©Robert Kneschke – stock.adobe.com

MEIN KIND WÄCHST
شودمیMEHRSPRACHIG
فرزند من چند زبانه بزرگ
AUF
Ratgeberزبانگی
für Eltern
zurدرMehrsprachigkeit
مورد چند
راهنمای ویژه والدین

به این زبانها نیز در دسترس است:
آلبانیایی
عربی
بلغاری
ا نگلیسی
آلمانی
فرانسوی
کردی کورمانجی
لهستا نی
رومانیایی
روسی
ترکی

2

محتوا
مقدمه

5

چگونه زبان فرزندم پیشرفت میکند؟

6

چگونه میتوانم از پیشرفت زبان فرزندم پشتیبانی کنم؟

7

توصیههایی برای تقویت زبان عمومی

8

آیا با پیشرفت زبان فرزندم همه چیز رو به راه است؟

9

چه کسی دو زبانه/چند زبانه است؟

10

چگونه فرزندم چند زبان یاد میگیرد؟

11

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟

12

احتیاط! اختالط زبانی

12

امتناع از صحبت کردن

12

شروع با تاخیر گفتار

12

یک زبان قوی تر خواهد بود! – زبان غالب

12

هنگام یادگیری چند زبان چه چیزی اهمیت دارد؟

13

چگونه میتوانم چند زبانگی فرزندم را پشتیبانی کنم؟

14

گروههای والدین -کودک چند زبانه

15

منابع

15

3

4

© Gebhard Bücker für den Kreis Viersen

Viersen  برای بخشGebhard Bücker ©
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Ihr Landrat

مدیر منطقه
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Andreas
Coenen دکتر

5

5

چگونه زبان فرزندم پیشرفت میکند؟

پیشرفت زبان در کودکان
تشریح ساده

0  5-سال

3  5-سال

•سن سؤال دوم :سؤاالت در
مورد چرایی
•جمالت همراه با جمالت فرعی

2 3-سال

•ساختار و توسعه دستور زبان
•جمالت ساده ،صرف کردن کلمات

 18ماه  2-سال
•جمالت دو و چند کلمهای
•سن سؤال اول

 1سال –  18ماه
•جمالت تک کلمهای
•نام افراد و اشیاء
•تکرار هجا و تقلید صدا

 6ماه –  1سال

•حرف زدن با خود با اصوات و کلمات نامفهوم
•تقلید از خود و دیگران

تولد تا حدود  1سالگی
•داد و فریاد هنگام تولد
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چگونه میتوانم از پیشرفت زبان فرزندم پشتیبانی کنم؟

	شما مهمترین الگوهای زبانی برای فرزندانتان هستید .این که چگونه صحبت کنند ،چه بگویند و چه
زمانی صحبت کنند – کودکان همه این مسائل را در رحم درک میکنند تا بعدا آنها را تقلید کرده و
خودشان آنها را امتحان و طراحی کنند.

رسانه
های
دیجیتال

عروسکهای دستی
بازیهای دسته جمعی
بازیهای ایفای نقش
بازیهای رومیزی
حرکت
ریتم
موسیقی
روابط اجتماعی زمان امنیت
گفتگو  نزدیکی
توجه
تصویر  :1با اتکا به سازمان کمک رسانی Sprachpyramide
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!هستندein
زبانی
خود یک الگوی
والدین برای فرزندان
Eltern sind für ihre Kinder
sprachliches
Vorbild!
Tipps zur allgemeinen Sprachförderung

هایی برای تقویت زبان عمومیتوصیه

 زیاد، کنید ها احساس راحتی می	با فرزندتان تا حد امکان به زبانی که خودتان بیش از سایر زبان
Sprechen Sie mit Ihrem Kind möglichst viel in der Sprache, in der Sie sich selbst am
.صحبت کنید
wohlsten fühlen.
که چیزهای زیادی را برای شما تعریف کند و به او فرصت زیادی برای آن 	فرزندتان را ترغیب کنید
Ermutigen Sie Ihr Kind, Ihnen viel zu erzählen und geben Sie Ihm viel Zeit, selber
 تماشای. اجازه دهید تا انتها صحبت کند و صحبت او را قطع نکنید. بدهید،که خودش صحبت کند
zu sprechen. Lassen Sie es aussprechen und unterbrechen Sie es nicht. Fern های زیادی زندگی روزمره فرصت. توانند جایگزین این تبادل زبانی شوندتلویزیون یا ویدیوها نمی
sehen oder Videos können diesen sprachlichen Austausch nicht ersetzen. Der Alltag
.کندبرای برقراری ارتباط با فرزندتان و مشارکت دادن او در گفتگوها فراهم می
bietet viele Möglichkeiten, mit Ihrem Kind zu kommunizieren und es an Gesprächen
خیلیzuنهbeteiligen.
ای (نه «زبان کودکانه»!) و به زبان محاوره،	با فرزندتان در قالب جمالت کوتاه و ساده

