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غتين؟لال كلتاي مساعدة طفلي على القراءة والكتابة  بآيف یمكنن   
تستطيع معلمة طفلك .  القراءة والكتابة مثيرة لالهتمام ومالئمة لخبرة طفلكأنشطةال بد أن تكون 

  وهام جدًا.  المناسبةألنشطةأو معلمة اللغة اإلنجليزیة آلغة إضافية أن توحي بالمواضيع وا
.  اللغتين بكلتا ویمكن أن یتم ذلك باستخدام القصص الخيالية. متعة أن یقرأ الطفل من أجل الأیضًا  
.  األماللغة مهارات تطویر جيدة لطریقة هي أیضًالتدریس لغة الجالية   الدراسيةصفوفالو  
  

طفلي؟ ل سبب ذلك إشكاًالهل ی. تكتب لغتنا األم بنص مختلف  
یمكن .  اإلنجليزیةاللغة ب كتابةالقراءة ولاباللغة األم یساعد في تعلم اءة والكتابة إن تعلم القر

  .   في النص تمامًانلألطفال أن یتعلموا بنجاح الكتابة  بلغتين مختلفتي
 

هل سيواجه نفس .  م األتهاإلمالء بلغ/ الكتابة / طفلي مشاآل في القراءة تواجه 
 المشاآل في اللغة اإلنجليزیة؟ 
وآلما أعطيت معلومات أآثر . قل من لغة إلى أخرىت تنبكل تأآيدإن  بعض مشاآل القراءة والكتابة 

 لمدرسة طفلك ولمعلمة اللغة اإلنجليزیة آلغة إضافية  آلما  استطاعوا أآثر في اإلجابة على 
. أسئلتك المحددة  وتقدیم الدعم المناسب  

آونه ثنائي اللغة؟ بسبب هل سيتأثر أداء طفلي في المدرسة   
 الوصول إلى  أطوًال في  زمنًا قد یستغرق طفلك باللغة اإلنجليزیةفي المراحل األولى من التعلم
مع توفير الدافع و  بمرور الزمن ،بيد أنه.  األمتهغ ل في تعلمحققه المستوى الذي یفترض أن ی

 في    أفضًالي اللغة أداًءيفي الواقع  یؤدي بعض التالميذ ثنائ. والدعم یمكن لهم أن یحققوا النجاح
  .  لغة واحدةب التالميذ الذین یتحدثون منوطنية االمتحانات ال
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اللغة األم؟ ب طویر التحدث االستمرار في تلماذا هو هام جدًا
اللغة اإلنجليزیة في الشئون االجتماعية مدة تصل إلى أآثر من التحدث ب تطویرستغرق قد ی

كاملة الصورة الللغة اإلنجليزیة ب سنوات لتطویر مهارات ا10بيد أنه، قد تستغرق المدة . سنتين
ومفاهيم  إضافية لغاتأفضل أساس لتعلم  "األم  طفلك لغة  تيحوت.  ميا في التعلالتي یحتاج إليه

ومنطقه بصورة   مفاهيمهبتطویر  األم سيسمح له لغة طفلك تطویرإن استمرار " جدیدة
 .  تعلم اللغة اإلنجليزیةعنقلة مست

  األم؟ تهغ التحدث بل على تطویرمساعدة طفليآيف یمكنني 
 

) الكتب  ذات اللغتين(غة األم  واللغة اإلنجليزیة  لقراءة آتب الواقع والخيال بكلتا  ال *
.  ومدارس اللغة األمحصص  حضور *
 . األمه تلغماعي  مع المجموعات التي تتحدث    االجتواصلالت *

  .  الدروس المدرسية باللغة األم مناقشة*

.أقاربك االرتباط  مع  مواصلة *  

 ( DVDs (دي في دیز :  ومشاهدة التلفاز والـ   (CDs)    سي دیز:لـ وااالستماع للمذیاع    *
. باللغة األم

علم بواسطة  وأداء األنشطة الخاصة بالت،باللغة األمالمكتوبة مواقع اإلنترنت   على العاإلّط*
.   الكمبيوتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ليم اللغة اإلنجليزیة آلغة إضافيخدمة مجلس بلدیة أدنبرة لتع  

4 

ٰي اللغة العالم؟ ي الناس ثنائتصورآيف ی  
.لون أصفر خفيف ذات جين نظارة بعدستينتلبس   

.لون أصفر فقط بالعالم  یبدو بالنسبة لها و  
 
 
 
 

لون أصفر  ذات واحدة بعدستين.  عمران نظارتينیملك
  . صفر العالم بلون أ له یلبسها یبدوعندماو. خفيف

له الخيار في . العالم بلون أزرق له ما یلبسها یبدو عندو.  خفيف أزرقذات لونواألخرى بعدستين 
ویستطيع أن یقارن .  خفيفأصفر أو أزرق لونذات  من خالل عدستين  العالمصور بهاتالكيفية التي ی

 ویستطيع أن . ودرجة حدة اللونين التي تبرزها العدساتأطياف األلوان المختلفةم بنظرتيه إلى العال
الذین  مععن نظرتيه إلى العالم تبادل الحدیث سيستطيع یختار متى یلبس العدسات المختلفة، و

