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٠١-۵٢۵٢۵٧٧١٠٩ :هژیو نفلت طخ  

نیدلاو و نیملعم ٬نازومآ شناد یارب        

 
 
 !زیزع نیدلاو
 !مرتحم ناتسرپرس
 
 ییا هژیو تیلوئسم کی اتسار نیا رد ام یاھ ھسردم .تسا گرزب شلاچ کی یانعم ھب ام ھعماج یارب دیووک نارحب
 نمض نکمم لکش نیرتھب ھب ٢١/٢٠٢٠ یشزومآ لاس ھک تسا نیا نیو یشزومآ تیریدم ناونعب ام فدھ :دنراد هدھعب
 .دوش رسیم شزومآ یداع دنور نیمضت اب هارمھ نازومآ شناد تمالس نیمات
 
 بیترت ار ھطوبرم تاررقم نیورھش یرادرھش و شرورپ و شزومآ تازرو اب کیدزن یراکمھ نمض روظنم نیدب
 ھتسب دنناوتیم نیناوق نیا زا مادک رھ .دش دھاوخ یھد نامزاس یتآ یاھ ھتفھ رد ھسردم ٫تاررقم نیا ساسا رب ھک میداد
 رییغت اھرتماراپ ریاس و اھ هداد ییا ھشوخ ای رتسالک لیلحت نینچمھ و نایالتبم دادعت شرتسگ و ھعسوت یگنوگچ ھب
 .دنوش ضوع دوشیم نییعت لاردف تلود فرط زا ھک „ امنھار غارچ گنر„ اب قباطم و هدرک
 
 کی نیمات روظنم ھب نینچ مھ و دیدج یلیصحت لاس عورش یارب یلعف ربتعم نیناوق اب امش رتشیب ییانشآ روظنم ھب
 امش یارب ھک میدرک یروآ عمج ار دنوشیم حرطم بلغا ھک یتالاوس زا ییا ھعومجم خساپ ٫لآ هدیا یلیصحت لاس زاغآ
 ھب ابترم ھخسن دیناوتیم امش هوالع ھب .دنھد ناشن امش ھب ار تسرد تھج دنناوتیم و هدوب تیمھا زئاح نیدلاو ناونعب
www.bildung-( یناشن ھب نیو رھش شرورپ و شزومآ تیریدم تیاس رد زین ار اھ هداد نیا هدش یناسر زور

wien.gv.at( دینک ادیپ. 
 

 لوادتم یاھ لاوس
 
 رطخ رد یتمالس ظاحل ھب ھسردم رد نم دنزرف ایآ -١
 ؟تسا

 تاقیقحت شرورپ و شزومآ ترازو ھیعالطا کی ساسا رب
 دننام دنناوتیم ناناوجون و ناکدوک ھک دنھدیم ناشن
 مھ رگا و تردن ھب اما ٫دنوش التبم ١٩ دیووک ھب نالاسگرزب
 هوالع اھنآ .دنوشیم یرامیب راچد فیفخ لکش ھب دنوش التبم
 رایسب شقن زین نالاسگرزب ھب سوریو لاقتنا رد نیا رب
 .دننکیم افیا یکچوک
 
 نازیم دیاب ییا ھقطنم صاخ تاررقم و یمومع تاررقم
 نازومآ شناد و ھتشاد ھگن نآ دح نیرت نییاپ رد ار کسیر
 .دننک تظفاحم نکمم لکش نیرتھب ھب ار

 عورش .دوش عورش لومعم نیناوق اب قباطم دیاب اتدمع ؟دنشابیم لکش ھچ ھب ھسردم عورش لوا زور -٢
 ماجنا نآ لماک لکش ھب دوجوم عضو اب قباطم ھسردم
 تاعوضومزا کی چیھ ھک تسا انعم نیدب نیا .دش دھاوخ
 زا دعب یشزومآ یاھ ھمانرب یمامت و دوشیمن فذح یشزومآ

 لومعم یشزومآ یاھ هورگ رد ھقرفتم یاھ سالک و اھرھظ
 یقاب دوخ توق و مظن ھب یتشادھب یمومع تاررقم تیاعر اب
  .دننام یم
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 اب امنھار غارچ متسیس کی لاردف تلود فرط زا -٣
 ھک تسا هدش ھیھت )زمرق ٫یجنزان ٫درز٫زبس( گنر ۴
 اجک .تسا لصو نآ ھب ھسردم یتظافح صاخ ریبادت
 ھک مینادب روطچ و مینیبب ار اھ غارچ نیا میناوتیم
 ؟دراد ار گنر مادک ھسردم

 و دوخ تیاسبو یور ار دوخ صوصخم گنر سرادم
 .تشاذگ دنھاوخ شیامن ھب ھسردم یدورو تمسق رد نینچمھ
 تیاس رد دیناوتیم ار نیو صوصخم غارچ گنر

wien.gv.at-www.bildung دینک ادیپ. 

