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  آزمون ارزیابی زبان یک سال پیش از ورود به دبستان 
  

ودکان کدر برمن، همه .  برای کسب موفقیت در مدرسه، الزم است که کودک بتواند تا سن معینی به خوبی به زبان آلمانی صحبت کند و این زبان را بفهمد

ودک به اگر ک. با این به اصطالح ارزیابی زبانی، میزان پیشرفت زبانی ارزیابی میشود.  یک سال پیش از ورود به دبستان در آزمون زبان شرکت میکنند

 .  رداری برمن میپردازدهزینه آزمون زبان و آموزش زبان را شه. کمک نیاز داشته باشد، در سال پیش از ورود به دبستان از آموزش زبان بهرهمند میشود
  

  

  از چه فرآیندی استفاده میشود؟
  

 :  سه زمینه ارزیابی میشود Citoبا آزمون زبان . Citoآزمون زبان 
  

عهای مجموبیان میشود و تصویر سازگار باید از بین ) خندیدن، نوشتن(و فعل ) مانند مداد، خودرو(تعدادی شیء  ):واژگان منفعل(آشنایی با واژگان خاص 

استفاده معقول از یک واژه فقط با . است) واژگان فعال(شرط استفاده درست از آنها ) واژگان منفعل(شناختن و فهمیدن واژهها . از تصاویر انتخاب شود

 . فهمیدن آن امکانپذیر است
  

مانند (و نیز مشخصات مقایسهپذیر ) پس/مانند پیش(دار -و فرآیندهای زمان) عقب/مانند جلو(رنگ، شکل، عدد، موقعیت  :فهمیدن عبارات انتزاعی

 .  کودک باید پاسخ را با انتخاب تصویر سازگار ارائه کند.  مورد سوال قرار میگیرد) کوچکتر/بزرگتر
  

 – Dachمانند (هستند دارند یا یکسان )  Nudel –Nadelمانند (دو واژه با صدای بلند بیان میشوند که یا صدای مشابه  ):آگاهی آوایی(تشخیص صدا 

Dach .(در زمان یادگیری خواندن و نوشتن در مدرسه، کودک باید بتواند صداهای مشابه را تشخیص دهد.  کودک باید تفاوت صوتی را تشخیص دهد.  
   

  

  چه کسانی شرکت میکنند؟
  

 .  در برمن وارد مدرسه ابتدایی میشوند 2021همه کودکانی که در سال 
  

  

  چگونه برگزار میشود؟ Citoزبان آزمون 
  

دقیقه زمان میبرد و در مدرسه ابتدایی برگزار  25شرکت میکنند. این آزمون حدود  Citoکودکان با نظارت مربی با رایانه در آزمون زبان 

 میشود.  
  

برای جلوگیری از مختل شدن تمرکز کودکان، به آنها . ، دلقک کوچک، کودکان را به عنوان نماد رایانهای در مدت آزمون زبان همراهی میکند«پریمو»

ه برخی کودکان به درستی نمیدانند ک. الزم است که آنها از ماوس استفاده کنند. کودک باید پاسخ را با انتخاب تصویر سازگار ارائه کند.  هدفون داده میشود

پیش از شروع آزمون، از طریق بازی به کودک آموزش داده میشود و امکان تمرین  .ولی این واقعاً مشکلی ایجاد نمیکند. چطور باید از ماوس استفاده کنند

 . تجربه نشان داده است که کودکان این مهارت را به سرعت و بدون مشکل میآموزند. کار کردن با ماوس برای کودک فراهم میشود
   

  

  آیا شرکت در آزمون ارزیابی زبان اجباری است؟
  

کودکان ملزم به گذراندن آزمون زبان در سال پیش از ورود به مدرسه هستند. کودکان در صورت لزوم باید در دوره بله. در برمن، همه 

 از قانون آموزش و پرورش برمن ذکر شده است.   36§آموزشی شرکت کنند. این الزام در بند 
  
  



  وجود دارد؟  Citoچه جایگزینی برای آزمون زبان 
  

کرد. شما باید درخواست این گزینه را به  Citoتشخیصی را جایگزین آزمون زبان -که گزارش به اصطالح زبانیاین امکان وجود دارد 

) ارائه کنید. مسئولیت پرداخت هزینه مرتبط بر عهده خود Senatorin für Kinder und Bildung« (سناتور کودکان و آموزش»

 ) Senatorin für Kinder und Bildung« (ناتور کودکان و آموزشس»شماست.  اطالعات بیشتر را میتوانید در صفحه اصلی 

 )www.bildung.bremen.de( بیابید. 
  
  

  آیا نتیجه آزمون بر روی حضور کودک در مدرسه ابتدایی تاثیرگذار است؟ 
  

دوره آموزش نقطه ضعفی برای او محسوب شرکت کودک در . نتیجه آزمون ارزیابی زبان هیچ تاثیری بر حضور کودک در مدرسه ابتدایی ندارد. خیر

 . برعکس، کودک بدین ترتیب حمایت بیشتری دریافت میکند و بهتر برای حضور در مدرسه آماده میشود. نمیشود

  

  


