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ي اليوم كما أنه من المهم جدا أن يشعر
 أربع ساعات �ز

ي هذا المحيط. يحتاج االأطفال
 االأطفال باالرتياح واالأمان �ز

 إىل وقت كاف للتعود عىل المحيط الجديد، عىل االأطفال
 االآخرين وعىل اللغة.

 يمكنكم مساعدة طفلكم عىل تعلم اللغة الثانية عن طريق
ة كب�ي بإيجابيات  ي 

تأ�ت اللغوية  التعددية  أن  إذ   التشجيع 
لتطور ونمو االأطفال.

ي اللغة الألمانية
 تطوير الكفاءة �ف

 كلغة ثانية )بالعتماد عىل نموذج
KomMig لمؤلفته آدلر، 2011(

ثانية كلغة  االألمانية  تعلم  ي 
�ز الكفاءة  تطوير  نموذج   إن 

ز المراحل
ّ  لالأطفال ذوي االأصول المهاجرة (KomMig) يب�ي

المختلفة لعملية اكتساب اللغة.
مرحلة ي 

�ز الطفل  يتعلمها  ي 
ال�ت الكفاءات  استكمال  يتم    

ي تليها. هذا النموذج صالح لمراقبة
ي المراحل ال�ت

 معينة �ز
 اكتساب اللغة الثانية عند االأطفال بدءا من السنة االأوىل إىل

السنة السابعة من العمر.

المرحلة أ
التعود عىل اللغة والناس

تعلم كيفية إدراك اللغة الجديدة

 هذه المرحلة حاسمة بالنسبة لالأطفال. قبل أن يتمكن
 االأطفال من الكالم باللغة االألمانية يجب أن يتعلموا
للغة ز  المم�ي اللحن  االأطفال  يسمع  إليها.   االستماع 
كلمات ز  بتمي�ي فشيئا  شيئا  ويبدؤون  ة  الن�ب  ومواطن 

التعاب�ي عليها ويفهمون  والتعرف  الكالم   منفردة من 
ا (مثال: مرحبا، مع السالمة. سوف نذهب ي تتكرر كث�ي

 ال�ت
ي هذه المرحلة يكون استخدام

 إىل الحديقة، إلخ…) و�ز

ي
ي المرحة واالألعاب الحركية والقوا�ز

 االأغا�ز
تفكيك عىل  الطفل  تساعد  أنها  إذ   مهما 

 تراكيب اللغة االألمانية واستيعابها.

 عن طريق المالحظة يتعلم الطفل ما يجب عمله وبهذا
ي اللعبة.

يتمكن من المشاركة �ز
ي هذه المرحلة يحتاج االأطفال إىل دعم »غ�ي لفظي«

 �ز
والرأس اليد  حركات  الوجه،  تعاب�ي  (استعمال   كب�ي 
ز ة يقوم االأطفال بتخم�ي ي المواقف المبا�ش

 واالأصوات). �ز
مع�ز ما يقال.

االأطفال يشعر  أن  المرحلة  هذه  ي 
�ز جدا  المهم   من 

والمربيات المربون  يساعد  مجموعتهم.  ي 
�ز  باالرتياح 

عىل التعود  عىل  الجديد  الطفل  المجموعة   وأطفال 
المكان الجديد وعىل قواعد الترصف  اليومية.

ي وممارسة االألعاب
 كما تمنح للطفل فرصة انشاد االأغا�ز

ي يعرفها باللغة االأم.
ال�ت

باللغة الطفل  فيها  يتكلم  ال  ي 
ال�ت المدة  تطول   قد 

االألمانية اللغة  بفهم  الطفل  يبدأ  عندما   الجديدة. 
ز كلمات منفردة آنذاك يبدأ الطفل  واستيعابها وبتمي�ي

بالكالم.
التحدث عىل  يجرؤون  ال  البداية  ي 

�ز االأطفال   بعض 
ي النفس

 باللغة االأجنبية وينتظرون ح�ت يشعروا بالثقة �ز
والتمكن من اللغة.

 المرحلة ب
الكلمات الأوىل باللغة الألمانية

 يتعرف الطفل االآن عىل كلمات منفردة من ما يسمعه من
 الكالم. بعض الكلمات تكتسب صفة رمزية الأنها ترتبط
 دوما بنفس االأفعال (مثال: المرحاض، غسل اليدين،
الطفل يحاول  المالبس…).  ارتداء  المائدة،  ز   تجه�ي
 كذلك أن ينطق كلماته االأوىل ( مثال: الماء، عفوا، صباح

، سيارة…). الخ�ي
المتكررة كل يوم ويرتبط هذا التعاب�ي  الطفل   يفهم 
.  الفهم بالموقف المحدد الذي ترد فيه هذه التعاب�ي
ة لفهم ما  يحتاج الطفل إىل مساعدة »غ�ي لفظية« كب�ي

  يطلب منه باللغة االألمانية.
ي يعرفونها مقابال

 يدرك االأطفال أن لكل المفردات ال�ت
حفظ ي 

�ز فشيئا  شيئا  يبدؤون  ثم  الجديدة  اللغة  ي 
 �ز

بما ا  كث�ي االأمر  هذا  يرتبط  الجديدة.  المفردات  12  هذه 
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ي مساعدة طفىلي
 كيف يمكن�ف

ي تعلم اللغة/ات؟
�ف

ي
ي حياة الطفل. ترتبط بصو�ت

 إكتساب اللغة خطوة مهمة �ز
اللغة وتقوم  والحنان  االأمن  القرب،  ي 

كل معا�ز  الوالدين 
. ي

بتوصيل طريقة تفك�ي وثقافة محيطنا البي�أ
يبدأ عديدة.  لغات  تعلم  عىل  القدرة  شخص  كل   لدى 
 البعض بتعلم لغة واحدة ثم يتعلم الحقا لغة أو لغات
لغات مع  البداية  من  االآخر  البعض  ينشأ  بينما   أخرى 
وط إتقان اللغات هو استخدامها  متعددة. إن أحد أهم �ش
للتواصل آخر  إىل طرف  الطفل  اليومية.يحتاج  الحياة  ي 

 �ز
ي تعلمها. يتعرف االأطفال

 اللغوي يتقن اللغة المرغوب �ز
عىل قواعد كل لغة من اللغات المتاحة لهم للتعلم.

