأخالقية

املورفيم / الوحدة اال�شتقاقية-ال�شرفية
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Morphological Awareness

Morphological Structure 

Morphology 

Motivation 

Motivational Problems

Motor Ability 

Motor Development

Motor Disorders

Motor Impersistence

Motor Learning

Motor Memory

Motor Perception 

Movement in Spatial Patterns

Multi-Lingualism

Multiple Intelligences

Multi-Sensory

Multisensory Approach

Multisensory Method

N

Naming Letters Disability

Narrative Text 

Negative Attributions

الوعي املورفيمي/ ال�شريف اال�شتقاقي

البنية ال�شرفية

ال�شرف / اال�شتقاق

الدافعية

م�شكالت الدافعية

قدرة حركية

النمو احلركي

اال�شطرابات احلركية

عدم توا�شل احلركة

التعلم احلركي

الذاكرة احلركية

االإدراك احلركي

احلركة يف االأمناط املكانية

تعدد اللغات

الذكاءات املتعددة 

متعّدد احلوا�س

املنحى متعدد احلوا�س

االأ�شلوب متعدد احلوا�س

�شعوبة ت�شمية احلروف

الّن�ّس ال�ّشردّي  

العزو ال�شلبي
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Negative Reinforcement

Neglect Dyslexia

Neuroimaging

Neurological Correlates Criterion

Neurological Handicap

Neurological Impress Method

Neurological Syndrome

Neuropsychological Approach

Neuropsychology

Neurotransmitters

Non- Categorical 

Non-Language Sounds

Non-Participation Observation

Non-Verbal Memory 

Non-Word Reading Accuracy 

Non-Word Repetition 

Norm-Referenced Tests  

Normalization       

Norms   

Norms Validity 

Numerical Ability 

تعزيز �شلبي

�شعوبات القراءة االإهمالية 

الت�شوير الع�شبي

حمك العالمات النريولوجية

االإعاقة الع�شبية

طريقة الّتاأثري الع�شبي

متالزمة ع�شبية                         

املدخل النف�شي الع�شبي

علم النف�س الع�شبي

الناقالت الع�شبية

غرف امل�شادر غري الت�شنيفية

اأ�شوات غري لغوية

املالحظة عن بعد

الذاكرة غري اللفظية

دقة قراءة الكلمات غري احلقيقية

تكرار الكلمات غري احلقيقية  

االختبارات معيارية املرجع

التطبيع

املعايري

�شدق معايري التقنني

القدرة العددية
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O

Observation

Observation Participation

Observational Learning 

Observational Method

Occipital Lobe

One-Room School  

One-Teacher School

One-Way Visual Observation

Opaque Orthography 

Operant Conditioning 

Operational Definition

Ophthalmologist  

Oppositional Behaviour

Optic Nerve    

Optometrist  

Optometry   

Organi & Biological Factors

Organization

Orthographic Image  

Orthography    

Orton-Gillingham Approach

Over Learning 

املالحظة

املالحظة بامل�شاركة         

التعلم باملالحظة

اأ�شلوب املالحظة                       

الف�س القذايل

مدر�شة الف�شل الواحد

مدر�شة املعلم الواحد

املالحظة الب�شرية ذات االجتاه  الواحد

 النظام االإمالئي غري ال�شفاف

النظرية االإجرائية اأو اال�شرتاط االإجرائي

تعريف اإجرائي

اخت�شا�شي طب العيون

ال�شلوك االعرتا�شي

ع�شب ب�شري

اخت�شا�شي العد�شات الت�شحيحية

علم الب�شريات

عوامل ع�شوية وبيولوجية

التنظيم

ال�شورة االإمالئية

الكتابة االإمالئية

اأ�شلوب اأورتون –غلنغهام     

التعزيز)التدعيم(



251اجل���زء ال��ث��اين: امل��ف��ردات

P

Paired Reading 

Paragraph 

Parietal Lobe

Partial Participation  

Participation    

Partner Reading 

Peer Assessment 

Peer Group

Peer Ratings

Peer-Mediated Tutoring

Perceiving Emotions

Percentage Delay 

Perception  

Perceptional Disabilities  

Perceptual Disorder 

Perceptual Learning

Performance

Performance Assessment 

Performance Intelligence Tests 

Performance Level

Peripheral Nervous System

Persistent Stuttering 

طريقة القراءة املزدوجة                            

الفقرة

