
 DW تعلم األلمانية مع

اكتشف لغة ألمانيا وثقافتها مع دورات اللغة األلمانية المجانية المقدمة من 
دويتشه فيله )DW( على اإلنترنت.

منذ أكثر من 60 سنة تقدم دويتشه فيله باقات حديثة ومتنوعة لتعلم اللغة 
األلمانية. وتُعتبر الدورات الثنائية مثالية للمبتدئين. أما المتقدمين فيمكنهم 

صقل مهاراتهم اللغوية من خالل مسلسالت تلفزيونية على سبيل المثال. 
بغض النظر عما إذا كنت تفضل قراءة النصوص أو االستماع للنصوص 

المقروءة أو مشاهدة الفيديوهات: حتماً ستجد لدينا باقة من باقات التعلم 
تستفيد منها. ولمن يفّضل التعلم دون االتصال باإلنترنت فيمكنه تحميل 

 المواد المرغوبة.
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Audiotrainer
100 درس لتعلم المفردات اللغوية

Deutsch – warum nicht?
الكالسيكية اللغوية  الدورة 

A U D I O  T R A I N E R

بمساعدة Audiotrainer تتعلم مفردات اللغة 
األساسية وتتاح لك فرصة تحسين النطق بطريقة 

فعالة. ومن خالل 100 درس تتعلم كيفية طرح 
األسئلة وكيفية التعامل بثقة في الحياة اليومية 
األلمانية. ويمكنك االستفادة من جميع الدورات 

التدريبية على اإلنترنت وتحميلها كملفات MP3. كما 
يمكنك االشتراك في السلسلة بأكملها كتطبيق 

بودكاست. من خالل Audiotrainer يمكنك رفع 
 مستواك بالوتيرة التي ترغبها.

dw.com/learngerman/arabic/audiotrainer

تروي سلسلة Deutsch – warum nicht? في 
أربعة أجزاء قصة الطالب أندرياس، الذي يعمل بواباً 

 في أحد الفنادق.
يتكون كل جزء من 26 درسا يشمل حوارات 

وشروح للقواعد اللغوية وتمارين وملفات صوتية 
للتحميل. وهذه الدورة ثنائية اللغة، بحيث يتاح 

للمبتدئين أيضا االستفادة منها انطالقا من لغة 
معروفة لهم في تعلم اللغة األلمانية بطريقة سهلة. 

وهي متوفرة بإجمالي 28 لغة.

dw.com/learngerman/arabic/warumnicht

اإلصدارات اللغوية المتاحة
الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية 

واألسبانية

األدوات
أوراق العمل والكتيب المرفق

)www.book2.de التحميل مقابل رسوم من خالل موقع(

 اإلصدارات اللغوية المتاحة

األلمانية، اإلنجليزية و 26 لغة أخرى

 األدوات
نص المادة المسموعة وكتاب للتمارين معّد للطباعة

Deutsch – warum nicht?

www.dw.com/learngerman/arabic/audiotrainer
www.dw.com/learngerman/arabic/warumnicht


 اإلصدارات اللغوية
األلمانية

 األدوات
تمارين تفاعلية ونصوص للمادة المسموعة مع وسائل 

مساعدة للمفردات، أوراق عمل ونصائح تعليمية 
للمدرسين، صور جدارية ونغمات

على سبيل التنويع في عملية التعلم تقدم لك دورة 
Deutsch Interaktiv العديد من التمارين وملفات 

صوتية وفيديوهات وملفات صور. عالوة على ذلك 
يساهم في تيسير التعلم ملخص للقواعد اللغوية 

وقاموس يشتمل على أكثر من 7000 مفردة 
ووسائل مساعدة في تعلم النطق الصحيح. سّجل 

مجاناً إلنشاء ملف تعليمي خاص بك: حيث يخزن 
البرنامج نتائجك ويرافقك خالل الدورة الدراسية. 
 وهكذا تتمكن من توزيع وقت تعلمك بحرية تامة.

dw.com/learngerman/arabic/deutschinteraktiv

مع دورة Jojo sucht das Glück تتعلم األلمانية 
من منظور مختلف ومن خالل ثالثة فصول، تشمل 

كل منها 33 حلقة مثيرة مع تمارين تفاعلية، تمتع 
بفرصة صقل مهاراتك اللغوية ببساطة وبكثير من 

المرح. من كان يظن أن األلمانية قد تكون أيضا لغة 
الحب؟

رافق جوجو البرازيلية في بحثها عن السعادة 
والحياة والحب في مدينة كولونيا التي اختارتها 

 كموطن لها!

dw.com/jojo

 اإلصدارات اللغوية
األلمانية، اإلنجليزية والروسية

 األدوات
تمارين تفاعلية، قاموس، مساعدات لشرح القواعد 

اللغوية، أوراق عمل ونصائح للتعلم

Deutsch Interaktiv
دورة على اإلنترنت للتعلم الذاتي

Jojo sucht das Glück 
األلمانية اللغة  لمتعلمي  المتلفز  المسلسل 

www.dw.com/learngerman/arabic/deutschinteraktiv
www.dw.com/jojo
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