
في المنزل اللغة العربية تباعها الستخدامباعشر نصائح يوصى   

 

 . 1 تحدث أنت وأفراد عائلتك بلغتكم العربية قدر المستطاع وشجع أفراد عائلتك على ذلك دوما.

ص على أطفالك القصص التراثية والق على مسامعهم القصائد واألبيات الشعرية وانقل لهم الحكم المتوارثة وحدثهم ق

 عائلتك وثقافتك وتاريخك الذي تنتمي إليه.عن 
2. 

بطاقات التهنئة والرسائل التقليدية ورسائل البريد االلكتروني والرسائل النصية التي ترغب اكتب أنت وأطفالك معا 

عندما تستخدم وسائل التواصل االجتماعي  وذلك باللغة العربية,وشارك أطفالك أيضابإرسالها لعائلتك وأصدقائك 

بصحبة أبنائك  ءصدقااألهل وألزيارة اب وعليك اصطحاب ابنائك لدى قيامك المختلفة للتحدث مع اهلك وأصدقائك 

 إن أمكن.

3. 

بعضها  جميع الكلمات أو وا معاواقرأ المرافقة للنصإلى الصور  ا  ريشباللغة العربية كل يوم و مأبنائك كتبا  برفقةاقرأ 

 لغتين.الالكتب مكتوبة ب هذهويفضل أن تكون 
4. 

 كتبات ويستحسن أن تنتقيالم من  أو االنترنتأو التلفاز  من سواء باللغة العربية أطفالك برامج أو أفالممع شاهد 

 االنجليزية(من العربية إلى برامج وأفالم  مترجمة 
5. 

 اللغةوذلك باستخدام  والكنائسأوالمساجد أهم  األندية  تلك التي توكل ل ساعدة أبنائك في إتمام واجباتهم المدرسية أو

 .العربية
6. 

 

 .7 عربية.غن مع أطفالك أغان 

عب للاو  ع للموسيقى العربيةااستمتع مع أطفالك باالستم
 باللغة العربية. ينتحدثمتقليدية  األعابمعهم 

8. 

الملصقات والرسوم التوضيحية والحروف  اعمل
 .ألطفالك األبجدية العربية

9. 

 لغتينالن على إجادة قادري بأنهموضح ألطفالك 
 في نفس الوقت. والثقافتين

10 . 

تذكر:و  

 • يساعد أطفالك على النجاح في المدرسة وفي الحياة العملية مستقبال.أن التحدث بلغتك أو لغاتك في المنزل س

 • داخل المنزل.  بين اللغتين من الطبيعي أن يقوم ابنائك بالدمجه نأ

 • .استخدام اللغة العربيةمتنع أطفالك عن إن إطلب المساعدة من أهلك وأصدقائك وأساتذتك أ 

نضمام لمجموعة بهدف ممارسة اللغة يعد من أسهل السبل للتحدث بلغتك قدر اإلمكان. وعليه, ينصح أن إن اإل
أطفالك في النشاطات المجتمعية أوان تنشئ مجموعة خاصة بممارسة اللغة عن طريق اللعب أو أن  تشارك أنت و

تنضم إلى المجموعات الثقافية أو المدارس واألندية المحلية لتحقيق ذالك الهدف ) يمكن إيجاد مثل تلك المجموعات  
 أو إنشائها بواسطة االنترنت (.

• 
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