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Einen Frosch im Hals haben
Gerade im Winter, wenn es kalt ist,
haben viele Menschen Halsschmerzen oder sind heiser. Dann sagt
man in Deutschland häufig: „Ich
habe einen Frosch im Hals.“ Beim
Sprechen hat man oft das Gefühl,
einen Kloß im Hals zu haben. Diesen Kloß nennen Mediziner „ranula“. Das ist die Verkleinerungsform
des lateinischen Namens für
Frosch: „rana“. Deswegen sagt
man heute: „Ich habe einen Frosch
im Hals“. Leichte Erklärungen von
deutschen Redewendungen könnt
ihr auf der Internetseite von Geolino finden: www.geo.de/
geolino/redewendungen
Achtung! FACEBOOK FAKE
NEWS
Auf Facebook gibt es viele Gruppen für Flüchtlinge. Da werden
auch verschiedene Informationen
besprochen. Man muss aufpassen,
weil nicht alles, was auf Facebook
gesagt wird, wirklich wahr ist.
Deswegen ist es gut, Informationen
immer zu überprüfen. Die Internetseite „Rumours About Germany“
(Gerüchte über Deutschland) will
Flüchtlingen und Migranten richtige
Informationen geben und Lügen
aufdecken. Die Seite gibt es auf
Arabisch, Englisch und Französisch.
Hier ist der Link dazu: www.rumoursaboutgermany.info
The German phrase „Einen
Frosch im Hals haben“

:اﻟﺿﻔدع ﻓﻲ اﻟﺣﻠق
ً
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟﺟو ﺑﺎردا ﻓﻲ ﻓﺻل اﻟﺷﺗﺎء ﯾﻛون ﻟدى اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس اﻟﺗﮭﺎب ﻓﻲ اﻟﺣﻠق وﺧﺷوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺻوت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
(ﯾطﻠق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑﺎرة ) ﻟدي ﺿﻔدع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ
(ﻛﯾس اﻟﺿﻔ دع،Ranula) ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺧص اﺛﻧﺎء اﻟﺣدﯾث ﺑﺄن ﻟدﯾﮫ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﮫ وﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻطﻠﺢ طﺑﻲ وھو
.( وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﯾﻘول اﻟﺷﺧص ﻋﺑﺎرة ﻟدي ﺿﻔدع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲrana) وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻔدع اﺳم
:ﻣن اﺟل ﺗﻔﺳﯾرات ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ
https.//www.geo.de/geolino/redewendungen/15200-thma-deutsche-redewendungen
Auf www.geo.de/geolino/redewendungen werden deutsche Redewendungen erklärt. Bild: Screenshot Geo.de