الف�س اجلداري

امل�شاركة اجلزئية

م�شاركة  

قراءة امل�شارك

تقييم االأقران

جماعة االأقران

تقديرات االأقران

التدري�س بو�شاطة الرفاق

االنفعاالت املدركة

ن�شبة التاأخر 

االإدراك

�شعوبات االإدراك

ا�شطراب االإدراك

التعلم االإدراكي

االأداء

تقييم االأداء                            

اختبارات االأداء العملية   

م�شتوى االأداء

اجلهاز الع�شبي املحيطي     

اللجلجة امل�شتمرة



قامو���س م�سطلح��ات �سعوب��ات التعل��م ومفرداته��ا 252

Personal Needs 

Pervasive Development Disorders

Phoneme  

Phonemic Awareness 

Phonological Awareness 

Phonological Deficit Hypothesis  

Phonological Dyslexia

Phonological Memory 

Phonological Processes

Phonological Production

Phonological Retrieval

Phonological Training

Phonology

Phopia 

Physical Age

Physical Handicap

Physical Stimulants 

Pictograms 

Picture Arrangement Test

Picture Completion Test

Pitch

Pituitary Gland

Planning Period

احلاجات ال�شخ�شية

ا�شطرابات النمو امل�شتمرة

ال�شوت / الوحدة ال�شوتية / الفونيم

الوعي الفونيمي

الوعي ال�شوتي

نظرية اخللل يف املعاجلة الفونولوجية

ع�شر القراءة ال�شوتي / الفونولوجي

الذاكرة الفونولوجية

العمليات الفونولوجية

االإنتاج الفونولوجي   

اال�شتعادة الفونولوجية

التدريب الفونولوجي

علم االأ�شوات 

الفوبيا  / اخلوف

العمر اجل�شدي )الزمني(

اإعاقة ج�شمانية

املنبهات اجل�شمية 

الرموز الت�شويرية

اختبار ترتيب ال�شور

اختبار اإكمال ال�شور

طبقة ال�شوت/ نغمة ال�شوت

الغدة الّنخامّية

ح�شة تخطيط الن�شاط   
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Play Group

Pons

Poor Social Perception

Portfolios Assessment   

Positive Discrimination

Positive Environment  

Post Planning 

Post Evaluation

Postcentral Gyrus 

Practice Material 

Precision Teaching 

Predominantly Inattentive 

Pre-Evaluation 

Pre-Planning    

Prereferral Activities  

Prereferral Intervention     

Preschoolers  

Prevalence

Prevention 

Preventive Counseling

Prevocational Training

Primary Reading Retardation

Primary Visual Contrex

جمموعة اللعب

اجل�شر

�شعف االإدراك االجتماعي           

حقائب التقومي

متييز ايجابي

بيئة ايجابية

التخطيط البعدي

التقومي البعدي

التلفيفة الدماغية خلف املركزية

مادة التدريب

التدري�س الدقيق

�شعف من ذوي فرط الن�شاط وقلة االنتباه يغلب عليهم

التقومي القبلي

التخطيط القبلي 

اأن�شطة ما قبل االإحالة   

التدخل قبل االإحالة

االأطفال يف �شن ما قبل الدرا�شة 

معدل االنت�شار

الوقاية

االإر�شاد النف�شي الوقائي

التدريب قبل املهني

التخلف القرائي االأويل

اللحاء الب�شري االأوىل
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Proactive Interference

Problem Solving

Problem-Solving Method

Processing 

Processing Speed

Professionals  

Professional Standards

Profile  

Programme Plan 

Programmed Reading 

Progress Degree

Progress Monitoring

Prosodic System

Prosody 

Psycho-Educational Clinic

Psycholinguistic Training

Psychological Counseling

Psychological Handicap

Psychological Processing Disorders 

Psychological Stimulants

Psychometric Measurement

Psychomotor Abilities

Punctuation  

تداخل الن�شاط املماثل

حل امل�شكلة 

طريقة حل امل�شكالت

معاجلة

�شرعة املعاجلة

املهنيون

املعايري املهنية

بيان نف�شي / بروفيل معريف

خطة الربنامج

القراءة املربجمة 

درجة التقدم

متتابعة التقدم

اجلهاز العرو�شي

التنغيم

عيادة نف�شية مدر�شية

التدريب النف�س لغوي

االإر�شاد النف�شي

اإعاقة نف�شية

ا�شطرابات العملية النف�شية

املنبهات النف�شية 

القيا�س النف�شي                   

القدرات الذات حركية

عالمات الرتقيم
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Purposeful Activity  

