
عن استخدام اللغة األولى وثنائية اللغة: أسئلة شائعة  
  

 

 لماذا ينبغي أن يتعلم األطفال لغتهم األولى؟
 

 .بسهولة أكثرعندما يكون لدى األطفال أساس متين في لغتهم األولى، فإنهم يتعلمون لغة ثانية 

 .حيث القراءة  والكتابة من يتحسنكما أن أداءهم في المدرسة 

 ان؟ وما الفرق بين اللغة األولى واللغة السائدة؟ت؟ وهل يمكن أن يكون للطفل لغتان أولي"لغة الطفل األولى"تعريف ما 
  

ه قد يكون غير أن. في محيطه يسمعها معظم الوقتوالتي ( سنوات 3قبل عمر )اللغة التي يتعلمها منذ الوالدة  عادة  بلغة الطفل األولى يُقَصُد 

وعندما يتعلم الطفل أكثر . األطفال الذين يتعلمون، منذ والدتهم، لغتين في الوقت ذاته هذه هي حالةو: من لغة أولى واحدة أكثربعض األطفال ل

ا في أكثر األحيان ويعرف فيها كلمات أكثر هولغة الطفل السائدة هي اللغة التي يستخدم. لغة سائدة ، فقد تصبح إحدى تلك اللغاتمن لغة

 .لها عند استخدامه أقل ترددا   بديل ويُ أطو ل  مَ جُ يرّكب و

 كيف أستطيع مساعدة طفلي على تعلّم لغته األولى؟
 

من خلل االستماع إلى  كلماألطفال الويتعلم . يتقنونها، ويتحدثون بها معظم الوقتيتعلم األطفال اللغة أفضل ما يتعلمونها من الناس الذين 

سمية على الكثير من لصق بطاقات إأ .تحدث بلغتك األولى هيا إذن. األهل واألشقاء واألجداد واألصدقاء ومقدمي الرعاية، والتحدث معهم

المقفّى ستخدم األغاني والشعر إ. قصصا  وعبّر عن أفكارك  قوم به، وتحدث عن أحاسيسك، و إحك  ما تث عد  األغراض المختلفة، وتحَ 

 .ثقافتهم وهويتهم عن أيضا  أطفالك  يتعلّماللغة،  القائمة علىوأثناء هذه النشاطات . أسرتكمن والقصص التي تعلمتها من ثقافتك و

 عندما يكون الطفل بصدد تعلّم لغة ثانية؟ الذي يمكنني توقّعه ما
 

 وخلل هذه . لغة جديدة قبل أن يستخدمها ليفهموقت إلى يحتاج الطفل : أشهر في اللغة الثانية 7أشهر أو  6تصل إلى  فترة صامتة

 .وينبغي أن تستمر لغة الطفل األولى في التطور. أن يتكلمهايصغي الطفل للّغة دون  قدالفترة، 

 للستعانة بكلمات أخرى بدل الكلمات التي ال يعرفونهاقد يستخدم األطفال كلمات من اللغتين في جملة واحدة : اللغتين مزج. 

 يستمر األطفال في ارتكاب األخطاء في اللغة الجديدة إلى أن يتوصلوا إلى معرفة جميع قواعدها: األخطاء النحوية. 
  

 متى ينبغي أن يتعلم الطفل لغة ثانية؟
 

 اللغةولكن من األهمية بمكان أن يتعلم الطفل . كان أفضل وكلما حدث ذلك مبكرا  . يمكن أن يحدث تعلّم لغة ثانية في أي سن

 .وعدم إتقانهما ؛ فإن تعلم لغة واحدة بطريقة جيدة هو أفضل من سماع و تعلم لغتينجيدمّمن يتحدثونها بشكل 

 كيف يمكنني مساعدة طفلي في تعلّم أكثر من لغة؟
 

 :ويرد فيما يلي بعض الطرق إلنجاز هذا األمر. من تلك اللغات إلى كل لغةمتكرر وثابت ال بد لطفلك من أن يتعرض بشكل 

  "اللغة الثانية معهبلغة واحدة مع الطفل؛ بينما يتحدث الوالد اآلخر بيتحدث أحد الوالدين : " لغة واحدة -أحد الوالدين. 

 "تستخدم لغة واحدة في البيت و اللغة الثانية في دار الرعاية أو في المدرسة" : لغة واحدة  –مكان واحد. 

