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Die Senatorin  für Kinder und Bildung  Freie Hansestadt Bremen   ي فتقام دورات الدعم اللغوي في روضة األطفال في مجموعات صغيرة. والهدف من ذلك هو دعم األطفال بأفضل طريقة ممكنة لمزيد من التطوير  معلومات عن الدعم اللغوي ذهب ي مهاراتهم اللغوية قبل التحاقهم بالمدرسة. والموظفون المسؤولون عن الرد على استفساراتكم هم المربيات والمربون في روضة األطفال التي د معرفتها. نإّن فهم الكلمات هو َشرط الستعمالها الخاص (الثروة اللغوية الفّعالة/المستعملة)، ألنه ال يمكن استعمال كلمة بالمعنى الصحيح، إال ع  الكلمات. تـُذكـر في هذا اإلمتحان أشياء، أعمال وصفات يجب بخصوصها اختيار الصورة الُمناسبة لها من مجموعة من الّصور. يُسأل َمعرفة وفهم     ) فهم الكلمات (الثروة اللغوية السلبـية/الغير مستعملة) 1    للغة" يتم فحص ثالثة مجاالت ُمختارة للقدرات اللغوية:  -سيتو –في "امتحان  )Citoمعلومات عن اختبار سيتو (    ضرورًيا. وبالتالي يرجى مالحظة أن الدعم اللغوي الذي يتم تقريره عند الحاجة لن يحل محل العالج اللغوي الخاص بعملية النطق.غوي ال يتوافق االختبار اللغوي مع أي تشخيص طبي أو أي تشخيص خاص بالنطق، يمكن من خالله تقرير ما إذا كان العالج الل  إليها أبناؤكم. داخ  نودل) أو ُمتساويتان في السمع (على سبيل المثال: –تـُلفـَظ في هذا اإلمتحان دائماً كلمتان إما ُمتـشابهتان في الّسَمع (على سبيل المثال: نادل      تميـيز اللفظ والنطق (المعرفة والفهم الصوتي)) 3     األشكال (على سبيل المثال: أكبر / أصغر) وكذلك عن األلوان وعن األشكال. وتـحصل اإلجابة على أساس اختيار الّصور الُمناسبة للسؤال. هذا اإلمتحان عن األوضاع الَمكانية (على سبيل المثال: أمام / خلف)، عن المرور الزمني (على سبيل المثال: قبل / بَعد) وعن ُمقارنة  يُسأل في     فهم الجوهر)) فهم معنى الكلمة (اصطالحات 2    إن الثروة اللغوية الفّعالة والسلبـية مرتبطتان معاً أشد اإلرتباط.              9  9  20        الصوتي   المعرفة والفهم   28  24   46      الجوهر  اصطالحات فهم   28  25   45        الثروة اللغوية السلبية  أشهر 9سنوات و 5  شهر حتى 10سنوات و 4  أشهر 9سنوات و 4  أشهر حتى 3سنوات و 4  القيم الحدّية    األقصى   عدد النقاط      مجال اإلمتحان      :مجاالت اإلمتحان والقيمة الحدّية بخصوص بـيان المستوى اللغوي لدى المجموعتين في السن    لألطفال. الهدف منها هو ُمساندة األطفال قبل دخولهم المدرسة في تـنمية قدراتهم اللغوية على أحسن وجه. ة اللغوية. تـحدث ُمساندة التـنمية اللغوية بمجموعات صغيرة في الروضة اليومية تكون تحت الحدّ الُمقرر للسن تُعلل ضرورة ُمساندة التـنميللغة" عدد محدد لألسئلة التي يجب أن تكون اإلجابة عليها صحيحة. إن عدد النقاط المحصلة والتي  -سيتو -لكل مجال من مجاالت "امتحان     إن القدرة على تميـيز األصوات هي شرط ُمهّم لتعلم القراءة والكتابة فيما بعد.     داخ). الوظيفة هنا هي سماع ذلك (متساوية / غير متساوية)  –


