
Disleksi (öğrenme güçlüğü) ile birlikte oluşabilecek diğer sorunlar nelerdir?

Birçok çocuğun birden fazla öğrenme ve dikkat problemleri vardır ve yine disleksi ile aynı 
anda oluşabilecek birtakım sorunlar mevcuttur. Ayrıca, disleksi belirtileri ile benzer özellikler 
gösteren problemler de vardır. İşte bu sebepten dolayı, disleksi testi, öğrenmenin tüm 
alanlarını birden kapsayan tam bir değerlendirmenin parçası olmalıdır. 

Disleksi ile birlikte ortaya çıkabilecek veya onunla karıştırılacak birtakım sorunlar:
 DEHB, okuma ve diğer aktiviteler sırasında odaklanmayı zorlaştırabilir. DEHB olan 

öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ında disleksi vardır. Ancak disleksi olan çocuklar, 
DEHB değil, okumaya yönelik hayal kırıklığı nedeniyle sınıfta sürekli kıpır kıpırdır, 
hareket etmeden duramazlar veya yaramazlık yapabilirler.

 Yönetici işleyiş sorunları farklı becerileri ve öğrenme alanlarını etkileyebilir. Bu 
işlevler arasında organizasyon, esnek düşünme ve çalışma belleği bulunur.

Yönetici işlev bozukluklarının okumayı nasıl etkileyebileceğini öğrenin.

 Yavaş işleme hızı, diğer birçok öğrenme alanlarının yanı sıra okumayı da etkileyebilir.
İşlem hızı ile mücadele eden çocuklar bilgi almak, işlemek ve cevap verme konusunda
daha yavaştır. Bu, temel okuma becerilerini geliştirmek ve okuduklarının ne anlama 
geldiklerini anlamayı zorlaştırabilir.

Yavaş işlem hızının öğrenmeyi nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinin.

 İşitsel işlem bozukluğu (APD), çocuğun duyduğu sesleri sıralama yeteneğini etkiler. 
Bu, okumayı zorlaştırabilir. APD'li çocuklar genellikle harflerin çıkardığı sesler ve 
yeni sözcükler oluşturmada sorun yaşarlar.

Disleksi   ve APD arasındaki fark hakkında bilgi edinin.
• Görsel işlem sorunları, gözlerin gördüklerini işlemeyi zorlaştırır. Görsel işleme sorunları 
yaşayan çocuklar, bulanık görme ya da “sayfa üzerinde dans eden” yazılar görmekten şikâyet 
edebilirler. Gözlerini kısarak ya da kapatarak bu durumu telafi etmeye çalışabilirler. Yazı 
yazarken ve satır aralarını okumaya çalışırken sıklıkla harfleri tersine çevirirler.
Disleksi   ve görsel işlem sorunları arasındaki farkı öğrenin.

• Disgrafi, çocuğun heceleyip telaffuz etme, harf ve rakam oluşturma yeteneğini etkileyebilir. 
Ayrıca, düşüncelerini kâğıt üzerinde düzenlemeyi de zorlaştırabilir. Disgrafi olan birçok 
çocukta aynı zamanda disleksi de var.
Disleksi   ve   disgrafi   arasındaki fark hakkında bilgi edinin.

• Diskalkuli, hesap kitap yapmayı yani matematik becerilerini zorlaştıran bir sorundur. Birçok
çocuğun hem okuma hem de matematik anlamında ciddi zorlukları vardır ve disleksiye ek 
olarak diskalkiye de sahip olabilir. Sayı saymayı öğrenmede sıkıntı yaşarlar ve bu durum her 
ikisi için de ortaktır.
Disleksi   ve   diskalkuli   arasındaki fark hakkında bilgi edinin.
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