
   

  عن بعدة يتعلم وراتد

أخرى غير اللغة األلمانيةاألمور بلغة روابط ونصائح للطالب وأولياء   

 للتلميذات و التالميذ

 

:)التربوية( التعليميةالبرامج   
https://www.helbling.at/ 

https://www.veritas.at/ 

https://scook.at/ 

https://eduthek.at/schulmaterialien 

 

:االدوات و المهام و المواد  

 https://www.edugroup.at/ 

 اللغة األلمانية كلغة ثانية:

https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html 

 

األلمانية  FAIR شبكات مواد   
http://www.oesz.at/    

 

  بأساليب ممتعة انواع المدارسو  المراحل التعليمية و جميع  و االنجليزيةالرياضيات و األلمانية  تعلم 

www.schlaukopf.at 

:األكبر سنا( لألطفالايضا  )-Quizlet – تعليمية بطاقات  

https://quizlet.com/de 

 

:القراءةبرامج   

https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm 

االبتدائية: القراءة لطالب المدارس برنامج  
    http://www.amira-lesen.de/ 

 

 

https://www.helbling.at/
https://www.veritas.at/
https://scook.at/
https://eduthek.at/schulmaterialien
https://www.edugroup.at/
https://www.edugroup.at/
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html
http://www.oesz.at/
http://www.schlaukopf.at/
https://quizlet.com/de
https://www.kidsnet.at/baum/deutschbaumn.htm
http://www.amira-lesen.de/


   

 

 االمالء و القراءة:
https://www.lernserver.de/ 

 

  القراءة مفهدعم و

معلمة الصف فيا يخص بيانات الدخوليرجى التواصل مع  مجانا،التطبيق   

https://antolin.westermann.de/  

 
 التطبيقات:

:انطون، التطبيق التعليمي للمدرسة  
https://anton.app/de/ 

 

اتالرياضيمسائل حل  في الذين يحتاجون إلى مساعدةاألشخاص : الفئات المستهدفة  

https://www.mathway.com/de/Algebra  

 CamScanner على و مشاركتهاومزامنتها ضوئيا  المستندات سحمبيقوم  

واألجهزة اللوحية و أجهزة الكمبيوتر - ايباد -و أجهزة  جميع األجهزة مثل الهواتف الذكية  

https://www.camscanner.com/  

 

و االلمانية، و االنجليزية، علم الرياضياتت  Schlaukopf الدماغ الذكي، 

بأساليب ممتعة  مراحل التعليمية وانواع المدارسالوجميع   

https://www.schlaukopf.at/ 

 

فيديو تعليمية هي مقاطع   Simpleclub  

https://simpleclub.com 

 

Memrise  (الفهم الكتابة)االستماع،  المفرداتتعلم   االختباراسلوب ب   

https://www.memrise.com 

 

https://www.lernserver.de/
https://antolin.westermann.de/
https://anton.app/de/
https://www.mathway.com/de/Algebra
https://www.camscanner.com/
https://www.schlaukopf.at/
https://simpleclub.com/
https://www.memrise.com/


   

 

ح(ر)بأسلوب بسيط و م ياتالمستوحسب  اللغة يمكنك من تعلم  Duolingo 

https://de.duolingo.com/ 

 
 تمارين الرياضيات التفاعلية

https://de.ixl.com/ 

https://de.serlo.org/mathe 

https://de.serlo.org/chemie 

 
:المدارس االبتدائيةعمل ألطفال الأوراق   

https://vs-material.wegerer.at/index.htm 

https://www.grundschulkoenig.de 

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/ 

 
  األفكار الحرفية وصفحات التلوين
https://www.kigaportal.com/ 

https://www.illustratoren-gegen-corona.de/ 

http://www.wunderbare-enkel.de/ 

https://www.mandala-bilder.de/ 

 
التعلم وادوات المزيد من فرص التعلم / وسائل  

 

:نصوص و العاب لالطفال  
http://www.kidsweb.at/  

،التمارين، )النحو(قواعد اللغة مفردات(، ال) غويةلالحصيلة ال، القراءة والفهمو  االستيعاب السمعي

مختلفة اللغوية ال مستوياتوالالصور، االختبارات القصيرة، الموسيقى، الفيديو، االمتحانات، الكتابة، 

