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 الوالدان األعزاء
 

 :ربما تتساءالن بعض األحيان
 أو"  آيف یتعلم طفلي اللغة األلمانية؟"
 أو ربما قد تتساءالن أیضًا"  هل یستطيع طفلي أن یتعلم لغتين من الصغر؟"
 "ى سبيل المثال في المدرسة؟هل یستطيع طفلي فيما بعد أن یعبر عن نفسه جيدًا، عل"
 

آما اهتم أیضًا العدید من التربویين . السؤال یشغل بال الكثيرمن اآلباء واألمهات هذا أو ذاك
 . والعلماء بمثل هذه األسئلة

 .ونحن نود أن ننبهكم لبعض المعلومات حول هذه األسئلة
 ماذا يحتاج األطفال حتى يتطوروا ويتحسنوا لغويًا؟

 
 األطفال يمكنهم أن يتعلموا لغات مختلفة ببساطة

إذ .  إذا بدأ طفلكم یكبر ویترعرع في ظل لغتين مختلفتين، على سبيل المثال في ظل لغة األسرة، وفي ظل اللغة األلمانية بالحضانة، فإن هذا سيكون فرصة واعدة  آبيرة لمستقبل طفلكم
:أن التجارب أثبتت  

، ذلك إذا ما تمت عملية )بل أيضًا ثالث( أن يتعلموا لغتين أن األطفال من الصغر يمكنهم
 .حثهم لتعلم هذه اللغات

إذا آان األب واألم یتكلمان لغتين مختلفتين، یمكن لكل واحد منهم أن یتكلم لغته مع الطفل، 
إال أن المهم هنا، وعلى األخص بالنسبة لألطفال الصغار أن تتبع . وهذا أیضًا ممكن للطفل

. واضحًا، حتى یتمكن الطفل من أن یربط لغة معينة بشخص معين "  للغة–نظامًا  "األسرة 
 ...".أمي تتكلم هكذا، وأبي یتكلم هكذا، وعلى طاولة الطعام نتكلم هكذا"عندئذ یعرف تمامًا 

 
 .الحضانة فرصة واعدة حقيقية لطفلكم

ثيرة، تعد هامة له في طفلكم یتعلم اللغة األلمانية في الحضانة، آما یتعلم أشياء أخرى آ
 لهذا السبب فالحضانة فرصة - بل وتعد فيما بعد هامة للمدرسة-مرحلة تطور اللغة لدیه 

حقيقية لطفلكم، آما أنه من األفضل أن یبدأ طفلكم عند عمر الثالثة في الذهاب بصفة منتظمة 
وله المدرسة إذ یتاح له بهذه الطریقة الوقت الكافي حتى موعد دخ. إلى إحدى دور الحضانة

 .آي ینمو في ظل اللغة األلمانية
فالتربويات والتربويون يعملون على الحث الهادف لتعلم اللغة األلمانية عن طريق اللعب، 

 .والحوار، واألغاني، واألشعار، وبواسطة الكتب المصورة والحكايات
البدایة، حين ال یمكن لطفلكم أن یتكلم األلمانية، فإنه قد یبحث في الحضانة أوًال عن في 

وهذا یساعده على التعود على . أصدقاء یتكلمون في بيوتهم نفس اللغة التي یتكلمها طفلكم
 .ومع مرور الوقت سيجد طفلكم أیضًا أصدقاًء ألمانيين. المكان والشعور باالطمئنان

 



 

  مع طفلكم؟أي لغة تتكلموها
تحدث األلمانية مع طفلك، : " بعض األحيان یتحصل اآلباء واألمهات على النصيحة التالية

إذ عليكم أن . هذه النصيحة خاطئة". وسيكون األمر سهًال على الطفل في المدرسة فيما بعد
لـغة الـتي تتكلموا مع أطـفالكم الـلغة التي يـمكـنكم الـتحدث بـها تلـقائيًا وطبيـعيًا، وهـي ال

فأنتم تعرفون في هذه .   وغالبًا ما تكون هـذه الـلغة لغتكم األصلية-تجيدونها أفضل إجادة 
هكذا يحصل طفلكم على أساس . الجمل فيها" بناء"اللغة معظم آلماتها، آما تعلمون آيفية 

 تعلم وهذا ما یساعده بعدئذ أیضًا في اللغة األخرى، على سبيل المثال عندما یبدأ في. جيد
 .األلمانية

 وهذا یصح قوله بالنسبة –ویحتاج األمر لسنوات عدیدة حتى یتمكن الطفل من إجادة لغة ما 
 .للغة األولى للطفل، مثلما یصح قوله أیضًا بالنسبة لجميع اللغات األخرى

 
 على سبيل المثال اللغة –یمر بعض األطفال بمراحل یرغبون فيها أن یتكلموا لغة واحدة فقط 

لمانية، إذ یجيبون في حدیثهم باللغة األلمانية، حتى وإن تحدث معهم الوالدان اللغة التي األ
فإذا بقيتم على إصرارآم . مثل هذه المراحل تعد عادیة للغایة. تتكلم بها األسرة في المنزل