ام  مبدأ »شخص واحد –  لغة واحدة«  من المهم جّدا اح�ت
واضحا يكون  أن  يجب  واحدة«.  –لغة  واحد   »مكان   أو 
 للطفل من يتكلم لغة معينة أو أين تُتكلم هذه اللغة. يجب
ي يتقنها جيدا عندما

 عىل كل شخص أن يستخدم اللغة ال�ت
 يخاطب الطفل.

1 التواصل

 االإحساس باالأمان ودفء المشاعر هي االأرضية االأساسية
يسمعها ي 

ال�ت االأوىل  الكلمات  ترتبط  للطفل.  سليم   لنمو 
 الطفل بمشاعر الحنان والود واالأمان. ترتبط مشاعر قوية
 بلغة االأم ولغة االأب وهذه المشاعر مهمة جدا لنمو الطفل

 وتطوره وعافيته النفسية.
ي الحياة.

 يخوض االأطفال تجربة التواصل من أول يوم �ز
ة إىل الطفل. يجب أن يركز الطفل نظره  قوموا بالنظر مبا�ش
بها.كذلك تنشغلون  ي 

ال�ت االأشياء  وإىل  إليكم   واهتمامه 
   يحتاج الطفل إىل نفس االهتمام من طرفكم.

ي الحوار وأنصتوا له وتفاعلوا
وا طفلكم طرفا مشاركا �ز  اعت�ب

 مع أسئلته وطلباته عندما يلعب معكم أو يريكم شيئا أو
ي يريكم

ء. قوموا بتسمية االأشياء ال�ت ي
ي �ش

 يرغب �ز
 طفلكم. يجب أن ترافق الكلمات حركاتكم وأن

ة للطفل.   توجهوا كالمكم مبا�ش
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اكيب الصوتية للبيئة  يتعلم االأطفال التقاط االأصوات وال�ت
 اللغوية  المحيطة بهم وطريقة إصدارها بأنفسهم. بدءا
ا عندما تتواصلون  من نصف السنة يستمتع االأطفال كث�ي
يسهل الطريقة  بهذه  االأصوات.  عن طريق هذه   معهم 
المحيط ي 

�ز المستعملة  االأصوات  عىل  التعرف   عليهم 
اللغوي لالأ�ة .

ي الجمل المقفاة والحكايات والكتب وهي
ي مرحلة الحقة تأ�ت

 �ز
ي تفتح الطريق لالأطفال لتعلم الكلمات. شجعوا طفلكم

 ال�ت
ة بالقافية. هذا تمرين جيد للطفل  عىل نطق جمل صغ�ي
ي محيط االأ�ة.

تقان نطق اللغة أو اللغات المستخدمة �ز الإ
 من االأمور المهمة جدا أيضا للتمكن من تركيب االأصوات هو

ي منطقة الفم والوجه.
نمو وتطور العضالت �ز

 انتبهوا إىل أن طفلكم يمضغ بشكل سليم وأنه يستطيع
ي حالة السكون يجب أن يكون اللسان

 إغالق فمه تماما. �ز

ي
 مستقرا خلف االأسنان العلوية. إذا كان اللسان منبسطا �ز

ي الكالم وسوء إطباق
 الخلف فسيؤدي هذا إىل صعوبات �ز

 االأسنان كما أن فما مفتوحا طول الوقت (بسبب التنفس
ا  من الفم) يعت�ب عالمة عىل وضعية خاطئة للسان وكث�ي

ما يسبب إلتهابات.
 إن بعض االألعاب المسلية باللسان ومالمح الوجه يمكنها

ي نمو وتطور عضالت الفم والوجه بينما يرصز
 أن تساعد �ز

الفم ووضعيات لمدة طويلة عضالت  اللهاية   استعمال 
االأسنان.

هذه أمثلة لبعض التمارين المفيدة لعضالت الفم والوجه.

ز  نفخ الوجنت�ي
 مد الفم إىل االأمام وإىل الجنب

 إخراج اللسان ومده إىل أرنبة االأنف أو إىل الذقن
 تحريك اللسان من طرف الآخر ب�عة مع

 إصدار صوت مثل صوت الجرس

2 إستيعاب اللغة 

إدراك هي  اللغة  إكتساب  عملية  ي 
�ز االأساسية   القاعدة 

اكيب اللغوية. يتعرف االأطفال عىل لحن الجملة ونماذج  ال�ت
ي سن مبكرة جدا. قوموا بالغناء لطفلكم والغناء معه

ة �ز  الن�ب
ة سهلة الفهم. وخاطبوه بجمل قص�ي

 يحب االأطفال التكرار الأنه يوضح لهم كيف تعمل االأشياء.
 قوموا بتكرار الجمل المقفاة، القصائد والمسائل اللغوية
القصص. سوف تقومون ة واحكوا لطفلكم   المسلية بك�ش
اكيب لل�ت وفهمه  إدراكه  تقوية  عىل  طفلكم   بمساعدة 
عند الجسم  بحركات  اللغة  ربط  طريق  عن   اللغوية 
 استعمال الجمل المقفاة واالألعاب الغنائية والرقص. تقوي
 السعادة واالإحساس بالمتعة الذي يعيشه طفلكم خالل
اكيب اللغوية عنده. هذه االألعاب فاعلية التعلم وفهم ال�ت
كة، عىل سبيل المثال  قوموا بالتعليق عىل االأنشطة المش�ت
 عندما تقومون بتنظيف الطفل. قولوا مثال: »نحن ننظف
ز إلخ« هكذا يتعلم الطفل  االآن الوجه، البطن، الذراع�ي
ز الكلمات واالأفعال. يشاهد الطفل  التعرف عىل العالقة ب�ي
 أو يحس بما تقومون به من أعمال ويفهم بالتاىلي المقصود
 من الكلمات المصاحبة. يسمع الطفل ويتعرف عىل كلمات
 وجمل وعىل النغمات الخاصة للجمل. ينصح عند الكالم
صوتية ة  ن�ب باستخدام  الصغار  واالأطفال  الرضع   مع 
للتلقي أسهل  الأنها  الموسيقي  يقاع  باالإ غنية  ولغة   عالية 
 واالستيعاب من طرف االأطفال. تكلموا ببطء واستخدموا
هكذا الكبار  بها  تخاطبون  ي 

ال�ت الجمل  من  أقرص   جمال 
تسهلون عىل الطفل التعرف عىل الكلمات والجمل.

