
Disleksi Belirtileri (öğrenme güçlüğü belirtileri)

Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bireyler, öğrenme kabiliyetleri ve öğrenme fırsatlarına sahip 
olmalarına rağmen okuma, yazma, heceleme ve / veya matematikle ilgili sorunlar 
yaşamaktadır. Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bireyler öğrenebilir, ancak çoğu zaman 
problemin üstesinden gelmek için özel bir eğitime ihtiyaç duyarlar. Çoğu zaman yetenekli ve 
üretken akıllara sahip olan bireylerin dil tabanlı bir öğrenme farklılığına sahip oldukları 
söylenir.

Disleksinin (öğrenme güçlüğünün) yaygın belirtileri 
Çoğu insanda bu özelliklerden bir veya ikisi vardır. Bu herkesin öğrenme güçlüğü çektiği 
anlamına gelmez. Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir kişi genellikle zamanla devam eden ve 
öğrenmesine engel olan bu özelliklerin birçoğuna sahiptir.

Sözlü dil
• Konuşmayı geç öğrenmek
• Kelimelerin telaffuz edilmesinde zorluk
• Kelime edinme zorluğu veya yaşa uygun dilbilgisi kullanma
• Yönergeleri takip etmede güçlük
• Önce / sonra, sağ / sol, vb.gibi ifadeleri karıştırmak
• Alfabeyi, tekerlemeleri veya şarkıları öğrenmede zorluk
• Kavramları ve ilişkileri anlamada sıkıntı
• Kelime hatırlama veya adlandırma sorunları 

Okuma
• Okumayı öğrenmede zorluk 
• Kafiyeli kelimeleri ayırt edip üretme ya da kelimelerin hecelerini sayma zorluğu, (fonolojik 
farkındalık)
• Kelimelerdeki sesleri duyup anlamlandırmada sıkıntı (fonemik farkındalık)
• Kelimelerdeki farklı sesleri ayırt edememe (fonolojik işleme)
• Harflerin seslerini öğrenmede zorluk (fonik / ses bilimi)
• Harflerin isimlerini ve şekillerini hatırlama veya harfleri hızlı bir şekilde otomatik olarak 
adlandırma zorluğu
• Okurken veya yazarken harflerin sırasını karıştırma
• Bilindik ve yaygın kısa kelimelerin yanlış yazılması veya okunmaması
• Daha uzun kelimeleri okurken veya söylerken bocalayıp “yanlış yapma”
• Çoğu zaman kelimeleri doğru bir şekilde okunmadığı için sözlü veya sessiz okuma sırasında
okuduğunu anlamama
 • Sesli okuma yapmak yavaş ve zahmetli bir süreçtir

Yazı dili
• Düşünce ve fikirlerini kâğıda dökememe
• Birçok yazım hatası yapmak
• Haftalık yapılan yazılı testlerde başarılı olabilir, ancak günlük yapılanlarda yazım hataları 
yapabilir
• Yazıda yaptığı yanlışları okuyarak düzeltmede zorlanır
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Disleksi (öğrenme güçlüğü) ile ortaya çıkan diğer yaygın semptomlar
• Renkleri, nesneleri ve harfleri sırasıyla hızlı bir şekilde adlandırmada zorluk (RAN: Hızlı 
Otomatikleştirilmiş Adlandırma)
• Listeleri, yönergeleri veya olguları akılda tutmada oldukça zayıf belleğe sahip olma
• Öğrenmek için birçok kez kavramları görmesi veya duyması gerekir
• Görsel veya işitsel uyaranlarla dikkati kolayca dağılır
• Başarı sınav puanlarında veya okul performansında düşüş eğilimi
• Tutarsız okul çalışması
• Öğretmen sürekli olarak, “Keşke daha çok uğraşsa” veya ‘’Tembel” gibi ithamlarda bulunur
• Akrabalarında da benzer sorunlar olabilir

Diğer ilişkili öğrenme bozukluklarının ortak belirtileri
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bireylerde ilgili başka bozukluklar da olabilir. Ancak aynı 
zamanda, diğer ilgili bozukluklar olmadan da disleksi (öğrenme güçlüğü) olabilir. Birlikte var 
olan bazı bozukluklar aşağıda açıklanmıştır.

Disgrafi / El yazısı (Yazı Yazma Güçlüğü)
• Hangi elini kullanacağından emin olamaz
• Kötü ya da yavaş el yazısı
• Defterleri ya da kullandığı kağıtlar dağınık ve düzensizdir
• Bir yerden bakıp da yazı yazmada zorlanır 
• Motor becerileri zayıftır
• Harfleri doğru şekilde oluşturmak için gerekli kinestetik hareketleri hatırlama zorluğu

Diskalkuli (Matematiksel Öğrenme Güçlüğü)
• Sayıları doğru saymada zorluk
• Sayıları yanlış okuma
• Matematik kurallarını ezberleme ve hatırlamada güçlük
• Matematik problemlerini yazıp çözmede ve yazılı çalışmayı düzenlemede sıkıntı
• Birçok hesaplama hatası
• Matematikteki ifade ve kavramları aklında tutamama

DEHB-Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (Dikkat)
• Dikkatsizlik
• Değişken dikkat
• Dikkat dağınıklığı
• Dürtüsellik
• Hiperaktivite

Dispraksi (Motor becerileri)
• Vücut hareketlerini planlama ve koordine etme zorluğu
• Ses üretmek için yüz kaslarını düzenlemede zorluk
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Yönetici İşlev / Organizasyon
• Kâğıt veya defterleri kaybetme
• Zaman farkındalığı gelişmemiştir
• Ev ödevini unutma
• Dağınık masa
• Çok fazla bilgi, görev veya ödevden bunalmıştır
• Yavaş çalışır

Çocuğunuz okumakta zorluk çekiyorsa ve çocuğunuzda bu özelliklerin birçoğunu fark 
ettiyseniz, disleksi (öğrenme güçlüğü) veya ilgili bir bozukluk için değerlendirilmeye ihtiyacı 
olabilir.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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