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Abstract: 

The present study aims to investigate the extent of 

primary school teachers' knowledge of the reality 

of slow learning of pupils, their knowledge of the 

difference between them and their learning 

difficulties, and the services provided to them and 

the appropriateness of their curricula. Teachers 

are poorly educated about slow learning and 

services provided and curriculum suitability is 

poor. While their knowledge of the difference 

between them and learning disabilities and 

academic delay is moderate knowledge. On the 

other hand, the statistical treatment did not result 

in any difference in this knowledge due to the 

variables of the scientific qualification, the number 

of years of experience. 
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