 
3 تتبع االأصوات

ي
ي مرحلة  الـلعب بالصوت االأوىل (تبدأ من الشهر الثا�ز

 �ز
 أو الثالث) يصدر االأطفال كلهم عىل حد السواء أصواتا

ي
 ويدركون أنه بإمكانهم إصدار هذه االأصوات بإرادتهم. �ز

هذه المرحلة تتكون وصالت عصبية مهمة.
 مرحلة  الـلعب بالصوت الثانية (من الشهر الرابع  إىل الشهر
ي عملية

 السادس تقريبا) هي مرحلة مهمة جدا �ز
اكتساب اللغة.
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ز الرمز والمع�ز  عندما يستوعب االأطفال هذا االرتباط ب�ي
ي متم السنة االأوىل من العمر)

 ينطقون أوىل كلماتهم (غالبا �ز
يستعمل الكبار.  نطق  طريقة  عن  قليال  تختلف   بطريقة 
أو ك أصوات  البداية طرقا تبسيطية مثال ب�ت ي 

 االأطفال �ز
 مقاطع صوتية كما يستخدمون المحاكاة الصوتية مثال كلمة
ي اللغة االألمانية للداللة عىل االأكل أو »واو

 »مام مام« �ز
ي لغتكم

 واو« كتسمية للكلب. بالتأكيد  توجد كلمات مماثلة �ز
 أيضا.

يرغب االأشياء وهو  إىل  باالشارة  ا  كث�ي االآن  الطفل   يقوم 
ي بعض

ي يش�ي إليها و�ز
 بأن تقوموا بذكر أسماء االأشياء ال�ت

ي
. غالبا ما يسأل الكبار �ز أ  االأحيان يود الحصول عىل الش�ي

ي الحصول عىل الدبدوب؟ هل
 هذه الحاالت: هل ترغب �ز

 تريد الدمية؟ إلخ. يقوم الطفل باالإجابة عن طريق إظهار
أ المقصود. ي نفس الوقت يسمع اسيم الش�ي

 رد فعل و�ز
يتعلم الطفل  »االألعاب« مهم جدا الأن  النوع من   هذا 
 من خالله كيفية التواصل باللغة. يشاهد الطفل كيف أن
 والديه يفهمانه ويقومان  بإستنباط المع�ز مما ينطقه. هذه

العملية محرك مهم لعملية إكتساب اللغة.
ي مرحلة

 بعد أن يتعلم االأطفال الكلمات القليلة االأوىل تأ�ت
للكلمات بحيث يحفظ االأطفال عدة كلمات  تعلم �يع 

جديدة كل يوم ويك�ب رصيدهم من المفردات ب�عة.
أسماء عن  يسألون  وتجدهم  بالفضول  االأطفال  ز   يتم�ي
هم بينما  اليومية  الحياة  ي 

�ز يستعملونها  ي 
ال�ت  االأشياء 

ي والمفردات المتعلقة بها. يتم
 ينسجون شبكة من المعا�ز

 ربط االأشياء بصفات أو أنشطة معينة وكذلك إنشاء فئات
كب بعض الكلمات  وصنوف معينة. يتعلم االأطفال كيف ت�ت

ي
كيب كلمات جديدة خاصة بهم. تتكون �ز  وقد يقومون ب�ت

 عقل الطفل شبكات من الكلمات المتعلقة بمواضيع مختلفة
السليم لالستخدام  جدا  مهمة  وهي  داللية)   (مجاالت 

ي
تب عن هذا وجوب استخدامكم للكلمات �ز  للكلمات. ي�ت

سياقات مختلفة خالل التواصل والكالم مع الطفل.

 تحريك اللسان الأعىل وأسفل مع صوت
ز   الرفرفة بالشفت�ي

(إصدار صوت مثل الحصان)
  ترديد مقاطع صوتية

(مثل »ال ال ال« و »بال بىلي بلو« إلخ.)

ز طفلكم بطرق  هكذا يمكنكم بدءا من السنة االأوىل تحف�ي
مسلية عىل تقليد االأصوات.

ي
كتساب طريقة نطق سليمة يستعمل الطفل �ز ي طريقه الإ

 �ز
ك أصواتا أو مقاطع أو ينقلها  البداية طرقا تبسيطية مثال ي�ت
ي سن الرابعة يستطيع االأطفال نطق

ها. �ز  من مكانها أو يغ�ي
 غالبية االأصوات بشكل سليم وال يرتكبون االأخطاء إال عند

نطق كلمات أو تراكيب صوتية معقدة.

4 التقاط الكلمات

ي سن 18 إىل 24 شهرا يتوجب عىل االأطفال أن يعرفوا
 �ز

ي مراحل النمو.
 حواىلي 50 كلمة وهذه خطوة أخرى مهمة �ز

 تتكون عند االأطفال تصورات أولية عن المفاهيم. عندما
 ينطق االأطفال كلمتهم االأوىل فإنهم قد قضوا سنة قبل
ز الكلمات ودالالتها.  ذلك يستمعون للغة وينشئون روابط ب�ي
 بعض هذه الكلمات تكون مفهومة جّيدا لهم وقد تدربوا
للغات الصوتية  اكيب  وال�ت االأصوات  إصدار  عىل   جّيدا 
هذه ي 

�ز االأطفال  يدرك  العائلة.  محيط  ي 
�ز  المستخدمة 

 المرحلة أن لالأشياء أسماء وأن هذه االأسماء ترمز للمسميات
أ المسمى.  وأنه يمكن استخدام االسم للحصول عىل الش�ي
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5 قواعد النحو – مهمة سهلة؟

 عندما يتمكن االأطفال من استعمال عدد كاف من الكلمات
يبدؤون بربطها.

ي الجملة ويتعرفون عىل
 يتعلم االأطفال ترتيب الكلمات �ز

ي الجملة بحيث يدخل
ي ترتبط ببعضها البعض �ز

 الكلمات ال�ت
االأطفال يبدأ  وترصيفها).  االأفعال  (مثال  ما  تغي�ي   عليها 

ي الجملة.
ي تطرأ عىل الكلمات �ز

ات ال�ت بإدراك نوع التغ�ي
  قوموا بتيسي�ي الطريق إىل استعمال قواعد اللغة لطفلكم

ي البداية.
ة نسبيا �ز  عن طريق استخدام جمل سهلة وقص�ي

 احرصوا عىل أن يسمع أطفالكم أوجها متعددة لالأفعال
االأفعال بشكل صحيح االأطفال من ترصيف  يتمكن   فلكي 
(أنا، مختلفة  ضمائر  مع  الفعل  استخدام  المهم   من 
  أنت، نحن). تكلموا عن نفسكم دائما بضم�ي المتكلم »أنا«
ة بضم�ي »أنت« وهكذا يسمع الطفل  وخاطبوا الطفل مبا�ش

