
 

   هامة معلومات 

  لاسرإ :ةظحلاملا .عقتوملا  ةراٌٌ زلا  خٌٌ رات نم لقاأل ىلع نٌ  رهش  لبق ةرٌٌ شأت ىلع لوصحلل بلطلا مٌٌ دتق ىجر ٌ 1.

 بلط

ضم ال ع جرملا مقرلا ٌ  قلتو ةرٌٌ شأتلا  .ةجلاعملل زهاج كبلط نأ نٌٌ

 لثم) ىرخاأل تارٌٌ شأتلا عاونأ عٌٌ مجل ةبسنلابو .قطف   (B2)  ةتؤقملا ةراٌ  زلا راتٌ  شأت ىلع ةقفامولا انتٌٌ لنصلق نكمٌٌ  2.

 ةرٌٌ شأت

ٌٌ نٌٌ دلا نٌٌ لماعلاو لمعلا ئةه ىلإ هجتولا ىجر ٌ، (كلذ ىلإ اوم نٌٌ  .لٌٌ ئارسإ ٌ  ف ةرجهلاو ناكسلا ٌٌ

لئارسإ ةلود ةٌٌ لصنلق نكم ٌ، امع لكشب 3.  .طقف انتلود ٌ  ضاألر ةراٌٌ ز تارٌٌ شأت رادصإ ٌٌ

لئارسإ ٌ  ف ةرجهلاو ناكسلا ةحلصم بتامك للاخ نم الإ مٌٌ دقتلا نٌ  ٌ  لٌ  ئلسراإا نٌ  ناطولما جاوألز نكم ٌال4.  مهجوز نم ةوعدب ٌٌ
 .ٌ  لٌٌ ئارساإل

 اٌٌ ندرا ارانٌٌ د 17 ٌ  ه ةرٌ  شأتلا ومسر 5.

 ! ىرخاأل ماحجاأل تاذ روصلا لبوق مت ٌنلف .ةرٌٌ شأتلا بلطب (قطف مس 5 × مس )5 نٌٌ تٌٌ صخش نٌٌ تروص قافرإ ىجر 6ٌ.

وبمكلا ةزهجأو ةكرحتملا فتاوهلا لثم كعم ةٌ  نورتكلإ ةزهجأ يأ راضحإ مدع ىجرٌٌ  ، ةٌٌ لنصقلا روضح دنع 7.  رتٌٌ

 ةلموحملا

لهست لجأ نم ، اهرٌٌ غو  .ةٌٌ لنصقلا ىف كلوخد ٌٌ
 ةرٌ  شأتلا بلط 

لئارسإ ىلإ ةرٌٌ شأت ىلع لوصحلل بلطلاب مدقتلا لجأ من  ءلوم بلطلا جذمون طبار ىلع رقنلا هو هلفع كٌٌ لع ام لك ، ٌٌ

 ٌ  ف "ةعابطلا" رقنأ) جذومنلا ةعابط ىجرٌٌ  ، بلطلا لاسرإ لبقو .جذمونلا لفسأ ٌ  ف "لارسإ" ىلع طاضغ مث ، بلطلا جذمون

 لفسأ

 .ةٌٌ لصنقلا ٌ  ف ةٌٌ صخشلا ةلباقملل كمع هرضحأو جذومنلا لفسأ ٌ  ف بلطلا عقوو (جذومنلا
رجى إحضار ما  :معك ل    ٌ 

 (عٌٌ قتولا و لماكلاب ةئبعتلا مت) بلطلا جذمون 1.

 (.كٌٌ دل ةرفتوم تناك اإذ) ةمٌٌ دقلا رفسلا تزااوجو (لقاأل ىلع رهشأ 6 ةدلم حلاص) ٌ  لاحلا كرسف زاجو2.

ضب ةٌٌ فلخب ناتحضاو ناتٌٌ صخش ناتروص3.  (ىرخاأل ماحجاأل لبوق مت ٌلا) مس 5 × مس 5 محجب ءاٌٌ

 ةلئاعلا باتك 4.

 .ةبولطملا ةٌٌ فاضاإل تادنتسملا ىلع هاندأ لعاطاال ىجرٌٌ 

 ، (ةلباقملا نم ماٌٌ أ ةدع دعب) انتاءارجإ نم ه  تنن امدنع ."روفلا ىلع" تارٌٌ شأت ردصت ل ا انتٌٌ لنصق نأب ةظحالملا ىجرٌٌ 
  فوس
 .كرفس زاوج ملاتسل ا كعودن
 راصغلل ةرٌٌ شأت

 اددرتسلال ةلباق رٌٌ غ ةرٌٌ شأتلا موسر 1.

صإلاب ظافتحاال ىجرٌٌ  2. لصحتل ةلباقملا ءانثأ هٌٌ لع لصحت يذلا لاٌٌ  .تاءارجاأل ةٌٌ انه ٌ  ف ةرٌٌ شأتلا ٌٌ
 

 