Q

Quality Education 

Quantitative Research 

Questionnaires 

R

Rapid Letter Naming

Rapid Object Naming  

Rating Scales

Readiness

Reading

Reading Achievement

Reading Assessment 

Reading Comprehension 

Reading Diagnosis

Reading Disabilities

Reading Disabled 

Reading Epilepsy 

Reading Guidance

Reading Level

Reading Rate

ن�شاط هادف

الرتبية للجودة

البحث الكمي

قوائم اال�شتبيان

الت�شمية ال�شريعة للحروف

الت�شمية ال�شريعة لالأ�شكال

مقايي�س التقدير

اال�شتعداد ال�شخ�شي

القراءة

حت�شيل القراءة

قيا�س وت�شخي�س القراءة

فهم املقروء

ت�شخي�س القراءة

�شعوبات القراءة

العاجزون قرائيًا

�شرع القراءة  

التوجيه القرائي

م�شتوى القراءة

معدل القراءة
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Reading Span

Receptive Aphasia 

Receptive Language 

Receptive Language Difficulties

Reciprocal Teaching 

Recitation  

Recognition 

Recreation School Programme

Referral

Referral and Initial Planning 

Referral Bias

Referral Stages  

Regular Education Initiative 

Rehabilitation  

Rehabilitation Programmes

Rehearsal

Reinforcement  

Related Services

Reliability

Remedial Education

Remedial Education Across the Curriculum

Remedial Intervention 

Remedial Reading 

�شعة قرائية                                                  

االأفيزيا اال�شتقبالية

اللغة اال�شتقبالية

�شعوبات اال�شتقبال اللغوي

التدري�س التباديل

ت�شميع

التعرف

برنامج ترفيهي مدر�شي

االإحالة

االإحالة والتخطيط االأويل

حتيز االإحالة

مراحل االإحالة

مبادرة الرتبية العادية

اإعادة التاأهيل   

برامج  اإعادة التاأهيل                  

بروفة

التعزيز

اخلدمات ذات ال�شلة

الثبات

التعليم العالجي

التعليم العالجي يف مواد املنهاج

التدخل العالجي

القراءة العالجية
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Remembering   

Repetition 

Resource Centers

Resource Room

Resource Room Model 

Resource Room Teacher

Response to Intervention

Retardation 

Retraining Programme

Retrieval 

Rhyme

Right Hemisphere Dominance 

Right Visual Field 

Ritalin 

Role-Playing

Root  

Root Learning 

S

Safe Environment

Sampling

Scaffolded Instruction

School  

التذكر

اإعادة / تكرار

مراكز امل�شادر

غرفة امل�شادر

منوذج غرفة امل�شادر

معلم غرفة امل�شادر

اال�شتجابة للتدخل

تخلف

برنامج اإعادة التدريب

ا�شرتجاع

ال�شجع

�شيطرة ن�شف كرة الدماغ االأمين

املجال الب�شري االأمين                            

الريتالني )دواء لعالج ا�شطرابات ق�شور االنتباه (

لعب االأدوار

اجلذر

التعلم ال�شمي

بيئة اآمنة

اختيار العينات

التعليم القائم على التدعيم

مدر�شة
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School Adjustment

School Aptitude 

School Map

School-Work Experience Programme  

Screening   

Screening Tests

Search  

Segmentation 

Segregation      

Selective Attention    

Selective Placement

Self – Advocacy   

Self-Acceptance

Self- Concept

Self-Contained Class

Self-Direction         

Self-Esteem

Self Initiative

Self-Instruction      

Self-Monitoring     

Self – Perception Theory

Self-Regulation 

Semantic Agnosia    

توافق املدر�شة

اال�شتعداد للمدر�شة

اخلريطة املدر�شية

برنامج اخلربة املدر�شية والعلمية

الفرز/ امل�شح 

اختبارات الفرز

البحث

تق�شيم/ تقطيع

العزلة

االنتباه االختياري

التوظيف االنتقائي

التاأييد الذاتي

قبول الذات

مفهوم الذات

الف�شل امل�شتقل

التوجيه الذاتي

تقدير الذات

تعليم الفرد القيام باملبادرة الذاتية اأو ال�شخ�شية    

التعليم الذاتي

مراقبة الذات

نظرية اإدراك الذات

تنظيم ذاتي

العمى الداليل
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Semantic Aphasia 