صيغا مختلفة من الفعل واستعماالته.
عوامل ضمن  مرتبط  تعلمها  فإن  النحو  لقواعد   بالنسبة 
ي كل اللغات يبدأ االأطفال

 أخرى بطبيعة اللغة ذاتها ولكن �ز
وع ز أو بضع كلمات قبل ال�ش  أوال بتكوين جمل من كلمت�ي
ي تركيب جمل معقدة وخالل هذه العملية يتعلم الطفل

 �ز
اكيب السهلة (مثال الجمل االأساسية) ثم بعدها  أوال ال�ت
 يتعلم الجمل المرتبطة (الجمل الفرعية) والحاالت النحوية

ي اللغة العربية).
عراب �ز (قواعد االإ

 عند االعتناء بأطفالكم أو مالعبتهم اجعلوا الكلمات ترافق
يتلقى هكذا  به.  تقومون  ما  لطفلكم  حوا  ا�ش  االأفعال. 
الكالم. مع�ز  طريقها  عن  يفهمون  حية  أمثلة   االأطفال 
البعض ببعضها  الجملة  أجزاء  ارتباط  االأطفال   يستوعب 

ي
ز للكلمات �ز تيب الصحيح�ي  ويتلقون أمثلة عن المع�ز وال�ت

الجملة.

 

 خاطبوا طفلكم منذ اليوم الأول بلغتكم الأم،
ي تتقنون وتستطيعون التعب�ي بها عن

 اللغة ال�ت
مشاعركم.

ي لالأطفال واحكوا له
 غنوا لطفلكم ومعه أغا�ف

القصص.

ي اللعب الجمل ذات
 لعبوا طفلكم واستعملوا �ف

ي والألعاب الحركية البسيطة المرافقة
 القوا�ف

 بالكلمات.

احكوا لطفلكم القصص.

أنصتوا لطفلكم وأجيبوا عىل أسئلته.

6 نصائح بخصوص تعلم اللغة االأول
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استعملوا أفعال متنوعة.

ي المحيط
 خاطبوا طفلكم باللغات المستخدمة �ف

. العائىلي

 استعينوا بكتب الأطفال، الصور والرسوم لدعم
التطور اللغوي عند الطفل.

شجعوا طفلكم عىل طرح الأسئلة.

ة ومفهومة. استعملوا جمال قص�ي

استعملوا ضمائر متنوعة: أنا، أنت، هو، هي، نحن.
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تعلم اللغة الألمانية
 كلغة ثانية 

 يرتبط ولوج االأطفال إىل مؤسسات الحضانة دائما بمخاوف
 للوالدين واالأطفال عىل حد سواء ويكون االأمر أصعب عىل
 االأطفال الذين يتكلمون لغة أخرى بحيث تنضاف مشكلة
 اللغة الجديدة إىل مشكلة مفارقة الوالدين والخوف من

المجهول.
ة مناسبة لتعلم ة الطفولة المبكرة هي ف�ت  رغم ذلك فإن ف�ت

ي
�ز الثانية  اللغة  االأطفال  يكتسب  عديدة.  لغات  أو   لغة 

تهم  محيط وظروف طبيعية ويستطيعون االعتماد عىل خ�ب
 المكتسبة خالل تعلم اللغة االأوىل. لكي تنجح هذه العملية
 يتوجب توف�ي محيط يشعر فيه االأطفال باالأمن واالستقرار.
مع مكثف  تفاعل  وجود  الثانية  اللغة  تعلم  وط  �ش  من 
وري أن تتوفر لالأشخاص  اللغة الجديدة. كذلك من الرصز
 الذين يتعلم منهم الطفل اللغة الجديدة  الكفاءة اللغوية

ورية لنجاح عملية اكتساب اللغة الثانية. الرصز

ي
�ز االستخدام  هي  جديدة  لغة  لتعلم  طريقة   أفضل 

ة لذلك.  االأنشطة اليومية. توفر ألعاب االأطفال فرصا كث�ي
يحّصل الرعاية  ومؤسسات  الحضانة  ي 

�ز وجودهم   خالل 
ز والمربيات وخالل  االأطفال ثروة لغوية مهمة من المرب�ي
االأطفال عند  الرغبة  تشتد  أقرانهم  مع  والتفاعل   اللعب 
. يعت�ب االأطفال تعلم اللغة الثانية ي التفاهم مع الغ�ي

 �ز
ي التواصل مع االآخرين

وريا. يرغب الطفل �ز  أمرا مفيدا و�ز
ط مهم لنجاح عملية اكتساب  وكشف أ�ار اللغة وهذا �ش

اللغة الثانية.

1  مراحل اكتساب اللغة
 االألمانية كلغة ثانية

ي توقيت مختلف وغالبا
ي تعلم اللغة الثانية �ز

 يبدأ كل طفل �ز
 ما يكون ولوج مؤسسة لرعاية االأطفال هو حافز التعلم
مع التواصل  حتمية  أمام  أنفسهم  االأطفال  يجد   حيث 
ي البداية حالة من

 االآخرين بلغة مختلفة. يسبب لهم هذا �ز
 االإحباط. يعرف االأطفال مسبقا استعمال لغتهم للتواصل
 والتفاهم ويكونون قادرين عىل التعب�ي عن رغباتهم. تكون
 الكفاءة اللغوية عند االأطفال متطورة بشكل مختلف من

   طفل الآخر حسب السن.

ي جدول تمثيل تطور
 لهذا السبب تم إغفال السن كعامل �ز

الذين االأطفال  يمر  ثانية.  كلغة  االألمانية  اللغة   اكتساب 
ي سن الثانية اىل سن

 يبدؤون بتعلم االألمانية كلغة ثانية �ز
ي يمر بها االأطفال ذوو

 الرابعة بنفس المراحل والخطوات ال�ت
 اللغة االألمانية كلغة أم. تختلف �عة االنتقال من خطوة
 إىل أخرى ومن مرحلة إىل أخرى من طفل الآخر وتتعلق هذه
ي يحتك فيها

 ال�عة بالتطور العام للطفل والظروف ال�ت
 باللغة االألمانية.

