
البداية …
•
أسمي نبيهة شيخ 

•
َ أبلغُ من العمر ستَة عشَر عاماَ

•
بدأت الدراسة في هذه املدرسة منذ ٢٦/١١/٢٠١٨ 

أتيت إلى هذه املدرسة وأنا ال أتقن اللغة األملانية ولم أكن أعرف أّي أحٍد حتى •

…

عند قدومي وفي يومي األول ، تعرفُت على فتاٍة عربية وهي التي ساعدتني •
بالتعرف على أرجاء املدرسة …



الصف العاملي … 

• أي طالب يأتي إلى مدرستنا وهو ال يجيد 

اللغة يبدأ بالدراسة في صف يدعى ال 


“ Ik “ وهو أختصار لكلمة

” Internationale Klasse “ 

 • في هذا الصف تجد العديد من الطلبة

 اللواتي ال يتقنون اللغة

َ بتعلم اللغة وه أنا أتكلمها  وهنا بدأت أنا أيضاَ

بشكٍل جيد اآلن …

 




الصعوبات التي واجهتها … 
بعض الصعوبات التي واجهتها في هذه املدرسة كانت إيجاد قاعات الدروس ، •


التعامل مع األساتذة وأنا ال أجيُد لغتهم …

ف في سوريا كنا نأخذ كل الدروس في الصف ، أما هنا ف هم لديهم صفوف •

عديدة ملواد مختلفة …

على سبيل املثال :  علوم ، فيزياء ، رسم و الخ … لكل من هذه املواد صٌف •

خاص

في الفترة األولى أستصعبُت األمر بعَض الشيء ولكن من هذِه الصفوف رقٌم •
خاص فيه وهذا ما ساعدني على إيجاد قاعات الدروس



الصف …
•
طلبة الصف العاملي أّي نحُن ، ال نذهب طوال اليوم إلى الصف العادي ، ف في كل يوم في أخر حصتان نأتي لل " Ik " لتعلم اللغة 

•
من أكثر األشياء التي شجعتني على املثابرة هو الصف العاملي عكس صفي العادي ، لم أكن أكره صفي ولكنني كنت أشعر بشعوٍر سيء دائما وأنا هناك 

•
َ ، أتحدث دون خوف أو خجل  َ شفهياَ َ إن كان كتابياَ ف في الصف العاملي جميعنا ال نتقن اللغة بشكل جيد سيكون طبيعياََ إن أرتكبَت خطأَ

•
أما كان األمر مختلفاََ في الصف ، ف كيف لي أن أتحدث بالكمية القليلة التي أعرفها بني إناس يأخذون لغتهم منذ الصغر …؟

عدا أنك تواجه يومياََ طلبة منهم اللذين ال يحبون الالجئني ومنهم ال يحبون العرب وأخرين ال يريدون املساعدة ، وهذا هو الشعور التي تحدثت عنه … تشعر •

بأنك ال شيء بينهم شخٌص غير مرئي……

•
طبعاََ في كل مجتمع يصادف املرء السيء والجيد أيضا 

•
وفي صفي صادفُت فتاٍة تركية تتقن األملانية بشكل جيد "أعتقد أنها مولودة هنا" ، و أخرى أملانية كانوا يساعدونني كل ما أستصعَب عليي شيئاََ ما

كانوا عكس الطالب اللذين أراهم يومي هذا ؛ يرون نفسهم ليسوا مسؤولني على أحد وليسوا متضرين باملساعدة ، ف مِلا عليهم التحدث مع طلبة ال يجيدون •

لغتهم  

•
وهذا ماجعلني أفضل الصف العاملي أكثر من الصف ،ف هنالك الجميع يريدون املساعدة حتى بالكم القليل من املعلومات التي يمتلكونها …

و يمكن أيضاً أن  تجد العديد من الطالب اللذين يتحدثون لغتك أو من  بلدتك … •



املنهاج …
•
إن أعتمدت في الفهم  على الصف العاملي لن تجد جدوى …

الصف العاملي يفيد بالتأكيد ، ولكن كيف لك أن تفهم املصطلحات الصعبة كاألجتماعيات •

والعلوم والفيزياء والخ …

•
حتى الرياضيات واألنكليزي وجدتها في غاية الصعوبة 

•
منهاٌج مختلف ، طريقة تعليم جديدة …

مثالً املعلومات التي أخذتها ال يأخذون شيء مهنا ، و الذي يتعلموه ليس لدي فكرة عن أّي •

