
 قصص عصافري تطبيق

 

اً الشرح حصري وخاص ب ٌّ مراكز مصادر التعلم بإدارة التعلٌم بمحافظة بٌشة وٌسمح بالنقل والنشر .. وال ٌسمح قطع

 بأي تعدٌل ..

 مقدمة :

الممٌز عصافٌر قصص ممتعة قصص خالل من القراءة عادة بناء : منه الهدف ، ممتع تعلٌمً محتوى ذو تطبٌق وهو 

 : التالٌة النواحً على التطبٌق قصص ترّكز ، الصعوبة متدّرجةو مقروءةو مرسومة

  للطفل العاطفً الذكاء تطوٌر 

  حوله من العالم مع التواصل على الطفل تساعد عالمٌة أخالقٌة قٌم زرع .. 

  األرقام و الحروف و األلوان و كاألشكال أساسٌة مفاهٌم .. 

ٌّة علوم مفاهٌم   .. حوله من العالم فهم على الطفل تساعد حٌات  

فاصبح.. تلفزٌونبالتقنٌة ..  من  لوحٌة وأجهزة ذكٌة هواتف ذلك من أكثر أو  سواء  كبٌر بشكل متعلقون اآلن األطفال

ووتدرٌبهم .. ٌّة المهارات من القراءة تعتبر  تعلٌمهم فً ذلك من االستفادة الالزم  ٌتقنها أن الطفل على التً األساس

الحقاً ...   أعط  حٌاتهم فً الناجحٌن األشخاص جمٌع بها ٌشترك عادة أهم أّنها كما. األخرى المهارات تعلّم لٌستطٌع

القراءة عادة بناء على ساعدهو مبّكراً  للنجاح الفرصة طفلك  .. 



 

 لجمٌع محبب أسلوب أفضل على باعتماده وذلك..  لكألطفا مفٌد تعلٌمً محتوى على ستحصل التطبٌق هذا خالل من

 المعلومات تلقً على األطفال ٌساعد بحٌث التطبٌق .. هذا ٌوفره ما وهو والحكاٌات .. القصص وهً األطفال ..

 .. الممٌزة القصة بطرٌقة الصحٌحة

القصة .. ثم  اختٌار للطفل ٌمكن بحٌث االستماع .. طرٌق عن سواء المحتوى .. على للحصول طرٌقتٌن ٌوفر التطبٌق

 : فً التحكم إمكانٌة مع مباشرة .. إلٌها االستماع

 .. ) إغالقها أفضل ( النقصان أو بالزٌادة إما .. الموسٌقٌة الخلفٌة صوت 

 والقراءة الراوي صوت 

 والصغر الكبر حٌث من الخط حجم فً التحكم 

 

 القراءة تعلم مرحلة فً هم الذٌن األطفال لمساعدة المكتوبة .. القصص مٌزة على ٌتوفر التطبٌق فإن أٌضا هذا ووفق

 أن دون طبعاً  القصة .. فً الرواٌة مٌزة إلى وال لهم .. ٌقرأ كبٌر شخص إلى الحاجة دون منفرد بشكل القراءة على

 العالم فهم على وٌساعده طفلك .. شخصٌة فً الحسنة الجوانب من الكثٌر وٌنمً مفٌد تعلٌمً المحتوى أن ننسى

  .. صحٌحة بطرٌقة



 ٌبذله الذي والوقت الجهد ومقارنة قراءته .. تتبع من ٌمّكنكو لطفلك .. حساب إنشاء مٌزة على التطبٌق ٌحتوي كما

 إنشاء ٌمكنك .. ٌحّبها و طفلك ٌقرأها التً القصص لكل بسجل لك محتفًظا العمر .. نفس من بأقرانه القراءة أثناء

 ٌستخدم والذي الصعوبة فً المتدّرج المحتوى. . حدة على منهم كل لتتتبع أًٌضا أطفالك من لكل ات متعددةحساب

 الصحٌحة بالطرٌقة القراءة تعلّم على طفلك ٌساعد العربً .. الفكر مؤسسة أنشأته تصنٌف وهو” 21عربً“ تصنٌف

 ٌومٌة عادة لتصبح القراءة عادة بناء على الطفل تساعد األعمار مختلف من األطفال الهتمام المثٌرة القصص أن كما ..

..  

إعالنات  أي وبدون مدفوع .. ىمحتو حٌث التطبٌق ال ٌوجد به إطالقاً  ..تماماً  مجانً التطبٌق هذا أن نذكركم أخرى مرة

فً مصادر  وهذا ما جعلنا .. جمٌعاً  األندروٌد أجهزة وكذلك واآلٌباد األٌفون مع متوافقو مجانٌة .. القصص وجمٌع ..

 هذه المٌزات ..النادر أن نجد مثل هذا التطبٌق بحٌث من  .. لكم بشدة بٌشة نختاره

اً  قّصة الملٌون ٌقارب ما اً شهرٌ القصص من هائل عدد التطبٌق هذا خالل من األطفال ٌقرأ ًٌّ  46 على تزٌد مّدة فً شهر

اً  قراءة ساعة ألف ًٌّ  الحًقا للنجاح طرٌقهم فهً ، القراءة عادة بناء فً عمرهم كان مهما أطفالكم مع الٌوم أبدأوا. . شهر

 .. الحٌاة فً

 : عصافٌر قصص تطبٌق ممٌزات

 بالكامل عربً تطبٌق 

 للتحمٌل قابلة كثٌرة قصص 

 اشتراك أي بدون مجانٌة القصص وجمٌع مدفوع محتوى وال إعالنات بدون 

 لألطفال مناسبة ورسومات جمٌل تصمٌم 

 والكالم األلوان ، األشكال ، الحروف تعلٌم 

 العربٌة اللغة تعلٌم على التركٌز 

 لألطفال مفٌدة وتعلٌمٌة مسلٌة 

 تابع الصور :

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 ممتاز والتقييم :  مجاني: التطبيق 
 التعليمالتصنيف : 

 للجميع:  مناسب
 July   2016 14:  بلآ بأجهزة األخيرة النسخة
 ٢٠1٦  يونيو 1٨:  االندرويد بأجهزة األخيرة النسخة
 MB 4٨.9:  الحجم
 االندرويد ألجهزة ونسخة واآليباد االيفون أجهزة على يعمل

 

 اللغة لتعلٌمهم لألطفال جدا مناسب قصصً تعلٌمً تطبٌقنصٌحة مصادر تعلٌم بٌشة : 

.. وننصح  القراءة ولتلقٌنهم الكاملة .. شخصٌتهم لتنمٌة .. عماراأل لجمٌعو العربٌة

  .. القتناءبا الجمٌع
 



 لتحمٌل التطبٌق أضغط على صورة متجرك الخاص بجهازك :

  

 

 هنااااااااااااااااااأضغط  موقع التطبٌق على وٌب

  أضغط هناااااااااااااااااا سٌاسة الخصوصٌة

 أضغط هناااااااااااااااااااااا رسالة برٌد لمطور التطبٌق

 

 .. وهللا ٌرعاكم ،،، تعلٌمًآخر انتظرونا بتطبٌق 
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