أن اللغة  تعلم  عىل  المساعدة  الظروف   من 
ي لمدة

ألما�ز ي محيط لغوي 
 يتواجد االأطفال �ز
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 يراه  الطفل مهما للتفاهم مع االآخرين خالل اللعب أو

ي
 الحياة اليومية. يحتاج الطفل لكي يفهم المساعدة ال�ت

ز أو تعاب�ي الوجه وحركات الجسم.  يوفرها موقف مع�ي
 قد يستعمل الطفل أيضا تعاب�ي الوجه وحركات الجسم

أيضا للتعب�ي عما يريد.

المرحلة ج
توسيع الرصيد اللغوي

 يحتاج الطفل إىل حد أد�ز من الرصيد اللغوي للتواصل
 باللغة االألمانية. يجب أن يشمل هذا الرصيد أوصافا
من االأفعال.  ة  كب�ي بدرجة  وكذلك  (االأسماء)   لالأشياء 
 المهم جدا لالأطفال أيضا أن يتعلموا أدوات التعريف
 الصحيحة المناسبة لالأسماء وهذا االأمر يشكل صعوبة
ة لكل متعلمي االألمانية كلغة ثانية. معرفة أفعال  كب�ي
حاجاته عن  التعب�ي  ليستطيع  للطفل  مهمة   متنوعة 
ي تركيب

 بشكل واضح كما أن االأفعال تلعب دورا مهما �ز
الجملة.

ز وفهم الكلمات المنفردة  يستطيع االأطفال االآن تمي�ي
مما العام  المع�ز  ويفهمون  بكث�ي  أفضل   بشكل 
رصيدهم ينمو  اليومية.  الحياة  مواقف  ي 

�ز  يسمعونه 
ي محيطهم

 اللغوي النشط ويستطيعون تسمية االأشياء �ز
الحياة أنشطة  ي 

�ز المهمة  الكلمات  ويعرفون   القريب 
اليومية.

 يقلد االأطفال بعض التعاب�ي االصطالحية اليومية دون
 معرفة مفصلة بكل كلماتها. يبدأ االأطفال بربط الكلمات

ببعضها.
نطق إتقان  ي 

�ز الصعوبات  بعض  الطفل  يجد   قد 
ي بدأ فيها

 اللغة االألمانية حسب لغته االأم والسن ال�ت
 بتعلم اللغة الثانية. عادة ما يتغلب االأطفال عىل هذه

الصعوبة مع الوقت كما هو الحال مع اللغة االأم.

المرحلة د
تعلم قواعد النحو

بالمرحلة ج. عندما ارتباطا وثيقا  المرحلة   ترتبط هذه 

ي
�ز عون  ي�ش ومعانيها  متنوعة  كلمات  االأطفال   يحفظ 

محاولة ترتيبها بشكل صحيح.

ي
 يجب عىل االأطفال االآن تعلم قواعد اللغة االألمانية �ز

ي الجملة.
ي تطرأ عىل الكلمات �ز

ات ال�ت  بناء الجمل والتغ�ي
 تحتاج هذه العملية إىل وقت طويل ح�ت عند االأطفال
 الذين ينشؤون بلغة واحدة. تمر هذه العملية بالمراحل

االأساسية التالية.

أ — الجمل االأساسية

ي
ي �ز

 يجب عىل االأطفال أن يعرفوا أن الفعل المرصف يأ�ت
ي الجملة االأساسية كما أنه يجب عليهم

ي �ز
تيب الثا�ز  ال�ت

 معرفة أن الفاعل هو الذي يحدد شكل الفعل المرصف.
 يتم ترصيف االأفعال حسب قواعد محددة (أنا أذهب،
استعمال ي 

�ز الصعوبة  وتكمن  إلخ…)  تذهب،   أنت 
أفعال المستخدمة غالبا هي  االأفعال  أن  ي 

 االأفعال �ز
 شاذة أو غ�ي منتظمة. يتوجب عىل االأطفال تعلم هذه

االأفعال عن طريق االأمثلة والنماذج.
االأطفال أن يستمع  المرحلة  ي هذه 

المهم جدا �ز  من 
ي اللغة (المربون

 إىل أمثلة ونماذج من أشخاص أكفاء �ز
والمربيات).

„لماذا“، و“كيف“ المبتدئة ب:“ماذا“،  االأسئلة   تساعد 
اكيب وعندما ينجح  االأطفال عىل التعرف عىل  هذه ال�ت
ي طرح هذه االأسئلة بشكل صحيح فإنه يكون قد

 طفل �ز
 فهم قواعد استخدام الفعل (مثال: من يلعب معي؟).

عراب (الحاالت النحوية) ب — قواعد االإ
االأساسية الجمل  قواعد  االأطفال  اكتشف  أن   بعد 
ي اللغة

عراب (�ز  يوجهون اهتمامهم االآن إىل قواعد االإ
 االألمانية تسمى الحاالت النحوية). لكي يتمكن االأطفال
 من إتقان هذه القواعد يجب أن يعرفوا جنس الكلمة
ا ما يشكل هذا االأمر صعوبة بالغة لمتعلمي اللغة  وكث�ي

االألمانية.
وري جدا أن يحفظ االأطفال أداة  من الرصز
 التعريف المناسبة لكل اسم عىل حدة إذ ال



 توجد قواعد منطقية الستنباط أداة التعريف من االسم
 نفسه.

 يتقن االأطفال الذين ينشؤون باللغة االألمانية كلغة أم
تقريبا والنصف  الثالثة  سن  من  بدءا  عراب  االإ  قواعد 
اللغة يتعلمون  الذين  الصغار  من  يتوقع  ال   ولذلك 
ي نفس

�ز إال  ذاتها  القواعد  إتقان  ثانية  كلغة   االألمانية 
 السن تقريبا عىل أقرب تقدير. يتطلب االأمر أيضا معرفة
 معمقة بعالقة الفعل مع المفعول به ووظائف حروف
»أضع نقول:  فمثال  الجملة  ي 

�ز  (Präposition)الجر 
ففي الطاولة«  :»القلم عىل  أو  الطاولة«   القلم عىل 
ي االألمانية إىل حرف

 الجملة االأوىل يحتاج فعل »وضع« �ز
 الجر »عىل« وهو باالألمانية »auf« مع استعمال مفعول
ي الجملة الثانية

 به مبا�ش (Akkusativ: منصوب)  بينما �ز
 نحتاج إىل نفس الحرف »auf« ولكن مع مفعول به ثان
ي االألمانية

 (Dativ: مجرور). بعض الحروف تتطلب �ز
 نفس الحالة النحوية وبعضها عىل حسب مع�ز الجملة
المثال المذكور. يتطلب االستعمال ي 

 أو الفعل كما �ز
 الصحيح معرفة لغوية متقدمة وإلماما بحروف الجر

وجنس الكلمات.

