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آيا فرزند شما چند زبانه است؟ تبريك مى گوييم زيرا شما با اين كار خود به او فرصتى استثنا يى مى دهيد. بچه ها 
در محيط چند زبانه يك زبان جديد را بدون دغدغه فرا مى گيرند. وظيفه شما حمايت فرزندتان است

جزوه

چند زبانى در خانواده



Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de
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به چه زبانى در خانه بايد صحبت كرد؟ به زبان مادرى؟ 
عموماً صحبت اهل خانواده وفاميل با فرزندان و كودكان به زبانى كه  بچه ها احساس راحتى مى كنند  مطمئن ونتيجه بخش است. در اكثر مواقع 

اين زبان محاوره زبان مادرى است.فرزندان ما به ما به عنوان الگوى زبانى خويش نياز دارند تا زبان مادرى خود را كامل فراگيرند. با اين كار 
زمينه فرا گيرى زبانهای ديگر در کودکان پرورش ميابد

حضور دائمى و روزانه كودكان در كودكستان آنها را در يادگيرى 
زبان آلمانى يارى مى دهد

نگران آن نباشيد كه فرزند شما به هنگام ورود به محيط كودكستان 
هنوز به  زبان آلمانى تسلط ندارد. عليرغم علم به اين موضوع همچنان 

با او به زبان  مادرى صحبت كنيد. او زبان آلمانى را در محاوره با 
مربيان و كودكان ديگر فرا خواهد گرفت. 

مهمترين عامل براى نتيجه گيرى در اين كار حضور دائمی و هر 
روزه او در كودكستان است. هر چه بيشتر فرزند شما با بچه هاى 

آلمانى زبان در محيط كودكستان ، زمين  بازى يا محيط هاى ورزشى 
در تماس باشد، او سريعتر وناخودآگاه زبان آلمانى را فرامي گيرد

اختالط و جابجايى در زبان كودكان
اشتباه در به كارگيرى يك زبان جديد در كودكان امرى عادى است. 

اين اشتباهات نشان از اين دارند كه بچه ها در مسير درست فراگيرى 
 Blatt را از كلمه das زبان آلمانى قرار دارند. مثال انها حرف تعريف

در جمله gib mir das Blatt حذف مى كنند و يا به جاى حرف 
اضافه auf در auf dem Baum ميگويند bei Baum. جابجايى 
و اختالط دو زبان بين كودكان دو زبانه  براى مدت نسبتا دراز امرى 

بسيار رايج است. مثال  جمله „ball مال منه“ نشان از توانايى رشد 
فراگيرى زبان كودك است.  

اگر در اين زمينه سؤالى داريد يا به چيزى اطمينان نداريد شما 
ميتوانيد براى مشاوره يا كمك به مربيان كودكستان يا دكتر كودكان 

مراجعه كنيد

فرزندم به طور غير منتظره فقط آلمانى صحبت مى كند
برخی از خانواده ها گزارش مى كنند كه فرزندشان در مواقعى از 

صحبت کردن به زبان مادرى امتناع   مى ورزد و فقط به زبان 
آلمانى حرف ميزند. نگران نباشيد. به صحبت كردن با او به زبان 

مادرى ادامه دهيد. او ميتواند  حتی از طريق گوش كردن تواناييهای 
زبانى خود را تكامل بخشد ودرآينده به زبان مادرى حرف بزند

صحبت با ديگران لذت بخش است
با فرزند خود دائماً راجع به اتفاقات روزانه اش صحبت كنيد. براى او 

قصه بگوييد، كتاب بخوانيد يا با او بازى كنيد. مهم نيست به كدام 
زبان شما اين كاررا انجام ميدهيد. از اين طريق شما به فرزند خود 
حس خوشايندى القا ميكنيد و به او اين امكان را ميدهيد كه اتفاقات 
و تجربيات خوش زندگى خود را با زبان مادرى پيوند دهد و توانايي 

فراگيری زبانها را در خود ارتقا بخشد

پرورش در محيطى چند زبانه يك موقعيت است.
شما مي توانيد فرزند خود را در روند فراگيرى زبانها حمايت كنيد. براى اين کار محيط مناسبی براى او فراهم كنيد تا او زبان دوم را حتی المقدور 

در شرايط متفاوت و مكرر بكار ببندد. شايسته است كه زبان المانى همچون زبان مادرى و فرهنگ خانوادگى براى كودك شما معنا و مفهوم 
برابرى داشته باشد. عکس العمل همراه با احترام شما در قبال توانايىهاى زبانى فرزندتان يكى از شروطی است كه به او انگيزه ميدهد آن زبان 

را بكاربرده وشناخت خود اززبانها را گسترش دهد. به اين گونه است كه شما ميتوانيد فرزند خود را براى راهيابى به كودكستان و درس در مدرسه 
آماده كنيد


