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ELTERNINFORMATION
معلومات الوالدین

Sprachförderung im Alltag & zu Hause
تعزيز استخدام اللغة في الحیاة الیومیة و في المنزل
MIT FOKUS AUF MIKA-D
MIKA-D مع الترکیز علی
Kurze Version
نسخة مختصرة
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ملخص:
مقدمة
 .1أشیاء مخفیة و قصص مصورة – أسئلة  Wمع المتعة
 .2ما هو Mika-D؟
الملحق :الشيء المخفي و قصة الصورة
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Vorwort
مقدمة

من خالل ورقة المعلومات هذه ،نرید أن نقدم لك نصائح حول کیفیة الترویج للغة مع طفلک بطریقة
مرحة و ممتعة .یتعلم األطفال بشکل أفضل مع المرح و األلعاب! عند القیام بذلک ،غالبأ ال یالحظون
أنهم یتعلمون.

القاعدة الذهبیة :یجب أن تکون ممتعة!

حاول تحویل ممارستک و تعلمک إلی وقت رائع معأ .جرب الخطوات الفردیة شیئآ فشیئأ بدأل من
ممارسة کل شيء مرة واحدة .أسئلة  ( Wانظر النقطة )1قد تکون ،علی سبیل المثال ،أسئلة مضحکة
أو أسئلة مزحة .علی سبیل المثال ،یمکن اختراع تکملة مضحکة لقصة مصورة ( انظر النقطة .) 1

کن مبدعأ و اسمح لنفسک و لطفلک ببعض المرح و الراحة أیضا!

Arabisch

1.WIMMELBILDER & BILDGESCHICHTEN
W-Fragen mit Spaß
.1الصور المخفیة و قصص الصور
اسئلة  Wمع المتعة

األشیاء المخفیة عبارة عن صور یحدث فیها الکثیر .هذا یعنی آن هناک الکثیر لیکتشفه أطفالک و
یقولونه في مثل هذه الصور!

 حتی یتم تشجیع التحدث أیضا ،من المهم أن تدع طفلک یتکلم و یتحدث مرة واحدة فقط.
 یمکنک دعم طفلک باألسئلة .ما یسمی" بأسئلة  ،" Wوتسمی أیضأ " األسئلة المفتوحة " ،جید.
مع أسئلة  ، Wتدعو طفلک لیقول المزید.
 في حالة '' األسئلة المغلقة ''  ،والمعروفة أیضأ بأسئلة '' نعم  /ال ''  ,یجیب األطفال عادة
ببساطة علی '' نعم '' آو '' ال ''.

" أسئلة : '' W
WER, WO, WAS, WIE, WOMIT, WARUM, WESHALB, WANN, WEM, WEN

تعتبر قصص الصور أیضأ رائعة في تعزیز اللغة .یمکن لطفلک محاولة ترتیب القصة بالترتیب
الصحیح و إعادة سرد القصة .مرة اخری ،یمکنک مساعدة طفلک في األسئلة  .Wلقد أرفقنا قصة

مصورة لمعلوماتک.
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?2. WAS IST MIKA-D
 .2ما هو MIKA-D؟
یرمز  MIKA-Dإلی '' أداة القیاس لتحلیل الکفاءة باللغة اآللمانیة '' .و هو اختبار یجب علی األطفال
الذین یکبرون و یتحدثون لغات متعددة الخضوع له قبل بدء المدرسة إذا لزم األمر.







یجب أن یظهر االختبار :هل یستطیع طفلي متابعة الدروس باللغة اآللمانیة؟
یستغرق االختبار من  20إلی  30دقیقة.
والنتیجة تقرر ما إذا کان الطفل یآتي إلی المدرسة ک '' تلمیذ عادي '' أو '' تلمیذ غیرعادي ''.
یشارک '' الطالب المتمیزون '' في دورة عالجیة آلمانیة أو في فصل تقویضي آلماني.
إذا تم تصنیف الطفل علی انه '' استثنائی ''  ،فیجب إعادة اختباره مرة اخری في نهایة الفصل
الدراسي.
یمکن تصنیف الطفل علی انه '' استثنائي '' لمدة أقصاها سنتان.

?Wie sieht der MIKA-D Test aus? Was erwartet mein Kind
کیف یبدو اختبار MIKA-D؟ ماذا یتوقع طفلي؟
في  ,MIKA-Dیسأل األطفال أسئلة  Wحول کائن مخفي .إذا کان طفلک بالفعل علی درایة باألشیاء
المخفیة وأسئلة  ،Wفإن  MIKA-Dتعرف ما یجب فعله.
تظهر القصص المصورة أیضأ في  .MIKA-Dاطلب من األطفال أن یصفوا الصور و یخبروا شیئأ
عنها .یمکنک أیضأ ممارسة هذا في المنزل.

 MIKA-Dهو اختبار ,لکن ال تقلق!
في هذا االختبار ،ال یتعین علی طفلک الجلوس لساعات و حفظ األشیاء .یمکن لطفلک بالفعل القیام
ببعض األشیاء و یمکنک تکرار و ممارسة اخری أثناء االستمتاع.
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WEITERE INFORMATIONEN
معلومة اضافیة

یمکنک أیضأ العثور علی کتیبنا الحالی ،ترویج اللغة في المنزل مع الترکیز علی  ، MIKA-Dکتنزیل
مجاني علی موقعنا علی اإلنترنت:
www.verein-startklar.at

لمزید من النصائح و المواد المتعلقة بدعم اللغة ،تفضل بزیارة مدونتنا:
www.sprichundspiel.org

یمکن العثور علی مزید من المعلومات حول  MIKA-Dو دعم اللغة هنا:
https://www.bifie.at/mika-d/
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2019/02/MIKAD_Linguistische_Grundlagen.pdf
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