Semantic Encoding Effect 

Semantic Mapping 

Semantic Lexicon  

Semantic Memory

Semantic Memory System

Semantic Reading Route     

Sensory Development  

Sensory Accommodation

Sensory Aphasia 

Sensory Handicap 

Sensory Input   

Sensory Integration

Sensory Integration Theory

Sensory Memory

Sensory Perception 

Sensory Register 

Sentence   

Sentence Structure    

Sequential 

Severe Discrepancy    

Shape Agnosia    

Short Attention    

االأفيزيا اللفظية اال�شمية

تاأثري الت�شفري الداليل 

املعجم الذهني

اخلارطة الداللية

ذاكرة االأحداث الداللية

النظم الداللية للذاكرة

م�شار القراءة الداليل

النمو احل�شي

تكيف ح�شي

االأفيزيا احل�شية

اإعاقة ح�شية

املدخل احل�شي

التكامل احل�شي

نظرية التكامل احل�شي

الّذاكرة احل�ّشّية

االإدراك احل�شي

امل�شجل احل�شي

اجلملة

بنية اجلملة

ت�شل�شلي

التباين ال�شديد

عمى ال�شكل

ق�شر مدة االنتباه
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Short-Term Memory     

Sight Word

Sight Word Recognition Disability

Similarities Test

Simplified Thinking 

Single Diagnosis  

Skills  

Skill Training 

Skills Word Recognition

Slight Neurological Signs 

Slow Learners 

Small Group   

Social Acceptance   

Social Accommodation    

Social Age

Social Competence  

Social Handicap 

Social Learning Theory 

Social Skills 

Socialized Recitation

Sound Deletion  

Spatial Relations

Spatial Test   

الذاكرة ق�شرية املدى

كلمة ب�شرية

�شعوبة متييز الكلمات الب�شرية

اختبار املت�شابهات

التفكري الب�شيط

ت�شخي�س فردي

املهارات 

طريقة تدريب املهارات

مهارات التعرف على الكلمة

االإ�شارات الع�شبية اخلفيفة

بطيئو التعلم

جمموعة �شغرية

التقبل االجتماعي

تكيف اجتماعي

العمر االجتماعي

الكفاءة االجتماعية

اإعاقة اجتماعية

نظرية التعلم االجتماعي

املهارات االجتماعية

ت�شميع اجتماعي

حذف االأ�شوات

دمج  اإدراك العالقات املكانّية

اختبار مكاين
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Special Education 

Special Education Criterion

Special Education Programme 

Special Needs

Specialist Teacher 

Specialized Adaptations 

Specific Developmental Disorder

Specific Learning Disabilities

Specific Reading Deficiencies

Speech Detection Threshold

Speech Disorders 

Speech- Language Pathologist

Speech Pathology

Speech Reception Threshold (SRT) 

Speed of Access to Lexical Memory

Spelling    

Spelling Disorders   

Spinal Cord

Split- Half Reliability

Spoken Language 

Standard Deviation (SD)

Standard Score 

Standardized Achievement Assessment

الرتبية اخلا�شة

معيار الرتبية اخلا�شة

برنامج الرتبية اخلا�شة

االحتياجات اخلا�شة

املعلم االخت�شا�شي

التعديالت املتخ�ش�شة 

اال�شطراب النمائي اخلا�س

اعاقات التعلم اخلا�شة 

ذوو العجز القرائي اخلا�س 

عتبة ك�شف الكالم

ا�شطرابات الكالم  

اخت�شا�شي اأمرا�س النطق التخاطب

اأمرا�س الكالم

عتبة ا�شتقبال الكالم

�شرعة النفاذ اإىل املعجم اللغوي

التهجئة

ا�شطرابات التهجئة

احلبل ال�شوكي

الطريقة الن�شفية حل�شاب الثبات

اللغة املحكية 

االنحراف املعياري

الدرجة املعيارية

القيا�س والتقييم املقنن للتح�شيل
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Standardized Tests