 ت — الجمل الفرعية (الثانوية)
 يجب عىل الطفل االآن أن يتعلم أن موقع الفعل يكون
ي آخر الجملة إذا ابتدأت ببعض الحروف (الأّن، إذا،

 �ز
 أّن…). هذه القاعدة مخالفة لقاعدة الجملة االأساسية

ي
ي بعض الحاالت إىل أن يخطئ االأطفال �ز

 وهي تؤدي �ز
ي بعض الحاالت يعمم

ي الجملة. �ز
 تحديد موقع الفعل �ز

 االأطفال استخدام هذه القاعدة أو تلك. يتعلق هذا
ي االألمانية وكذلك

 االأمر بالمحصول اللغوي المتلقى �ز
بدرجة إتقان اللغة االأوىل وقواعدها.

عالية هم بدرجة  االأم  اللغة  يتقنون  الذين   االأطفال 
 بالذات الذين يطبقون قواعدها عىل اللغة الجديدة.
 هذه الظاهرة مرحلية فقط وتختفي مع الوقت والتفاعل

 المكثف مع اللغة االألمانية.

ي تعلم
امن هذه الخطوات الرئيسية الثالث �ز ز  غالبا ما ت�ت

يبدأون الذين  االأطفال  عند  اللغة   قواعد 
ي وقت متأخر نسبيا  (بعد

 بتعلم االألمانية �ز
إتقان أجل  من  العمر).  من  الثالثة   السنة 

ي البداية
ز والمربيات �ز  قواعد اللغة ينبغي عىل المرب�ي

ذلك بعد  ثم  االأساسية  الجملة  تركيبة  عىل  ز  ك�ي  ال�ت
عراب. االإ الفرعية وقواعد  الجمل  تراكيب  اىل  االنتقال 
الجوانب عن  الحديث  عىل  الفصل  هذا  ي 

�ز  اقترصنا 
االأطفال يتعلم  النحوية.  المعارف  لتطور   االأساسية 
ات خاصة للغة ويتقنونها بسهولة ز  عالوة عىل ذلك م�ي
 إذا توفر لهم أشخاص أكفاء لغويا كقدوة وفرص كافية

للتفاعل مع اللغة.

المرحلة ه
تنمية الكفاءة اللغوية

إىل االأطفال  يصل  تقريبا  ونصف  سنة  إىل  سنة   بعد 
 مستوى أقرانهم ذوي اللغة االألمانية كلغة أم. يكون
بشكل تطور  قد  ز  اللغت�ي ي 

�ز المفردات  من   رصيدهم 
ز بسهولة ودون  كب�ي ويصبح بإمكانهم التواصل باللغت�ي

صعوبات تذكر.
عطاء الطفل الثقة بالنفس الالزمة  حان االآن الوقت الإ
ي مجموعته. كتمهيد لدخول المدرسة

ي �ز يجا�ب  للتفاعل االإ
 يمكن أخذ الرصيد اللغوي الأطفال السنة االأوىل كمعيار.

هذا يسهل عىل الطفل االنتقال إىل مرحلة الكتابة.
ة من قبيل »اللكنة« أو »اللحن«  بعض االأمور الصغ�ي
 ال تعت�ب نقائص أو أخطاء وتظهر بشكل مختلف من
أدوات بعض  استخدام  يتم  قد  أيضا  الآخر.   شخص 
 التعريف غ�ي المناسبة ح�ت مع مستوى عال من إتقان
أيضا ويحصل  طبيعي  ء  ي

�ش وهذا  االألمانية   اللغة 
لالأشخاص الكبار الذين تعلموا االألمانية كلغة ثانية.
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2 نصائح للتعامل مع اللغة الثانية

 أظهروا لطفلكم أنكم تتفهمون مخاوفه وكذلك انها ليست
 نقيصة أو شيئا سيئا أنه ال يتقن اللغة الجديدة وأن االأمر

 سيتغ�ي ب�عة.
اللغة تعلم  أنه يستطيع  والتفاؤل  الثقة   امنحوا طفلكم 

ي لذلك.
حوا له أن لديه الوقت الكا�ز الجديدة وا�ش

  شجعوا طفلكم عىل الحديث باللغة االألمانية خالل وجوده
ها من المناسبات. ي غ�ي

 الحضانة و�ز
 اعتنوا باللغة أو اللغات االأم وخاطبوا طفلكم كما العادة

بلغة العائلة. هكذا يحس الطفل باالأمان واالألفة.
االألمانية اللغة  ز  ب�ي جيدا  ز  التمي�ي االأطفال   يستطيع 
ي تتكلمها العائلة. يجب

ي الحضانة واللغة ال�ت
 المستعملة �ز

ي يتقنها جيدا. يتوىل
 أن يخاطب كل واحد الطفل باللغة ال�ت

ي الحضانة المربون والمربيات.
 الحديث باللغة االألمانية �ز

ي البيت تستخدم لغة أو لغات العائلة ويمكن للطفل أن
 �ز

ي يود التكلم بها. قد يحدث أن يختار الطفل
 يختار اللغة ال�ت

ي بعض المرات. أوضحوا
ي البيت �ز

 الكالم باللغة االألمانية �ز
له إن كنتم تفهمون االألمانية أو ال.

وخاطبوه اللغات  متعدد  النشوء  فرصة  طفلكم   امنحوا 
ي البداية

   بلغتكم االأم. يجب عليكم أن تتقبلوا أن الطفل �ز
ات ي ف�ت

 يخلط اللغات أو أنه يفضل الكالم بلغة معينة �ز
معينة.

ي الحضانة. يجب عىل
 أظهروا لطفلكم اهتمامكم بما يدور �ز

الطفل أن يكون فخورا بتعلم لغة ثانية.

اعتنوا بلغة أو لغات العائلة الأنها تمنح الطفل  
ي وعيه بمشاعر إيجابية.

 االأمان والأنها مرتبطة �ز
ي تتقنون.

خاطبوا طفلكم باللغة ال�ت  
بالنسبة للطفل فمن المهم جدا أن يعرف   
ي يتكلمها كل شخص.

 بالضبط ما اللغة ال�ت
موا بلغة واحدة لمخاطبة طفلكم. ز  ال�ت
 المبدأ: شخص واحد - لغة واحدة  أو

 نفس المكان – نفس اللغة / اللغات. اللغة
ي البيت

ي الحضانة هي االألمانية و�ز
 المستعملة �ز

 لغة أو لغات العائلة.