 تکرار،ها آشنایی ندارد به صورت هدفمند برخی واژگان را که کودک هنوز با آن.سریع صحبت کنید
Sprechen Sie mit Ihrem Kind in kurzen, einfachen Sätzen, in der Umgangs.کنید
sprache (keine „Babysprache“!) und nicht zu schnell. Wiederholen Sie gezielt
noch
nicht
 میeinzelne
دار به نظرBegriffe,
خیلی خندهdie
اگرdas
حتیKind
،نخندید
،شود
 میkennt.
	هنگامی که فرزندتان اشتباهات گفتاری مرتکب

. بلکه آنچه گفته شده را به صورت صحیح تکرار کنید، اشتباهات را تصحیح نکنید.رسد
Lachen Sie nicht, wenn Ihr Kind sprachliche Fehler macht, auch wenn es noch
so lustig klingt. Korrigieren Sie die!کنید
Fehler
wiederholen
Sie 	به
das
تحسینnicht,
 او راsondern
گوش کنید و
صحبت فرزندتان
Gesagte richtig.
هایی را کهیا با هم به کتابخانه بروید و به او اجازه دهید کتاب 	همراه با فرزندتان یک کتاب بخوانید
Hören Sie Ihrem Kind zu und loben Sie es!
. انتخاب کند،به نظرش جالب است
Lesen Sie mit Ihrem Kind ein Buch oder gehen Sie zusammen in die Bücherei und
lassen Sie es Bücher auswählen, die es interessant findet.
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استفاده از حاالت چهره و
حرکات سر و دست
ترانهها و اشعار قافیه دار در
همه زبانها

ارائه پیشنهادات زبانی

احترام گذاشتن به زبان و فرهنگ

تصویر  :2اصول تقویت زبان

ارائه پشتیبانی بصری

جلب عالقه کودک

تحریک همه حواس در هنگام
صحبت کردن

آیا با پیشرفت زبان فرزندم همه چیز رو به راه است؟
کودکانی که چند زبانه بزرگ میشوند نیز ممکن است ،همانند کودکانی که تک زبانه بزرگ میشوند،
Jedesمحیط چند زبانی ایجاد
در اثر
هرگز
مشکالتی
باشند .چنین
زبان داشته
پیشرفت
مشکالتی در ارتباط با
Kind
erwirbt
seine Sprache
individuell.
Manche
Kinder
عوامل دیگری مانند به طور مثال اختالالت
اغلب با
نداشت،
brauchen
اینetwas
mehr
نمی شوند .اگر چیزی نتیجه مطلوبی Zeit.
است.
شنوایی یا مشکالت روانشناختی
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit
مرتبطund
عصبیhaben
!Sie Geduld
مشکالت احتمالی را میتوانید به طور مثال از آنجا تشخیص دهید که فرزند شما:
	در زمان تولد یک سالگی خود ظاهرا چندان کلمات را درک نمیکند ،با اشاره توجه شما را به چیزی
جلب نمیکند یا به 9نام خودش واکنش نشان نمیدهد؛
	در سال دوم زندگی خودش برای صحبت کردن تالش نمیکند یا فقط کلمات بسیار اندکی را درک می
کند؛
	در سال سوم زندگی فقط گاهی جمالت دارای دو کلمه را تولید میکند یا به سختی کلمات جدید یاد می
گیرد.
آیا احساس میکنید که فرزند شما مشکالتی در ارتباط با پیشرفت زبان دارد؟ احساس میکنید که او به
کلمات بسیار اندکی مسلط است ،مشکالتی در ارتباط با تلفظ دارد و نمی تواند به صورت متناسب با
اطرافیان خود ارتباط برقرار کند؟
در یک مطب پزشک کودکان یا مرکز مشاوره خانواده مشاوره دریافت کنید.
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Wer ist zweisprachig/mehrsprachig?چند زبانه است؟/چه کسی دو زبانه
بتواند به بیش از یک زبان به طور 	یک کودک در صورتی چند زبانه است که در زندگی روزمره
برقرارSprache
فعال ارتباط
Ein Kind ist mehrsprachig, wenn es im Alltag in mehr als.کندeiner
aktiv
kommunizieren kann.
.کند	چند زبانه بزرگ شدن فرصت بزرگی را برای فرزندتان فراهم می
Mehrsprachig aufzuwachsen bietet Ihrem Kind eine große Chance.
 چند زبان را به صورت همزمان، بدون آن که تحت فشار بیش از حد قرار گیرد،تواند	مغز کودک می
برای او
این زبانGehirn
یادگیریkann
،مواجه شود
 جدیدSprachen
زودتر با یک زبان
کودک هر چه
 یکohne
. بگیردüberیاد
Das حتی
kindliche
mehrere
gleichzeitig
lernen,
آسان
fordert zu sein. Je früher ein Kind einer neuen Sprache begegnet,.است
umsoترleichter
fällt es ihm sogar diese zu erlernen.

