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"تمتع بمهارات لغوية منذ البداية" – منشور الفحوصات الوقائية U9/U8
نصائح لكيفية التعامل مع التعدد اللغوي في األسرة
األمهات واآلباء األعزاء،
طفلكم يذهب منذ فترة طويلة إلى
روضة األطفال وأتيحت له الفرصة
ليتعود على اللغة األلمانية .ولكنه ربما
ال يزال ال يتكلم إال قليال من األلمانية.
النصائح التالية سوف تساعدكم على
مساندة طفلكم في تعلم المزيد من
اللغة األلمانية.

إذا كان طفلكم عمره  4سنوات وال
يتكلم إال قليال من األلمانية
◾ ينبغي أن يذهب طفلكم بانتظام
وي كون
(يوميا) إلى روضة األطفال ُ
صداقات هناك مع األطفال الناطقين
باأللمانية.
في روضة األطفال يحصل طفلكم
على فرص كثيرة لممارسة اللغة
األلمانية .من أجل ذلك أيضا ساعدوه
إذا أراد أن يلتقي بعد الظهر باألطفال
الناطقين باللغة األلمانية أو أن
يذهب إلى نادي رياضيُ .ي عتبر
األطفال الناطقون باللغة األلمانية
بالخصوص نماذج جيدة لتعلم اللغة.
◾ شاركوا في لقاءات اآلباء والحفالت
التي تنظم في روضة األطفال.
هذه فرصة جيدة للتعرف على أسر
ألمانية ،بل أيضا لتبادل المعلومات
مع أسر أخرى متعددة اللغات.
◾ إذا كان إلمامكم باللغة األلمانية
ضعيفا ،فمن الضروري أن تزوروا
إحدى الدورات لتعلم اللغة .آنذاك
يمكنكم أن تتعلموا اللغة األلمانية
سويا مع طفلكم.

إذا كان طفلكم عمره  5سنوات وال
يتكلم إال قليال من األلمانية
التحاق طفلكم بالمدرسة أصبح وشيكا.
وحتى ذلك الحين فإنه من المهم جدا أن
يفهم طفلكم وأن يتكلم اللغة األلمانية
بشكل جيد .فإمكانيات تعلمه في
المدرسة مرتبطة بشكل حاسم بمدى
إلمامه باللغة األلمانية.
◾ إذا كان احتكاك طفلكم حتى اآلن
باللغة األلمانية قليل ،فإن زيارة
روضة األطفال وحدها غير كافية.
ينبغي أن يشارك طفلكم باإلضافة
إلى ذلك في دروس تقوية اللغة
األلمانية.
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◾ ساعدوا طفلكم على تطوير
استقالليته.
دعوا طفلكم يقوم بمهمات صغيرة
في وسطه المألوف (على سبيل
المثال :أن يشتري قرص خبز من
الخباز) حتى يتمكن من التمرن على
تكلم اللغة األلمانية.

إذا كان طفلكم يجد صعوبة في
تعلم اللغة األلمانية
قد يكون سبب ذلك أن احتكاك طفلكم
حتى اآلن باللغة األلمانية كان قليال.
فالدعم اللغوي المخصص في روضة
األطفال أو دروس تقوية اللغة األلمانية
يمكنهم أن يساعدوا طفلكم على

تحسين مهاراته اللغوية .أما إذا تبين
بأن طفلكم يعاني من مشاكل حتى
في اللغة األم ،فمن الضروري أن
تناقشوا هذا األمر مع طبيب األطفال
الذي سيرتب إذا لزم األمر مواعيد للقيام
بفحوصات إضافية لتحديد ما إذا كانت
المسألة تتعلق باضطراب في تطور
اللغة .هذه المشكلة تظهر لدى األطفال
الناشئين أحاديي و متعددي اللغة
على حد سواء (حوالي  6إلى  % 10من
األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة)،
وال يرجع سببها إلى تعدد اللغات .في
هذه الحالة ال يكفي الدعم اللغوي في
روضة األطفال .فعالج تقويم النطق
يقدم أفضل دعم ويجب أن يبدأ في
أقرب وقت ممكن.

هذا ما يستطيعه طفلكم فعال
فقد أصبح يتكلم ب جم ل معقدة تتكون من جمل رئيسية وجمل فرعية ،ويتقن
ك ل التركيبات األساسي ة للغة األم.

بهذه الطريقة يمكنكم مساعدة طفلكم في تطوره اللغوي
◾ اغتنموا الفرص للمحادثة مع طفلكم.

اقرؤوا لطفلكم بالل غة األم وباللغة األلمانية .تحدثوا معه بعد ذلك حول ما
قرأتم وعن الصور .اطرحوا أسئلة حول القصة واشرحوا المحتويات التي يسألكم
عنها طفلكم.

◾ االستماع إلى القصص على األقراص المدمجة والغناء معا باللغتين يخلق
كذلك جوا من المتعة ويساهم في تحسين المهارات اللغوية.
◾ اغتنموا حاالت اللعب كالبناء بالكتل الخشبية واللعب بالدمى أو ما شابه ذلك
لبداية حديث مشترك.
تكلموا عن األشياء الت ي تقومون بها أنتم وطفلكم أثناء اللعب ،أو تقمصوا
األدوار الم ختلف ة لل عب ة .ويمكن استخدام األلعاب االجتماعية أيضا للدعم
الل غوي .ف على سبي ل المثال  ،يمكنكم وأنتم تلعبون لعبة الذاكرة أن
ت ستخدموا جمال طويل ة ،مثل "وحيد القرن يعيش في إفريقيا" و "الدب
القطب ي ي عيش ف ي القطب الشمالي" .الورقتان غير متطابقين.

◾ حتى في اللغة األم سوف يرتكب طفلكم أخطاء ،خاصة في الصيغ النحوية أو
الكلمات الصعبة المعقدة.

هذا أمر عادي .إذا كررتم ال جملة مرة أخرى بشكل صحيح من دون تحسين طفلكم
صراح ة ،فإنه سوف يت علم هذه الصيغ على أحسن وجه.
الطفل„Im Zirkus sind wir auch den Stühlen gesitzen.“ :
("ف ي ال سيرك جال سنا ف ي الكراسي)".
الوالدان:
“?„Ah, Ihr habt auf den Stühlen gesessen, und was ist dann passiert
("آه ،جل ستم عل ى الكراسي ،وما ذا حدث بعد ذلك؟")

◾ استخدموا في الحديث مع طفلكم جمال أطول وأضيفوا إلى ما قاله طفلكم
معلومات جديدة.

الطفل„Die Feuerwehr ist schnell gefahren.“ :
("رجال المطافئ ي سيرون بسرعة)".
الوالدان:
„Genau. Bestimmt brennt ein Haus und die Feuerwehr muss das Feuer
“schnell löschen.
("بالضب ط .ال بد أن بيتا ي حترق وعلى رجال المطافئ أن يطفؤوا النار بسرعة)".

