
"La Halte-Jeux Balex’air" 
 
 

1. 
لا-قتسالا فورظ   

  
ەدال=م د=ع موي ماوعأ 9 56حو 012ماع نس نم لافطألل حمس"  
HIاتلاF لمعلا تاعاسو ماBأ  

ًءاسم 7 56ح اًحاUص 9 :ءاعRرألاو ءاثالثلاو 012نثإلا -  
احاUص 9 :ةعمجلا ، سYمخلا -

^
ًءاسم 7:30 56ح   

ًءاسم 6 56ح اًحاUص 9 نم :تaسلا -  
 

، Halte-Jeux l2
I يرورملا ماحدزالا ةلاح  
 

l2 بسانملا كولسلاو تام=لعتلل لاثتمالا تالئاعلل بلطن
I فصلا l2

I �2ظوم ذخت{س ، طاقنلا ەذهل لاثتمالا مدع ةلاح
I  

012فظوملاو لافطألا ةمالسو ة=هافر �ع ظافحلل ةUسانملا �1بادتلا نمألا  
�2ظوم وأ / و تا�لتممو ، ن��خآ صاخشأ� قحلت 56Iلا ةBدسجلا وأ / و ةBداملا را�2ألا نع نولوؤسم تاهمألاو ءا�آلا

I  
Halte-Jeux 

 
Bُاذإ مهلفط راضحإ مدع نيدلاولا دحأ نم بلط F(... ءاعمألاو ةدعملا باهتلا ، ازنولفنأ ، �ح) اًض��م نا  
Bاعرل ة�رو�2 تامولعم يأ نع غال�إلا بجBلوصولا ل=جس¤ دنع لفطلا ة  

(خلإ ، 012لوت»يف) I©5ط جالع يأ ةراد§ب 012فظوملل ح¥Bُ ال  
 

Bلفط يأ لوبق نكم l2
I  Halte-Jeux. قتسا� حمس´ ال هم=مصت نإف ، كلذ عموUنيذلا لافطألا لا Bإ نوجاتحH  

بلط لF ةسارد نكمB ، كلذ عمو .ةددحم معد تاجا=تحا  
 

 
2. 

لافطألا ل4جس1   
 
لما�لا� ةقحتسم أدUت ة=نمز ة�6ف يأ .ةعاس 1⁄4 ل�ل ̧ي·¶س كنرف 1.50 مث Hوألا ةعاسلل ̧ي·¶س كنرف .6 رعسلا  
ة=لاتتم تاعاس 3 لفطلا روضح ةدمل ½قألا دحلا  

l2
I وي¾I رألاRسلاو ءاعaإ ½قألا تقولا ل=لقت متي ، تH 012تعاس  
 

نيدلاولا ة=لوؤسمو فاÁÂإ تحت لفطلا نوكB ، سÀالملا علخ نا¿م  
l2 ة=لوؤسم يأ ةرادإلا ضفرت

I ةعدوملا �انعلا نادقف وأ فلتلا وأ ة̧قلا ةلاح  
 
l2 لافطألا تا�Rع ن�Æخت مدع بجB ، ةمالسلا ÅIاودل

I وأ ضاحرم l2
I راخلا رمملاÈ©I  

 
 

3. 
ةناضحلا طو;:   

 
�2ظوم د�وزت نيدلاولا دحأ �ع بجB ، ل=جسÉلا دنع

I ل ةمزاللا تامولعملاÉة�¶هلا قئاثو) مهت�¶ه ر�©�تو لفطلا ل=جس  
لفطلاو مألا وأ دلاولا نم ة=مسرلا ) 

 
تاغل عــRرأ� ةرفوتم دعاوقلا .طوÂ̧لا لUق�و دعاوقلا أرق هنأ نيدلاولا دحأ ح¥B ، ل=جسÉلا ةرامتسا �ع عيقوتلا بلطن  
ة��12لجنإلاو ة=لاطBإلاو ة=ناملألاو ة=س"رفلا  



 
Bلا نيدلاولا دحأ �ع بجUلا زكرم دودح لخاد ءاقÉنأ بج�و قوس Bاًحاتم ه=لإ لوصولا نوك l2

I تاقوألا عيمج  
 

لفطلا بحسل ة=مسر ة�¶ه ةق=ثو Hإ ةفاضإلا� ةR¶لطم نوكتسو نيدلاولا نم ل�ل ل=جسÉلا ةقاط� حنم مت{س  
 
اذهب ةصاخلا لاصتالا ل=صافت Hإ لوصولا ل=جس¤ دنع دلاولا �1شYسف ، لفطلا باحطصال ثلاث صخش ءاج اذإ  
هUحسو لفطلا لوصو دنع اًضBأ ةR¶لطم نوكتس ة=مسر ة�¶ه ةق=ثو .غــــ��فتلا كلذكو ل=جسÉلا ةقاط� .صخشلا  
 
 

مBدقت اننكمB ."ةR¶بحم ةUعل" ءانثÉسا� ، ة=صخشلا ضارغألاو تاRوÂ̧ملاو تا�¶لحلاو ةÔلعلا كلذكو ةمعطألا ع¶نمم  
l2 طقف   ءاملا

I ةناضحلا  
 
 

4. 
ماLMحالا – فقوملا - كولسلا   

 
Bنيذلا لافطألا �حتي نأ بج Bإ نوتأH ظفتحت ، كلذ فالخ� .تادعملاو 012فظوملا ەاجت م�6حم فقوم� ةناضحلا  
l2 قحلا� زكرملا ةرادإ

I ساÉUإ لوخدلا داعH ة=لاتتم رهشأ 3 ةدمل ةناضحلا  
 
 

5. 
ةروRSلاو تا4لوؤسملا   

 
Bنأ بج Bصلا 012مأتلا �ع 012نمؤم لافطألا نوكÙI ثداوحلاو ة=ندملا ة=لوؤسملاو  
 
l2 بسانملا كولسلاو تام=لعتلل لاثتمالا

I عم ةئ{ب �ع ظافحلل نا�رو�2 ةناضحلا ةقطنمYةنمآو ةف=ظن ة=ش. l2
I ةلاح  

012فظوملاو لافطألا ةمالسو ة=هافر �ع ظافحلل ةUسانملا �1بادتلا نوفظوملا ذخت{س ، طاقنلا ەذهل لاثتمالا مدع  
�2ظوم وأ / و تا�لتممو ، ن��خآ صاخشأ� قحلت 56Iلا ةBدسجلا وأ / و ةBداملا را�2ألا نع نولوؤسم تاهمألاو ءا�آلا

I  
Halte-Jeux 

 
l2
I إ لوصولا رذعت اذإ ، ئراوطلا ةلاحH اعرل ةمزاللا �1بادتلا عيمج 012فظوملا ذخت{س ،نيدلاولا دحأBلافطألا ة l2

I  
Halte-Jeux 

 
 

6. 
ئراوط جYخم   

 
l2
I وفظوم بحطص=س ، ءالخإلا ةلاح   

قوسÉلا زكرم جراخ ة=محم ةقطنم Hإ لافطألا  Halte-Jeux 
 

 
7. 

تانا4بلا ة[امح   
 

Bةناضحلا لخاد لافطألا ر�¶صت وأ روصلا طاقتلا رظح  Halte-Jeux 
 

ة=صخشلا تانا=بلا وأ روصلا� حمس´ ال .ةÀ�̧ لافطألا� ةقلعتملا تامولعملا ل¿� ظافتحالا متي  