ي لطفلكم
   احرصوا عىل توف�ي الوقت الكا�ز

  للتواصل باللغة االألمانية واستخدامها
ي اليوم مدة مناسبة).

(4 إىل 6 ساعات �ز
  شجعوا طفلكم عىل التكلم باللغة االألمانية.

ي مرحة تعلم
ز الآخر �ز    خلط اللغات من ح�ي

ء طبيعي تماما. ي
لغات متعددة هو �ش

  اهتموا بكل اللغات االأم لطفلكم وأعطوه
فرصا للتواصل بهذه اللغات.

ي يود
   اتركوا للطفل حرية اختيار اللغة ال�ت

الحديث بها والوقت المناسب لذلك.
   كونوا عىل وعي بأهمية التعددية اللغوية

حوا لطفلكم كم هي رائعة. وا�ش

ء آخر: ي
 ثمة �ش

تسبب ال  اللغوية  االزدواجية  للخوف.  داع  يوجد   ال 
ز االأطفال الذين ي تطور الكفاءة اللغوية. يتم�ي

 االإضطرابات �ز

ي
 ينشؤون متعددي اللغات بوعي لغوي أك�ب وبالمرونة �ز

. التفك�ي
ي عملية التعلم فإنها تصيب

 إذا حصل ركود أو صعوبات �ز
الكفاءة أسباب  تكمن  كلها). قد  اللغات  (أو  ز معا   اللغت�ي
أو اللغة  مع  التفاعل  حجم  نقص  ي 

�ز المتدنية   اللغوية 
ز والمربيات بهذا الخصوص. كذلك وا المرب�ي  جودته. استش�ي
ي معالجة النطق وأطباء االأطفال تقديم  يمكن الختصاص�ي

   المساعدة لكم.
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خطوات تطور مهمة
 خالل مراحل اكتساب اللغة

الأوىل واللغة الثانية

 تعلم اللغة االأوىل عملية تتم عند كل فرد ب�عة مختلفة
لهذا كة.   ومع ذلك هناك خطوات ومراحل أساسية مش�ت

 يجب اعتبار المعطيات الزمنية معاي�ي تقريبية. فيما يىلي
رشادات ملخصة عىل شكل جدول. بعض االإ



المساعدة من طرف الوالدين ما يجب النتباه إليه العمر )تقريبا(

ة عند مخاطبته. انظروا إىل طفلكم مبا�ش
 استخدموا الجمل ذات القافية واالأناشيد المصاحبة

ي تعاملكم مع
ي االأطفال �ز

 لالألعاب الجسدية وأغا�ز
الطفل.

 ينظر الطفل إليكم عند الكالم ويع�ي اللغة
ا. اهتماما كب�ي

يلتفت االأطفال إىل مصادر الصوت.
 يتفاعل الطفل إيجابيا مع االأصوات المألوفة.
ي نفس الطفل.

 صوت االأم يبعث الطمأنينة �ز
ي االأطفال. يبدأ باللعب

 يتجاوب الطفل مع أغا�ز
بالصوت. (الشهر 3/2)

الخطوات

ي
االأوىل �ز

اللغة

 شجعوا طفلكم عىل إصدار االأصوات اللعوبة.
قوموا باالإجابة وحاوروا الطفل بنفس االأصوات.
 واصلوا استخدام الجمل ذات القافية واالأناشيد

ي
ي االأطفال �ز

 المصاحبة لالألعاب الجسدية وأغا�ز
تعاملكم مع الطفل.

احكوا لطفلكم عن ما تقومون به.
اطرحوا أسئلةمن قبيل: »أين الـ…؟«

يبدأ الطفل بإصدار أصوات تحاكي كالم االأم.
 شيئا فشيئا تبدأ نغمة االأصوات الطفولية بمشابهة

نغمة كالم االأم.

انتباه:
 إذا توقف الطفل عن إصدار االأصوات الطفولية

ي السمع.
 اللعوبة فقد يكون عنده مشكل �ز

يستحسن استشارة طبيب االطفال.

ي سن 6
 تبدأ �ز

إىل 8 أشهر
 اللعب باللغة

(المرحلة 2)

 اقرؤوا لطفلكم منذ العام االأول القصص المصورة
وطالعوها معه.

ا مع أطفالكم. قوموا بالغناء كث�ي
العبوا اطفالكم.

ي
 أجيبوا عىل أسئلة الطفل. أذكروا أسماء االأشياء ال�ت

 تث�ي اهتمامه.
 اطرحوا عىل الطفل أسئلة من قبيل. »أين الـ…؟«

أو: »ما هو …؟« إلخ.

 ينطق الطفل كلمته االأوىل مع متم سنته االأوىل.
ز كلمة  يجب أن يتمكن الطفل من استخدام خمس�ي

 عىل االأقل ح�ت متم سنته الثانية.
 طريقة نطق الطفل لبعض االأصوات ليست

 مضبوطة. يتم تبسيط، استبدال أو إغفال بعض
االأصوات.

انتباه:
 إذا بلغ طفلكم سن الثانية وال يعرف سوى كلمات
 قليلة أو ال يتكلم إطالقا فيجب استشارة الطبيب

أو اختصاصي معالجة النطق.

18 إىل 24 شهرا  ح�ت حدود 50
كلمة

اكتساب عند  التطور   خطوات 
اللغة الأوىل )لغة العائلة(

18
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 مرحلة تطور
 الرصيد اللغوي

ال�يعة

 بدءا من 18 إىل
24 شهرا

ز كلمة وأك�ش يبدأ الرصيد  بعد تعلم الطفل خمس�ي
ي النمو وتنضاف إليه كلمات عديدة كل

 اللغوي �ز
 يوم. بدءا من سن الثالثة إىل الثالثة والنصف

 يستطيع الطفل نطق غالبية االأصوات. قد تحصل
ي نطق االأصوات الصعبة أو المركبة وقد

 أخطاء �ز
يقوم الطفل بتبسيطها.

انتباه:
 إذا لم تبدأ مرحلة تطور الرصيد اللغوي ال�يعة

ز كلمة االأوىل (تقريبا) ولم  بعد حفظ الخمس�ي
 يتكمن الطفل من حفظ كلمات جديدة إال ببطء

. فإنه يجب عليكم استشارة خب�ي

 عندما ينشغل طفلكم بعمل ما تكلموا معه عن
ة وأظهروا له  ما يقوم به. أعطوه واجبات صغ�ي

ي إنجازها. تفاعلوا مع ما يحكيه
 فرحكم بنجاحه �ز

 لكم الطفل. تساعد الجمل المقفاة االأطفال عىل
فهم تركيب الكلمات.

