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 ؟سPلاف& دنالنيار ةMفMصلا ةسردملا 5

o غال&إف ،ال
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C3 هنأ ذإ ،سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا 4

4 
نا7م الو تارودلا ُدعوم نك0 مل تقولا كلذ

ُ
 ضرغ ىوس مدخ0 مل سرادملا ُراطخإ .دع& فرُع دق اه

 ناpو سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا اهيف مnظنُت 2l4لا kوألا ُةرملا i4 ەذه ،لاح ة0أ dعو .مFظنتلا
 تا0دلxلا تاعُّمجتو تاعطاقملاو ندملاو ة0الولا ُفرعت نآلاو .اهب مامتهالا مجح فرعن نأ انيلع اًمازل

  .ة}zلطملا دعاقملا ددع
JK 45فط لِّجسأ فMك -

 ؟سPلاف& دنالنيار ةMفMصلا ةسردملا 5
o 0جس| كنكمFلا ىدل كلفط لxو ،ك& ةصتخملا ة0دلC3

 ةنيدملا وأ تا0دلxلا عُّمجت ىدل كلذك ةداعلا 4
 ضورع نع نلعُت i4و .عقاولا ضرأ dع �4ّدخلا َضرعلا م�ظنت تا0دلxلا نأ كلذ ،اهيف نكس| 2l4لا
C3 ةFفFصلا ةسردملا

 dع ةد��جلا وأ ةFمسرلا ةفFحصلا لالخ نم رومألا ءاFلوأ اهب رطخُتو ةقطنملا 4
 َضورعلا تا0دلxلا جردُت نأ نكمd ferien.bildung-rp.de. 0ع كلذك ًةرظن ِقلأ .لاثملا ل�Fس
ة0اد& لFجسIلا& ةFنعملا لاصتالا تاهجو سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملل ةFلحملا
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 رهش نم 

3¢وl¡ لإلا عقوملا ةعجارم دواع اذل .كانه زومت�ويلوي
  .ىرخأ دع& ًةرم 4ّ

JK سPلاف& دنالنيار ةMفMصلا ةسردملا دقعنت ل= -
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 دقعنت نأ بج0 كلذل .ةكراشملا نود��ي نيذلا لافطألا نم 4
C3 سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا

C3 وأ ّيزكرم §عقوم تاذ ٍةسردم 4
 ةقطنملا لجأ نم ةماع ىرخأ ٍة0انب 4

 بسح ةنيدم وأ تا0دل& عُّمجت لªل لقألا dع دحاو ضرع ©¡فوت نم د& ال هنأ 234ع0 اذهو .ةطFحملا
 دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا ضرع م0دقت ُد��ت تناp اذإ ،اهتدارإ ضحم& تا0دلxلا رِّرقت نأ dع .ةFنا7مإلا
C3 رارقلا ُعجري امp .همدع نم سIلاف&

 .ةعطاقملا وأ ةنيدملا وأ تا0دلxلا عُّمجت kإ قيقدلا عقوملا د0دحت 4
 ؟سPلاف& دنالنيار ةMفMصلا ةسردملا ُضرع صَّصخُ] نمل -

o صلا ةسردملا ُضرع هَّجوُيFفFلاف& دنالنيار ةIإ سk مالتلاF2ح لوألا فصلا نم ذl نماثلا فصلا.  
ةسردملا ُدقعنت abم -
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ُ

C3 سIلاف& دنالنيار 
C3 ةداعلا 4

 3 نم( ةFفFصلا ةزاجإلا نم ن�©¡خألا 3̄©عوبسألا 4
 ىرخأ ٍةFنمز ٍةl¡ف د0دحت كلذك ُتا0دلxلا ُعيطتس| ن ل ،)2020 بآ�سطسغأ k 14إ 10 نم وأ k 7إ
ةسردملا دقعنت نأ نكم�و .ةزاجإلا ءانثأ ة0اعرلا عم سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا ط}�ل

ُ
ةFفFصلا 

ُ
 

C3 كلذك سIلاف& دنالنيار
C3 رياغم ٍتقو 4

3¢وl¡ لإلا عقوملا علاط .ةدرفم ٍتا0دل}و ٍندم 4
4ّ 

ferien.bildung-rp.de لا جردُت نأ نكم0 .كلذ ةفرعملxلحملا ضورعلا ُتا0دلFفوتملا ة
ِّ

 .كانه ةر
- Wم dصلا ةسردملا قرغتسMفMلاف& دنالنيار ةP؟س 
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C3 تاعاس ثالث لَّدعم& ،عzبسأ ةدمل داتعملا 4

 ن لو ،ةعمجلا kإ 3̄©نثالا نم مويلا 4
فوتت
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فوت ةلاح 4
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h
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o ةكراشملا C3

