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تطبيقات ل�طفال
تطبيقات مجانية لكل يوم ! تطبيقات جميلة و صغيرة الحجم يمكنك تحميلها سريعاً �نها مجانية اليوم فقط !

3

تعلم ا�رقام مع منتسوري! اليوم فقط!

تطبيق أرض ا�رقام

تطبيق اليوم المجاني هو تطبيق صغير و جميل 
الوحيد  التطبيق  �نه  بسرعة   تحميله  عليك 
المجاني اليوم! إنه في ا�ساس تطبيق ا�يفون، و 
و   ، ا�يباد  إلى  تضيفيه  أن  يستحق  لكنه 
 ، مضاعف  بحجم  الشاشة  رؤية  تستطيعين 
أرض ا�رقام تساعد ا�طفال على تعلم ا�رقام 

من 1 إلى 10    

تطبيق
رسام الحروف ا�بجدية 

رسام الحروف ا�بجدية هو تطبيق رائع ل�طفال 
فوق 5 سنوات ليتعلموا أشكال، رموزو أصوات 
لغة  تعلم  من  ا�طفال  سيتمكن  الحروف، 
كتابة  طريقة  ا�مريكية،  و  البريطانية  ا»شارة 
السرد  يأتي  الصغيرة.  و  الكبيرة  ا�حرف  ا�حرف، 

في عدة أشكال مبهجة. 

تطبيق الغراب القارئ

أنه  و  البد  و  جداً  مغري  تعليمي  تطبيق  هذا 
القاريء  الغراب  أطفالك.  انتباه  سيجذب 
ا�طفال  سيلتقي  الوقت،   طوال  سيرشدهم 
إلى  تتحول  يرقات  الضفادع،  يأكل  بـذباب 
فراشات، حركات السيرك البهلوانية، الفقمة و 
الماء،  تحت  البحرية  المخلوقات  التوازن،  كرة 
وحوش الثلج، البطريق الطائر، رجل الفضاء ا�لي 

تطبيق دكتور توكا

توكا دكتور مقدم من (توكا بوكا). تطبيق رائع 
يسمح ل�طفال أن يلعبوا لعبة الطبيب بأمان !  
بفحص  ربوت  سيقوم   بالعمليات،  يذكرني  إنه 
الجسم و تحديد المشاكل، يمكنك اختيار واحد 
للعمل في عدة أشكال مختلفة من التحديات...

APP Store
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تطبيقات ل�طفال
تطبيقات مجانية لكل يوم ! تطبيقات جميلة و صغيرة الحجم يمكنك تحميلها سريعاً �نها مجانية اليوم فقط !

3

تعلم ا�رقام مع منتسوري! اليوم فقط!

تطبيق أرض ا�رقام

تطبيق اليوم المجاني هو تطبيق صغير و جميل 
الوحيد  التطبيق  �نه  بسرعة   تحميله  عليك 
المجاني اليوم! إنه في ا�ساس تطبيق ا�يفون، و 
و   ، ا�يباد  إلى  تضيفيه  أن  يستحق  لكنه 
 ، مضاعف  بحجم  الشاشة  رؤية  تستطيعين 
أرض ا�رقام تساعد ا�طفال على تعلم ا�رقام 

من 1 إلى 10    

تطبيق
رسام الحروف ا�بجدية 

رسام الحروف ا�بجدية هو تطبيق رائع ل�طفال 
فوق 5 سنوات ليتعلموا أشكال، رموزو أصوات 
لغة  تعلم  من  ا�طفال  سيتمكن  الحروف، 
كتابة  طريقة  ا�مريكية،  و  البريطانية  ا»شارة 
السرد  يأتي  الصغيرة.  و  الكبيرة  ا�حرف  ا�حرف، 

في عدة أشكال مبهجة. 

تطبيق الغراب القارئ

أنه  و  البد  و  جداً  مغري  تعليمي  تطبيق  هذا 
القاريء  الغراب  أطفالك.  انتباه  سيجذب 
ا�طفال  سيلتقي  الوقت،   طوال  سيرشدهم 
إلى  تتحول  يرقات  الضفادع،  يأكل  بـذباب 
فراشات، حركات السيرك البهلوانية، الفقمة و 
الماء،  تحت  البحرية  المخلوقات  التوازن،  كرة 
وحوش الثلج، البطريق الطائر، رجل الفضاء ا�لي 

تطبيق دكتور توكا

توكا دكتور مقدم من (توكا بوكا). تطبيق رائع 
يسمح ل�طفال أن يلعبوا لعبة الطبيب بأمان !  
بفحص  ربوت  سيقوم   بالعمليات،  يذكرني  إنه 
الجسم و تحديد المشاكل، يمكنك اختيار واحد 
للعمل في عدة أشكال مختلفة من التحديات...
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