ي سن 18قواعد النحو
 تبدأ �ز

إىل 24 شهرا
 يتعلم الطفل كيف يربط الكلمات ببعضها البعض.
مكانية الستنباط قواعد لغته  يجب أن تكون لديه االإ

االأم من محيطه اللغوي.
 بدءا من سن الثالثة يستطيع االطفال أك�ش فأك�ش

ابطات ويستكملون قواعد النحو.  التعرف عىل ال�ت
ي سن الرابعة تقريبا يستطيع االأطفال استخدام

 �ز
قواعد النحو غالبا بشكل صحيح.

انتباه:

ة أو غ�ي ي كالم الطفل أغالط كث�ي
 إذا ظهرت �ز

ي تركيب الجملة ولم يصححها الطفل
 معتادة �ز

ي سن الرابعة
 تلقائيا بعد مدة فإنه يجب عليكم �ز

 عىل أقىص تقدير إجراء اختبار للطفل عند خب�ي
 مختص (خب�ي معالجة مشاكل النطق) ومن

ي اللغة االأم أو
 االأفضل أن يتم هذا االختبار �ز

ي يفضلها الطفل.
اللغة ال�ت

ي البداية بجمل سهلة وواضحة
 خاطبوا طفلكم �ز

كيب. ال�ت
ح ترتيب  استخدموا االألعاب التوضيحية ل�ش

ي الجملة.
الكلمات �ز

 االألعاب الجماعية، الجمل ذات القافية والجمل
 الموسيقية للعد والحساب واالألعاب الجماعية
 المقننة تساعد الطفل عىل تطوير فهمه للغة

وقواعد النحو.
ي لغتكم. كونوا أسوة

 أنتم أدرى بما هو مهم �ز
حسنة لطفلكم.
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خطوات التطور عند اكتساب
 اللغة الألمانية كلغة ثانية

المساعدة من طرف الوالدينما يجب النتباه إليهالعمر )تقريبا(

 االنتباه إىل
اللغة

 يجب أن يتعلم االأطفال االنتباه إىل اللغة وتفكيكها
ة. ي تستعمل بك�ش

ز الكلمات ال�ت وتمي�ي

ي هذه المرحلة غالبا بصورة »غ�ي
 يتواصل الطفل �ز

لفظية« (بالحركات واالشارات، دون كالم).

ي أناشيد االأطفال
 شجعوا طفلكم عىل المشاركة �ز

ي االألعاب الجماعية.
وتقليد االأطفال االآخرين �ز

 شجعوا طفلكم وامنحوه التفاؤل بأنه سوف يتعلم
ي وقت قريب.

ا �ز ويفهم كث�ي
 شجعوه عىل اتخاذ رفيق/رفيقة يستطيع/ تستطيع

ح االأشياء له ومساعدته. �ش

 ينطق الطفل أوىل كلماته. فهم الطفل أن لالأشياءتعلم المفردات
ي كل لغة.

أسماء مختلفة �ز
 شجعوا طفلكم عىل استخدام معارفه اللغوية

المكتسبة.
 أظهروا التفهم عندما يكون الطفل غ�ي راض عن

أ وال يستطيع التعب�ي عن نفسه  أنه ال يفهم كل ش�ي
دائما.

 توسيع الرصيد
 من المفردات

وربط الكلمات

ي
 يستطيع الطفل استخدام الكلمات المناسبة �ز

مناسبات مختلفة.
 تعلم الطفل باالضافة إىل االأسماء بعض االأفعال

وأنواع أخرى من الكلمات.
ي الحياة اليومية.

 يفهم الطفل التعاب�ي المتكررة �ز
 غالبا ما يتفاعل الطفل مع كلمات ذات رمزية

داللية.
ا ي مواقف تتكرر كث�ي

 يستطيع الطفل التعب�ي �ز
ز الكلمات. والربط ب�ي

 شجعوا طفلكم عىل استخدام معارفه اللغوية
الجديدة.

 وفروا لطفلكم فرصا متنوعة للكالم باللغة االألمانية
(الحضانة، مالعب االأطفال، خالل التسوق).

 يرتبط تعلم اللغة الثانية بمجموعة من العوامل منها مثال:
االألمانية باللغة  باالحتكاك  الطفل  فيه  بدأ  الذي   السن 
اللغة و بجودة التواصل بهذه   وكذلك بمدى حاجته إىل 
 التفاعل مع اللغة وأيضا بكثافة االحتكاك بالمحيط اللغوي

التفاعل. تلعب شخصية ي دامها هذا 
ي والمدة ال�ت

 االألما�ز
 الطفل أيضا ونظرته إىل اللغة الجديدة دورا مهما باالضافة

إىل الظروف العائلية واالجتماعية.
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 الجمل
االأساسية

ة مع وضع  يستطيع الطفل االآن تركيب جمل قص�ي
ي مكانه الصحيح. يستطيع الطفل

 الفعل المرصف �ز
االآن ترصيف االأفعال بشكل صحيح.

 يستطيع الطفل االآن التواصل باالألمانية مع أقرانه
ورفاق اللعب.

ي كل موقف من
 يفهم الطفل االآن المقصود �ز

السياق.

 احرصوا عىل توزيع عادل لفرص التفاعل مع
ز للغة ز للغة االأم والمتكلم�ي  االأشخاص المتكلم�ي

االألمانية.
ازكم بكونه يتقن ز  أظهروا لطفلكم فخركم واع�ت

. ز أو أك�ش الكالم بلغت�ي

 الجمل الفرعية
عراب واالإ

 يستطيع الطفل االآن تركيب جمل أطول. ينتبه
عراب.  الطفل االآن أك�ش فأك�ش لالإ

ي موقف ما ح�ت خارج
 يفهم الطفل المقصود �ز

السياق.
ي اللغة االألمانية مع مثيلتها

 تتساوى كفاءة الطفل �ز
عند أقرانه.

ي اللغة االأم واللغة الثانية
 يكون الرصيد اللغوي �ز

عموما متناسبا مع السن.

ز (أو  شجعوا طفلكم عىل استخدام اللغت�ي
 اللغات) ووفروا له الفرص لذلك (رفاق للعب،

كتب أطفال، الخ.).
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