Especially in winter when it‘s cold,
:ﻟﺣﻠق:ﺿﻔند اعﻻﻓﺟﺎﻲرا
many people have a sore throat or
اﺗﻟﺄﻣﯾ
قﯾ و
ﻛﻋﻧلدﻣﺷﺎﺧﯾﻛو
are hoarse. Then one often says in
ﻲﺑﻠاﻟﻎﻣﺎﯾﻧﯾﺳﺎﺎﻋد
تا اﻓﻟﻣ
ﺻوھذ
ﻲﻣاﺎﻟﻟك
ﺷﯾوﻧﺟﺎﺔرﻓ ﻟﻠ
ن اﺧﻻ
بﻠﯾ ﻓﮫﻲدﻓاﻟﻊﺣﺗﻠﺄﻣ
نﯾ اﻟﺟﻧﺎﺎرسﯾ اﺟﻟﺗبﮭﺎﻋ
ﺻﯾلتاﻟﺟﺷﺗدﺎﯾدء اﯾوﻛوﻋنﻧدﻟدﺗوىﻗﯾاﻟﻊﻛﺛﯾﻋﻘرد اﻣﻻ
ﻲﻟ ﻓﻰ ﺑ
صنﯾﻘاﻟوﺟموﺑﺎﺑﺎﻻﻧرﺗدﻘا ًﺎ ﻓل إ
Germany: „Ich habe einen Frosch
ﻼﻟحﺔ اﻋﻻﺑﺎر
ﺻﺣﺎ
طﺎﻠﻟﻠقكﻓﻲﻋﻠھﻰذها اﻟ
 ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺣﺳب اﻻﯾﺟﺎر.ﺿﯾﻔﺎدءعاﻟ ﻓﻣﻛﻲﺳﺣوﻠﻘرةﻲ ا(ﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر
ﺿةرا)رﻟدوايﻻﺷ
اﯾﻟﻣ
ً
im Hals” (I have a frog in my thro(سﻛاﻟلﺿﺷﻔ دﻲعء
ﮭذوهﻓ اﻟ،ﻲءﺟﺎﻣرﺎ ﺛﻓﻼﻲﺛﺔﺣاﻠﻘﺷﮫﮭورﻟ
ص ﯾاﺑﺛﻧﺟﺎء
وﻛﯾﺎن،Ranula
ﻲﺣﺎﺣﻟﺎﺔل ﻣﺧﺻروطﻠجﺢاﻟﻣطﺑﺳﺗﻲﺄﺟورھوﻣ )ن اﻟﻣﻧزل
ﺣدﯾﻛثو ﺑنﺄ انﻛﺛﻟدرﯾﮫﻣنﺷ اﯾ
ب ااﻟن
اﻟﻏﺎﺷﻟﺑﮭﺎرﯾيﺷﻌﻟﻠرﻣﻧاﻟزﺷلﺧوﻻ
at.) When talking, one often has
.( وﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﯾﻘول اﻟﺷﺧص ﻋﺑﺎرة ﻟدي ﺿﻔدع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲrana) م.عﯾ انﺳ
ب اﻟﻋﻠﻼﺗﻰﯾﻧاﯾﻟﺔﻣﺎﯾﻟط
ﻲ اﯾﻟﻠﺟﻐﺔ
دﺄﻣ
كﻠ اقﻋﺎﻋدﻠةﻰﻣﺑاﻠﻟﻎﺿاﻔﻟﺗ
وﺳﻓﻠﯾم
the feeling of having a lump in the
:ﻣن اﺟل ﺗﻔﺳﯾرات ﺳﮭﻠﺔ ﻟﻠﻌﺑﺎرات اﻻﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺗﺎﻟﻲ
throat. This lump call medical „rahttps.//www.geo.de/geolino/redewendungen/15200-thma-deutsche-redewendungen
nula“. This is the diminutive of the
Latin name for frog: „rana“. That is
:ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣن اﺧﺑﺎر اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻟوھﻣﯾﺔ
why they say today: „I have a frog  ھﻧﺎ،ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ھﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻔﺣﺎت واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻟﻼﺟﺋﯾن وھﻧﺎك اﯾﺿﺎ ً اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮭﺎ
in my throat“. You can find easy
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻻﻧﺗﺑﺎه واﻟﺣذر ﻻن ﻟﯾس ﻛل ﺷﻲء ﯾﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺻﺣﯾﺢ ﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﯾﻛون ﻣن اﻟﺟﯾ د اﻟﺗﺣﻘق
explanations of German phrases on
( ﯾرﯾ د اﻋطﺎء اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾنGerüchte über Deutschland)  ﯾوﺟ د ھﻧﺎك ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، ﻌﻠوﻣﺎت:ﺻاﺣﻻﺔﺟاﺎﻟرﻣ
ﺗﻣﺄنﻣﯾن
the website of Geolino:
ﯾ اﮫﻟﻌدﻓرﺑﻊﯾ ﺗﺔﺄﻣوﯾانﻻﻧاﺟﻻﻠﯾﯾﺟزﺎﯾﺔر ﻟوﻠاﻣﻟﺎﻔﻟرﻧ:بﺎﻟﯾﻋﺔﻠ
تﺟاﻟﺗ
ﺷف
ﻛواﻟلﻼﺷﺟﺋﺧﯾن
كﺳھﯾذﺔا اﻋﻟﻠﻣﺑﻰﻠ اﻎﻟ ﯾﻌﻧﺳوﺎاﻋند
 اﺗﻟوﻣﻗﯾوﻗﻊﻊﻋﻣﻘﺗدﺎ احﻻﺑﯾﺎﻟﺟﻠﺎﻐﺎر ﯾ،بد
ﺟداﯾدﻻ اﻛﺎوذﯾﻋﻧ
ﺻﺎﺣلﯾ إﻟﺣﺔﻰ ﺑوﯾﻛت
صﻣﯾﻌﻘﻠوومﻣﺎﺑﺎتﻻﻧﺗﻘ
www.geo.de/geolino/
 ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺣﺳب اﻻﯾﺟﺎر. ﯾﺗﺳﺑب ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرhttps://rumoursaboutgermany.info/
ك ﻋﻠﻰ اﺻﻼح اﻻﺿرار واﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﻛﺳورة اﻟﺗﻲ:ااﻟﻟﺗﻣﺎﺎﻟﻟﻠﻲ
redewendungen

 وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧروج اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﻟﻣﻧزل وﻛﺎن ﻛل ﺷﻲء،اﻟﺷﮭري ﻟﻠﻣﻧزل وﻻ ﯾﺑﺟب ان ﯾﻛون اﻛﺛر ﻣن اﯾﺟﺎر ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر
.ﺳﻠﯾم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك اﻋﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن

www.tunews.de
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:ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣن اﺧﺑﺎر اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻟوھﻣﯾﺔ

ﯾطﻠق ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﺑﺎرة ) ﻟدي ﺿﻔدع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ(
ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﯾﺷﻌر اﻟﺷﺧص اﺛﻧﺎء اﻟﺣدﯾث ﺑﺄن ﻟدﯾﮫ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﮫ وﻟﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﺻطﻠﺢ طﺑﻲ وھو )،Ranulaﻛﯾس اﻟﺿﻔ دع(
وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻔدع اﺳم ) (ranaوﻟﮭذا اﻟﺳﺑب ﯾﻘول اﻟﺷﺧص ﻋﺑﺎرة ﻟدي ﺿﻔدع ﻓﻲ ﺣﻠﻘﻲ.
T
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ﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺎر:
ﻛل ﺷﺧص ﯾﻘوم ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺑﯾت ﺟدﯾد او ﻋﻧد ﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻘد اﻻﯾﺟﺎر ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ دﻓﻊ ﺗﺄﻣﯾن اﻻﯾﺟﺎر ﻟﻠﻣﺎﻟك ھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﯾﺳﺎﻋد
اﻟﻣﺎﻟﻠك ﻋﻠﻰ اﺻﻼح اﻻﺿرار واﻻﺷﯾﺎء اﻟﻣﻛﺳورة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺳﺑب ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر .ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺗم ﺗﻘدﯾره ﺣﺳب اﻻﯾﺟﺎر
اﻟﺷﮭري ﻟﻠﻣﻧزل وﻻ ﯾﺑﺟب ان ﯾﻛون اﻛﺛر ﻣن اﯾﺟﺎر ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭر ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺧروج اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻣن اﻟﻣﻧزل وﻛﺎن ﻛل ﺷﻲء
ﺳﻠﯾم ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎﻟك اﻋﺎدة ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن.
Fake news on facebook

