
 

 

  
(ى الكلماتعم  سيا:يسليك)الد راءةلقا رعس  

  
ھذا؟یعني  ذاما  
 ):ا(عليھب لصعن انھ مأيعني د قو ھذا  .لكتابةراءة و القاعليھ ب لصعن انھ مأيعني  ,راءةلقر اعسن من إلنساايعاني أن 

 

 

 تاوصألاب فورحلا طيرب نأ *
     ءيھجيأن  *
 دة يدجت كلمارأ يقأن  *
 دةيدجت كلمام يتعلأن  *
 صنَ فيت كانإذا فھا ريع ًصالألتي ت الكلماد ايجأن  *

 ارأھلتي يقء االشياامعنى م يفھ أن*  
 ارأھلتي يقء األشيار اكذيتأن * 

 
 

 ةلحياافي ل و لعمافي  ,ت لحاالل ابة في كولمكتاباللغة ط محان النسان األ ,راءةلقر اعسن مرء لمايعاني ب أن لصعن ام  نھإ

 .ميةوليامع حياتنا ل لكتابة للتعامراءة و القل استعماالى ج إنا نحتاّفكل ,لخاصةا
 

 رفيعد حأال  .مشكلةلس انفن يعاني مك يدلد واحون ابما يكرف ,لكتابةراءة و القابة في وجھ صعواتت كنذا فإ .ثيةورامشكلة راءة لقا رعس إن

 وايعانوا كانن فيرولمعص األشخان امر لكثيك اناھ .%10 لىإ ًلنسبة عالميال اتصأن ع ّقويُتن لك ,راءةلقر اعسن مون يعانن يذلس الناا ددع

 جبس.  فستيت ماولمعلاجيا ولوخصائي تكنو ا ونمن ونجر سيقاولمو و ابيكاسو بابلم سارلي و اعلي كالد محمم كالمالك ,راءةلقر اعسن م 
 

 
 

 دة؟لمساعاعلى ول لحصك ایمكنف كی
 أنیمكن ء ً خطاأفأنك ترتكب ة ، عندما تتعلم لغة جدید .الاءة أم لقراكنت تعاني من عسر إذا لتحقق مما اشیالند ل للغة في شمااسة ریمكننا في مد

 ةمد إن .الاءة أم لقراسببھا عسر اءة لقرا في كانت مشاكلكإذا ما ف یعرك ویختبر أن لدینا راءةلقر اعس دشرمل مكنیو .راءةلقر اعس تشبھ
 حیثم ، یاأ ةعد بعد عجتماا لىإ ةعود ستتلقى لكنكو ,رلفوا على لنتائجا على تحصل لن .مجاني رالختباا ًساعة تقریبا 1.5 يرھالختباا
 .راختبالا ةبكاوملً امجرتم بلطنس .جئانتالب المرشد  كرخبی

 

 ـمیـلـعـتـلا
 سةرفي مداءة لقرامن عسر ن لذین یعانواسة مع مجموعة رابالدق اللتحاایمكنك ، لیومیة ة الحیاا في اءةلقرا في فضلن أتكوان ترید  كنت إذا

 .بالطلستة وز ابحیث ال یتجا ,كل صف  في صغیرد لدینا عد .للغةا
 

 .كيةرنمدلاللغة ت االمتحانات أطول قو في لحقك ايدلن فإ ,راءة لقر اعسن تعاني مت كن إذا

 .سة مادرابق اللتحاد ايرتت كنإذا ضافية دة إلحق في مساعا ًيضاك أيدل إن

 
 )دكعیوام(ـك اتـاقـفـ  بات ـزمتـلإ
 .نممكت قرع وبأس راً ي خبطتعب أن يج ,وركمانع لحضأي  لحص إذا .راءةلقر اعسد شرمع مرر لمقد اعولمالى إتأتي م أن لمھا نم
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 یسرلتدا تمتطلبا
 عسر من اسة لمن یعانورالداال تقم بالتسجیل في  .لكتابةاءة والقرا في فضلا أجھد لیكونول في بذن لذین یرغبوب الطالة افقط مساعد یمكننا

 .م بانتظار بالحضوام اللتزانك ال تستطیع أتعلم  كنت اذا اءةلقرا

 .الھذج تحتا كنت إذالعمل اصاحب  أو مشرفكغ بإبالور سر بكل ك ونساعد فسو
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