باالستمرار في التحدث بلغتكم األصلية مع الطفل، وحين یسمع الطفل أیضًا هذه اللغة في 
ت مختلفة، فإن هذه اللغة لن تذهب وتضيع هباًء ، بل على العكس فالطفل یتعلم على مناسبا

 . و سوف یعود الحقًا مرة أخرى بالتأآيد ليتكلم  هذه اللغة–أي حال آمجرد مستمع 
 

 ما هو واجبكم في محيط األسرة من أجل تطوير لغة طفلكم؟
ذلك ألن األطفال يتعلمون لغتهم األولى في . اللغة ونموها لدى الطفلإن الحياة اليومية العائلية من العوامل الهامة لتطور 

. محيط األسرة  
فأي اإلمكانيات الملموسة الموجودة باألسرة تتيح لألطفال ظروف الحث على التطور في 

 لغتهم؟
 

 :حب المحادثة والقصص
یمكن للمرء أن یدرب على اللغة، إذ أنها تتطور آل یوم لدى األطفال الصغار، ذلك عندما ال 

یستمع األطفال للحدیث ویتكلمون ـ على سبيل المثال أثناء اللعب، وأثناء مشاهدة الكتب 
فالحوارات اليومية هامة جدًا .  المصورة، وأثناء التسلية مع البشر اآلخرین الذین یحبونهم

وعليكم أن تقصوا لطفلكم شيئًا عن عملكم، أو شيئًا عن أجداده، أو بعضًا عن تجربة : لألطفال
حياة یومية صغيرة مررتم بها اليوم، أو مثًال  عندما یتابعكم الطفل بالنظر إليكم أثناء قيامكم 

وآونوا مسرورین عندما یسألكم طفلكم . بالطهي، فأخبروه عما تضعوه اليوم في إناء طهيكم
يرة، ویحكي لكم أشياًء آثيرة عما أغضبه اليوم أو عما أفرحه، وعما قاله أصدقاؤه أسئلة آث

فأثناء الحكي يتعلم الطفل تدريجيًا التعبير عن ذاته، . في دور الحضانة، وهكذا وخالفه
واألطفال یتعلمون على أفضل وجه عندما یشعرون . ويتعلم شرح أفكاره ورغباته بالكلمات

بعض األحيان . ، وعندما ال یشعرون بالخوف من الوقوع في الخطأباالطمئنان واالرتياح
یبتدع األطفال آلمات خيالية، ویتالعبون باللغة، وهذا ما یدخل المرح لنفوسهم، وهذا ما یعد 

 .طيبًا لتطور اللغة لدیهم
. وليس من صالح تطور اللغة إذا صححتم أخطاء طفلكم أثناء حدیثه عندما یقول شيئًا خاطئًا

طفال الذین تصحح لهم أخطاؤهم باستمرار یفقدون بعض األحيان البهجة والمرح في فاأل
 .الكالم والحكي



 

 
هناك إمكانيات لشغل الوقت یتعلم األطفال خاللها آثيرًا جدًا، ویطوروا أثناءها قدراتهم 

وتقع القراءة، وروایة الحكایات، ومشاهدة الكتب . اللغویة تطویرًا جيدًا ألبعد الحدود
 . هذه اإلمكانيات لشغل الوقتمقدمةصورة، وإلقاء أبيات الشعر والغناء على الم

  
 مشاهدة الكتب المصورة معًا

عندما يشاهد الوالدان بصفة منتظمة مع طفلهم آتابًا مصورًا ـ من األفضل آل يوم ـ  فإن 
ًا مكتوبًا فعندما تشاهدون مع طفلكم آتابًا مصور. هذا يعد طيبًا جدًا بالنسبة لتحسين اللغة

بلغة الطفل األصلية، فإن طفلكم سيتعلم أشياًء آثيرة، ستساعده للتقدم في اللغات األخرى، آما  
 .ستعد هذه األشياء التي یتعلمها فيما بعد هامة في المدرسة ـ وهذا ما أثبتته دراسات آثيرة

و الجد أیضًا وقتًا له وربما قد یجد أحد األشقاء الكبار وقتًا لطفلكم، أو تجد العمة أو الخالة أ
 .للقراءة معه

 
 :ویجب االهتمام أثناء مشاهدة الكتب المصورة إلى ما یلي

وعندما یختبر الكبار األطفال باألسئلة (أن تكون سببًا لسرور الطفل والكبير معًا  •
 )الكثيرة، فقد یضيع هذا على الطفل مرحه وسروره

 من صور وعن القصة التي یشاهدها أن تتاح الفرصة للطفل آي یتكلم آثيرًا عما یراه •
 .ـ ویقول آل ما یخطر على باله

 
إن لم یكن لدیكم بمنزلكم أي آتب مصورة بلغتكم األصلية، أو إن لم یمكنكم استعارة مثل هذه 
الكتب، فاإلمكانية على الرغم من ذلك ال تزال متاحة أمامكم آي تشاهدوا آتبًا مصورة 