شيء يأخذوه أو أخذوه 

لذا رأيت صعوبة في هذا األمر أيضاً …•



معلمتي اللطيفة … ��

في كل مكان يجد املرء األشخاص السيئني ومنهم الجيدين ، ويكون هذا كلُه بسيطاً •

عندما تمتلك أحد يُمدك باألمل …

و مثَل ما صادفُت معلمني ليسوا جيدين ، ُحظيُت بعملمة لطيفة ، مساعدة لجميييع •

الطالب و ودودة 

•
كانت معلمتي من البداية وحتى اآلن ، ساعدتني كثيرا وال زالت …

•
أرى أَن التعليم ِخلَق لألشخاص املماثلة لها �💕�

هي من أفضل األشخاص اللذين صادفتهم في حياتي �💕💕💕�•



 صالة الرياضة … 

• نذهب إلى هذه القاعة عندما يكون لدينا 

الرياضة      

• وهنا تجد العديد من مستلزمات 

الرياضة …

• عليك/ي أحضار مالبس الرياضة ُكل ما 

كان لديك/ي رياضة

 ك حذاء ومالبس خاصة ف ال يجوز أن
نلعب ب أحذيتنا أو مالبسنا العادية



مكتب السكرتارية …

للتسجيل في املدرسة ألول مرة يذهب املرء •

إلى هنا للتسجيل

وأيضاً يمكنك الذهاب إلى السكرتيرة •

عندما تكون بحاجة للخروج من املدرسة 

على سبيل املثال عندما تمرض و ال •
يمكنك األكمال وتريد الذهاب إلى املنزل 

يمكنك الذهاب إلى السكرتيرة كي تسمح 
لك/ي بالخروج أو كي تتكلم مع عائلتك 

كي يأتون ليأخذونك/ي



غرفة املُعلمني … 

• في هذه الغرفة يجتمعون جميع املعلمني في 

أوقات الفراغ …

• إْن كنت تريد التحدث مع أي أستاذ ، تذهب إلى 

هنالك تطرق الباب ف يأتي أيي إستاٍذ كان .

• عندها عليٓك أن تسأل عن معلمتك /معلمك  إن 

كان موجود … 

• ال يجوز للطالب أبداً الدخول إلى هناك وال في 

أّي حالة 



مدرستنا هي إحدى أهم املدارس في 
دورتموند ✨



•
مدرستنا هي إحدى أهم املدارس في دورتموند …

ف يوجد لدينا العديد من النشاطات واألشياء املدهشة ، ك تعلم الرسم •

والغناء ، العزف على اآلالت املوسيقية ولعب العديييد من الرياضات 

•
ولدينا أيضاً مكتبة يمكننا أستعارة أّي كتاٍب أردنا … 

وكما أن يمكننا أستعمال الحاسوب في حصص الفيزياء والرياضيات والعديد •
من الحصص عندما يرى املعلم أن أستعمال الحاسوب فيها ضروري ، 

كالبحث على األنترنت أو تقديم عرض …



Anfang
• Ich bin Nabiha Cheikh 


• Ich bin 16 Jahre alt


• Ich bin seit dem 26. November 2018 am RSG


• Als ich zum RSG kam könnte ich kein Deutsch und 
kannte keinen


• Als ich ankam, bekam ich eine Dolmetscherin,die mir die 
Schule zeigte



Die internationale 
Klasse

Jeder der kein Deutsch 
am RSG konnte, kam in 

den Ik (Internationale 
Klasse)


In dieser Klasse findest 
du Schüler, die kein 

Deutsch können. Da fing 
ich an Deutsch zu 

lernen. Jetzt spreche ich 
ein bisschen Deutsch. 



Meine Schwierigkeiten 
• Es war schwierig die Räume für die jeweiligen Fächer zu 

finden und mit den Lehrern auf Deutsch zu sprechen


• In Syrien gab es ein Klassenraum für alle Fächer. Doch in 
Deutschland gibt es verschieden Räume für verschiedene 
Fächer


• Es gab z.B für Physik, Kunst und Biologie eigene Räume


• Am Anfang war es schwer sich zu merken, wo die Räume 
sind, doch die Schilder der verschiedenen Zahlen und 
Türme haben mir geholfen



Meine Klasse
• IK- Schüler gehen in den ersten Stunden in reguläre Klassen und in den letzten Stunden lernen wir 

gemeinsam weiter Deutsch 


• Ich war lieber in der IK-Klasse als in der regulären Klasse


• Ich hasste meine Klasse nicht, doch ich fühlte mich nicht besonders wohl dort


• Es war leichter in der IK-Klasse zu reden, da jeder kein Deutsch konnte und es nicht schlimm war Fehler zu 
machen. Doch in der regulären Klasse habe ich nicht sehr oft gemeldet, aus der Angst Fehler zu machen.


• Wie sollte ich mit Kindern, die Deutsch als  Muttersprache haben, in eine Klasse gehen, wenn ich gerade 
erst angefangen habe Deutsch zu lernen


• Viele Schüler wollen nicht helfen oder gar mit mir sprechen


• Es gab jedoch auch hilfsbereite Schüler die mir halfen. Wie z.B. ein türkisches Mädchen, dass Deutsch gut 
beherrschte und mit mit meinem Deutsch half


•



Meine Fächer

• Das Deutsch, welches wir in der IK- Klasse lernen reicht 
nicht für die Fachbegriffe der Naturwissenschaften 


• Auch Englisch und Mathe fielen mir aufgrund der anderen 
Art zu lernen und dem Vorwissen der Anderen schwer



Die Sporthalle
Am RSG gibt es zwei 

Sporthallen. Eine 
neue und eine alte 
Halle. Sport ist hier 
an der Schule sehr 

beliebt.



Das Sekretariat 

F r a u S c h l e i c h e r u n d F r a u 
Schmittmann sind unsere beiden 
Sekretärinnen. Bei ihnen bekommt 
man Schulbescheinigungen, Pflaster 
und Kühlpacks. Auch wenn man 
k r a n k i s t , g e h t m a n i n d a s 
Sekretariat. Dann werden die Eltern 
angerufen. Wenn man in der fünften 
bis siebten Klasse ist, müssen die 
Eltern einen dann abholen. In der 
Klasse acht bis neun darf man dann 
mit der Erlaubnis Eltern allein nach 
Hause gehen. 



Das Lehrerzimmer


• Hier findet man die Lehrer

• Am Ende der Pause kann 

man klopfen, wenn man 
ein Problem hat



Das ist also das Reinoldus- und Schiller-Gymnasium

 :) :) :)