.گیردهر کودک یک زبان را به صورت فردی فرا می
Jedes Kind erwirbt seine Sprache individuell.
.برخی کودکان به زمان کمی بیشتری نیاز دارند
Manche
etwas
mehr
Zeit.به
!داشته باشیدKinder
 حوصلهbrauchen
بدهید و صبر و
فرصت
فرزندتان
Lassen Sie Ihrem Kind Zeit und haben Sie Geduld!
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چگونه فرزندم چند زبان یاد میگیرد؟
	به صورت همزمان – فراگیری زبان همزمان  -در صورتی که یک کودک از بدو تولد دو یا چند زبان
یاد بگیرد.

محیط :زبان 1

مادر:
زبان 1

پدر:
زبان 2

	به صورت پشت سر هم – فراگیری زبان تدریجی  -در صورتی که یک کودک به طور مثال پس از
سال سوم زندگی یک زبان دوم یا سوم یاد بگیرد .یعنی زبان دوم یا سوم پس از زبان اول فرا گرفته
میشود.

محیط :زبان 2

پدر:
زبان 1

مادر:
زبان 1
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Was kann passieren?
Vorsicht! Sprachmischung

چه اتفاقی ممکن است رخ دهد؟
احتیاط! اختالط زبانی

 این غیر معمول.گیرندها را با یکدیگر اشتباه میهای خود را با هم ترکیب کرده و آن	کودکان زبان
mischen
vertauschen
Sprachen.
Es ist
nicht
ungewöhnlich,
dass
اینKinder
 اغلب.شوند
مرتکبund
خاصی
ابتدا اشتباهاتihre
 در،گیرند
جدید یاد می
زبان
که یک
نیست که کودکانی
Kinder,
die
eine
neue
Sprache
lernen,
am
Anfang
bestimmte
Fehler
machen.
.اشتباهات نشان دهنده این مساله هستند که کودکان در مسیر صحیح یادگیری زبان آلمانی هستندOft
zeigen diese Fehler, dass die Kinder auf dem richtigen Weg zur deutschen Sprache sind.

Sprachverweigerung

امتناع از صحبت کردن

 ها کودکان فقط به زبان آلمانی کنند که مراحلی وجود دارد که در آن ها گزارش می	برخی خانواده
Manche
Familien
berichten,
es Phasen
gibt,بهinکردن
denen
die Kinder
nur
Deutsch
.ندارد
نگرانی وجود
برای
 دلیلی.کنندdass
امتناع می
زبان خانواده
صحبت
کنند و از
صحبت می
sprechen und die Familiensprache verweigern. Das ist kein Grund zur Sorge.
تواند حتی به عنوان فرزند شما می.	به صورت منطقی همچنان به زبان خود با فرزندتان صحبت کنید
Sprechen
konsequent
IhreبعداSprache
mitتوسعه
Ihremبیشتر
Kind.راAuch
als Zuhörer
. کردSie
خواهد
زبان صحبتweiterhin
باز هم به آن
دهد و قطعا
زبان شما
شنونده
kann Ihr Kind Ihre Sprache weiterentwickeln und wird sie sicherlich später auch
شروع با تاخیر گفتار
wieder sprechen.

