
 تارود كانه .م;ا هتغل ةيديوسلا ةغللا تسيل ن7 يساسا ميلعت وه نيرجاهملل ةيديوسلا ةغللا ميلعت                                                            Arabiska                                                     يا فا سا-نيرجاهملل ةيديوسلا ةغللا ميلعت
.رابتخ;ا لPخ نم كلذو اهيلا مضنت فوس يتلا ةعومج7ا ددحت يتلا يه ةيساردلا كتيفلخ ناو ةفلتخم تايوتسمب
.هدلب نم ريصق ميلعت هيدل وا كلمي مل يذلل  B-A ةيسارد ةرود ـ١ يميلعت راسم  •
.يئادتبا ميلعت هيدل يذلل C-B ةيسارد ةرود ـ٢ يميلعت راسم  •
 .لقتسم    لكشب لمعلا ةيلباقو عيرس يسارد هجوت ،لوطا تاونسل ميلعت هيدل يذلل D-C ةيسارد ةرود ـ٣ يميلعت راسم  •

 .ةيساردلا كترود ددحت فوس كتملعم عم ةيوس .gتيسارد gترود نم فلاتي يميلعت راسم لك

؟ةساردلا يف عيطتسي نم
.اماع ١٦ نس اهيف غلبت يتلا ةنسلا نم ارابتع يا فا سا سردت نا كل قحي ةيديوسلا ةغللاب ةيساسا ةفرعم كيدل تسيلو Ale ةيدلب سوفن ديق يف Pجسم تنا اذا

؟ةفلكتلا غلبت مك
 فظولاب لصتت نا كيلع بجيف ،Pثم ةلاطبلا قودنص وا لمعلا بتكم نم يداصتقا ضيوعت يلع لصحت تنا اذا .ةيديهمتلا ةرتفلا ضيوعت ىلع لصحتو سردت نا كل قحيف اديدج ائج; تنا اذا نكلو ،ةساردلا ءانثا يسارد معد ىلع لصحت نا كل قحي ; .يناجم ميلعتلا
.ةساردلا أدبت نا لبق لوؤس7ا

؟ةداهش ىلع بلاطلا لصحي له
.ةيساردلا ةرودلا فادهاب ةنراقم تايناكم;ا هيف حضوت ةقيثو هل بتكت D ةداهش ققحي مل يذللا .)D C B A( ةيساردلا ةرودلا دعب ةداهش ىلع لوصحلا كنكمي

بلطلا
 ىلا اهلاسرار بلطلا ةرامتسا ئلم لPخ نم يا فا سا ىلا ميدقتلاب موقت
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ةيبنجQا تاداهشلا
.كتاداهش مييقتل )UHR( يلاعلا ميلعتلا سلجم ىلا هجوتلا كنكمي يلص;ا كدلب نم يعماج وا يوناث ميلعت كيدل تنا اذا

  داشرQا مسق 
.) يا فا سا( هيف سردت يذلا تقولا سفن يف gغلابلا ميلعت نمض ىرخا ةيسارد تارود ىلع ميدقتلل ةدعاسم ىلع لصحت نا اضيا كنكمي .ةيلبقتس7ا ةينه7ا كتايحل طيطختلاو ةيلبقتس7ا كتاسارد ةشقانمب داشر;ا مسق يف gفظو7ا عم موقتس

 

   


