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SLD 
 Speech and Language Disorder 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same or modified Same or modified Modified 

What does it look like? 

 Language development is slower than their 
peers 

 Strong non-verbal communication skills 

 May have low self esteem 

 Difficulty following directions 

 Poor pronunciation or articulation 

 Very attentive to visual stimuli 

 Difficulty putting words together in a 
sentence 

 Leaving words out of a sentence 

 May have reduced short term memory 

 Struggles with imaginative play 

 May not talk much 

 Uses certain words or phrases over and over 
(“um, stuff, things”) 

 
 

Curriculum modifications: 

 Set high expectations 

 Create opportunities to exhibit positive behaviours 

 Teach vocabulary through actual objects or pictures 

 Regularly check understanding 

 Seat the student in a place that allows the use of props, prompts or cues 

 Slow down your speech and use fewer words 

 Before initiating conversation or asking a question ensure that eye contact is gained to 
secure attention 

 Support speech with lots of hand and body gestures 

 Use role play as an alternative to speaking 

 Be aware that reduced language can lead to behavior/social problems 

 Simplify the language used in tasks and present them in small sections 

 Modify comprehension work to be accessible 

 Support math word problems with hands on activities  

 Ask students to repeat instructions to ensure they have understood 

 Incorporate activities such as telling jokes, riddles, interviewing to develop speaking 
and listening skills 

 Use pictures to reinforce new vocabulary 
 
 
 

Resources to support this student: 
Flashcards 
Pictures 
Vocabulary lists 
Props 
 
 
 
 



 أثينا إلدماج طالب اضطرابات النطق واللغةدليل 

 اضطرابات النطق واللغة
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
 )المدخالت( 

 تعمق المعرفة
 )المدخالت(

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 معدل مطابق أو معدل مطابق أو معدل مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 بطء التطور اللغوي بالمقارنة مع األقران 

 قوة مهارات التواصل غير الشفهي 

  الطالب احترامه أو حبه لذاتهقد يفقد 

 صعوبة اتباع اإلرشادات 

 ضعف النطق أو التعبير اللفظي 

 االنتباه الشديد للمحفزات البصرية 

 صعوبة سرد الكلمات في جمل مفيدة 

 ترك الكلمات خارج سياق الجملة 

 قد تكون ذاكرة الطالب القريبة ضعيفة 

 المعاناة في مزاولة ألعاب التخيل والمحاكاة 

  قليل الكالمقد يكون 

  تكرار استخدام كلمات أو عبارات معينة دون توقف )"نعم أو
 الحاجات أو األشياء"(

 
 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات 

 إيجاد الفرص السانحة لعرض السلوكيات اإليجابية 

 تعليم المفردات من خالل المجسمات الملموسة أو الصور 

 الستيعاب والفهمالتحقق بصورة دورية من حصول ا 

 إراحة الطالب بالقعود في مساحة تسمح باستخدام المجسمات أو الملقنات أو التمثيل الحركي 

 بطء النطق واستخدام كلمات أقل 

 على انتباه الطالب ذالتأكد من التواصل مع الطالب بالعين قبل بدء الحوار أو طرح األسئلة لضمان االستحوا 

  من استخدام إشارات اليدين وإيماءات الجسد باإلكثارإيصال المعنى المقصود من الكالم 

 استخدام المحاكاة كبديل عن الكالم 

 مالحظة أن ضعف المهارات اللغوية قد يؤدي إلى ظهور مشكالت سلوكية واجتماعية 

 تبسيط اللغة المستخدمة في الواجبات وعرضها على أجزاء صغيرة 

 لفهم واالستيعاب حتى تصبح أيسر على الطالبتعديل واجبات ا 

 مساندة الطالب في اإلجابة على مسائل الرياضيات اللفظية باستخدام األنشطة العملية ال النظرية 

  مطالبة التالميذ بإعادة التعليمات لضمان تحقق االستيعاب والفهم لديهم 

  المقابالت لتنمية مهارات الحديث واالستماعتضمين األنشطة على غرار رواية النكات واأللغاز وإجراء 

 استخدام الصور في تعزيز المفردات الجديدة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر دعم الطالب:
 البطاقات التعليمية

 الصور
 قوائم المرادفات

 المجسمات

 
 
 
 


