
 Lamsa - ملسة تطبيق

وال ٌسمح .. دارة التعلٌم بمحافظة بٌشة وٌسمح بالنقل والنشر لم بإحصري وخاص بمراكز مصادر التعالشرح 

اً بأي تعدٌل .. ٌّ  قطع

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 مقدمة :

 : ”الجدٌدة واأللعاب التطبٌقات أفضل“ قائمة ضمن لمسة تطبٌق تختار أبل

 من كواحد   ”أبل“ شركة قبل من – لألطفال الترفٌهً التعلٌم مجال فً الرائد – لمسة تطبٌق اختٌار مؤخراً  تم

 بشكل   ”أبل“ تقومو..  لألطفالصة مخصال للتطبٌقات ”أبل“ متجر على الجدٌدة واأللعاب التطبٌقات أفضل

 وذلك المتعددة تطبٌقاتها متاجر عبر لذلك مخصصة   مساحة   فً لعرضها الممتازة التطبٌقات باختٌار دوري

 ٌعرضه الذي المحتوى وجودة استخدامه وسهولة التطبٌق جودة تشمل والتً المعاٌٌر من عدد   على بناءً 

 متجر ضمن األطفال تطبٌقات لقسم الرئٌسٌة الصفحة على التطبٌق بعرض ”أبل“ قامتو .. ذلك وغٌر

 على العثور على األهل ٌساعد سوف مما( MENA) أفرٌقٌا شمال و األوسط الشرق منطقة فً التطبٌقات

 وعلى مختلفاً  مكاناً  ٓٗ من أكثر فً لمسة تطبٌق ٌُعرض الٌوم. . أكبر بسهولة وتحمٌله لمسة تطبٌق

 وأطفالهم العربٌة باللغة الناطقٌن لألهالً ٌوفر لمسة تطبٌق إن .. مختلفة دول   8 لـ الرئٌسٌة الصفحات

 الصور ، التفاعلٌة األلعاب ، المتحركة القصص ٌشمل والذي الترفٌهً/التعلٌمً المحتوى من واسعةً  تشكٌلةً 

. . الخّّلبة والصوتٌة البصرٌة المؤثرات من قالب   ضمن ذلك كل ، الشٌقة الفٌدٌو ومقاطع ، الزاهٌة واللوحات

 لغتنا حول ُمتمحور   الحرفٌة من عال   قدر   على تفاعلً محتوى تقدٌم على لمسة عمل فرٌق تركٌز ٌنصب  

 ، القصصٌة الكتابة من مثٌرةو مختلفة أسالٌب لتذوق فرصةً  األطفال إلعطاء. . العربٌة وثقافتنا وإرثنا وقٌمنا

 لمسة فرٌق كتبها قصصاً  كذلك لمسة ٌنشر. . األطفال أدب فً ئدٌنرا عرب لكتاب قصصاً  لمسة تطبٌق ٌنشر

 مستوى ذي عربً تطبٌق   تقدٌم أجل من بذلناها التً الضخمة الجهود أن لرؤٌة سعداء نحن“ ..  اإلبداعً

 على العثور على األهالً ٌساعد سوف مما ”أبل“ قِبل من لمسة تطبٌق اختٌار إلى أدت الجودة من عال  

ٌّز التطبٌق هذا وتحمٌل  إن“ قائّلً  استطرد الذيلمسة  لتطبٌق التنفٌذي المدٌر ورد بدر علّق ”ألطفالهم المم

 ذي منتج   إٌصال لضمان الجهد من المزٌد نبذل أن على تحملنا لمسة تطبٌق فً ”أبل“ وضعتها التً الثقة

 إطّلق مؤخراً  تم قد فإنه ، للتطبٌق المستمرة التحسٌنات من وكجزء   أنه بالذكر الجدٌر من ..”للمستهلك قٌمة  

 ذي من أكثر األطفال ٌساعد أن شأنه من كلٌاً  جدٌد   بشكل   لمسة بتطبٌق الخاصة التفاعلٌة المستخدم واجهة

