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أنا – أريد- تعلم- أأللمانية
هو مشروع تابع إلتحاد المدارس الشعبية أأللمانية العليا و ممول من قبل الوزارة 

االتحادية للتعليم والبحث العلمي

المساعدة و الدعم

فريق أنا – أريد- تعلم- أأللمانية يسعده أن يكون متواجدا تحت تصرفكم 
لتقديم المساعدة فى كل أألوقات .

info@iwdl.de يمكنكم التواصل معنا عبر البريد أإللكترونى

مثال ألحد التمارين - مع ألبطاقة التعليمية الشخصية

ألتعليم المتمازج مع : أنا – أريد- تعلم- 
أأللمانية

هل تريد التعلم من خالل كورسات أنا – أريد- تعلم- أأللمانية ؟
عليك أإللتحاق بإحدى دوراتنا التعليمية .

حيث سوف تتعلم التعامل مع البوابة والحصول على المساعدة في دمج 
النظام األساسي في فصلك الدراسي .

يمكنك االستفسار عن المكان والزمان فيما يختص بالعروض الدراسية القريبة 
منك . يمكنك أإلستعالم عن طريق :

info@iwdl.de.

 البوابة التعليمية إلتحاد  المدارس الشعبية
األلمانية العليا لتعليم الكبار للمهاجرين .

أداة لدعم التكامل اللغوي واالجتماعي والمهني



Emre

Cem & Inga

Niki

 شريحة اللحم البقرى )البفتيك( و الضلمة
)المحشى( هى من مكونات الويب فى البوابة 

التعليمية

قصص من الحياة اليومية ألسرة تسانديتس و إيمرى مالك الكشك و التلميذة 
الدانيماركية إنجى و أصدقاؤها و جيرانها يقدمون لنا مجموعة متنوعة من 
مواقف الحياة اليومية و يكونون المادة الخام للعمل فى برنامج أنا – أريد- تعلم- 

أأللمانية . 

كيفية عملها
www.ich-will-deutsch-lernen.de سجل نفسك على صفحة أإلنترنت

و ذلك يستلزم وجود عنوان بريد إليكترونى خاص بك .
و سوف يرسل إليك عبر البريد أإللكترونى كلمة المرور ) باس ورد( و عندها 

تستطيع الولوج فورا و من أى مكان إلى البوابة و ممارسة العمل.

45 درس تعليمى  البوابة خالل  تنساب صابونة الويب فى خط أحمر عبر 
توضيحى 

الجدول الزمني وطرق التعلم

البوابة تقدم تمارين واسعة المدى للمراحل الدراسية ما بين أ1 و ب2 و بالفعل 
عروض مفهرسة هجائيا فى مجال أللغة و المهن و تقدم 30 سيناريومليئ 
بالتدريبات لإلتصاالت ذات الصلة بطبيعة العمل المهنى و ذلك حتى المستوى 
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البطاقات التعليمية والبطاقات التعليمية للمفردات الشخصية

 اإلضافات و الشروحات  الخاصة وألمعلومات أإلضافية يمكنك في أي  
         وقت إضافتها إلى المفكرة بك.

كمدير للدورة , ما عليك إال تسجيل 
مجموعتك الدراسية ثم البدء.

أنت من يقرر ما إذا :

•  السير حسب ” مسار التعلم ” المثالى „  المقترح أو إختيار  وحدات تعلم  حرة 
تماما و التى تتوائم مع دروسك التعليمية،

• إنشاء التدريبات الخاصة بك 

• تكوين التدريبات الخاصة بك

 • متابعة تقدم تعلم المشاركين أونالين االنترنت وتقديم الدعم لهم و تحفيزهم 
   مع تغذية مرتدة فردية  ) فيد باك( أو,

 •  تقديم تدريبات للمراجعة بصفة فردية أو لكامل المشاركين  ألوقات خارج 
    الصف ألدورة كاملة ..

البوابة يمكن استخدامها بشكل فردي من قبل الطالب و يتم أإلشراف على 
الدراسة من قبل أحد مدرسى DVV أونالين حيث يتم تقديم المساعدة فى ردود 

الفعل الفردية  و يمكن الوفاء بالتطلعات المطلوبة من خالل صيغ التمارين.

أنا – أريد- تعلم- أأللمانية متاحة أيضا كوسيلة للكورسات التعليمية. 

المشرفين و المشرفات اللذين يرتبون العمل من خالل البوابة يتيحون المداخل 
للمتعلمين و يشرفون على مجموعاتهم فى المنصة.

أإلستعمال مجانى 

التعلم عبر اإلنترنت مع وبدون كورس

أنا – أريد- تعلم- أأللمانية تطرح للمرة األولى إطار من مناهج الدورات الدراسية 
في جو التعلم الرقمي المعد لهذا العرض
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