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تطبيق
لتعلم اللغة األلمانية

تطبيق التمرن على المصطلحات للمهاجرين
الغير متحدثين للغة األلمانية

اللغة هي األساس ألندماج اجتامعي رسيع
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رؤية تعليمية ،التي بدأت بتقديم وتدعيم المشروعات التعليمية.
وهذا التطبيق اللغوي مصمم خصيصا ُ من أجل احتياجات
المهاجرين الذين ليس لديهم معرفة باللغة األلمانية ويرجع الفضل
في ذلك لرعاة مجاناٌ ،التي تقدم هذا التطبيق مجانا َ.

دون معرفة لغوية يف الدول الناطقة للغة األملانية
يواجهو المهاجرين الذين ال يتحدثوا اللغة األلمانية ،تحديات
وعوائق هائلة .تطبيق hallo
 phase6األلمانية للكبار يوفر
ollah 6esahp
المصطلحات اللغوية ،لتعليم األساس والمفردات اللغوية للغة
األلمانية لغير الناطقين بيها .حيث إنه يقوم بتدريبهم على
المصطلحات المحددة المستخدمة بشكل يومي كبداية لعملية
اإلندماج في المجتمع .ومن خالل الصور والكلمات والجمل
الناطقة التي تقوم بتسهيل عملية التعليم بفاعلية وسهولة  ،بعيداَ
عن لغتهم األم و ليس ضروريا َ معرفتهم للحروف الالتينية.

phase6
hallo
 ollahاأللمانية للكبار
6esahp

تعلم اللغة األلمانية بمرﺡ ونﻅام

األدراك ،الفهم،والنطق
تتيﺢ الصور وخاصية الترجمة مفردات
الكلمات .وتعمل خاصية اإلصدار
الصوتي على تعﺯيﺯ نطق الكلمات.
إدراك السمع والصور
يمكنك تشغيل تمارين السمع
والكلمات على اإلدراك
السمعي لتعﺯيﺯﻩ حتى في
حالة عدم درايتك للحروف
الالتينية.
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اختيارات متعددة
اختيارات محددة لﻺجابات الممكنة،
تساعدك في إيجاد اإلجابة الصحيحة.

تعلم باللعﺏ والترفيه
ترتيﺏ الصور والكلمات يدعم ثبات
المفردات مثالُ :لعبة باريس ،لعبة الذاكرة
المفضلة بكروت مغطاﻩ.

تعلم الكتابة
هناك صور وجمل تحمل فراﻏات إلﻅهار
كيفية كتابة الكلمات لتسهيل طريقة الكتابة.
يمكنك مقارنة إجابتك باإلجابة الصحيحة.

المدﺡ والمكافﺄة
تطبيق phase6 hallo
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مرﺡ ومشجع من خالل
إعطاءﻩ للمتعلمين المراجعة
والمدﺡ كمكافﺄة لهم.

ﻗاموس المصطلحات
ﻗاموس المصطلحات يمكن المتعلمين من
الوصول إلى كافة الكلمات والمصطلحات
الموجودة على التطبيق.

استﻬداف األندماج مﻦ أجﻞ ﺣياة أفﻀﻞ يف املﺠتﻤع
إتقان اللغة األلمانية من الشروط األساسية لنجاﺡ األندماج في
المجتمع ،فلكما كان البدء بشكل اسرع واكثر موثوﻗية ،كلما
ﺯادت فرﺹ التنقل والدعم في تعليم اللغة وعملية اكتساﺏ اللغة،
كلما تحسنت فرﺹ الحياة في المجتمع.التلقائية ومستوﻯ التعليم
المعتمد لمصطلحات اللغة يضمنون االستيعاﺏ وبصورة دائمة،
من خالل بناء التمارين بمستويات صعوبات مرتفعة .وبذلك يفتﺢ
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للمتعلمين لفتﺢ مجال المحادثات والصداﻗات والتفاعل األجتماعي.
فاللغة هيا مفتاﺡ االندماج في المجتمع.
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شريك التكنولوجيا phase6
 .6esahpمتطور ومقدم طبقا ُ للمنهﺞ التعليمي
 ،regrebnedliMوهو دار نشر رائد في
لشريك دار النشر Mildenberger
 rebeuHوهي الشركة الرائد ة
أساسيات اللغة األلمانية .ودار Hueber
عالميا ُ لمناهﺞ اللغة األلمانية لغير الناطقين بها .وبفضل مساندة
الرعاة ،يكون هذا التطبيق مقدم للتحميل مجانا ٌ لجميع الالجئين
والمهاجرون .تطبيق تعليم اللغة يساعد في تعليم اللغات بشكل
سريع وبطريقة فعالة.
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