لمصورة األلمانية، التي ال تحمل أي نص على صورها، أو فهناك العدید من الكتب ا: بلغتكم
یمكنكم أن تستعيروا هذه الكتب من المكتبات العامة، أو بدور . تحمل نصوصًا قليلة للغایة

ویمكنكم أن تشاهدوا هذه الكتب مع أطفالكم في . رجاًء االستفسار لدى المربية. الحضانة
حول صور الكتاب ـ وربما تستطيعون مع الطفل ابتداع  بلغتكممنزلكم، وأن تتحدثوا معه 

أو ربما یأتي طفلكم یومًا ما ومعه آتابًا . قصة مناسبة لصور الكتاب الذي تشاهدونه سویًا
 .مصورًا من الحضانة، ویحكي لكم باللغة األلمانية شيئًا عن الصور وعن القصة

آتب األطفال المكتوبة بلغتين، فإن وتوجد خالل تلك األثناء في المكتبات العامة العدید من 
آنتم تجيدون التحدث باللغة األلمانية، یمكنكم التغيير في القراءة، فاقرأوا لطفلكم باأللمانية 

 .مرة ، ومرة أخرى اقرأوا له بلغة األسرة األصلية
یصبح أحد الكتب لدى الطفل بعض األحيان آتابه المفضل، فيرغب سماع ومشاهدة قصة هذا 

هذا أیضًا طيب للغایة، بهذه الطریقة یبدأ األطفال في تكوین اإلحساس والتذوق . ائمًاالكتاب د
 .للغة

 
 :حكي القصص

فعندما یستمع األطفال آثيرًا لقصة ما یحكيها األب أو . األطفال یعشقون الحكایات والقصص
 في التطور األم لهم، أو یحكيها العم أو الخال أو الجد، أو یقرأوها لهم، تبدأ لدیهم اللغة

ويبدأ األطفال هكذا في فهم القصص وتعلم آيفية حكي القصة، وهذا أمر غاية . والتحسن
 ومن الممكن أن تكون هذه القصص أیضًا من قصص الحياة .األهمية في المدارس فيما بعد



 

فما . اليومية العادیة أو من األساطير، أو من قصص طفولتكم، آل شيئ یعجبكم أنتم وطفلكم
 و جربتم یوميًا ـ قصة قبل النوم؟رأیكم ل

 
أیضًا األغاني، واأللعاب، وأبيات الشعر من األمور الهامة جدًا في تطویر وتحسين القدرات 

 .اللغویة، وهي تدخل المرح والسرور على الكثير من األطفال
 أما زلتم تذآرون حتى اليوم شعرًا أو حكایة زجلية من أیام طفولتكم؟

 
 التلفاز وحده ال يكفي

. أثناء مشاهدتهم التلفاز في الدرجة األولى على الصور، وليس على ما یقال  یرآز األطفال
لذا فالتلفاز وحده ليس عامًال مساعدًا .  وغالبًا ما يشاهدون التلفاز في حالة من الصمت

 المثال ـ إلى  فاألطفال یتعلمون آثيرًا عندما یستمعون ـ على سبيل.للحث على تعلم اللغة
تسجيل  صوتي بشریط من الكاسيت عليه قصة أو أسطورة، أو قصة قبل النوم مسجلة 

وعندما یشاهد طفلكم التلفاز الحظوا دائمًا أن المهم أن تتحدثوا معه حول . بصوت الوالدین
 .اإلرسال الذي شاهده

 
 الحياة في ظل لغتين ـ األطفال بحاجة للمثل العليا

فبعض األطفال یعيشون تجربة یرون فيها آيف یجتهد . مثًال أعلى هامًاالوالدان یعتبران 
الوالدان لتعلم اللغة األلمانية جيدًا، على سبيل المثال اسألوا طفلكم ما معنى آلمة ما باللغة 
األلمانية، أو ربما تنمو لدیكم الرغبة للذهاب لحضور دورة لتعلم اللغة األلمانية في إحدى 

 هذا یعني أنكم أیضًا على شغف للتزود بالمعرفة، وأنكم .يساعد الطفلهذا . دور الحضانة
تفخرون بتعلم اللغة األلمانية، آما أن األطفال یالحظون أیضًا إن آان آباؤهم مهتمين بلغاتهم 
األصلية ویقدرونها ویحافظون عليها، أو إن آانوا ینظرون إلى ازدواج اللغات على أنه من 

 .األمور الهامة
 

 ....آنزاللغة 
عندما یتكلم طفلكم لغتين، ویتمكن بهما  فيما بعد من التعبير اللغوي الجيد،  فإنه عندئذ یملك 

ولن یستطيع أحد أن یسلبه هذا .  آنزًا یساعده على التقدم لألمام في حياته ووظيفته، وعمله
 . الكنز

 . سعيدًا وتوفيقًا باهرًا على هذا الطریقنتمنى لكم وألطفالكم حظًا 
 
 
 
 
 


