
آلمانی بیاموزید (DW) با دویچه وله

با استفاده از کورس های آنالین دویچه وله )DW( زبان آلمانی بیاموزید و با فرهنگ این 

کشور آشنا شوید. 

از بیش از 60 سال به این سو دویچه وله )DW( سلسله ای از کورس های متنوع و 

مدرن زبان آلمانی را ارائه می کند که برای نوآموزان کورس های دوزبانه یک روش 

مطلوب است. زبان آموزان پیشرفته می توانند مهارت های زبان آلمانی خود را از 

طریق برنامه های ویژه مانند سریال های کوتاه ویدیویی بهبود ببخشند. در هر سطح 

آموزشی مطالبی وجود دارند. شما می توانید تصمیم بگیرید که متن می خوانید، به فایل 

صوتی گوش می دهید یا تصویرهای ویدیویی را می بینید. و کسانی که می خواهند از این 

 کورس ها به شکل آفالین استفاده کنند، می توانند مواد درسی را دانلود کنند.  
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Audiotrainer
100 درس برای فراگیری لغات

Deutsch – warum nicht?
کورس زبان صوتی کالسیک

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

 طرزیادگیری لغات از طریق آموزش صوتی 
)Audiotrainer( شما را در فهم اساسات زبان 

و بهبود موثر تلفظ لغات کمک می کند. این 100 
درس شما را در پرسیدن سوال ها و ایجاد اعتماد به 
نفس در زندگی روزمره در آلمان کمک می کند. همه 

کورس های زبان به شکل آنالین و یا دانلود فایل های 
MP3 قابل استفاده اند و یا این که می توانید در تمام 

سلسله پادکست های ما اشتراک کنید. با استفاده از 
)Audiotrainer( شما می توانید به سرعت دلخواه 

خود تان در آموزش زبان آلمانی به پیش بروید.

dw.com/learngerman/dari/audiotrainer

                                                              یعنی "آلمانی، چرا 
نه؟" داستان اندریاس را در چهار قسمت بیان 

می کند؛ شاگردی که منحیث دربان در یک هوتل کار 
می کند.

هر سلسله 25 درس قابل دانلود دارد که شامل 
محاوره، تشریح گرامر، تمرین و فایل های صوتی 

است. این کورس دو زبانه است، بنابراین می توانید 
آلمانی را به راحتی در زبانی که با آن آشنایی دارید 

یاد بگیرید. این کورس در 28 زبان مختلف قابل 
دسترس است.

dw.com/learngerman/dari/warumnicht

زبان ها

چینایی، انگلیسی، فرانسوی، پرتگالی، روسی و اسپانوی

مواد درسی
ورقه های درسی و کتاب های تمرینی 

)www.book2.de قابل دریافت در(

زبان ها
آلمانی، انگلیسی و 26 زبان دیگر

مواد درسی
نسخه های خطی و کتاب تمرینی به منظور چاپ

Deutsch – warum nicht?

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


 زبان ها
آلمانی

 مواد درسی
تمرین های تعاملی، نسخه های کتبی با مواد کمکی لغات، 

ورقه های درسی و راهنمایی دروس برای معلمین، 
کاغذهای دیواری و صدا زنگ ها

Deutsch Interaktiv تمرین های متعدد، فایل های 
صوتی، ویدیو، و سریال های تصویری را فراهم 
می کند که روند آموزش را جالب تر می سازد. 

همچنین مروری بر گرامر، کتابی با 7000 لغت و 
راهنمایی تلفظ لغات آموزش را ساده تر می سازد. 
برای ایجاد یک پروفایل آموزشی، به صورت رایگان 
ثبت نام کنید. سپس این برنامه شما را به کورس 

راهنمایی می کند. به این ترتیب، می توانید زمان 
آموزش خود را مطابق با نیازهای خود برنامه ریزی 

کنید.

dw.com/learngerman/deutschinteraktiv

آموزش زبان آلمانی با جنبه کامال متفاوت با
 Jojo sucht das Glück. سه فصل، هر کدام با 

33 قسمت محرک و تمرینات تعاملی به شما کمک 
خواهد کرد که مهارت های زبان آلمانی خود را با 
روشی ساده و سرگرم کننده بهبود ببخشید. 

کی فکر می کرد که آلمانی نیز می تواند زبان محبت 
باشد؟

به جوجو از برازیل در جستجوی خوشبختی، 
شادی، زندگی و عشق در شهر جدید او، ُکلن 

آلمان، بپیوندید!

dw.com/jojo

 زبان ها
آلمانی، انگلیسی، روسی

مواد درسی
تمرین های تعاملی، کتاب لغات، کمک های گرامری، 

ورقه های درسی و راهنمایی ها برای مطالعه

Deutsch Interaktiv
کورس آنالین خودآموز

Jojo sucht das Glück 
Telenovela برای آموزش آلمانی

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