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Disleksi işaretleri ve belirtileri nelerdir? 

 

Disleksi insanları farklı derecelerde etkiler, bu nedenle semptomlar bir çocuktan diğerine 

farklılık gösterebilir. Genel olarak okuma ve yazma konusunda doğru ve akıcı okuyamama 

gibi belirtiler olarak ortaya çıkar. Fakat bazı çocuklarda, disleksi yazı, matematik ve dil olmak 

üzere pek çok alanı da etkileyebilir. 

 

Çocuklarda disleksi ile ilgili önemli bir belirti, kelimeleri çözmenin zorluğudur. Sesleri 

harflerle eşleştirebilme yeteneğidir ve daha sonra kelimeleri doğru ve akıcı bir şekilde 

okumak için bu beceriyi kullanır. 

 

Çocukların kod çözmede zorlanmalarının bir nedeni, sıklıkla fonemik farkındalık olarak 

adlandırılan daha basit bir dil becerisiyle mücadele etmeleridir. Kelimelerdeki bireysel sesleri 

tanıyabilme yeteneği olan bu beceri ile ilgili sorun okul öncesi kadar erken dönemlerde ortaya 

çıkabilir. Fonolojik farkındalık, fonemik farkındalık ve foniklerin birbirleriyle nasıl ilintili 

olduğu hakkında daha fazla araştırma yapabilirsiniz. 

 

Bazı çocuklarda, disleksi daha karmaşık becerilerle baş edebilecekleri zamana kadar ortaya 

çıkmaz. Bunlar dilbilgisi, okuduğunu anlama, akıcı okuma, cümle yapısı ve daha 

derinlemesine yazılar içerebilir. 

 

Disleksinin bir belirtisi de çocukların hem yüksek sesle, hem de kendi kendilerine okumadan 

kaçınmalarıdır. Çocuklar okumaya çalışırken endişeli veya sinirli olabilirler. Bu, okuma 

temelleri konusunda uzman olduktan sonra bile olabilir. 

 

Disleksi belirtileri farklı yaşlarda farklı görünebilir. İşte disleksi belirtilerinin bazı örnekleri: 

 

 

Okul öncesi 

 İki kelimenin kafiyeli olup olmadığını anlamakta zorluk yaşar 

 Bir kelimenin hangi ses ile başladığını algılamada sorun yaşar 

 Yeni kelimeler öğrenmede zorluk yaşar 

 Harfleri tanıma ve seslerle eşleştirme konusunda sorun yaşar 

 

İlkokul  

 Bir kelimenin ortasındaki sesleri anlamada veya bir kelime oluşturmak için çeşitli 

sesleri karıştırmada zorluk yaşar 

 Genellikle yaygın olan otomatik okunan kelimeleri tanıyamaz 

 Çalıştığı kelimelerin çoğunun nasıl heceleneceğini çabucak unutur 

 Matematikte okuduğunu anlama konusunda kelimeler ile problem yaşar 

 

Ortaokul 

 Birçok yazım hatası yapar 

 Sık sık cümleleri ve paragrafları tekrar okumak zorunda kalır 

 Konuştuğundan daha düşük bir akademik düzeyde okur 
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Lise 

 Yüksek sesle okurken çoğu zaman küçük sözcükleri atlar 

 Beklenen seviyede okuyamaz 

 Çoktan seçmeli soruları, boşluk doldurma veya kısa cevaplı sorulara tercih eder. 
 

Disleksi sadece öğrenmeyi etkilemez. Gündelik beceri ve etkinlikleri de etkileyebilir. Bunlar 

arasında sosyal etkileşim, hafıza ve stresle baş etme bulunmaktadır. 
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