
ویژگی کودکان مبتال به

اختالل خواندن

چیست؟

کودکان با اختالل خواندن مشکالت متنوعی را در

یادگیری خواندن نشان میدهند که مهم ترین این

مشکالت عبارت اند از:

• وجود ناهماهنگی های حسی و حرکتی( ناهماهنگی
چشم و دست ) و سوابقی از تسلط جانبی چپ

دستی اصالح شده در بین دانش آموزان نارساخوان

دیده میشود.

• بی رغبتی در خواندن: افراد مبتال به نارساخوانی از
خودشان رغبت و تمایل چندانی نسبت به مطالعه

نشان نداده و انگیزه ای برای خواندن کتاب و مجله

در اوقات فراغت ندارند.
• ضعف در درک و بیان تفاوت های حروفی که به
لحاظ شکل شبیه هم هستند و آن ها را باهم اشتباه

می گیرند؛ حروفی مثل: ع با غ؛ ط با ظ و...

• خواندن کل کلمه یا بخش هایی از کلمه بصورت
وارونه؛ برای مثال، «زور» به جای «روز» یا «حالف»

به جای «لحاف»
• ناآشنا بودن کلماتی که قبال خوانده است، فرقی
نمی کند که کلمه را چندبار دیده باشد، بازهم برایش

ناآشنا است.

• حروف و کلمات را معکوس بخواند، مثل «رود» را
«دور» بخواند.

• صدای یک حرف را با صدای دیگری جایگزین کند
یا جابه جا بخواند، «میوه» را «نیوه» و «عکس» را

«عسک» بخواند.
• یک بخش را در کلمه تکرار کند، مثال «تاکستان»

را به صورت «تا تاکستان» بخواند.
 

• برخی صدای کلمات را حذف کند، «شنیدند»
بخواند: «شنیدن»

• اشتباه خواندن کلمات شبیه به هم، مانند «غاز» و
«غار» یا «چای» و «جای»

• کلمه یا جمله را حرف به حرف بخواند؛ اما از
خواندن کل کلمه ناتوان باشند: حروف کلمه را

جداگانه می خواند: «ص، ن، د، ل، ی»؛اما تواند کلمه

ی «صندلی» را بخواند.
• ممکن است شکل یک کلمه را حفظ کرده و بخواند

اما نتواند حروف ان کلمه را به طور جداجدا بخواند

• معنای کلمه یا عبارتی را که می خواند، درک نکند.
• محتوای کلی متن را بفهمد؛ اما در پاسخ به

سواالتی در مورد آن متن، ناتوان باشد.

• در زمان خواندن، خطی را که در حال خواندن آن
بوده است، گم کند یا قسمتی از یک خط را جا

بیندازد.

• ترجیح دهد مطالب را به صورت شنیداری یاد
بگیرد تا خواندن یا نوشتن

• حدس زدن کلمه با در نظر گرفتن حرف ابتدا و
انتهای کلمه. مثال: کلمه، «پیمان» را «پایان»

می خواند.

• اغلب یا فعل جمله را نمی خواند یا یک فعل را
خودش جایگزین میکند. مثال: جمله ی «ازاده اش

خورد» را این طور می خواند «ازاده اش میپزد»
• اغلب موقع خواندن دچار اضطراب می شوند.
ممکن است زیرلب و آهسته مطلب را بخوانند و یا

هنگام خواندن دچار دل درد، سردرد یا سایر

نشانه های جسمی شوند.
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