المانۍ ژبه له  DWسره زده کړئ
د دویچه ويله ( )DWد انالین او وړیا جرمني کورسونو په وسیله الماني ژبه او
کلتور کشف کړئ.
 DWله  ۶۰کالو راهيسي عصري او مختلف المانې کورسونه وړاندي کوی .دغه
دوه ژبیز کورسونه د ابتدائي شاګردانو له پاره غور ګڼل کیږې .پرمخ تللي
شاګردان خپل استعدادونه د ځانګړو پرواګرامونو په وسیله پیاوړي کوالی
شي ،لکه یوه اصلي لوبګر (ټیلین ویال) .که تاسو د کتاب لوستلو ،د غږیزو
ټوټې اوریدلو ،یا ویډیوګانو کتلو ته ترجیح ورکوئ ،د هر ډول زده کوونکو له
پاره یو څه شته .او هغه کسان چي غواړي د آفالین کورسونو څخه ګټه
واخلي ،د کورس درسي مواد راښکته کوالی شي.
dw.com/learngerman/pashto

Audiotrainer

د لغاتو زده کولو له پاره  100درسونه

AUDIO TRAINER

ژبې
چینايي ،انګلېسي ،فرانسوي ،پرتوګالې ،روسي او
هسپانیوې.
مواد
کاري پاڼي او کاري کتابونه (د پیریدلو وړ له
)www.book2.de

تاسي له  Audiotrainerڅخه لغات زده کوال شئ
چي ستاسو سره مرسته وشې او اساسات زده
کړئ او تلفظ مو په ښه ډول پیاوړي شي .په دغه کي
 100درسونه موجود دي چي ستاسو سره به د
پوښتنو په زده کولو کې مرسته کوې او په المان کې
د ورځنې ژوند ډاډ درکوې .ټول ژبنې کورسونه آنالین
ترالسه کوالی شې یا يي د  MP3فایل په بڼه راښکته
کړئ ،یا په ټوله سلسله یا لړۍ کې د پوډکاسټ په
توګه ترالسه کړئ Audiotrainer .تاسو ته اجازه
درکوی چې په خپل سرعت سره مخکي والړ شې.
dw.com/learngerman/pashto/audiotrainer

?Deutsch – warum nicht

د کالسیکي ژبې غږیز کورس

ژبې
الماني ،انګلېسي ،او  ۲۶نوري ژبې
مواد
لیکل شوي نسخې او د چاپ وړ تمریني کتابونه

 Deutsch – warum nichtد اندرياس داستان په
?nicht
څلورو برخو کې بیانوي .هغه شاګرد چي په هوټل کې
د دروازه وان په توگه کار کوي.
هره برخه  ۲۶راښکته کیدونکې درسونه وړاندي
کوي ،چي له ځان سره خبري اتري یا مکالمه ،د ګرامر
تشریح ،تمرینونه او غږیز فایلونه لري .کورس دوه
ژبیز دی ،نو له همدی کبله تاسو الماني په اسانتیا سره
په هغه ژبه زده کوالی شئ چې تاسو ورسره بلد
یاست .دا په  ۲۸مختلفو ژبو کې ترالسه کیدای شې.
dw.com/learngerman/pashto/warumnicht

Deutsch Interaktiv

د خپل ځانې زده کړو یو انالین کورس

ژبې
الماني ،انګلېسي ،روسي
مواد
تعاملي تمرینات ،لغات یا ډیکشنري ،ګرامري مرستي،
کاري پاڼي او د مطالعې الرښود

 Deutsch Interaktivد زده کړو خوندور ساتلو
له پاره ډېر تمرينونه ،غږیز ،ویډیوګانې ،او تصویري
سریالونه وړاندي کوي .په ګرامر یو لنډ نظر او تر
 7000زیاتو لغاتو او تلفظي رازونو په درلودلو سره
د یو قاموس درلودل ،زده کړه نوره هم اسانه
کوي .په وړیا توګه ننوزي او خپل شخصې پروفایل
جوړ کړئ .پروګرام ستاسو نتیجه خوندي ساتي
او د کورس په دوران کې درته الرښودنه کوي.
په دې ډول تاسو د خپلي زده کړې وخت د خپلو
ضروریاتو سره سم ترتیب کوالی شئ.
dw.com/learngerman/deutschinteraktiv

Jojo sucht das Glück

د المانې زده کړي له پاره ټیلین ویال
الماني په مکمل ډول له یو بل اړخJojo sucht ،
 das Glückسره زده کړئ .درې فصله ،هر یو

ژبې
الماني
مواد
تعاملي تمرینات ،لیکل شوي نسخې د لغاتو مرستندویه
وسایل ،کاري پاڼي او د استاذانو له پاره درسي رهنما،
دیوالي درسي کاغذونه ،او زنګونه.

له  ۳۳په زړه پوري قسمتونو او تعاملي تمریناتو
سره ،ستاسو سره مرسته کوي ،چي خپل ژبني
استعدادونه په اسانه او خوندوره طریقه پیاوړي
کړئ .چا داسي فکر کاوه چې الماني هم د ميني ژبه
کیدالی شې.
له برازيلي جوجو سره د هغې په نوي سفر کي چي
په خپل نوي کور کولن کي يې پيلوي څو خوشحالي
نوی ژوند او نوې مينه ومومي ،يو ځای شئ.
dw.com/jojo

وړيا
ډاونلوډ

د ځايي اتالنو له
پاره د اپ خبر
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