
																																																																																																 																					                       

 

 ل.وّ الّدرس األّول الجزء األأجّهز كامل أدوات الّدراسة والكتاب الّتعليمي األّول، ومن ثّم أبحر في  :). 1

 .1رقم ومن ثّم أقوم بحّل وظيفة الّدرس األّول الجزء الّثاني، أبحر في  :). 2

 .4ووظيفة رقم  2ومن ثّم أحّل وظيفة رقم الّدرس األّول الجزء الّثالث، أبحر في  :). 3

 .6ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّثاني الجزء األّولأبحر في  :). 4

  .7ووظيفة رقم  3ثّم أحّل وظيفة رقم ومن  ،الّدرس الّثاني الجزء الّثانيأبحر في  :). 5

 .5ومن ثّم أحّل وظيفة رقم الّدرس الّثاني الجزء الّثالث، أبحر في  :). 6

 . اإلختبار األّول اإلبحار فيمع  بالّتزامنأحّله وأجّهز اإلختبار األّول،  :). 7

 .الّتمرين األّولأبحر في  :). 8

 .8وأحّل وظيفة رقم ، الجزء األّول الّثالثالّدرس  أبحر في، ومن ثّم ّثانيأجّهز الكتاب الّتعليمي ال :). 9

 .9ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّثالث الجزء الّثانيأبحر في  :). 10

، ثّم أقوم بتطوير مهاراتي عن طريق حّل الكتابة الفكريّةأبحر في أجّهز منظومة الكتابة الفكريّة،  :). 11

 التمارين الموجودة في المنظومة.

 .12ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الجزء األّولالّدرس الّرابع أبحر في  :). 12

  .14ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّرابع الجزء الّثانيأبحر في  :). 13

 Onlineسيچما
 ��؟ ��سكيف أدر 



																																																																																																 																					                       

 

 .13ووظيفة رقم  10ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّرابع الجزء الّثالثأبحر في  :). 14

 .16ومن ثّم أحّل وظيفة رقم ، ّرابعالّدرس الّرابع الجزء الأبحر في  :). 15

 .15ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّرابع الجزء الخامسأبحر في  :). 16

 .بالّتزامن مع حّله ،اإلختبار الّثانيأبحر في اإلختبار الّثاني، وجّهز أ :). 17

 .الّتمرين الّثانيأبحر في  :). 18

 .19ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الخامس الجزء األّولأبحر في  :). 19

 .18ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّثانيالّدرس الخامس الجزء أبحر في  :). 20

 .21ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الخامس الجزء الّثالثأبحر في  :). 21

 .30ووظيفة رقم  23ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسادس الجزء األّولأبحر في  :). 22

 .22ووظيفة رقم  17ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسادس الجزء الّثانيأبحر في  :). 23

 .20ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسادس الجزء الّثالثأبحر في  :). 24

 .26ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسابع الجزء األّولأبحر في  :). 25

 .24، ومن ثّم أحّل وظيفة رقم الّدرس الّسابع الجزء الّثانيأبحر في  :). 26

 .25ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسابع الجزء الّثالثأبحر في  :). 27

 .28ومن ثّم أحّل وظيفة رقم  ،الّدرس الّسابع الجزء الّرابعأبحر في  :). 28

 .29 ومن ثّم أحّل وظيفة رقم ،الّدرس الّسابع الجزء الخامس أبحر في :). 29

 كتب اّلتي تطّرقنا لها حّتى اآلنأهتّم بإنهاء جميع ال :). 30

 وبتمكّني الكامل من جميع المواّد النظريّة. :). 31

 أخضع لالختبار الّثالث. :). 32



																																																																																																 																					                       

 

ا، لذا يّرن. مّما حلة التملقد انتقلنا اآلن الى مر   vحّل كّل صير يعني أن الوقت أصبح مهم

 .بالوقت المالئم له مقّيد سؤال/فصل

لتمّرن اّلتي بحوزته واالمتحانات في هذه المرحلة على المتحّضر لالمتحان أن يقوم بحّل كتب ا 

 .حسب ما هو مفّصل في برنامج الوظائف الكاملة (باقي الّرزمة)

في األسابيع الّثالثة األخيرة يكون حّل الكتب بالّتزامن مع حّل االمتحانات السيچماويّة وامتحانات  

 .nite.org.ilمنشورة من قبل المركز القطري على موقعه: 

 Sigma Onlineحّل أّي سؤال بإمكانه االستعانة بمجموعة  المتحّضر لالمتحانإذا تعّذر على  

ا. 3الفيسبوكّية اّلتي تتيح له خدمة االستفسار عن كيفّية حّل  vأسئلة يومي 

 شكًرا ألنّكم اخترتم سيچما

 مع تمّنياتنا للّنجاح الّدائم

 وطاقمها إدارة سيچما