 .. ذاته الوقت فً ممتعة أوقات   وقضاء للتعلم أسهل بشكل   التطبٌق واستخدام فً اإلبحار على قبل

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 وصف المتجر ::

 اطفال لعابأو تفاعلٌة قصص طرٌق عن العربٌة باللغة االطفال تسلٌةو لتعلٌم األولى المكتبة هً لمسة تطبٌق

 رحلة فً األطفال ترافقوا أن ٌمكنكم لمسة تطبٌق ومع وقتكم هً الطفل تهدوها أن ٌمكن هدٌة أثمن..  ممتعة

 فٌدٌوو شخصٌاتو لوانأو حٌواناتو اشكالو كلماتو رقامأو حروف مثل تفاعلٌة محاور عبر جذابة تعلٌم

 .. الغازو

  عالمٌاً  تحمٌل ملٌون 8 من أكثر 

  العربً الوطن فً متعددة دول فً Apple App Store متجر فً التعلٌم فئة فً األولى المرتبة التطبٌق احتل

 ٖٕٔٓ فً العالمً القمة مؤتمر قبل من العربً اإللكترونً المحتوى بجائزة لمسة فاز تطبٌق

 : لمسة عالم تطبٌق ممٌزات 

 ( سنوات ٓٔ-ٕ من) مختلفة أعمار لفئات(  بناتو اوالد)  األطفال قدرات لرفع آمن مصدر 

 احرف و ارقام .. األلوانو األشكال ، حولً من العالم:  محتوٌات إلى مقسمة عدٌدة محاور .. 

 ٌا افتح من قصص و العاب حصرٌاً  أعٌاد و مناسبات .. الخٌال و المهن عالم ،.. اصدقائً و عائلتً

  سمسم

 إلمو و غرغور و ملسونو نعمان مثل شخصٌات من الغاز و فٌدٌوهات ٌضم  

 منشطة ألعاب .. مسلٌة فٌدٌو مقاطع .. غنٌة تفاعلٌة قصص بٌن التنوع من الكثٌر على ٌحتوي 

  لإلبداع محفزة تلوٌن صفحات .. للعقل

 ًالعربٌة عاداتناو قٌمنا ٌّلئم بشكلو ومفٌدة رائعة أوقاًتا األطفال سٌقض  

 اللغة حروف نطق وتطوٌر عندهم العربٌة اللغة حب زرع على األطفال تساعد القراءة أن تذكر .. 

 الشهر بأن العلم مع .. شهر$/99.ٖ االشتراك سعر - واإلبداعٌة الفكرٌة قدراتهم تنمً أنها كما

 خصم وٌتم اإلعدادات .. من التجدٌد بإٌقاف تقم مالم شهر كل تلقائٌا التجدٌد ٌتم ثم مجانً األول

 .. التجدٌد بعد االشتراك قٌمة



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  التمتع اجلذد ملستخذميه يتيح ملسة تطبيق من اجلذيذ اإلصذار
 
 بكافة جمانا

 : التطبيق حمتويات

 التحدٌث كشف حٌث كبٌرة، ضجة“ لمسة“ نوعه من األول والتعلٌمً الترفٌهً للتطبٌق الجدٌد اإلصدار أثار

 فٌدٌو ومقاطع تفاعلٌة وألعاب ُمتَحركة قَِصص   من الُمسلٌّة محتوٌاته بكافة التمتع إمكانٌة عن للتطبٌق األخٌر

 تحمٌل بُِمجرد وذلك تماماً، ”مجانً“ وبِشكل كاِمل أُسبوع   َمدار وَعلى الُجُددْ  المستخدمٌن ولكافة شٌقة

 لٌعطً الحالٌٌن مستخدمٌه ٌنسَ  لم ”لمسة“ من الجدٌد اإلصدار أن إلى وباإلضافة هذا. . َمّرة ألول التطبٌق

 مجاناً “ به والتمُتع دوري بشكل التطبٌق على رفعه ٌتم والذي الجدٌد المحتوى مشاهدة بإمكانٌة لهم صّلحٌة

