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كفاءة لغوية وتعليم ، كأساس ألندماج ناجح ورسيع

 تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال هو مشروع مبادرة من
 رؤية تعليمية، التي بدأت بتقديم وتدعيم المشروعات التعليمية. وهذا التطبيق
 اللغوي مصمم خصيصاُ من أجل احتياجات األطفال. ويرجع الفضل في ذلك

لرعاة مجاناٌ، التي تقدم هذا التطبيق ألطفال الالجئين والمهاجرين.
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بدون معرفة لغوية يف دروس اللغة األملانية؟

 تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال يوفر المصطلحات
 اللغوية، لتعليم األساس والمفردات اللغوية للغة األلمانية لغير الناطقين بيها.

 مايقرب من 0041 كلمة وتعبير يتم عرضهم بسهولة وتوطيد. مايسهل على
 األطفال فرصه تعلم اللغة، ولمجتمع جماعي، فاللغة هي مفتاح االندماج في

المجتمع.
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اللغة األملانية �رح ونظام
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إتقان اللغة األلمانية من الشروط األساسية لنجاح األندماج في المجتمع،
فكلما كان البدء بشكل اسرع واكثر موثوقية، كلما زادت فرص التنقل

وعملية اكتساب اللغة والتقدم في الفصول الدراسية.

 تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال ينجز جزء مهم في هذه
 العملية، التلقائية ومستوى التعليم المعتمد لمصطلحات اللغة يضمنون

 االستيعاب وبصورة دائمة، للمجموعة المستهدفة والفئة العمرية للطالب
 وتحفيرهم وتشجيعهم بطريقة بسيطة. هذا التطبيق يوفر عدد مايقرب من

0041 كلمة ومصطلح لغوي في مختلف المجاالت.

بذلك يفتح لكم تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال األبواب،
للفصول الدراسية الرسمية والصداقات والتفاعل األجتماعي.
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 استهداف تعزيز األندماج بسهولة من خالل تطبيق
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تعلم باللعب والترفيه 
ترتيب الصور والكل�ت يدعم ثبات 

املفردات مثالُ: لعبة باريس، لعبة

مغطاه. بكروت  املفضلة   الذاكرة 

  اختيارات
 متعددة

 محددة لإلجابات الممكنة،
 تساعدك في إيجاد اإلجابة

الصحيحة.

فصل المقاطع
 األمثل والمفيدة تقدمها دار
regrebnedliM النشر 

 السلوب المقاطع  في بناء الكلمات
 وتسهيل تعليم القراءة بطريقة

واضحة.

Mildenberger

 إدراك السمع والصور
 الكتابية

 تشغيل تمارين السمع والكلمات على
 اإلدراك السمعي لتعزيزه. هناك
 أمكانية إعاده تكرار اإلصدار

الصوتي.

تعلم الكتابة
 هناك صور إلظهار كيفية

 كتابة الكلمات. يمكنك مقارنة
 إجابتك باإلجابة

الصحيحة.

 المدح
  والمكافأة

 النجاح في التعليم ينبغي
 األحتفال به، لذلك يكون
 المدح مهم. وذلك يجعل

 تعليم اللغة لألطفال
مرح.
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 تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال مقدم بالتعامل مع شريك
 التكنولوجيا yrahplA و6esahp. متطور ومقدم طبقاُ للمنهج التعليمي

 لشريك دار النشر regrebnedliM، وهو دار نشر رائد في أساسيات اللغة
 األلمانية. ودار rebeuH وهي الشركة الرائد ة عالمياُ لمناهج اللغة األلمانية

 لغير الناطقين بها. وبفضل مساندة الرعاة، يكون هذا التطبيق مقدم للتحميل
 مجاناٌ لكل الالجئين والمهاجرون. تطبيق تعليم اللغة يساعد في تعليم اللغات

بشكل سريع وبطريقة فعالة.

 تطبيق ollah 6esahp لتعلم اللغة األلمانية لألطفال يعمل بدون انترنت
 وبدون واي فاي  باستخدام الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية. ( رمز

 استجابة سريعة (SOi/diordnA) ويمكنكم من تعلم اساسيات اللغة بمفردكم
أو مع اشخاص معلمين.
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