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  تقييم اللغة قبل عام واحد من التسجيل في المدرسة
  

عام من تسجيلهم  طفال قبلمن المهم أن تستطيع فهم اللغة األلمانية وتحدثها بشكل جيد لكي تستطيع التعلم في المدرسة بنجاح. وفي مدينة بريمن يُشارك جميع األ

يحصلون  لى الدعم، فإنهمفي المدرسة في اختبار لغوي. وعن طريق هذا االختبار اللغوي لتحديد المستوى يتم التأكد من القدرات اللغوية. إذا كان األطفال بحاجة إ

 تبار اللغة وعملية الدعم اللغوي الالزمة. على دعم لغوي في العام السابق اللتحاقهم بالمدرسة. تتحمل مقاطعة مدينة بريمن مصروفات اخ
  

  

 ما هي الطرق التي يتم استخدامها؟ 
  

 يتم فحص ثالثة مجاالت:  Citoعن طريق االختبار اللغوي . Citoاالختبار اللغوي 

  

ين ) ويجب اختيار الصورة المناسبة للمصطلح من بيتم ذكر أشياء (مثل قلم، سيارة) وأنشطة (مثل الضحك، الكتابةفهم كلمات بعينها (الثروة اللغوية الكامنة:) 

كل فعّال كن استخدام أي كلمة بشسلسلة من الصور. معرفة الكلمات، وفهمها (الثروة اللغوية الكامنة) تعُد شرًطا لالستخدام المناسب (الثروة اللغوية الفعاّلة). ال يمُ 

 إن كانت غير معروفة . 
  

حول األلوان، واألشكال، واألعداد، وظروف المكان (مثل أمام/ خلف) وظروف الزمان (مثل قبل ذلك/ بعد ذلك) وكذلك حول يتم السؤال فهم المعاني المجردة: 

 الصفات المقارنة (مثل أكبر/ أصغر) من. يُجيب األطفال باختيار الصورة المناسبة. 
  

" وتعني معكرونة) أو Nudelو" -" وتعني إبرة Nadel(على سبيل المثال" يتم ذكر كلمتين تبدوان متشابهتين اختالفات نطق الكلمات (الوعي الصوتي:) 

مظلة). ويكون المطلوب هو سماع الفروقات الواضحة. ومن المهم لتعلم القراءة والكتابة في المدرسة أن  -" وتعني سقفاً Dachمتشابهتين (على سبيل المثال" 

 يستطيع الطفل تحديد اختالفات النطق. 
  

  

  

  يُُشارك؟ من الذي
  

 . 2021جميع األطفال الذين يتوجب عليهم ارتياد المدرسة في بريمن عام 
  

  

  اللغوي؟ Citoكيف يتم إجراء اختبار 
  

دقيقة، ويتم عادة في  25اللغوي عبر الحاسب اآللي في أثناء تواجد إشراف تربوي. يستغرق االختبار حوالي  Citoيقوم األطفال بإتمام اختبار 
 المدارس االبتدائية. إحدى 

  

 األطفال بوصفه شخصية الحاسب اآللي طوال االختبار اللغوي .ولكيال يتم إزعاج األطفال، فإنهم يرتدون سماعة رأس أثناء االختبار . Primoيرافق المهرج 
بعض األطفال لديهم خبرة محدودة أو ليست لديهم خبرة يُجيب األطفال باختيار الصورة المناسبة. ولذلك من الضروري استخدام الفأرة الخاصة بالحاسب اآللي. 

ُمكنهم للعب، ومن ثم يعلى اإلطالق في التعامل مع فأرة الحاسب اآللي. ال يُعتبر ذلك أمًرا ضرورياً. قبل بداية االختبار يتم التقرب إلى األطفال عن طريق ا

 ألطفال. تؤكد الخبرة أن األطفال يتعلمون التعامل معها بسرعة شديدة ودون مشاكل . التدرب على استخدام الفأرة الخاصة بالحاسب اآللي الُموجهة إلى ا
  

  

  هل المشاركة في اختبار تحديد المستوى اللغوي إلزامية؟
  



حدى إ نعم. في مدينة بريمن، جميع األطفال ُملزمون بإتمام اختبار لغوي قبل التسجيل في المدرسة، وعند الحاجة يكون عليهم المشاركة في
 من قانون االلتحاق بالمدرسة في مدينة بريمن.  36عمليات الدعم. يتم تنظيم هذا اإللزام في الفقرة 

  

  

  اللغوي؟ Citoما هي البدائل المتوفرة الختبار 

  

دى اإلمكانية ل اللغوي بالخضوع لما يعرف بالتشخيص اللغوي. يجب عليك تقديم طلب خاص بهذه Citoيُمكن استبدال المشاركة في اختبار 
 عضوة مجلس الشيوخ لألطفال والتعليم. أنت من تتحمل مصروفات ذلك. ستجد المزيد من المعلومات على الصفحة الرئيسية لعضوة مجلس 

  .)www.bildung.bremen.de( الشيوخ لألطفال والتعليم 
  

  

  

  هل لنتيجة االختبار تأثير في التحاق طفلي بالمدرسة؟
  

ك فإنه يحصل على لال. ليس لنتيجة االختبار أي تأثير في التحاق طفلك بالمدرسة. لن يتعرض طفلك ألي آثار سلبية إذا كان يحصل على دعم لغوي. وفي مقابل ذ

 يتم إعداده لاللتحاق بالمدرسة بشكل أفضل. قدر إضافي من الدعم، ومن ثم 
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