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ھكذا تكون تعددیة اللغة
القراءة لطفلك تساھم يف 

تطور اللغة
معرفة ملدى الحیاة

حقائق – دراسات – معلومات
لألهل واملهنيني واملربني
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رقم 4 – ھكذا تكون تعددیة اللغة :
القراءة لطفلك تساھم يف تطور اللغة

یمكن العثور عىل املزید من نرشات ھذه السلسلة وكذلك قامئة 
األدبیات عىل الرابط التايل :

www.leibniz-zas.de/bivem

كام وأن املنشورات متوفرة بلغات أخرى .

ننصح بقراءة
www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen

www.colorincolorado.org/article/why-reading-your-
kids-your-home-language-will-help-them-become- 

better-readers

نصائح مھمة لآلباء واألمھات

‹  إقرأ/ ي لطفلك كثیراً . وكلام قرأت لطفلك يف اوقات متقاربة ، 
كان ذلك أفضل .

‹  قوم/ ي بقراءة وروایة القصص بالصوت العايل لتقویة لغة العائلة .
‹  عزز/ ي مھارات اللغة األملانیة لطفلك أیضاً من خالل القراءة 
بالصوت العايل. إذا لزم األمر ، استخدم/ ي العروض املتاحة يف 

الحضانة أو املكتبة .

‹  اجعل/ ي من جلسة القراءة حوارا، تحدث/ ي عن املحتوى 
والصور، وكن/كوين مبدع/ة يف رسد القصص .

‹  ال تقترص القراءة بالصوت العايل عىل تطویر اللغة فحسب ، بل 
أیًضا عىل الخیال والتعاطف والعالقة بین الوالدین والطفل .

‹ استفیدا من العروض االستشاریة املتاحة بشأن تعدد اللغات .



القراءة لألطفال متعددي اللغات …

‹  تعزز القراءة لألطفال القدرات اللغویة والفكریة ، حیث 
تستخدم اللغة املكتوبة كلامت ومصطلحات ومباين مختلفة 

عنھا يف اللغة املحكیة .

‹  یاالضافة لتعزیز الرثوة اللغویة واملفردات ، تعزز القراءة 
لألطفال القدرة عىل التعامل مع النصوص .

‹  كام وتساھم القراءة لھم يف تشجیعھم عىل إكتساب مھارات 
رسد القصص ، حتى قصصھم الشخصیة فیام إذا كانت من 

حیاتھم الیومیة أو من صنع الخیال .

‹  یمكن القراءة للطفل بعدة لغات ، بغض النظر عن نظام الكتابة 
)يف حال كانت األحرف عربیة أو سیریلیة أو التینیة( .

 … القراءة بلغة العائلة

‹  القراءة ھي فرصة جیدة لتعزیز لغة )أو لغات( العائلة .
‹  كام أن من شأنھا دعم وتحسین املوقف العاطفي والشخيص 

من اللغة .

 … باللغة األملانیة

من املھم للطفل أن یتكلم اللغة األملانیة بشكل جید ، خاصة من 
أجل النجاح يف املدرسة .

القراءة بالصوت العايل ھي مترین جید لذلك . إذا مل یكن بإمكانكم 
قراءة اللغة األملانیة يف املنزل ، فھناك عروض بدیلة :

‹ مجموعات القراءة يف الحضانة
‹ املناسبات يف املكتبات

‹ القراءة من قبل مختصین

ملاذا تعترب القراءة بالصوت العايل مھمة ؟

‹  القراءة بالصوت العايل تساعد عيل إستمتاع الطفل بالقصة كام وأنھا 
تنمي لدیھ االھتامم بالقراءة والحفاظ عيل ھذا مدى طویل .

‹  القراءة بالصوت العايل توّسع األفق وتعزز الخیال ، ویمكن أن یتعرّف 
األطفال من خاللھا عىل عوامل جدیدة )مثل البلدان والحضارات 

األخرى أو الشخصیات الخیالیة مثل فرید القرن ، التنین أو آلف( .

‹  كام أن القراءة بالصوت العايل أمام األطفال تعلمھم الرأفھ . ألنھم 
)أي األطفال( یتعلّمون التعاطف مع اآلخرین وفھم مشاعرھم .

العالقة ما بین القراءة بصوت عال والتعلیم

‹  القراءة بصوت عال تقوم بإعداد األطفال لتعلم القراءة وتعلم 
الكتابة . فھم یكتسبون خربة يف اللغة املكتوبة ویتعلمون – عىل 

سبیل املثال – أن التعابیر یمكن متثیلھا برموز .

‹  ترتبط القراءة بالصوت العايل بأداء مدريس أفضل ، لیس فقط باللغة ، 
ولكن يف جمیع املواد الدراسیة تقریبًا .

‹  القراءة بالصوت العايل ھي جزء من التعلیم الشامل: فاألطفال الذین 
استمعوا اىل إلقاء النص بانتظام ، یشغلون أنفسھم يف أوقات فراغھم 

بالریاضة واملوسیقى ، عىل سبیل املثال .

ماذا تعني القراءة بالصوت العايل ؟

القراءة بالصوت العايل لیست فقط قراءة البالغین ألطفال 
مستمعین ، امنا یمكن أن تعني أكرث بكثیر. فالقراءة بالصوت 

العايل ھي أیضاً القراءة الحواریة ، حیث یتم التأكید عىل التفاعل 
اللغوي بین البالغ والطفل مبساعدة الكتب أو وسائل اإلعالم 

املكتوبة األخرى .

‹  لذا إھتم/ ي بالقراءة لطفلك بصوت عاٍل لتنجح/ ي بتقدیم 
الدعم لھ عىل النحو األمثل . ألنھ من األفضل تعلم اللغة يف 

الحوار ، بدالً من االستامع أو املشاھدة السلبیة .

‹  یشتد اھتامم األطفال عندما یكون ھناك تبادل حي حول ما 
یقرأ لھم ، عندما تتم اإلجابة عىل أسئلتھم ، وحین یتم إحیاء 

القصص بشكل إبداعي .

‹  عىل النقیض من األنشطة التي یكون بھا األطفال وحدھم 
)عىل سبیل املثال التلیفزیون( فإن القراءة الحواریة تعزز 

العالقة مع القارئ . وألنھا تفعل املستمع )أي الطفل( ، فھي 
بالتايل مرتبطة بالتقارب واألمان والشعور بالحب .


