
 
"كلمات صديقة"                                

 
SCREENING (D.S.A) فحص العاقات االستيعاب عمشرو   

 المحددة.
 
 
 
 
 

 

 
محددة لالستيعابال الصعوبات  
وهي:  (D.S.A.)  

القراءة في صعوبةال  ديسليكسيا-  
ديستوجرافي الصعوبة في الكتابة.-  
الحساب في عملية صعوبةال  الحساب في عجز-  
 المهارات في صعوبةال ،العجز في كتابة  و ترتيب الحروف-

للكتابة الحركية  
؟  SCREENING ماهو الفحص    

الكتنشاف مهاراتجميع التالميذ  ىتم إجراؤها علي إختبارات هما  
D.S.A صعوبات  القراءة و الكتابة لكشف مبكر   

الغرض؟ هو ما  
و تقوية تحسينو صعوبات من يعانون الذين ألطفالل مبكر تحديد  

محددة تعليمية/  مدرسية أنشطة مع المهارات   
 من يعمل فحص DSA؟

الصف االول و الثاني االبتدائي. من األطفال جميع  
 

 
ما هي قيمة الفحص لألطفال ثنائي اللغة أو أولئك الذين لم 

 يتعرضوا بعد للغة اإليطالية لعدد كافي من السنوات؟
بالنسبة لهؤالء األطفال ، يتم استخدام الفحص لمرافقة 

إستيعاب اللغة االيطالية بشكل صحيح ، بينما حينما توجد 
صعوبات ال يتم إجراء المسار التشخيصي في نهاية الصف 

 .الثاني ، ولكن ينتظر التحاق الصف الرابع االبتدائي
 

بعد كل فترة )سبتمبر, يناير ، مايو( يلتقي مدرسو الفصل 
بالمستشار )معالج نطق أو أخصائي نفسي( للتحدث عن 
أفضل االستراتيجيات التي يمكن استخدامها في الفصل 
 .الدراسي لمساعدة األطفال الذين يعانون من صعوبات

 
 متى يمكن للوالدين معرفة اداء الطفل عند فحص

 SCREENING D.S.A؟
 أثناء المقابالت الفردية مع معلمي الصف.

 
 

 
؟ةاالبتدائي ةمتي يتم إجراء تجارب الفحص في السنة االول  

  الدراسي العام من مراحل ثالث في لكذ يتم
العفوية والكتابةالميتافونية الخاصة بالسمع  اختبارات: سبتمبر-  
الكلمات إمالء :يناير-  
مايو: إختبار القراءة و إمالء-  
 

الثاني؟ الصف في االختبارات إجراء يتم متى  
وفهم النص. قراءتها,  الكلمات إمالء :بركتوا-  
فهم النص. و القراءة ، االمالء: يناير-  
فهم النص. و القراءة مايو: االمالء-  

 يمكنه وحده الفصل معلم وأن رمز لديه طفل كل أنالفحص ينص 
وتتبعه. الطفل اسممعرفة و تتبع   
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