  والبالغين شبابو ال لألطفال

https://deutschlernerblog.de/deutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen/ 

:ساعة مجانية  ORF1 

 10بين  نصائح للطالب الذين تتراوح أعمارهممثيرة،  مقاالتالخ( علوم، )حيوانات،  افالم وثائقية

  :المثال على سبيلسنوات، 

https://de.duolingo.com/
https://de.serlo.org/mathe
https://deref-gmx.net/mail/client/vgT9XzHZCrk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fde.serlo.org%2Fchemie
https://vs-material.wegerer.at/index.htm
https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/
https://www.kigaportal.com/
https://www.illustratoren-gegen-corona.de/?fbclid=IwAR3RgOdIMuhzVKJipVfhaF7m81XftHRYL_2DDEth2YiOTd2AYZVUSySoE5w
http://www.wunderbare-enkel.de/
https://www.mandala-bilder.de/
http://www.kidsweb.at/
https://deref-gmx.net/mail/client/xPzlgKi_hHw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fdeutschlernerblog.de%2Fdeutsch-fuer-kinder-deutsch-lernen%2F


   

(ZIB Zack ) اخبار  

 
 معلومات لألطفال:

كل ما يجدر معرفته عن فيروس كورونا أعدت لالطفال   

 هنا توجد المعلومات بلغات مختلفة
https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/ 

 

(الوصفات االلعاب، معجم الحيوانات، الحرف اليدوية، ،)المعرفةلألطفال مواد شاملة   

www.geolino.de 

التعليمية التي تبث على التلفاز( اللغات )برامج االلمانية:من تلفزيون المدرسة   

   - االنجليزية أو الفرنسية، او اجنبية - ثانيةااللمانية كلغة 

https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php 

https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag 

 

الهاتف:  عبرعليمي الدعم الت  

https://www.caritas-steiermark.at/lerncafes 

 

 لالباء واولياء األمور )االوصياء(

: 
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/ ÖIF-HOTLINE 

+431 715 1051-411 الهاتف بلغتك األصلية: برمعلومات ع   

و ذلك عبر  األسرية بمشاركة مترجمين االستشارة القانونية واالستشارات و خط االهتمام و الخدمات،

 الرابط التالي:

https://zebra.or.at/ 

  

 و بلغات متعددة ،في حاالت األزمات الهاتف برعناوبة تالمتقدم جمعية أوميغا خدماتها 

  .: االثنين الى يوم الجمعةالباشتو/الصربي والكرواتي/االنجليزية وذلك من يوم/االوردو/الفارسية/الداري

برع او  +43 316 77 35 54 رقم الهاتف:   

https://www.omega-graz.at 

https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/
http://www.geolino.de/
https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php
https://deref-gmx.net/mail/client/HTYXpNWd6VQ/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.saferinternet.at%2Fnews-detail%2Fapps-fuer-den-schulalltag%2F
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/
https://zebra.or.at/
https://www.omega-graz.at/


   

 

 

و مقدمي الرعاية لألطفال والمراهقين الهاتفية المشورة  

https://www.rataufdraht.at/ 

 

:خط مجاني للمهاجرين  

https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-

Graz_CoronaHotline-fuer-Migranten 

 

 

www.graz.at الترجمة رابط مكن استخدامم ،اليمين و في أعلى  .موقعفي  انه   

المتعلقة  نصائحوال ،المساعدة ،تعليماتال ،صائحالن ،حقائقال، خباراال: مختلفةبلغات  و ستجد هنا

 بالسلوك 

 

  :والفهم تمكنك من القراءة و سهل اهم المعلومات عن فيروس كورونا بأسلوب واضح
https://www.sozialministerium.at 

 

يا:المعلومات الحالية من مديرية التربية و التعليم في ستير  

https://www.bildung-stmk.gv.at/service/news/aktuelles/2020/corona.html 

https://www.rataufdraht.at/
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-fuer-Migranten
https://www.kleinezeitung.at/steiermark/graz/5789466/Coronavirus_Neu-in-Graz_CoronaHotline-fuer-Migranten
https://www.sozialministerium.at/
https://deref-gmx.net/mail/client/HtMHnVFTJ-4/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.bildung-stmk.gv.at%2Fservice%2Fnews%2Faktuelles%2F2020%2Fcorona.html

