
شود. مندی کودک از پشتيبانی زبانی نقطه ضعف محسوب نمینتيجه ارزيابی زبان پيش از ورود به دبستان تاثيری بر حضور کودک در مدرسه ندارد. بهره  بدون تاثير بر حضور کودک در مدرسه   برمن  شهر هانزی  رايگان  ويژه کودکان و آموزش   سناتور مونث برای کودکان  Citoيابد.  در ابتدای پايه اول، آزمون زبان ای بر زبان وجود دارد و پشتيبانی زبانی در صورت لزوم ادامه میدر پايه اول تاکيد ويژه    شود. کند و بهتر برای حضور در مدرسه آماده میبرعکس، کودک بدين ترتيب حمايت بيشتری دريافت می های زبانی کودکان پيش از ورود به دبستان است.  مربيان زن شود. هدف حمايت از رشد بهتر توانايیهای کوچک در مهدکودک ارائه میپشتيبانی زبان در گروه  برنامه پشتيبانی زبان به کمک سناتور مونث کودکان و آموزش.   کنند.دبستانی نيز در اين آزمون شرکت می-شود. کودکان بدون نتيجه آزمون پيشکننده در برنامه پشتيبانی زبان تکرار میشرکت سند  Cito. بنابراين، توجه کنيد که نتيجه آزمون زبان نمی شودبررسی  Citoی با گفتار درمانی (رفع مشکالت گفتار و تلفظ) با آزمون لزوم پشتيبان توضيح:    و مرد مهدکودک پاسخگوی شما خواهند بود. شود و کودک بايد افعال (مانند خنديدن و نوشتن) را با تصوير مناسب از نام اشيا (مانند مداد و خودرو) ذکر می ينی (واژگان منفعل):های عدرک واژه   بر سه توانايی زبانی برگزيده متمرکز است: Citoآزمون زبان   در يک نگاه CITOآزمون زبان    شود. ضرورت گفتار درمانی محسوب نمی ه بشرط استفاده درست (واژگان فعال) است زيرا واژه فقط در صورتی ها (واژگان منفعل) پيشای از تصاوير مرتبط کند.  شناختن و فهميدن واژهمجموعه ند پذير (ماندار (مانند پيش/پس) و نيز مشخصات مقايسه-ها به رنگ، شکل، عدد، موقعيت (مانند جلو/عقب) و فرآيندهای زمانپرسش درک عبارات انتزاعی:    شود که فهميده شود. صورت معنادار به کار برده می ).  Dach – Dach) دارند يا يکسان هستند (مانند Nadel – Nudelشوند که يا صدای مشابه (مانند دو واژه بيان می تشخيص صدا (شناخت آوايی):   شود.شود.  پاسخ با انتخاب تصوير داده میبزرگتر/کوچکتر) مربوط می     10  9  9  20  شناخت آوايی  36  28  24  46  عبارات   انتزاعی    36  28  25  45  واژگان منفعل  ماه. 11سال؛  6    ماه تا  10سال؛  5    در زمان تست    سن جاری   ماه 9سال؛  5  ماه تا 10سال؛  4  در هنگام آزمون   سن جاری   ماه 9سال؛  4  ماه تا 3سال؛  4  در هنگام آزمون   سن جاری  امتيازحداکثر تعداد   حوزه آزمون  مقدار امتياز متناسب با سن      ای نياز خواهد داشت.بر حسب سن، کودک بايد امتياز معينی را کسب کند. اگر کودک اين امتياز را کسب نکند، به پشتيبانی زبانی ويژه   . است شرط مهمی برای يادگيری روش خواندن و نوشتن در آيندههای صوتی پيشتوانايی تشخيص دادن تفاوت کودک بايد آنها را بشنود (مشابه/نامشابه).


