أُقَ ّوي لُغَتي العَ َر ِبيَّة!
التسجيل في اللغة العربية "لُغَةُ األصل"
األهل األ ِع ّزاء,
كل لغة هي ك ٌ
نز بحد ذاته.
والكنز المميَّز هو لغة المرء األصلية أو لغة
العائلة .وهذا هو الحال في برلين فإن اللغة السائدة
عند العديد من العائالت العربية هي اللغة العربية.
والجدير بالذكر أن اللغة والثقافة العربية هما جز ٌء
أساسي من هوية األوالد .لهذا فإن تطوير المهارات
في اللغة العربية أو لغة األصل له أهمية كبيرة في
تنمية شخصيتهم ويساعد بذلك التلميذات والتالميذ
أيضا على تعلم سائر اللغات اإلضافية .لذلك سنقدم
عرض جديد لتدريس اللغة العربية كلغة األصل في
مدرستنا .مع النموذج المرفق ,تستطيع أن تقوم
بتسجيل ولدك.

متى وأين يتم إجراء الدروس في اللغة العربية
"كلغة األصل" ؟
تبدأ الدروس في "العربية  -لغة األصل" كعرض
على التالميذ في الصفوف من األول إلى السادس.
يتم تقديمها من قبل مدرسين من والية برلين,
وتكون متممة للدروس النظاميَّة,
هي مجانية ومح َّددة في ساعتين دراسيتيْن أسبوعيا.
التسجيل هو ط ْوعي .ولكن بعد التسجيل يصبح
الحضور إلزاميا .وهذه المساهمة س ْوف تس َّجل في
شهادة عالمات التلميذ.
إلنشاء المجموعة الواحدة يتوجب ما ال يقل عن 12
تسجيال.

ماذا يتعلم التلميذات والتالميذ؟
ستبْنى دروس اللغة العربيه لغة األصل ,على
المهارات اللغوية الشفهية والمكتوبة لألوالد باللغة
العربية وتطورها بشكل منهجي.
ي يتض َّمن خمسة عناوين
يوجد منه ٌج دراس ٌ
لمواضيع رئيسية:
)1أنا وعائلتي)2 ,المدرسة والحياة اليومية,
)3الطبيعة والبيئة)4 ,بيئتي الثقافية)5 ,عالم لغة
األصل.
ومن خالل العديد من الحوافز واألنشطة اللغوية
يتعلَّم األوالد بشكل أفضل الت َّحدث واإلخبار باللغة
العربية .وأيضا يتعلمون قراءة النصوص وكتابة
النصوص القصيرة الخاصة بهم في مناسبات
مختلفة.
***************
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الرجاء تسليم استمارة التسجيل حتى تاريخ......

