
 

دور راه از یادگیری  

 

والدین و آموزان دانش به مربوط نکات و پیوندها  

آلمانی از غیر اول زبان یک با  

 

آموزان دانش برای  
 

آموزشی هایبرنامه  

 https://www.helbling.at/ 

 https://www.veritas.at/ 

 https://scook.at/ 

 https://eduthek.at/schulmaterialien 

 https://www.edugroup.at/                                                                                        مطالب آموزشی و تکالیف  

 https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl.html                     آلمانی به عنوان زبان دوم 

 http://www.oesz.at/                                                                                                      مطالب شبکه فیر آلمان 

. بگیرید یاد بازی با را انگلیسی آلمانی، ریاضی، دروس مدارس، انواع و تحصیلی سطوح درهمه  

 www.schlaukopf.at 

(است مناسب نیز نوجوانان برای) رقابتی شاخص هایکارت با یادگیری  

 https://quizlet.com/de    

خواندن تمرین هایبرنامه  

 

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

 http://www.amira-lesen.de/                                                            برنامه تمرین خواندن برای دانش آموزان دبستان  

 https://www.lernserver.de/                                                                                                امال و تمرین خواندن 

(بخواهید کالس معلم از لطفا   - مدرسه طریق از رایگان دسترسی با)-( مسابقه) مطلب درک ، خواندن ارتقاء  

 https://antolin.westermann.de/ 

افزارها نرم :   

 

 Anton, https://anton.app/de/                                                                                  برنامه یادگیری برای مدرسه 

باشد داشته ریاضی مسائل حل به کمک به نیاز که هرکسیکنید، مراجعه همه به                                                                    

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

شخصی رایانهو تبلت ،ایپاد ،هوشمند هایتلفن جمله از هادستگاه همه در اسناد گذاری اشتراک به و سازی همگام ،ذخیره ، اسکن      

 CamScanner,  https://www.camscanner.com/  

. بگیرید یاد سرگرمی با را انگلیسی آلمانی، ریاضی، دروس مدارس، انواع و تحصیلی سطوح درهمه  

 Schlaukopf, https://www.schlaukopf.at/  

 https://simpleclub.com: Simpleclub sind                                                                             فیلم های آموزشی 

 https://www.memrise.com/:    )یادگیری واژگان ممریس به سبک مسابقه )گوش دادن، درک مطلب، نوشتن مطلب، آزمونها 

 https://de.duolingo.com/:       )با دولینگو، زبان را براساس سطح یاد بگیرید )تا حدودی به صورت بازی طراحی شده است 

 

ریاضی تعاملی تمرینات  

 https://de.ixl.com/ 

 https://de.serlo.org/mathe 

 https://de.serlo.org/chemie 
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دبستان کودکان برای تکلیف هایبرگه  

 

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

 https://www.grundschulkoenig.de 

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

آمیزی رنگ صفحات و کاردستی هایایده  

 https://www.kigaportal.com/ 

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

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

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

آموزشی کمک/  بیشتر یادگیری فرصتهای  

 

 http://www.kidsweb.at/                                                                                          متنها و بازی برای کودکان 

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

 ، موسیقی ، آزمونها ، نوشتن ، امتحانات ، تمرینات ،زبان دستور ، کلمات گنجینه ، خواندن از مطلب درک ، شنیداری مطلب درک

بزرگساالن و نوجوانان ، کودکان برای زبان مختلف سطوح. تصاویر ، هافیلم  

 ORF 1-FREISTUNDE:  

(زکک زیب) اخبار مثال عنوان به ، سال ۱۰ باالی آموزان دانش برای پیشنهاداتی ، جالب هایمقاله ،( غیره و علم ، حیوانات) مستندها           
است آورده گرد اینجا در مختلف هایزبان به و کودکان برای مناسب شکل به را کرونا ویروس مورد در ارزشمند هایدانستنی همه      

 https://www.hands-on-international.net/free-covid-19-guide-for-children/ 

 www.geolino.de مطالب گرداوری شده )اطالعات،دانستنی های حیوانات، کار دستی، بازیها، دستور پخت ها( برای کودکان 

زبان هایبرنامه پخش- فرانسوی یا انگلیسی ، خارجی یا دوم زبان یک عنوان به آلمانی: آلمانی مدرسه تلویزیون از  

 https://www.planet-schule.de/sf/spezial/grundschule/sprachen.php  
https://www.saferinternet.at/news-detail/apps-fuer-den-schulalltag/ 
 

تلفنی بصورت یادگیری به کمک  

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

قانونی سرپرستان و والدین برای  
 

 https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/:  
ÖIF-HOTLINE: +431 715 1051-411                تماس شماره شما، مادری زبان به تلفنی صورت به اطالعات ارائه  

 https://zebra.or.at/:              خط تلفن خدمات، نگران کننده، خط تلفن اضطراب ،مشاوره حقوقی و مشاوره خانواده با مترجم 

 https://www.omega-graz.at 

  پشتو، اردو، دری،/فارسی زبانهای به. دهد می ارائه را بحران تماس خط و تلفنی کار به آماده سرویس یک فوق سایت در امگا انجمن

Tel.: +43 316 77 35 54                                                : تلفن  - جمعه تا دوشنبه کار ساعت. وانگلیسی صربی/کرواسی/بوسنی  

 https://www.rataufdraht.at/:                                            مشاوره تلفنی برای کودکان ، نوجوانان و افراد مرتبط به آنها 

                                                                                                                          : مهاجران برای رایگان تماس خط   

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

Migranten 

 www.graz.at                                                       عملکرد ترجمه را می توان در باال سمت راست این سایت استفاده کرد 

                                مختلف هایزبان به نحورفتار به مربوط پیشنهاداتی کمک، و راهنمایی نکات، حقایق، اخبار،: یافت خواهید اینجا در   

 https://www.sozialministerium.at/:                                           آسان بخوانید - مهمترین اطالعات در مورد ویروس کرونا 
اشتایرمارک پرورش و آموزش دارها جدید اطالعات :                                                                                                             

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