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 لتعليميةا و السمعية االحتياجاتو السمع عفض بين العالقة

 
  

 ةالغليظ و/أو المتوسطة لتردداتا في السمع ضعف

 اآلثار االجتماعية المحتملة اآلثار المحتملة على فهم اللغة و الكالم
 آلثار المحتملة على التعليم و الخدمات

 التي من الممكن تقديمها

 و ،الكالم "يسمع" أن الطفل يستطيع 

 يف فهمال في صعوبة واجهي قد لكنه

 .معينة حاالت

 

 تمييز في صعوبة الطفل يواجه قد 

 انك ذاإ مثل) لبعيدا وأ لخافتا الكالم

 نخفضم وتص اذ البا  ط المتحدث

 .صل(الف من ألخرىا الجهة عبر

 

 ضعف من النوع هذاب المصاب الطفل 

 تمييز يف كبرأ عوبةص يواجهس السمع

 ،دىص أوو/ إزعاج جودو عند الكالم

 الدراسي. لفصلا في حصلي قد كما

 

 و الغليظة الترددات في السمع ضعف 

-٢٦) بسيط بمقدار حتى المتوسطة،

 دانفق لىإ ؤديي دق ،فقط (ديسيبل ٤٠

 مل ذاإ الكالم توىمح من ٪٣٠ الطفل

 بعض فلالط سمعي قد تكبيره. يتم

 يرغ بشكل الحروف و األصوات

 إلزعاج.ا وجود يف خاصة واضح

 

 بعض نطق على الطفل قدرة تتأثر قد 

 صحيح. بشكل الحروف

 يريد" ما فقط "يسمع بأنه الطفل يُتّهم قد 

 لكالمل فهمه يف لتفاوتا سببب لكذ و

 باإلزعاج. قارنة  م الهدوء في

 

 اجتماعية لمشاكل الطفل يتعرض قد 

 في الفهم يف صعوبة يواجه عندما

 عليمالت االتح ثلم المزعجة البيئات

 وأ لغداءا وجبة أوقات و  ،التعاوني

 .الفسحة

 

 زمالئه محادثات فهم الطفل يسيء قد 

 .عنه تحدثوني أنهم ظنا  

 

 الفصل في باإلرهاق الطفل يشعر قد 

 ذلهيب الذي اإلضافي المجهود نتيجة

 . الكالم فهم و لالستماع

 

 أو االنتباه، عديم أنهك الطفل يبدو قد 

 .محبط أو مشتت،

 

 مع ،السمعية معيناتال استخدام المهم من 

 مناسبة بدقة برمجةم تكون أن الحرص

 الطفل. سمع لضعف

 

   اإلرسال نظام من الطفل ديستفي ما غالبا 

 امال ،ك لفصلل وأ الشخصي )FM( الترددي

 .الفصل في ساعدةالم السمع جهزةأ من أو

 

 الترددات يف سمع ضعفب المصاب فلالط 

 يكون نبأ معرض الغليظة و/أو المتوسطة

 .كاديميةأ صعوبات لديه

 

 بعض الطفل يواجه أن الممكن من 

 ألصواتا بطر علمت يف الصعوبات

 و ألطفالا رياض حلةمر يف بالحروف

 االبتدائي. األول الصف

 

   السمع ضعف تخطيط شكل على اعتمادا 

 طورت في أخرت نم لطفلا عانيي قد ،ودرجته

 .النطق في اكلمش و اللغة

 

 متابعة هناك يكون أن  الضروري من 

 توعية و ،األكاديمي الطفل داءأل  مستمرة

 عفض من لنوعا هذا تأثير مدىب المعلم

 السمع.

 

 بشكل الطفل سمع تقييم إعادة المهم من 

 ضعف درجة يف تغير أي نع للكشف سنوي

 .السمع
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 الرجاء مراعاة اإلرشادات التالية في البرنامج التعليمي للطفل:

 

 المعلم. من بالقرب قعدم في الطالب جلوس و السمع ضعفب المعلم توعية  ____

 أشهر. ___ كل كن(أم )إن لمدرسةا في السمع فحص ادةإع  ____

 السمعية. المعينات استخدام و أداء متابعة  ____

 المستشفى. في الطالب حالة يتابع الذي أو/و وجد( )إن لمدرسةا في لسمعا اخصائي عم التواصل  ____

 السمع. ضعف تدهور تفاديل الضجيج من ألذنا حماية  ____

 فاعليّتها. تقييم و مساندةال التعليمية لخدماتا تقديم  ____

 لنطق.ا و اللغة مهارات تقييم و المبدئي كشفال  ____

 المرئية. الوسائل من غيرها و الصور، ستخداما و مكتوبة، نصوصب األفالم شاهدةم و لمالحظات،ا تابةك  ____

 .)FM( الترددي اإلرسال نظامب تجريبية فترة  ____

 السمعية. اإلعاقة في متخصص شخص بَلق   من التعليمي لبرنامجا على اإلشراف و التوجيه  ____

 سمع. عافض أو صمّ  آخرين طفالأ مع التواصل  ____

 .(أشهر ستة كل) األكاديمي لألداء لدوريةا المتابعة  ____

 

 مالحظة: 

 

 إلى باإلضافة كامل بشكل المعلم تعليمات فهم و سماع إلى يحتاجون الطالب جميع فإن المناسب، التعليم تلقّي أجل من 

 والتعليمية. التربوية البيئة يف لهم مماثلين زمالء مع التواصل

 

 نتيجة الكالم أجزاء بعض فقدان و الدراسية، الفصول في الضوضاء مستوى و المعلم، و الطالب بين المسافة إن 

 كامل. بشكل للفظيةا التعليمات فهم و ماعس من لطالبا تعيق دق عوامل لهاك السمع، لضعف

 

 أو الصوتية العوازل بعض وجود )مثل: صوتيا   مجهّز الفصل يكون أن التعليم عملية تسهل قد التي األمور من 

 الترددي اإلرسال نظام و/أو السمعية المعينات و المرئية، لتعليميةا الوسائل استخدام و السجاد(،ب لمفروشةا األرضية

)FM(، إلخ. ... المالحظات، تابةك و اإلشارة، غةل و 

 

 لفهم المستمرة المتابعة و جيد، بشكل السمعية المعينات عمل من التأكد و دوري، بشكل السمع تقييم الضروري من 

 الفصل. في ألنشطةا و الدروس نم الكاملة استفادته و للتعليمات الطالب
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