Standards – Based Reform

Stimulus Change  

Stimulus Intensity

Stimulus Movement

Stimulus Nature 

Stimulus Novelty  

Stimulus Place & Size 

Strategy

Strauss Syndrome

Streotype

Stress    

Stroke    

Structured 

Student Ratio 

Study Programme

Stuttering     

Stuttering Disorder

Subnormal Educational Level 

Substance Abuse 

Substitution 

Suicide  

Summer Orientation  

االختبارات املقننة

معايري حت�شن االأداء

�شّدة املنبه

تغري املنّبه

حركة املثري )املنّبه(

طبيعة املنّبه

حداثة املنّبه

مكان املنّبه وحجمه

اإ�شرتاتيجية

متالزمة �شرتاو�س

الت�شور النمطي

النرب

ال�شكتة الدماغية

بنائي / منهجي

معدل الطالب

برنامج درا�شي

اللجلجة

ا�شطراب اللجلجة

م�شتوى االأداء االأكادميي دون العادي

�شوء ا�شتخدام املواد

اإبدال احلروف

االنتحار

منط التوجه ال�شيفي
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Superior Temporal Gyrus 

Supervisory Programme 

Supportive Environment 

Supportive Learning Activities  

Surface Dyslexia

Syllable

Syntactic System

Syntax

Synthetic Phonics 

Systematic 

Systematic Instruction

T

Tactile Discrimination 

Talented Child 

Task Analysis

Teacher Ratings

Teaching Portfolio 

Teaching Team

Temperament   

Temperament Variables 

Temporal Lobe 

Test – Re Test

التلفيفة ال�شدغية االأعلى

برنامج اإ�شرايف

بيئة داعمة/ م�شاندة

اأن�شطة التعلم امل�شاندة 

ع�شر القراءة ال�شطحي

مقطع

اجلهاز الرتكيبي

الرتاكيب اللغوية )النحو(

الطريقة ال�شوتية/ اجلزئية الرتكيبية

منهجي/ مرتب

التعليم املنظم

التمييز اللم�شي   

الطفل املوهوب

حتليل املهمات

تقديرات املعلم

ملف تدري�شي 

فريق التدري�س

املزاج

العوامل املزاجية

الف�س ال�شدغي

طريقة االختبار واإعادة االختبار
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Tests Battery 