Verspäteter Sprachbeginn. ماهگی عادی است16  تا14 	در چند زبانگی شروع گفتار در
Bei Mehrsprachigkeit ist ein Sprachbeginnغالب
im 14.زبان
bis 16.
– Lebensmonat
!تر خواهد شدnormal.
زبان قوی

یک

ها بهزبان
 آن،گیرندwird
 قرارstärker
مورد استفاده
یک –اندازه
داشته باشند و به
ها به یکدیگر شباهت	اگر زبان
Eine
Sprache
sein!
Dominante
Sprache

.کنندصورت همزمان پیشرفت می
Wenn die Sprachen sich ähneln und gleich häufig gebraucht werden, entwickeln sich
متفاوت
ها به صورت
 در آن صورت آن زبان،ها به شدت از یکدیگر متمایز باشند	در صورتی که زبان
die Sprachen
gleichzeitig.
. زبان قوی و زبان ضعیف:کنندپیشرفت می
Wenn die Sprachen sich stark voneinander unterscheiden, dann entwickeln sich die
Sprachen unterschiedlich: starke Sprache und schwache Sprache.
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دارد؟mehrerer
چیزی اهمیت
هنگام یادگیری چند زبان چه
Was ist wichtig beim Lernen
Sprachen?
VIEL KONTAKT mit den Sprachen!
So FRÜH wie möglich.
So OFT wie möglich.

VIELE ANREGUNGEN liefern!
Sprachanlässe im Alltag schaffen.

!هاارتباط زیاد با زبان
.	تا حد امکان زودهنگام
.	تا حد امکان اغلب اوقات

!ارائه پیشنهادات بسیار
.های زبانی در زندگی روزمره	ایجاد فرصت

.	ترتیب دادن بازدیدهایی از کشور زادگاه یا خارج از کشور
Besuche im Heimatland bzw. Ausland unternehmen.
،کنندها به عنوان زبان اول صحبت میهای سازماندهی شده برپا کنید و با افرادی که به آن زبان	جشن
Feiern Sie organisierte Feste und treffen Sie sich mit Menschen, die die
.دیدار کنید
Sprachen als Erstsprache beherrschen.
ها کودکان در جمع خود به یک زبان صحبتهای کودکان که در آنهای بازی یا جشن	شرکت در گروه
Teilnahme an Spielgruppen oder Kinderfesten, wo die Kinder die gleiche
.کنندمی
Sprache untereinander sprechen.
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فرزندم پشتیبانی کنم؟
زبانگی
از چندunterstützen?
توانمچگونه می
Wie kann ich die Mehrsprachigkeit
meines
Kindes
فرزندتان
زبانی با
مادر یاMuttersprache
 به عنوان.صحبت کنید
فرزندتان
مادری خودتان
زبانMutter
	به
Sprechen
Sieبهinهمیشه
Ihrer پدر
eigenen
mit Ihrem
Kind. باSprechen
Sie als
عالقه
دهید و
،کنیدSprache
 را آرامmit
زبان او
 آنKind,
توانید به
نحو م
کنید کهberuhigen,
صحبت
oder
Vaterدلداری
immer اوin بهder
Ihrem
in یder
Sie بهترین
es amبهbesten
.دهید
نشان
او
به
را
خودتان
trösten und ihm Ihre Zuneigung zeigen können.
 درSchaffen
ها را زبان.کنید
زبانی» واضح و
«مقرراتder
خانواده
بودن در
„زبانهSprachregeln“.
	در صورت دو
Sie وضع
bei مشخص
Zweisprachigkeit
innerhalb
Familie
klare
زبانWechseln
 که بتواندund
 استbenutzen
فرزندتان این مهم
:استفاده نکنید
 و از آنnicht
 ندهیدwillkürlich:
خودسرانه تغییر
Sie dieبرای
Sprachen
in derهاFamilie
Fürخانواده
Ihr Kind
ist esزبان
wichtig,
dass بهes،سازد
eine مرتبط
bestimmte
bestimmten
Situationen
oder mit
ترکی را
طور مثال
مشخصSprache
با یک فردmit
مشخص یا
هایوضعیت
مشخصی را با
einer bestimmten Person in Verbindung bringen kann, .پدر
zum باBeispiel
mit باder
آلمانی راTürkisch
مادر و زبان
Mutter, Deutsch mit dem Vater.
	به فرزندتان زودهنگام و به طور مکرر این فرصت را بدهید که زبان دوم خود را تجربه و همچنین
Sie باIhrem
Kind در
früh
und häufig
Gelegenheit,
seine
Zweitsprache
خانهGeben
دوستان در
،زمین بازی
راحت تر
زبان دومdie
روزمره
شرایط زندگی
 در.کند
 از آن استفادهzu
erleben und auch anzuwenden. Unter alltäglichen Bedingungen
lernt
sichمهد
dieدرZweit.شودآموخته می
کودک
یا
sprache leichter – auf dem Spielplatz, mit Freunden zu Hause oder im Kindergarten.
کند! در به یادگیری زبان آلمانی کمک می(Kita) 	حضور منظم در مرکز مراقبت روزانه از کودکان
Regelmäßige Kita-Besuche helfen beim Deutschernen! Wenn Ihr Kind beim Eintritt
 هنوز به زبان آلمانی(Kita) صورتی که فرزندتان هنگام ورود به مرکز مراقبت روزانه از کودکان
in die Kita noch kein Deutsch spricht, sprechen Sie auch weiterhin mit ihm in Ihrer Mutter به این ترتیب از فرزندتان در. همچنان با او به زبان مادری خودتان صحبت کنید،کندصحبت نمی
sprache. Damit unterstützen Sie Ihr Kind, den Spracherwerb in seiner ersten Sprache
 درabzuschließen.
فرصت کافی دهید که
فرزندتان
همزمان به
پشتیبانی می
زبان اول اوGelegenheit,
فراگیری زبان به
Geben
Sie Ihrem
Kind .کنید
gleichzeitig
ausreichend
auchتکمیل
außerزبانhalb
بتواند
تا
کند
بازی
زبان
آلمانی
کودکان
با
(

