
2

AA

ھكذا تكون تعددیة اللغة
التغلب عىل االراء املسبقة 

واالستفادة من الفوائد العدیدة
معرفة ملدى الحیاة

حقائق – دراسات – معلومات
لألهل واملهنيني واملربني

نصائح مھمة لآلباء واألمھات

‹  امنح/ ي طفلك إمكانیة االستفادة املطلقة من كونھ ثنايئ اللغة 
من خالل تنشئة مستمرة عىل ثنائیة اللغة عىل مدار طفولتھ .

‹  وفر/ ي لطفلك إمكانیة الوصول إىل األنشطة ثنائیة اللغة ، مثل 
أن یشارك بنادي ریايض أو فصل موسیقي أو مدرسة األحد .

‹  تحدث/ ي دامئًا بلغة األم ، والتي ھي األقرب إلیك ، حتى إذا 
كان طفلك یجیبك باللغة األملانیة فقط أو مبزج اللغات .

‹  ال تكرتث/ ي لتحیز االخرین أو آرائھم املسبقة !
‹  يف حال وجود أي تساؤالت لدیك ، حاول/ ي االستفادة من 

العروض االستشاریة املتاحة بخصوص تعددیة اللغة .

ننصح بقراءة
Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer:  

»Zweisprachigkeit/Bilingualität. Ein Ratgeber  
für Eltern.« Schulz-Kirchner Verlag, 2012.

)متوفر باللغة األملانیة الروسیة والرتكیة أیضاً (

صدر عن
BIVEM – Berliner Interdisziplinärer Verbund  

für Mehrsprachigkeit  
c/o Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft  

Schützenstraße 18 | 10117 Berlin

عروضنا االستشاریة
bivem.leibniz-zas.de/beratung

التواصل – والطلب
bivem.leibniz-zas.de/flyer

رقم 2 – ھكذا تكون تعددیة اللغة :
التغلب عىل االراء املسبقة واالستفادة من الفوائد العدیدة

الكّتاب / الكاتبات
N. Gagarina, N. Topaj, D. Posse, S. Düsterhöft,  

I. Gülzow  ·  2015

تجد املزید من منشورات ھذه السلسلة وكذلك معلومات وتوصیات 
اضافیة ھنا :

bivem.leibniz-zas.de/flyer

املنشورات متوافرة بلغات عدة .
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التغلب عىل التحیز واألراء املسبقة

ال یزال ھناك العدید من األحكام املسبقة والتحیز ضد التعددیة 
اللغویة واألشخاص املتعددي اللغات . من االبحاث العلمیة ، نعرف 

جیداً أن ھذه األحكام لیست لھا أساس من الصحة .

‹  بالنسبة للطفل ، فھو ال یرتبك من سامع أو تحدث لغتین أو أكرث. 
تعدد اللغات ال یجعل عملیة اكتساب اللغة أكرث تعقیداً .

‹  إكتساب لغات متعددة يف نفس الوقت ال یسبب مشاكل يف تطّور 
اللغة أو أي نوع من التطّور .

‹  تعدد اللغات ال یؤدي إىل اضطرابات الكالم وال یؤدي إىل تفاقم 
باالضطرابات إذا كانت موجودة بالفعل .

من ھو متعدد اللغات؟

ھل ھو ذلك الشخص الذي یعرف لغتین أو أكرث بشكل مثايل؟ أیمكن 
أن یكون شخص ال یعرف سوى القلیل من الكلامت بلغة أخرى؟

‹  ال توجد إجابة حاسمة لھذا السؤال : ال یتفق العلامء بھذا الشأن . 
ویتم الدفاع عن مواقف مختلفة .

‹  أما النظرة الشائعة واملقبولة يف املجمل ھي أن متعددي اللغات 
ھم الذین یمكنھم استخدام لغتین أو أكرث يف الحیاة الیومیة ، بغض 
النظر عن مدى معرفتھم بتلك اللغات أو السّن التي بدأوا بھا تعلم 

تلك اللغة .

إّن تعدد اللغات واسع االنتشار:

‹ أكرث من نصف األفراد يف جمیع أنحاء العامل ھم متعددو اللغات .
‹ يف أملانیا ، یرتفع عدد الناطقین بلغات متعددة بشكل ثابت یومیاً .

‹ كل طفل ثان ینشأ يف برلین یصبح ثنايئ اللغة .

االستفادة من الفوائد

تعدد اللغات یجلب العدید من املزایا :

‹  یمكن للناس متعددي اللغات أن یندمجوا بسھولة يف ثقافات 
مختلفة ، وأن یقّدروا اللغات والتقالید األخرى . بالتايل ھم 
یساھمون يف خلق مجتمع عاملي متقبل ، منفتح وحدیث .

‹  تعدد اللغات یفتح آفاق العمل عىل نطاق أوسع .
‹  سیجد األطفال متعددي اللغات أنھ من السھل تعلم املزید 

من اللغات .

 ‹  یتمتع األشخاص الذین یتحدثون لغات متعددة بقدرات فوق – 
 لغویة أفضل ، مام یعني أنھم یستطیعون التفكیر بشكل أفضل 

يف خصائص وھیاكل اللغة . یسھل ھذا، عىل سبیل املثال ، القراءة 
والكتابة ، وأیضا فھم املقروء وفھم اآلخر.

‹  یمكن أن تؤثر التعددیة اللغویة بشكل إیجايب عىل أداء الدماغ 
وإبداعھ – حتى يف الشیخوخة .

أالحظ أن ماكس یقوم 
بخلط اللغات باستمرار. 

ھل تعتقد أنھ یستصعب 
التعامل مع لغتین؟

طفيل ینمو 
كثنايئ اللغة !

ال! ال تقلق. خلط اللغات 
والتبدیل فیام بینھا أمر عادي 
عند األطفال متعددي اللغات.

ھذا رائع ! تعدد 
اللغات سیعود لھ 
بالعدید من املزایا !