3¢اجم سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا 4
C3 مَّدقُت نأ نكمملا نمو ،4

 �4ّدخلا ضرعلا باقعأ 4
ة0اعر

ٌ
 سIلاف& دنالنيار ةFفFصلا ةسردملا ن ل ،ا0ًدام ًال&اقم بجوتس|و ةFفاضإ ٍةروص& ةزاجإلا ءانثأ 

 .ةFناجم اهسفن
JK ةرودلا 4ع نوفijملا نم -

 ؟سPلاف& دنالنيار ةMفMصلا ةسردملا 5
o مÄÅثو ٍةلص ووذ نوعوطتم مه تارودلا وفFلعتلا عم ةق

Ç
 ةFمFلعت رداوك لاثملا ل�Fس dع ّيأ ،È4ّردملا م

 ةمئاقلا ةFئادتبالا ةسردملا نم رداوك وأ لماp ٍماود& رداوك وأ نو}ردتم نوسردم وأ نودعاقتم نوسردم وأ
 اًعFمج نوزَّهج0ُ .اFلعلا ةسردملا نم نوغلا& ذFمالت وأ سËردتلا لجأ نم نو}ردتم وأ فاÊÅإلا dع



 كولسلاو ©¡سلا نسح& ةFطÊÅُ ًةداهش اومَّدق نأ مهل قبس دقو .ة0الولا نم ةFمFلعت ٍداوم dع نولصح�و
kوت لxق

�
 .Ì4ّوطتلا لمعلا 4

ة]اعر دجوت ل= -
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 ؟ةقحال 
o 0صلا ةسردملا ة0الولا ط}�ت نأ نكمFفFلاف& دنالنيار ةIل كلذ ن ل ،ة0اعر ضرع عم سÍجإ سxاذل .اً�را 

 .اهيف نكس| 2l4لا ةنيدملا وأ تا0دلxلا عُّمجت نم ملعتس| نأ لَّضف0ُ
فوتت ل= -

َّ
ةqجو ر

ٌ
 ؟ءادغلا ماعطل 

o صلا ةسردملاFفFلاف& دنالنيار ةIاهسفن س i4 جو نود �4ّوي فصن ٍماود& �4ّدخ ٌضرعxن ل .ءادغ ة 
 اهوÐ3حأ 2l4لا ةفFفخلا ةxجولا وأ راطفإلا لوانت ةصرف ثالثلا تاعاسلا ءانثأ لافطألل 23سIت نأ ضl¡ف0ُ
C3 ةFفFصلا ةزاجإلا تا0دلxلاو ندملا تجمد اذإ .مهعم

 نأ اًدراو ُنوك0 ،اهب صاخلا ةزاجإلا ة0اعر ضرع 4
فوتت

َّ
 ىدل لFجسIلا دنع كلذ نع Äفتس| نأ لَّضفd4ّ. 0ُحملا مFظنتلا dع كلذ دمتع�و .ءادغ ةxجو ر

  .اهيف نكس| 2l4لا ةنيدملا وأ ة0دلxلا
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o فده
ُ

فوتت نأ ان
َّ

 ُلوطت ال ُثFح& ،نÀاسملا نم برقلا}و عساو ٍقاطن dع ةFمدخلا ضورعلا ەذه ُلثم ر
C3 لمعت ال ةFسردملا ةلفاحلا نأ dع .تافاسملا

 ةلأسم مFظنت كFلع بج0 كلذل .تازاجإلا ةl¡ف 4
 .كسفنب ةدوعلاو باهذلا

 ؟ةMفMصلا ةسردملا wإ ه&احطصا لفط 4ع بج] يذلا ام -
o فد راضحإ لَّضفُ�و ،ة&ات لا لجأ نم قروو مالقأ اهــ}و ةملقملا¡l بك طَّطخُم¡©. 
o لعتلا داوم

Ç
 وأ ،ةزاجإلا ةl¡ف لجأ نم نوسردملا اهعمج 2l4لا ،ةFل33¡ملا تاxجاولا لFبق نم ام}ر ةصاخلا م

C3 كلفط بغري 2l4لا ،لمعلا تاسارك
ÈÅ ةداعإ ُد��ي وأ اهيلع لمعلا ةلصاوم 4

 .اهنم ٍء4
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 .رئاطشلاو تا}وÄÅملا نم 4
o فل سأرلل ٌءاطغ وأ�و سمشلل داضم م��ك¡lسالا تا¡lوأ ةحا C3

ةسردملا تدقعنا لاح 4
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Pس ل= -

ُ
فن

َّ
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ً
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 ؟ا

o ضرعلا ةلصاوم لوح ٌتاسارد نآلا يَرجُت C3
 .اهيلإ ةفاضإلا& وأ ف��خلا ةزاجإ 4


