
ن - 1. تنمية اللغة لدى األطفال الذين يتحدثون بلغت�ي

 تنمية اللغة لدى  
ن األطفال الذين يتحدثون بلغت�ي

التعليمات،  واتباع  األنشطة،  ي 
�ن والمشاركة  للتواصل  إليها  بحاجة  ألنهم  اللغة  بتطوير  األطفال  يقوم 

التلفزيون... ومشاهدة 

: تعتمد رسعة تطور كل لغة عل ما يلي

• العمر الذي يتعرض فيه الطفل إىل اللغة

• مدى التعرض للغة )كنسبة مئوية )%( من الوقت(
• السياق االجتماعي اللغوي 

)القيمة االجتماعية للغة، وتهيئة فرص أك�ب لالستفادة منها(

، يمكن أن  ن  بالنسبة لألطفال الذين يتحدثون بلغت�ي
ء   يس�ي تطور اللغة "أ" أو اللغة "ب" برسعة أو ببطي

. أو بمعدل تراجعي

اللغة "ب"  اللغة "أ" 

ل( + اللغة "ب" )لغة  ن اللغة "أ" )لغة الم�ن
المجتمع المحيط(: 

ان  ن  نظامان متم�ي
ولكنهما يتفاعالن.

ن - 4. تنمية اللغة لدى األطفال الذين يتحدثون بلغت�ي

ي اللغة:
اتيجيات محددة وطبيعية للتعليم ثنا�ئ اس�ت

ي نفس المحادثة.
• Code switching )تبديل اللغة(: ويش�ي إىل التبديل من اللغة "أ" إىل اللغة "ب" �ن

ي أي محاثة باللغة "ب" أو العكس.
• Borrowing )االقتباس(: ويش�ي إىل إدراج كلمة من اللغة "أ" �ن

ي حالة 
ي نفس الوقت )�ن

(: ويش�ي إىل مزج اللغة "أ" واللغة "ب" �ن ن •  Code-blending )خلط اللغت�ي

اللغة الشفوية الثنائية اللغة - لغة اإلشارة(.

اتيجيات: تطوير هذه االس�ت

• من عمر 3 سنوات، االستخدام الطوعي لجعل التواصل فعااًل )انظر مبدأ التكامل(.

 •  من عمر 8-9 سنوات، االستخدام الطوعي لإلرصار عل عنرص ما، إلظهار مهاراتهم الثنائية اللغة، 
وما إىل ذلك.

ي 
ف عل ناقش ذلك مع أخصا�ئ طفلك.التخاطب المرسش

عالمات تحذيرية؟  

ي اللغة "أ" واللغة "ب"
ي النمو �ن

• تأخر �ن
• صعوبة الفهم أو التحدث باللغة "أ" واللغة "ب"

ي اللغة "أ" واللغة "ب"
• العديد من األخطاء النموذجية وغ�ي النمطية �ن

الخاطئة: لألفكار  انتبه 
• ثنائية اللغة ليس لها آثار سلبية عل تطور اللغة.

• ال يوجد سبب علمي يدعو إىل تجنب ثنائية اللغة لدى األطفال الذين يعانون من الصعوبات اللغوية.

 ،)Dr Daniël De Coninck Fund( بدعم من صندوق الدكتور دانييل دي كونينك
.)King Baudouin Foundation( وتحت إدارة مؤسسة الملك بودوان

www.aloadiversite.com
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ن - 3. تنمية اللغة لدى األطفال الذين يتحدثون بلغت�ي

ي أي عمر.
تطور اللغة "ب" ممكن �ن

. ن آليات تعلم لغة ثانية كما هو الحال مع البالغ�ي
 

المتأخرة  اللغوية  المتأخرة الثنائية  اللغوية  الثنائية 

)يتم تقديم اللغة "ب" بعد عمر 12 سنة(

المتتالية  المبكرة  اللغوية  المتتالية الثنائية  المبكرة  اللغوية  الثنائية 

ن عمر 4 و12 سنة تقريًبا( )اللغة "ب" ب�ي

 إتقان اللغة "أ" يدعم تطوير 
اللغة "ب".

ي للتواصل 
المستوى الوظي�ف

باللغة "ب".

ي للتعليم األكاديمي 
اإلتقان الكا�ن

باللغة "ب".

بعد 1-2 سنة من 
 التعرض للغة

بعد 4-5 سنوات من 
التعرض للغة

ن - 2. تنمية اللغة لدى األطفال الذين يتحدثون بلغت�ي

ي وقت واحد 
ي مرحلة مبكرة و�ن

ي وقت واحد الثنائية اللغوية �ن
ي مرحلة مبكرة و�ن

الثنائية اللغوية �ن

)اللغة "أ" واللغة "ب" قبل عمر الثالثة تقريًبا(

المراحل

التطور اللغوي

مبدأ التكامل:

 

 
= إجماىلي المفردات اللغوية 

تنمية النطق والجمل

ي اللغة "أ" واللغة 
ن بناء الجمل �ن ي اللغة "أ" واللغة "ب"، وب�ي

ن أصوات الكالم �ن هناك تداخالت ب�ي
تتم مالحظتها عادًة لدى  ي  ال�ت تلك  أخطاء تختلف عن  أن يؤدي ذلك إىل وجود  يمكن  لذا  "ب". 
ي عمر 5-6 سنوات، تتشابه دقة النطق والجمل 

األطفال الذين يتحدثون لغة واحدة. ومع ذلك، ف�ن
ي اللغة. ي اللغة وأحاد�ي لدى األطفال ثنائ�ي

كلمات 
 اللغة "أ" 

الجملة األوىل )عل سبيل المثال: نطق الكلمات األوىل فهم الكلمات األوىل الُمناغاة  
 )" ن "الكورة ف�ي

ي عمر 9-10 أشهر
+/- �ن ي عمر 6-9 أشهر

ي عمر +/- �ن
+/- �ن

سنة واحدة
ن ي عمر سنت�ي

+/- �ن

كلمات 
اللغة "ب"