 التطبٌق بتحِدٌث قٌِاِمهم حال الُجُددْ  بالمشتركٌن الخاص أٌام لعدة تمتعهم الى باإلضافة. االول باألسبوع” 

ٌة إضافة   ُهناك كان وكذلك. . أجِهَزتِهم على األخٌر  لمسة َفرٌق من َتجعل والتً ُكلٌاً  الَجدٌدة اإلهداء لَخاصِّ

 َمجاناً  بِه للتمتع للُمستخِدمٌن وإهدائه( تلوٌن ألعاب، فٌدٌو، قصص،) ُمعٌن ُمحتوى باختٌار ٌقُومون اإلبداعً

 الطفل له ٌَحتاجُ  ما لُِكل وُمّلئمتهِ  ُمحتواه عرِض  فً“ لمسة“ األطفال تطبٌق ٌّتبُِعها التً الَسّلَسة. . أٌام لِعدة

 الَعالمٌة والَعربٌة وبشكل    الَمصادر أهم ِمن الُمحتوى تجمٌعِ  ِخّلل وِمن الُعمِرٌة، الفئة اختّلف على العربً

 وَجذبه َسٌطرته َفرضَ  لمسة تطبٌق بذلك لٌواصلَ . . ُسهولة بُكل الِطفل ِذهن إلى طرٌَقهُ  لٌِجد الُمحتوى  ُمبَّسط

 أفضل ِمن كواحد   ”أبِل“ َشِركة قَِبلِ  ِمن اختٌاره تم قد كانَ  أن بعدَ  العالم، حول ِمن كبٌر وبإقبال   للُمستخدمٌن

 جدٌد   هو ما ُكل لُمواكبةِ  ونهاراً  لٌّلً  بالعمل   لمسة َفرٌقُ  وٌستمرُ . . المتجر على لألطفال المخصصةِ  التطبٌقاتِ 

 فً وُتَسِهل الِطفل، نْفس فً ممتع بشكل الفائدة  تزرع أن شأنها من التً السبل كل ولتوفٌر لِطفلك، ومفٌد  

 وبأسلوب الصحٌحة وبالطرٌقةِ  الطفل لدى التعلٌمً للَمفُهومِ  األساسٌة اللبنةِ  َوضعَ  األبَوٌن على نفسه الوقتِ 

 . وشٌق مسلً

 

 

 



 تعلٌمٌة ألعاب: والتصنٌف  الفئة

 لألندروٌد ٕٙٔٓ نوفمبر ٕٔلألب ستور و  ٕٙٔٓ أكتوبر ٙ/  أخٌر تحدٌث

 MB ٗ.8ٗ:  الحجم

 فوق فما وامأع ٌٖناسب التقٌٌم : ممتاز و

 جهزة األندروٌدخة ألنسو ، باد آي ، فون اي متوافق  مع : التوافق

 

 

 

 

 

التطبٌق داخل أعلى مشترٌات : نسخة مجانٌة ال

 الممٌز لمسة .ٖ   دوالر99

 الممٌز لمسة .ٖ٘   دوالر99

الممٌز لمسة .ٔٓ   دوالر99



 نهتطبيق  االستخداو وشروط انخصوصيت سياست

 

 ااااااااااااهنا إضغط ألجهزة  ابل  التطبٌق لتنزٌل

 ااااااااااااهنا إضغط ألجهزة  االندروٌد  التطبٌق لتنزٌل

نصيحتنا :  رائعت عديدة ييزاث ويشًم انتنزيم يستحق و نألطفال جدا  ويًيز  رائع تطبيق

 ..عهيه وفرصت نهتجربت نهًدة انًجانيت وبعدها بنفسك أحكى 

 انتظرونا بتطبٌق الغد .. وهللا ٌرعاكم ،،،

http://lamsaworld.com/privacy.html
https://itunes.apple.com/us/app/lmst-qss-w-al-ab-atfal-rbyt/id517583488?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ertiqa.lamsa&hl=ar

