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أيها األولياء
يتم منذ عدة سنوات تقدمي دروس لبعض اللغات األم يف مقاطعة
هاينسربج .
نود إبالغكم هبذه الورقة املطوية عن العرض واإلجابة لبعض أسئلتكم
احملتملة  ،وسنكون حتت تصرفكم ألي سؤال آخر ويف أي وقت .

 د .هيلدجارت هوسرتباخDr. Hildegard Hosterbach

 هاينس هوفمانHeinz Hoffmann

معلومات عامة

لماذا يجب على التلميذ/ة تعلم اللغة األم ؟

 تعليم اللغة األم هو عرض جمان جلميع أقسام التعليم

تعلم اللغة األم تجعل التلميذ/ة ...

اإلبتدائي والثانوي األول يف املدرسة لكي يتمكن أثناء



تعزيز هويته اخلاصة .

تطوره على عدة لغات .



تعلم اللغة األم نطقاً وكتابة .

 يتم التسجيل يف سكرتارية املدرسة اليت يزورها



سيتم دعم التلميذ/ة بقدرات لغوية إضافية .



سيتمكن التلميذ/ة من تعزيز قدراته على التفاعل بني

التلميذ/ة  ،ومن هنا يتم إمتام التسجيل .

الثقافات .

 التسجيل هلذه السنة الدراسية مرتبط بـ :



 -إلزام احلضور يف الفصل الدراسي .

وكذلك حساسته وإهتمامه للغات يف كل مراحله التطورية .



وكذلك لغات أخرى وبسرعة ز



يف هناية املرحلة الثانوية األوىل ميتحن التلميذ/ة يف اختبار

 يتم تقييم اجملهودات املقدمة يف درس اللغة األم
وتسجيلها يف الشهادة املدرسية  ،كما حيصل الطالب
على شهادة حضور الدرس .

باللغة األم  ،وتكتب النتائج يف شهادته املدرسية


الوظائف التطبيقية .

 لغة األم هي لغة الدرس .
 ال تُقدم دروس اللغة األم يف العطل املدرسية .

الشروط :
 جيب على التلميذ/ة فهم اللغة األم اليومية .
 جيب على التلميذ/ة على األقل النطق ببعض اجلمل
القصرية باللغة األم .

كما يتستفيد التلميذ/ة من إمكانات كثرية عند البحث عن

متى يكون درس اللغة األم ؟


تقدم الدروس يف فرتة ما بعد الظهر  ،وعدد ساعاهتا 5-3

ساعات أسبوعياً .
 وهذا باإلضافة إىل التدريس باللغة األملانية .
 إستثناء مبدرسة هوكل هوفن  : Hückelhovenهنا ميكن
تدريس اللغة الرتكية كلغة أجنبية ثانية .