Text Structure/Genre

Thalamus 

The Double Deficit Hypothesis 

The Phonological Deficit Hypothesis 

The Strategy Intervention Model

Thinking  

Thinking Difficulties

Thinking Disorders

Topic Selection

Tracing 

Trainer 

Training Approach

Training Programme

Transcortical Aphasias 

Transformational Agonsia 

Transition 

Transparency of Orthography

Transparent 

Trial & Error Learning Theory

Trial Teaching

Turner Syndrome

بطارية اختبارات

بنية الن�ّس

املهاد

نظرية اخللل املزدوج  

نظرية اخللل يف املعاجلة الفونولوجية

منوذج التدخل اال�شرتاتيجي

التفكري

�شعوبات الّتفكري

ا�شطرابات التفكري

اأ�شلوب اختيار املو�شوع

التتبع )اقتفاء االأثر(

مّدرب

مدخل تدريبي

برنامج تدريبي

حب�شات كالمية عرب ق�شرية 

عمى حتويلي

انتقال

درجة �شفافية الر�شم الكتابي 

�شفافية النظام االإمالئي

التعلم باملحاولة واخلطاأ

التدري�س التجريبي

متالزمة ترينر



265اجل���زء ال��ث��اين: امل��ف��ردات

U

Under-Achievement

Underachievers

Uneven Patterns of Development

Unilateral Apraxia

Usability  

V

VAKT

Validity  

Various Central Processes

Ventricles

Verbal Comprehension

Verbal Comprehension Ability

Verbal Intelligence Tests  

Verbal Memory     

Verbal Scale

Vigilance      

Visual

Visual Agonsia 

Visual Association

Visual Closure

Visual Discrimination 

التح�شيل املنخف�س

منخف�شو التح�شيل

اأمناط النمو غري املتكافئة

العمى احلركي اأحادي اجلانب

القابلية لال�شتخدام

طريقة تعدد احلوا�س

ال�شدق

العمليات املركزية املتنوعة    

البطينات

الفهم اللفظى

القدرة على فهم االألفاظ

اختبارات الذكاء اللفظية 

الذاكرة اللفظية

مقيا�س لفظي

اليقظة

ب�شري

ق�شور الفهم الب�شري

الرتابط الب�شري

�شعوبة االإغالق الب�شري

التمييز الب�شري    
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Visual Fields

Visual Memory

Visual Memory Disorders

Visual Perception 

Visual Perception Disorders 

Visual Perception Problems

Visual Processing Deficit

Visual/Auditory/Kinesthetic Integration

Visual-Auditory Integration

Visual-Processing Deficit

Vocabulary

Vocal Ability

Vocational Aptitude 

Vocational Diagnosis 

Vocational Evaluation

Vocational Objective 

Voice Disorders

Voice Flexibility

Voice-Quality Disorders

W

Wechsler Individual Achievement Test

Wernicke's Area  

جماالت الب�شر

الذاكرة الب�شرية

ا�شطرابات الذاكرة الب�شرية

االإدراك الب�شري

ا�شطرابات االإدراك الب�شري 

م�شكالت االإدراك الب�شري    

خلل املعاجلة الب�شرية للمعلومات 

التكامل الب�شري وال�شمعي والع�شلي                                          

التكامل الب�شري وال�شمعي

خلل املعاجلة الب�شرية           

املفردات

قدرة �شوتية

اال�شتعداد املهني                             

الت�شخي�س املهني

التقييم املهني

الهدف املهني

ا�شطرابات �شوتية

مرونة ال�شوت

ا�شطرابات جودة ال�شوت

اختبار وك�شلر للتح�شيل الفردي

منطقة فرينك 
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Whole Word Approach 

Whole-Language Instruction 

Word Amblyopia

Word Blindness  

Word Deafness  

Word –Finding Problem

Word –Meaning Deafness

Word- Retrieval 

Word Samples

Work – Study 

Work -Study Programme 

Working Memory

Writing  

Writing from Memory

Writing Report  

Written Expression

Written Language  

Z  

Zero Reject

Zero Reject Philosophy

الطريقة الكلية

الطريقة الكلية يف تدري�س اللغة

كم�س الكلمة

عمى الكلمات

�شمم الكلمة

م�شكلة اإيجاد الكلمة

�شمم معاين الكلمات

ا�شرتجاع الكلمة  

عينات العمل

العمل والدرا�شة

برامج العمل والدرا�شة

الذاكرة العاملة

الكتابة

الكتابة من الذاكرة

كتابة تقرير

التعبري املكتوب

اللغة املكتوبة

الرف�س ال�شفري

فل�شفة عدم الرف�س    
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اأوًل: الكتب واملوؤلفات

تدري�س االأطفال املع�شرين قرائيًا: دليل املعلم. vv

الد�شلك�شيا: دليل الباحث العربي. vv

التنمر لدى ذوي �شعوبات التعلم: مظاهره، واأ�شبابه، وا�شرتاتيجيات عالجه. vv

ا�شرتاتيجيات منوذجية لتدري�س مهارات القراءة وفق طريقة اأورتن وغيلنهام. vv

دليل احلروف والكلمات واالأوزان ال�شرفية االأكرث �شيوعًا. vv

العجز اخلا�س عن التعلم. vv

ما م�شكلة طفلي؟ vv

دليل االحتياجات اخلا�شة بدولة الكويت. vv

ثانيًا: الختبارات

vvاختبار بندر التطوري.

vvاختبار املدى الرقمي ال�شمعي.

vvاختبار ر�شم الرجل.

vvمقيا�س القدرات االأكادميية.

vvاختبار املفردات امل�شورة.

vvاختبار معاجلة االأ�شوات  املقنن لالأطفال.

سلسلة إصدارات المركز

w w w . c c e t k u w a i t . o r g                         i n f o @ c c e t k u w a i t . o r g
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