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Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria 

 Fachleiterin Deutsch  

 

 

 
Wie kannst du dein Deutsch verbessern? 

 كيف يمكنك تحسين لغتك األلمانية؟
 

ة. ولكنك كذلك والمشاركة فى الحص من خالل االنتباهوهو ما يمكنك تحقيقه لغتك األلمانية،  تقويمربما تكون لديك الرغبة فى العمل على 

اللغة األلمانية جزءا من حياتك اليومية. جعلى ذلك فى منزلك، وهذا من خالل لتستطيع العمل ع  
المشاهدة – االستماع – القراءة – التحدثفى كل يوم يمكنك:   

 التحدث يوميا:

 تحدث األلمانية فى أثناء الحصص وفى المدرسة. 

 تحدث األلمانية مع زمالئك. 

 قدر المستطاع. لمانية، حاول التحدث معهم بهايجيدون األ خوتكأأجدادك أو أبويك أو أحد ن كان إ 

 يجيدون األلمانية، تحدث معهم بها، سواء فى ساحة المدرسة أو فى وقت فراغك أو فى البيت. أصدقاءن كان لديك إ 

 القراءة يوميا:

 همكتبة معهد جوتأو من ة المدرسة مكتبمن  باللغة األلمانية كتبا ستعرا. 

 على سبيل المثال. نوى فى المدرسةمعرض الكتب السلغة األلمانية من كتبا بال اشتر 

  حدى الصحف صفحتك الرئيسية، لتصل تلقائيا لمقاالت صحفية كل يوم.إنترت، حيث يمكنك جعل فى اإل ألمانيةصحفا اقرأ 

  ليها بسهولة عن طريق هاتفك المحمول أو إعجاب(. بذلك تستطيع الوصول إ) الصحف األلمانية على الفيس بوكقم بمتابعة

 عن طريق الكمبيوتر.

  الفيس بوك باللغة األلمانيةاجعل صفحتك على. 

  تجدها هنا: الصحف األلمانية المعروفةبعض 

 http://www.welt.de„Die Welt“  

http://www.zeit.de„Die Zeit“  

http://www.faz.net„Die Frankfurter Allgemeine Zeitung“   

http://www.spiegel.de„Der Spiegel“   

للغوية التى لها بكلماتك مستعينا بالمعجم األلمانى وبالقواعد ا كنك على سبيل المثال كتابة تلخيصها. يمؤتلك النصوص التى تقر فد مناست

 ى تصحيحها.ليساعدك فلى أحد مدرسيك إدرستها. توجه بعدها 

 :يوميا االستماع والمشاهدة

 مكتبة المدرسةمن  ذاعيةإ برامجأو صوتية أفالما أو كتبا  ستعرا. 

 همعهد جوتمن  ذاعيةإ برامجأفالما أو كتبا صوتية أو  ستعرا. 

  المدرسة أتوبيسأوفى  السيارة، سواء فى طريقك إلى البيتيمكنك سماع الكتب الصوتية أوالبرامج اإلذاعية فى. 

 فى منزلك، قم باستغالل ذلك. وات ألمانيةلقن بثن كان لديك إ 

 تستطيع مشاهدتها باللغة األلمانية. فربما عدادات اللغةإابحث فى مسجلة،  ن كانت لديك أفالمإ 

 .نترنتاإلعلى  ذاعيةاإل برامجالو الصوتيةالكتب لى ذلك، تستطيع الحصول على إضافة باإل

  نترنت.تجده على اإل جهاز تسجيل فيديومن خالل وتحميلها  تسجيل برامج التلفاز األلمانيةيمكنك 

  منها ،بثا مباشراتوفر العديد من القنوات األلمانية: 

http://www.ardmediathek.deARD  

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/hauptnavigation/startseiteZDF  

http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=13Sat  

http://www.phoenix.de/content/phoenix/startPhönix  

.tv/dehttp://www.arteArte  

http://www.kika.de/fernsehen/mediathek/index.shtml األطفال من تاقناARD وZDF  

 تية على الصفحة االhttp://www.dradio.de/dlf/  يمكنك  ذاعية وغيرها.اإل برامجالعديد من ال)الراديو األلمانى( تجد

 .الراديو األلمانىلى االستماع إواستغالل خاصية البث المباشر 

http://www.welt.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.faz.net/
http://www.spiegel.de/
http://www.ardmediathek.de/
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/hauptnavigation/startseite
http://www.3sat.de/mediathek/index.php?display=1
http://www.phoenix.de/content/phoenix/start
http://www.arte.tv/de
http://www.kika.de/fernsehen/mediathek/index.shtml
http://www.dradio.de/dlf/
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 ليك روابط بعض المواقع التى قد تفيدك:إوأخيرا 

 نترنت: لحفظ سالمتك على اإلhttp://www.watchyourweb.de/  

 غة األلمانية والتاريخ: لالhttp://www.wcurrlin.de 

 http://www.duden.de/woerterbuch Duden قاموس 

 :األفعال http://www.verbformen.de/ 

  :األلمانية كلغة أجنبيةfremdsprache.de/-als-schhttp://www.deut  

 
 أتمنى لك المتعة فى دراسة اللغة األلمانية!

 

 
  األجنبية                             /اللغة األلمانية ة مادةمشرف

 

ديك نترنت به محتويات وأفالم غير مناسبة بالنسبة لك. اسأل والبالطبع تعلم أن اإل

.أفالم ومحتويات أخرىأومدرسيك قبل مشاهدة أى   

 هل مازالت لديك أية أسئلة؟

http://www.watchyourweb.de/
http://www.wcurrlin.de/
http://www.duden.de/woerterbuch
http://www.verbformen.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/