TÜnews International per Post oder per E-Mail

ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣن اﺧﺑﺎر اﻟﻔﯾس ﺑوك اﻟوھﻣﯾﺔ:
On Facebook there are many
groupsﺎ
forﺷﺗﮭﺎ ،ھﻧ
refugees.ﻣﻧﺎﻗ
ت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم
inﻣﻌﻠوﻣﺎ?erhaltenﻋﺎت ﻟﻼﺟﺋﯾن وھﻧﺎك اﯾﺿﺎ ً اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟ
Einfachﻔﺣﺎت واﻟﻣﺟﻣو
anﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻ
@kulturgutك اﻟ
ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ھﻧﺎ
Various
formationق
discussedﻣن isاﻟﺟﯾ د اﻟﺗﺣﻘ
there.ﺑب ﯾﻛون
Youﮭذا اﻟﺳ
kreis-tuebingen.deل ﺷﻲء ﯾﺗم ﻛﺗﺎﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﯾس ﺑوك ﺻﺣﯾﺢ ﻟ
!schreibenص اﻻﻧﺗﺑﺎه واﻟﺣذر ﻻن ﻟﯾس ﻛ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧ
beﯾنhave to
because
carefulﺟر
طﺎء اﻟﻣﮭﺎ
 notﯾرﯾ د اﻋ
ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ،ﯾوﺟ د ھﻧﺎك ﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ )(Gerüchte über Deutschland
Oder auf Facebook:
everything
thatﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧوان
saidرﻧisﺳﯾﺔ
 onواﻟﻔ
Facebookزﯾﺔ
واﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺻﺣﯾﺣﺔ وﻛﺷف اﻻﻛﺎذﯾب ،اﻟﻣوﻗﻊ ﻣﺗﺎح ﺑﺎﻟﻠﻐﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻻﻧﺟﻠﯾ
@tunewsinternational
is really true. That‘s why it‘s good
https://rumoursaboutgermany.info/
اﻟﺗﺎﻟﻲ:
to always check information. The
website „Rumors About GermaWant to receive TÜnews International by e-mail
ny“ wants to give refugees and
@or mail? Let us know! Write to kulturgut
migrants correct information and
reveal rumours. The site is available
kreis-tuebingen.de
in Arabic, English and French. Here
or on Facebook:
is the link: www.rumoursabout@tunewsinternational
germany.info
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زمانیکه شما خانه یا اپارتمان را به کرایه میگرید شما یک اندازه پول را به ضمانت در اختیار صاحب خانه میگزارید از
خساراتخانه یا اپارتمان را به کرایه میگرید شما یک اندازه پول را به ضمانت در اختیار صاحب خانه میگزارید از
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Die Mietkaution
Wer einen Mietvertrag unterschreibt und in eine neue Wohnung
einzieht, muss oft eine Kaution an
den Vermieter zahlen. Die Kaution
ist eine Sicherheit für den Vermieter.
Wenn der Mieter in der Wohnung
oder im Haus etwas kaputt macht,
kann der Vermieter mit dem Geld
der Kaution den Schaden reparieren. Wie viel die Person für die
Kaution zahlen muss, steht im
Mietvertrag. Die Mietkaution darf
nicht höher sein als die Miete für
drei Monate. Die Person muss die
Kaution gleich beim Einzug zahlen.
Man darf auch in Raten zahlen,
aber das muss mit dem Vermieter
besprochen werden. Und man muss
das Geld innerhalb von drei Monaten gezahlt haben. Wenn in der
Wohnung nichts kaputt gegangen
ist, bekommt die Person, wenn
sie auszieht, das Geld der Kaution
zurück.
Rent deposit
Somebody who signs a lease and
moves into a new apartment often
has to pay a rent deposit to the
landlord. The rent deposit is a security for the landlord. If the tenant
in the apartment or in the house
destroys something, the landlord
can repair the damage with the
money of the deposit. How much
the person has to pay for the deposit, is in the lease. The rent deposit
may not be higher than the rent for
three months. The person has to
pay the deposit right when moving
in. You can also pay in installments,
but this must be discussed with the
landlord. And you have to pay the
money within three months. If nothing breaks in the apartment, the
person gets the deposit back when
moving out.
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