
  مكانك المفضل في مدينة بون  

 

ُل لديَك في مدينِة بون، وماهو الشيُء المميَُّز في هذا المكاِن الّذي تُِحبُّه .  ِصْف لنا أيُّ مكاٍن هو المفضَّ
 .  في أّيِ األوقاِت تزوُر هذا المكاْن، ومَع مْن تزوُرهُ غالبا  

 

 

هُ الناد  الريايي  أنَّ هل هو مكاُن اللَّعِب القريِب مْن منزلَك، أْم أنها الفُسحةُ الواسعةُ في الشَّارعِ ِالمجاوِر ِ، حيُث تلتقي عادةً بأصدقائْك؟ أم 
 حيُث تمارُس فيِه ريايتََك المحبَّبةَ مع الرفاِق ِواألصدقاْء ؟  

ِه الَّذ  تزوَرهُ غالباً مَع العائلِة واألقرباِء، وتقيي فيِه وقتاً ممتعاً، أم أنَّه المكاُن الَّذ  تختلي   بنفِسَك لتَنعَُم بالهدوِء فيهِ هل هَو مكاُن التنز 
 .  وتحلَُم بأمانيَك الجميلِة التي تنتظُرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تكَ   من أين أتيَت إلى مدينة بون، وكيَف كانْت بدايتَُك عندما وصلَت إليها ؟ هل تراها أفيُل مَن المكاِن ِالَّذ  أتيَت منه ؟:  احِك لنا قصَّ
 قبل ؟  من ما هي األشياُء الَّتي لْم تعجْبَك هنا ؟ ماهي األشياُء الَّتي تغيَّرْت منذُ قدوِمَك إلى اليوم ؟ ولم تعدْ جميلةً كما كنَت تراها

 ؟  ينةماهي األشياء ُالتي تجدُها غريبةً في هذِه المدينة ولم تكن تعرفُها سابقاً ؟ وماهي األشياُء التي نادراً ما تحدُث هنا في هذه المد

 :اضغط على هذا الرابط لسماع مقطع صوتي باللغة العربية بمحتوى النشاط
https://kulturverbindet-bonn.de/images/audio/WettbewerbArabisch.mp3 

 

This link goes to an audio about this writing competition in english: 
https://kulturverbindet-bonn.de/images/audio/WettbewerbEnglisch.mp3  

ر  حتى الثاني من شهِر حزيراَن المقبل َعبر البريِد أو  ل لنا مقطعا  صوتيا  أو مقطعا  مصوَّ أرسل لنا مساهمتَك مكتوبة ، أو سّجِ
:البريِد االلكتروني أو كرسالٍة صوتيٍة َعبر الواتس أب   

 

 

حقائب تدريب على المساهمين في هذا النشاط   10ستُجرى قرعة لتوزيع    

 :يلزمنا مَع مساهمتَك المعلومات التالية
 االسم، العمر، اسم مدرستك واسم صفك 

 

 :كيف يمكننا التواصل معك
العنوان، رقم الهاتف، عنوان البريد 

  االلكتروني الخاص بك أو بأحد الوالدين
 

Kultur verbindet e.V. 

Oststraße 4,  

53173 Bonn  

 

Email: info@kulturverbindet-bonn.de  

Mobil: 0160 – 996 733 54 

www.kulturverbindet-bonn.de 

www.Facebook/KulturVerbindet.com 

 

 وال يزالون يسكنون فيها حتى اآلن  2015سنة، للذين قدموا إلى مدينة بون بعد العام  14إلى  8المشاركة ممكنة فقط لألعمار من  
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