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	�ت ��ا�� ���� ا���ق ا������ا������ و���� ��� ا"دراج 

  


 أ��� ��ح : �%���ا�إ#�ار ��ه��� إ����� �� ����� 
����� ،�����ا�
ت ا��'�ر، �(�)
 ا��'& ا�#% $�#��� أو�!  ��    .ا���ه���ا,#�

ا���!
 ��8 إدراج و,�ا45  23(�وق ا��0#ري وا�.: ا��)'�ات ا����او��� 
د�#&
���ق� .  

��*��( إ#�ار : 9��د ��  ���4<)$'�ر  وا,�ة $��� أنإ2�ار :>�ة  �����:�
��$� ا��$� أدوات #�� 
���% ا���#.)�، $
 �أو�,.�ق أو أ��� أو أدوات ا��$� ا�.
2�ار� ه� ���@ �% :>�ة و�? Aا  .  

دي :>ط: ا���دي ا�&-�ط إ+�ر� C$�'#� <ا�Dون 
�ر� ا�����'��، Eو ��<$ 
�Gت ذ� H#ا� 
���Hأو ا� ��I ا��#��رة.  

����
 ��� إ2�ار : ���� �Jأو أدوات د$� أدوات ��#(� $#��K ا�>�وط ا�(�
 �$��#�� 
��إدرا<���Mض ا��$� ا�..    

8 : ����را�)H5 ��N�#ا� �ص I�� ا��Sآ�ر$� أد:QواAدراج ا�O %�Pا�UV  :  

)1 (   %H�  .     ا��'�ر 5

  .�% ا��'�را��)ر  ��ا���ه�  )2(

)3(   Y�N� ءKأ�Aر دارةا�ر�#[)�S$�� ا� وآ('�� .  

)4(   Y�N� ءKأ�Aردارة ا  . ا��'�ر#�[)#� %H�S$�� ا� وآ(

)5(   Y�N� ءKأ�Aدارة ا ��$S�[)#ر ا�  . ا��'�ر�% ا��)ر  �ا���ه����ى وآ)

ص ا�S$� آ:�ا   )6(UVPا Y�N� ءKأ� ���Aر دارة ا ى��#[)�S$�� ا�أو آ(

�ر ^Gل ��ة ا'��)6 ( ��Vأ 
.�3 ��ة أن  ��8، �_دراجا��K� �O ��5ن

 E�.5  ��)12( ��Hو� %� ���M#وث ا��, S)� ًا��V  .  
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ص ا�S$� آ:�ا   )7(UVPا Y�N� ءKأ� ���Aر دارة ا�ى #[)�S$�� ا�أو آ(�


 �_دراج، أ) 6(��'�ر ^Gل ��ة ا��� �E 5 3K أن ����V8 ا�#O ن��

12(��ة 5.� ��  (��Hو� %� ���M#وث ا��, S)� ًا��V.   

ء أي   )8( ��O% أ� ���ر إ�ص ا��>UVb�)1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 7 أو( QGأ�  .  

)9(   
ص ا����� أي $���c أي �VآUVP% �� ا� ���ر إ�<�)1 ،2  ،3  ،4 ،

  أو  . أ�QG) 8أو ،  7،  6،  5

ص ا����H$ �$Sن   ) 10(UVPقا[5E�  ًH� و$����ن ��H�#N�)5%(  �� �0أو أآ

 ���Pا 
!� �$��#�� 
��
إا���اد أو أدوات ا��$� ا�.�����ق ا���   .  درا<�

�
زة و�c5$� : '�آ� �/�ر�, Y�J4 ا���رات�'�ر $��ن :>.Hا�  
.$�c�
�Vة(� ��Iة و�V(� . ،C$�H#ا ا�Sاض ه�IP5>�� و 
رات"آ��.Hرات " ا�.Hا�

 
أو  أو ا���#g<�ة ا�����آ��h�$ � .  

ج : إ��دة ه���1��:Eأو أي ا ��i)#دة ا�
 أو ا�5�#�j أو إ�����
�h��  .  

ه�% ا��'�ر ا��? �%  أ��� ��ح: أو��
� 6/�قأ%�4 إ#�ار ��� 
��إ�
 اEآ##ب�� ��� j�)#$ l� j�: �����5  .  

�م و�ء :ا����
� ة��7+�� j##اد ا������ 
��O �$�
 أداة ا���أو أداة ا��$� ا�.
 �$��  . ا��'�رة��#

  . أو أآ�0 �� أ��� ا��'�ر )UV)5%& $��  : آ�8� ���ه4


 ا�#�H�? : ا������ ا��)�9���اول �% اPوراق ا��#�� 3ODا�� 
^Gل �#�ة ا���ر<
  . ا�#�اول

:
  :ا����
	�ت ا������ ا��; ���ج ����


 : ا"دراج���$� ، ��S ا�(& ��ق ا���ق، أو ,�n $��@  �%إدراج اPوراق ا��.5
 jل ا���(Oو ��N�#دراجا�A.  

  : دراج، � $�%اAو ا�#�N�� ��O %ا��H5(% : �<�� ذو +�ف

)1 (    %H�      .ا��'�ر5
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    .�% ا��'�ر ا��)ر ا���ه���  )2(

)3(   Y�N� ءKأ�Aردارة ا�ر� #[)�S$��ا� وآ('��.   

)4(   Y�N� ءKأ�Aردارة  ا�ر#�H% ا�#[)�S$�� ا� وآ('��.   

)5(   Y�N� ءKأ�Aدارة ا ��$S�[)#ر ا�   .ا��'�ر �%ا��)ر ا���ه��� ��ى وآ)

�را���#>ر   ) 6('��� %�   .ا�.:�:% وا���#>ر ا��

ء أي   )7(��O% أ� ���ر إ�ص ا��>UVb�)1  ،2  ،3  ،4  5أو( QGأ� .  

)8(   
ر إ���$ %� 4��c أي �Vآ<� &UV أي ����)1 ،2  ،3  ،4  ،5  ،6 

  .  أ�QG )7أو 

	�ق?��
�@�ف : %)H5   %� �ون ،دراجاAا�#�N�� و�Oا�H#ا5] ا� j>��� %�H[قا� 
ص ) أو I�� ر��%�>�� ر��% ��اء (أو 5]ه� UVأ ����:��$ n������c$�  ن�

ا�#��اذ أي �(�� �� ^Gل ,.�ق ا�#'�$3 �% إ,�ى ا�>�آت، أو $�ر��ن  ��8

  .  ��8 أ��� �% �5  ا�>�آ

دة اA ا�#�N�� �Oا�� �%$��ن ��Sا ا��'�c@ : ا��Bرح���د �� )4(دراج ا��H(8 ا��

 �� 
�JE
��  . ��ح اPوراق ا��

�ــ4% : 
ن أ$(� آن��� أي �Vآ�� ����g5 . C$�H5 ��<$أداة آ� " ���"و
^   . رأس ا��ل 'J&��5ن ��


 ,�آ�
 ا�>�آت ا�'درة �� �Y�N ه�!
 ا���ق : ?��D �6آ�� ا�-�آ�ت�JE

��  .ا��

�ر<
 أ���� �% : ا?%���اذ ا���1;� 
ا���ق أي 5�5�j 5.�م ���<)�V 4آ
 @�#5 n���Eً �� أ����� �� 
�ر<� ��I 
�ة ��8 ��ه�% �Vآ$���Hض أ��� <


 أآ�0 �� (�:  ��5 ��� 
�� أ��� ا�>�آ
 ا���ر<
 % 30ا���P ا���Hو�

�? ا�#'�3$� 
H#�#ا��.  

  

 