 رد ار دوخ کدوک ٫تسرپرس ناونعب مراد هزاجا ایآ -۴
 ؟منک یھارمھ ھسردم نامتخاس رد ھسردم لوا زور

 اب قباطم و الوصا دیاب اھنآ نیدلاو طسوت ناکدوک یھارمھ
 اترما نیا ھکنیا اما .دشاب ریذپ ناکما ھسردم لومعم نیناوق
 دوجوم یاھ قاتا طیارش ھب یگتسب تسا ریذپ ناکما دح ھچ
 زور زا ار مزال تاعالطا افطل .دراد رظن دروم ناکم رد
 ھب ھعجارم قیرط زا ای ھسردم رد ربماتپس موس ھبنش جنپ
 !دینک بسک ھسردم تیاسبو

 دوخ هارمھ ھک مھدب کسام کی دوخ کدوک ھب دیاب -۵
 ؟دشاب ھتشاد

 یشزومآ یاھ تیعقوم زا یخرب رد ھک رطاخ نیا ھب ٫ھلب
 .دشاب یرابجا کسام ندز تسا نکمم

 کسام ھسردم نامتخاس رد دیاب نم کدوک ایآ -۶
 ؟دنزب

 یاھ سالک رد .دراد امنھار غارچ گنر ھب یگتسب رما نیا
 ھک تسا یرابجا تروص ھب کسام ندز یتروص رد سرد
 .دشاب زمرق امنھار غارچ گنر

 ھب کسام سیردت عقوم رد دیاب نم کدوک ایآ -٧
 ؟دنزب تروص

 .ریخ

 :دورو فصو بیترت -٨
 ھتفرگ رظن رد یصاخ بیترت سیردت عورش یارب ایآ
 ؟دوشیم
 

 سیردت زاغآ رد یغولش و ماحدزا زا یریگشیپ روظنم ھب
 رد میمصت نیا .دوش ھتفرگ راک ھب ریبدت نیا تسا نکمم
 .دش دھاوخ ذاختا ھسردم رھ لحم

 دھاوخ لکش ھچ ھب لاسما نایبرم و ایلوا ھسلج -٩
 ؟دوب

 اھ سنارفنک رد هدش ذاختا تامیمصت مالعا و هرواشم یارب
 نکمم ھسردم راکمھ صصختم یاھھورگ و اھ نویسیمک و
 غارچ گنر زا رظن فرص ھسلج نیا و دیوش توعد تسا

 قیرط زا اما دش دھاوخ رازگرب یروضح لکش ھب امنھار
 نکمم زین یرادا تامیمصت .دش دیھاوخ توعد یکینورتکلا
 .دنوش ذاختا یکینورتکلا لکش ھب تسا

 دارفا نآ رد ھک ییاھ تیعقوم زا دیاب سیردت زا رظن فرص ؟دش دنھاوخ رازگرب ھسردم اب هرواشم یاھزور -١٠
 ٫دننکیم ادیپ روضح ھسردم نامتخاسرد نامزمھ یدایز
 لاتیجید تاناکما زا دیاب رطاخ نیمھ ھب .دوش زیھرپ
 .دوش بولطم هدافتسا ینفلت سامت و طابترا یرارقرب
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 ھسردم ھب طوبرم ھک یمسارم و ھسردم مسارم ٫ھلب الوصا ؟دش دھاوخ رازگرب ھسردم رد یمسارم ایآ -١١
 ھمانرب ١٩ دیووک نتفرگ رظن رد اب دنراد هزاجا دنتسھ
 تیاعر نیمضت ھک یتروص رد اما دنوش ماجنا و یزیر
 .دشاب نکمم مسارم تدم مامت یارب یتشادھب نیزاوم
 کسیر زا لیلحت کی دیاب ھسردم مسارم زا مادکرھ یارب
 لیلحت - ھیزجت نیا و دوش ماجنا ھسردم طسوت دوجوم یاھ
 .دوش هدناسر زین شرورپ و شزومآ تیریدم عالطا ھب

 رد یشزومآ لاس نیا رد دنناوتیم ناکدوک ایآ -١٢
 ؟دننک تکرش یگتفھ یاھ هژورپ

 تسرپرس یگنھامھ اب و ھسردم رھ لحم رد میمصت نیا
 غارچ گنر ھب یگتسب و دوشیم ذاختا کدوک ینوناق
 .دراد ھسردم یامنھار