Kita)
کودکان
از
روزانه
مراقبت
مرکز
خارج از
der Kita mit deutschsprachigen Kindern zu spielen, damit es gut Deutsch
lernen
.آلمانی را به خوبی یاد بگیرد
kann.
زبان
کتاب
مربوطه
هایی به
برای خودتان
!روخوانی کنید
 زبانSie
 دوsich
فرزندتان به
Lesenهای
Sie
Ihrem
Kind
in beiden
Sprachen
oft vor! اغلب
Besorgen
Bücher	برای
in den
.خریداری کنید
jeweiligen Sprachen.
Vermitteln
Ihrem
eine
zu seiner
Mehrsprachigkeit:
Es
را بلد
 دیگران آنSie
است که
 بلدKind
کاری را
 اوpositive
:ارائه کنیدEinstellung
مورد چند زبانگی
مثبتی در
	به فرزندتان دیدگاه
kann etwas, was die anderen nicht können,
hat ihnenمزیتی
etwasازvoraus.
.استesبرخوردار
ها او نسبت به آن،نیستند
Sie Angebote
der Umgebung!
Je mehr
Ihr Kind
zu einer
Sprache
زبانSuchen
بیشتری با یک
شما ارتباطin فرزند
جستجو کنید! هر چه
 راKontakt
محیط اطراف
موجود در
	پیشنهادات
hat, desto besser wird es diese lernen.
. به همان نسبت بهتر آن را یاد خواهد گرفت،داشته باشد
Wählen
Sieوgute
DVDs,
Radio, Tablets
und
هوشمند
گوشی
 تبلتelektronische
، رادیو، سی دیMedien
، وی دیwie
 دیFernsehen,
،مانند تلویزیون
خوبCDs,
الکترونیکی
های	رسانه
Smartphones und damit auch das Internet. Hier ist die Dauer der Nutzung sehr wichtig.
. در این مورد مدت استفاده بسیار مهم است.و در نتیجه همچنین اینترنت را انتخاب کنید
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Mehrsprachige
Elt
کودک چند زبانه-والدین
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Griffbe
Griffb
.ها سال آن3
  تا0 	برنامه آموزش خانواده ویژه والدین و فرزندان بین
.های متناسب برای کودک	تقویت چند زبانگی از طریق فعالیت

Famili
Famil
00und
und

Rucksack KiTa

Rucks
Rucks

ها که به یک مرکز سال آن6  تا4
 	برنامه آموزش خانواده ویژه والدین و فرزندان بین
.روند می(Kita) مراقبت روزانه از کودکان
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.	تقویت همزمان زبان خانواده و زبان محیط
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