  "؛ بينما تستخدم اللغة األخرى عند اللعب خارج المنزل أو عند تُستَخَدم إحدى اللغتينعند االستحمام ":  لغة واحدة -واحد نشاط

 .األنشطة في المجتمع المحلي ىممارسة أحد

 في تعلمهما؟ ا  ذلك تأخر يسبّبفهل يمكن أن . بين لغة وأخرى تنقّل أحيانا  إنني أ، فألني أتكلم لغتين بصورة جيدة نظرا  
 

ستخدام لكن إ. تعلمهمافي  ا  يسبّب تأخر وهذا ال. بين اللغتين عند الحديث في بعض األحيان، يقوم األشخاص الذين يتحدثون لغتين، بالتبديل

يحصل على الممارسة يمكن أن يساعدك في التحكم باستخدام اللغة ضمن أسرتك والتأكد من أن طفلك " شخص واحد، لغة واحدة"قاعدة 

ويحتاج طفلك في كثير من قليل  جدا  خارج المنزل  إالّ  تُستَخَدم إحدى اللغتين في الحديثال  عندما لهذا أهمية كبيرةو .اللغتينكلتا في  الكافية 

نها مع أفراد امن تحديد اللغة التي تستخدم ا، والدي الطفل، ال بد لكمأنتماو . كلتيهمايستطيع استخدام ستماع إلى اللغتين، لكي إلى االاألحيان 

األولى  استخدام لغتكمإلكما إحدى اللغتين بطلقة، فمن األفضل  ا تتحدثانرا أنه إذا لم تكونوتذكّ . األسرة ومع األشخاص الذين يأتون لزيارتكم

 .فقط



هل ينبغي أن أبدأ التحدث معه باللغة اإلنكليزية في ف التي تدّرس باللغة اإلنكليزية، المدرسة الذهاب إلى مركز الرعاية النهارية أوبطفلي بدأ 

 ستخدام لغتي األولى؟إمن  بدل  المنزل 
 

  لم يستخدموها األولى وفهمها ما باللغة تحدثية الكيففاألطفال ينسون . مع طفلك األولىستمر في التحدث بلغتك ، إكلّ 

 .في المنزل

؟أن يختلط عليه األمرهل يمكن أن يسبّب تعليم لغتين تأخر طفلي في التعلم أو    
 

 التحدث بلغتين بنجاح أثناءفي األطفال  ينجحأنحاء العالم،  جميعفي ؛ فأكثر من لغة واحدة أن يتعلّم الطفل  لدماغن يمك. كل

 .بها غيرهم من األطفال يتعلّمبالسرعة ذاتها التي  الكلميتعلمون لغتين يتعلمون  نوفي واقع األمر، فإن األطفال الذي. نموهم

 تعلّم أكثر من لغة؟ فوائدهي ما 
 

األطفال الذين في المدرسة؛ ف يساعد في التطور اللغوي المعقد، ومهارات القراءة والكتابة م أكثر من لغة يمكن أنر الدراسات أن تعلّ ظه  تُ 

 .والقواعد النحوية في وقت أبكر األنماط الصوتية ويتعلمون ون عددا  أكبر من الكلماتيعرف يتعرضون للغتين

 ماذا عن تعلّم لغة ثالثة أو رابعة؟و
 

يصبح  حتى يومهم من%  33إذ تظهر األبحاث أن األطفال بحاجة إلى سماع لغة جديدة ما ال يقل عن . بإمكان األطفال تعلّم أكثر من لغتين

لكي  سنوات كثيرةالطفل  وقد يستغرق. كثيرا  بشكل كافييتعرض لها لم ولكن ال يتكلمها إذا  ويمكن أن يفهم الطفل لغة.  ستخدامهاإكانهم إمب

 .يتعلم لغة ثالثة أو رابعة

 أفعل؟ أن ليعماذا ينبغي ، فأستخدم لغتي األولى مع طفلي لكنه يجيبني باللغة اإلنكليزية
 

قرأ إ. ستماع طفلك إلى لغته األولى يساعده على تعلّمهاإذ إن مجرد إ. باللغة اإلنكليزية في التحدث بلغتك األولى، حتى وإن أجابك الطفل ستمر  إ

مثل،  -لغتك األولىبوالعب ألعابا  .القصة بلغتك األولى اإلنكليزية، وسمِّ الصور واحك  حتى وإن كانت مكتوبة باللغة  -بلغتك األولى كتبا  

قم بتنظيم فعاليات معينة أو نزهات ترفيهية مع  . في الباصويمكن أن تمارس هذه األلعاب في السيارة أو. األلعاب المعروفة لألطفال في ثقافتك

 !.إجعله أمرا  ممتعا   .في المجتمع المحليباللغة األولى وإبحث عن برامج لألطفال . أفراد أسرتك بلغتكم األولى

 ؟في هذا التأخرهل التحدث بلغتين يزيد . اللغة/في النطق من التأخرطفلي يعاني 
 

غير أنهم . إذا استمعوا إلى لغتين اللغوي، تزداد معاناتهمتأخر الليس هناك دليل على أن األطفال الذين يعانون من التأخر في النطق أو . كل

 .يصادفون الصعوبات ذاتها من حيث النطق واللغة في كلتا اللغتين

 تعلّم اللغة؟على  األطفال ما هي الستراتيجيات التي  تساعد
 

 أثناء الكلم اإليماءاتالحركات و ستخدامإ. 

 يوميا   ةالمستخدموالكلمات  البسيطة ستخدام الكلماتإ. 

 الكلمات الهامة إبراز. 

 قصيرةبسيطة و ملجُ ستخدام إ. 

 التحدث ببطئ. 

 التكرار فالتكرار ثم التكرار. 

 التحدث عن الوقت الحاضر. 

 تحديد مواعيد لطفلك لكي يعلب مع األطفال اآلخرين.  
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