 یشزومآ لاس رد ار دوخ دنزرف مناوتیم نم ایآ -١٣
 ؟منک جراخ ھسردم سیردت زا ور شیپ

 ھب ای ٫دنتسھ کسیر یاھ هورگ وزج ھک ینازومآ شناد یارب
 ھبور یرامیب ھب التبا رامآ ھکیلاح رد اھنآ ندمآ ھسردم
 ای و دشاب ھتشاد لابند ھب یناور راشف ناشیارب ٫تسا شیازفا
 ھب کسیر یاھ هورگ وزج ھک دنشاب تنوکس رد یدارفا اب

 دنناوتیم نازومآ شناد نیا .تسا ریذپ ناکما ٫دنیآ یم رامش
 فاعم یروضح شزومآ زا یکشزپ یھاوگ ھئارا لابق رد
 .دنوش

 انورک زا کدوک ناتسرپرس زا یکی ناونعب نم -١۴
 رداص یکشزپ یھاوگ دیاب یسک ھچ یارب .مسرتیم
 ؟ردام ای کدوک یارب ؟دوش

 .دوشیم کدوک ھب طوبرم طقف یھاوگ نیا

 روط ھچ ٫دنکن تکرش سیردت رد نم دنزرف رگا -١۵
 ؟دروایب تسدب ار یشزومآ داوم دناوتیم

 ھجوم ناشتبیغ دنراد یکشزپ یھاوگ ھک ینازومآ شناد
 .دنریگب دای ناشدوخ ار یشزومآ داوم دیاب و هدش باسح
 ھسردم ناریدم و ناملعم اب دیاب ار رما نیا رت قیقد تاررقم
 .دینک گنھامھ ھطوبرم

 قبط اھ سالک نیا ایآ ؟روطچ ینید تامیلعت -١۶
 ؟دش دنھاوخ رازگرب لومعم

 ینید تامیلعت یاھ سالک دنناوتیم یلعف تاررقم ساسا رب
 یارب ھک یمسارم صوصخ رد .دنوش رازگرب لامرن الماک
 رد یرتگرزب یاھ قاتا دیاب دوشیم ماجنا یدایز یاھ سالک
 ھلصاف ھب طوبرم تاررقم تیاعر ناکما ات دوش ھتفرگ رظن
 .دوش مھارف ینمیا

 
 تاناکما یمامت ام رطاخ نیمھ ھب ٫دیسرپیم دوخ زا دایز لامتحا ھب امش ھک دنراد دوجو زین یرگید دایز تالاوس املسم
 .میھدیم رارق امش رایتخا رد ار طابترا یرارقرب یدعب
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 شناد یارب هژیو سامت طخ کی یشزومآ نایبرم ای ھسردم ھب طوبرم تالاوس ھب خساپ یارب شرورپ و شزومآ تیریدم
٠١-۵٢۵٢۵٧٧١٠٩ :هژیو نفلت طخ  .تسا هداد صاصتخا نیدلاو و ناملعم Rنازومآ  

.)١۵:٣٠ ات حبص ٧:٣٠ تعاس زا ھعمج ات ھبنشود(  

 
  :رد تاعالطا ریاس
 
 wien.gv.at-www.bildung :یناشن ھب نیو شرورپ و شزومآ تیریدم تیاس
 www.bmbwf.gv.at :یناشن ھب شرورپ و شزومآ ترازو تیاس
 
 دزادنا یم هار ھب یزییاپ یاھ پمک نیو  :نامزاس رب ھفاضا یرورض تاعالطا
 رد یزییاپ تالیطعت ھتفھ کی ربتکا هام رخآ زا .دنتسین رود مھ نادنچ یدعب تالیطعت اما دنوشیم عورش اھ ھسردم
 ٫مینک ریذپ ناکما ار یلاع تایبرجت ناکدوک یارب و هدرب نیب زا ار اھ هداوناخ فیاظو راب ھکنیا یارب .تسا ھمانرب
 ناکدوک .دھدیم ھئارا ار یزییاپ پمک و دھدیم ھمادا زین زییاپ رد ار رھش یناتسبات یاھ پمک زیمآ تیقفوم ھمانرب نیو
 رد تکرش ھنیزھ ٫.دننک تکرش ھنازور یاھ پمک رد نیو رساترس رد هدش صخشم لحم ٣٠رد قیقد روط ھب دنناوتیم
 ھئارا یبلاج رایسب تغارف تاقوا ھمانرب اھ پمک نیا رد ٫دشابیم راھان هارمھ ھب وروی ۵٠ ییا ھتفھ اھ پمک نیا
 ادیپ www.ferieninwien.at :تیاس رد دیناوتیم ار اھ سالک نیا یگنوگچ و مان تبث ھب طوبرم تاعالطا .دوشیم
 .دینک
 
 ناتدنزرف و امش یارب .میشاب هدرک تیامح امش زا نکمم لکش نیرتھب ھب تاعالطا نیا اب میشاب ھتسناوت ھک میراودیما
  .مینکیم وزرآ ار یبوخ یلیصحت لاس زاغآ کی
 