الذین یلبسون تصور  أو یقارن نظرتيه إلى العالم مع ،خفيفیلبسون نظارة ذات عدستين بلون أصفر 
.  للعدسةبعدسات ذات لون أزرق أو أي لون آخرنظارات   

 
،صفرأ لون بعدسة ذاتیلبس نظارة أن  ویستطيع أیضًا  

  في نفس الوقت ویشعرأزرق  ذات لونة وعدس
، ولكن أخضرًالونًا یشكل بدمج اللونين الذي   

  یستطيع أن یميز ، بخالف جين، أن العالم ال یبدو
ر تصو أو أزرق أو أخضر ولكن بلون أصفر  

   یتصورالتي  من خالها على العدسات عتمد آثيرًاعالم یال
وباإلضافة إلى ذلك   . الشخص العالم  
)منظار المناظر المتغيرة(شكال الم من خالل یستطيع عمران  

تصوره  التي هي محصورة في الصورة الحقيقية ذات اللون األصفر الحدیث عن جينتبادل مع   أن ی
.للعالم  

learning in 2+languages, Learning and Teaching Scotland 2005 1  مأخوذة من  
originally in Languages for Life: Bilingual Pupils 5-14, SCCC 1994 
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 ثنائي اللغة؟ الشخصكونماذا یعني أن ی

نحن  و. وا مستخدمين أآثر من لغةنشأجميع أنحاء العالم أن ی عند األطفال في إنه شائع جدًا
في حياتهم ناس الذین یستخدمون أآثر من لغة بالنسبة لل" ثنائي اللغة"نستخدم مصطلح 

. في آل لغة اللغویة همهاراتتتساوي  هذا ال یعني أن ذلك الشخصو. وميةالي

 أن یكون الشخص ثنائي اللغة؟ هي مزایاما 
الثقافة

طرائق مختلفة في التفكير، : عالم واحد من مع أآثر عاملتتتحدثك بأآثر من لغة یعني أنك إن 
على  القيم والتقاليد والحفاظ في توریث جدًا إن اللغة األم هي هامة . واألفكار والمعتقدات

.  الثقافيةالهویة
األسرة

 األآثر خاصة وهي لها قيمة بحيث أنها ، أوًالإن اللغة األم هي عادة اللغة التي یتعلمها الطفل
 على العالقات جدًا للحفاظ هامة واللغة األم هي أیضًا. لتعبير عن العواطفبشكل طبيعي في ا
. األسریة واألصدقاء

قوة التفكير 
 وحل اإلبداعي،ن التفكير يحسیساعد في تإن تعلم واستخدام أآثر من لغة واحدة یمكن أن 

.  والتعبير،المشاآل
اللغة

اللغة ویمكن أن قواعد  عن  الكيفية التي تستخدم بها  أفضًال  یخلق فهمًاحدث بلغتينالتإن 
. جعل تعلم لغات أخرى أآثر سهولةی

فرص العمل
 ویكتبون ، ن الذین یتحدثون ، ویقرأوالناستحتاج العدید من الوظائف وأرباب العمل إلى 

.بلغات أخرى
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 األسئلة المتكررة
  مع طفلي ؟ باللغة اإلنجليزیة هل ینبغي لي التحدث .  لغتي اإلنجليزیة ليست جيدة جدًا
لسماع اللغة لطفلك العدید من الفرص . (  للغة جيدًاتقدم نموذجًا سمن األفضل استخدام اللغة األم ألنك

).اإلنجليزیة واستخدامها خارج المنزل  
 
ماذا ینبغي علي أن أفعل؟.  اللغتينخلطفلي یط  

بين  الفصل في تدریجيًاسوف یبدأ طفلك .  عندما یتعلم الطفل لغتين في نفس الوقتهذا أمر شائع جدًا
وإذا .  من طفل آلخر عظيمًا اختالفًاالطفل ذلك السرعة والعمر الذي عنده یفعل تختلف و.  اللغتين
. إلنجليزیة آلغة إضافيةتحدث مع معلمة اللغة ا آنت قلقًا  

 

 على اللغتين منفصلتين، على سبيل المثال لغة واحدة اءبقأحاول اإلهل ینبغي لي أن 
  ؟هداخل المنزل واللغة األخرى خارجفي 
 إبقاء الحدودمن الصعب  و. من األفضل الفصل بين اللغتين لتعلم لغة أخرىمراحل المبكرة الفي 

أطلب . ام الخلط بينهاللغتين دونساعد طفلك في تطویر آلتا هما سيالفصل بين لغة ولكن الفاصلة لكل
. من معلمة اللغة اإلنجليزیة آلغة إضافية أفكارًا  

 

؟  مرة أخرى طفلي استخدام اللغة األم عندما ال یریدماذا أستطيع أن افعل  
نجليزیة  في آل  اللغة اإلب التحدثإنه أمر طبيعي لألطفال، ال سيما  المراهقين منهم، أن یرغبوا في 

فترة هذا  اللغة األم رفض قد یستغرق أحيانًا و.  مع أصدقائهماالنسجام    ألنهم یرغبون فياألوقات
.  استخدام لغة معينةالمستحسن محاولة إجبار الطفل علىومن غير   فقطزمنية قصيرًة  
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