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ELTERNINFORMATION 

 اطالعات والدین

 

Sprachförderung im Alltag & zu Hause 

 زبان در زندگی روزمره و خانه ءارتقا

MIT FOKUS AUF MIKA-D 

 MIKA-Dبا تمرکز بر 

 نسخه کوتاه

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 نآماده برای رفت »
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 بررسی اجمالی:

 مقدمه             

 همراه با سرگرمی Wسواالت  –پنهان و داستانهای تصویری  تصاویر .1

2. MIKA-D چیست؟ 

  پنهان و داستان تصویریضمیمه: تصویر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 Vorwort  

  مقدمه

 

می خواهیم نکاتی در مورد چگونگی ارتقاء زبان با فرزند خود به  ،با استفاده از این برگه اطالعات

به شما ارائه دهیم. کودکان با سرگرمی و بازی بهتر می آموزند! اغلب روش بازی و سرگرم کننده 

  .آنها حتی متوجه یادگیری خود نمی شوند

 

 

از تمرین و یادگیری اوقات خوبی را در کنار هم بگذرانید. به جای اینکه همه کارها را سعی کنید 

نگاه کنید( ممکن  1به نکته ) W کم کم مراحل تکی را امتحان کنید. سواالت د،یک باره انجام دهی

ر یک دنباله خنده دا ،سواالت خنده دار یا سواالت شوخی باشد. به عنوان مثال ،است به عنوان مثال

 .(نگاه کنید 1می تواند برای یک داستان تصویری اختراع شود )به نکته 

 

 بدهید!لذت و راحتی خالق باشید و به خود و فرزندتان اجازه 
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1.WIMMELBILDER & BILDGESCHICHTEN 
 

       W-Fragen mit Spaß 

 تصاویر پنهان و داستانهای تصویری .1

   همراه با سرگرمی Wسواالت     

 

تصاویری با وقایع بسیار زیاد هستند. این بدان معنی است که چیزهای زیادی  ،تصاویر پنهان

 !برای فرزندان شما وجود دارد که درچنین عکس هایی کشف می کنند و می گویند

 

 ازه فقط یکباراجاست که  این مهم قرار می گیرد، تشویق موردبنابراین صحبت کردن نیز

 .کندتعریف و صحبت  فرزندتان دهید

 .سواالت حا  اصطال می توانید با سواالت از فرزندتان حمایت کنید " W "،  که به آن        

کودک خود را به گفتن  W خوب است. با سواالت ،نیز گفته می شود " سواالت باز"

 .موارد بیشتر دعوت می کنید

  کودکان معموال   ،می گویندنیز بله/خیر"  "سواالت که به آنها، سواالت بسته" "در مورد 

  .به سادگی با "بله" یا "نه" پاسخ می دهند

 

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

 

همچنین برای تقویت زبان عالی هستند. فرزند شما می تواند سعی کند داستان داستانهای تصویری 

به کودک  Wرا به ترتیب صحیح تنظیم کند و داستان را بازگو کند. باز هم می توانید با سواالت 

 خود کمک کنید. ما یک داستان تصویری را برای اطالعات شما ضمیمه کرده ایم.
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 2. WAS IST MIKA-D?   

MIKA-D .2 ؟چیست 

MIKA-D ابزار اندازه گیری برای تجزیه و تحلیل مهارت آلمانی" است و آزمونی است که  مخفف"

کودکانی که به چندین زبان صحبت می کنند باید در صورت لزوم قبل از شروع مدرسه در آن 

 .شرکت کنند

 آلمانی دنبال کند؟س را به زبان این آزمون باید نشان دهد: آیا فرزند من می تواند درو 

  دقیقه طول می کشد. 30تا  20آزمون 

  یک دانش آموز معمولی"بعد از نتیجه آزمون تصمیم گرفته می شود که آیا کودک به عنوان" 

 به مدرسه می آید."یک دانش آموز فوق العاده" یا 

 " کالس آموزشی یا دریک آموزش اصالح آلمانی دانش آموزان فوق العاده" در یک دوره

 .شرکت می کنندح آلمانی اصال

 باید درپایان ترم دوباره آزمون بدهد ،اگر کودکی به عنوان "فوق العاده" طبقه بندی شود. 

  سال در طبقه بندی "فوق العاده" قرار گیرد 2کودک ممکن است حداکثر تا. 

  

Wie sieht der MIKA-D Test aus? Was erwartet mein Kind? 

  است؟ فرزند من چه انتظاری دارد؟ چگونه MIKA-Dآزمون 

 

پرسیده می شود. اگر کودک شما از  تصویر پنهاندر مورد یک  W از کودکان سواالت MIKA-D در

 .می داند چه کاری انجام دهد MIKA-D در آزمون ،آشنا است W قبل با تصاویر پنهان و سواالت

بخواهید تصاویر را توصیف کنند و از کودکان .وجود دارند  MIKA-Dنیز در  داستانهای تصویری

 در مورد آنها چیزی بگویند. این کار را می توانید در خانه نیز انجام دهید.

 

MIKA-D اما نگران نباشید ،یک آزمون است! 

 ا  شما مطمئنکودک  در این آزمون کودک نیازی به نشستن ساعتها و به خاطر سپردن چیزها ندارد.
می تواند بعضی چیزها را انجام دهد و شما می توانید بعضی دیگر را به طور سرگرم کننده تکرار 

 .و تمرین کنید
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WEITERE INFORMATION 

 اطالعات دیگر

 

" را به عنوان یک MIKA-Dهمچنین می توانید بروشور کنونی ما "ارتقا زبان در خانه با تمرکز بر 

 ما پیدا کنید:دانلود رایگان در صفحه اصلی 

www.verein-startklar.at 

 

 :به وبالگ ما مراجعه کنید ،برای نکات و مطالب بیشتر درباره پشتیبانی زبان

www.sprichundspiel.org 

 

 و آموزش زبان را می توانید دراینجا پیدا کنید: MIKA-Dاطالعات بیشتر درمورد 

https://www.bifie.at/mika-d/ 

https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2019/02/MIKA-

D_Linguistische_Grundlagen.pdf 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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