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باعلألا را موهفمل ماعلا فيرعتلا"باعلألا راد موهفمل ماعلا فيرعتلا
.حبرلا ىخوتت ال ةيعمج يه باعلألا راد
.ةيتاؤم ﺑﺷروطٍ بعللا لئاسوو باعلألا ةراعإب موقتف ،بتكلا ريعت يتلا ةبتكملا لمع بولسأ سفنب باعلألا راد لمعت
؟انراد تايناكمإ يه ام
باعلألاو بعللا لئاسو باعلألا راد ريعت
.ءاضعألل إﻻّ باعلألا ةراعتسا حاتت ال
.مهل غلاب صخش ةقفارم نود نم ةسردملا لبق ام رمع نم لافطألا ءيجم حمسي ال
.لافطألا ةيلوؤسم قفارملا وأ لهألا لمحتي
.باعلألا راد يف نيخدتلا وأ تابورشملاو ةمعطألا لوانت مدع ىجري
.أﯾﺿﺎ ً بيترتلا عيطتسي ،بعللا عيطتسي نم
،اﻷوﻟﯾﺔ باعلألا
.يشملا ىلع زفحت يتلا بعللا لئاسو ،تابعكملا
ّ
 Kapla).الباك  Duplo،دُﺑﻠو( دييشتلا باعلأ
.ةيعامجلا باعلألا
.ةيبيكرتلا روصلا
.راودألا ليثمت باعلأ ،ىمدلا تويب

)ةكرحلا باعلأ ،تابكرملا( جراخلا باعلأ
.اهريغو  GAMEBOYيوب مياغلاك ةينورتكلإلا باعلألا
.دايعألاو تالفحلا مزاول
.ةمخضلا باعلألا
.ةفخلا باعلأ مزاول
.ةيقيسوملا تالآلا
.ةيميلعتلا باعلألا
.ةيجالعلا باعلألا
).اﻟﻣﺳ ّﺟﻠﺔ بتكلا DVD ،يد يف يدلا صارقأ ،مالفألا ،ةيليجستلا ةطرشألا( طئاسولا
.بعللا عوضوم لوانتت يتلا بتكلا
؟باعلألا راد ىلإ ءيجملا هنكمي نم
.سرادملاو تالئاعلاو نيغلابلاو نيعفايلاو سرادملا بالط ىلإ ،دالوألا رغصأ نم :انراد ىلإ ءيجملل بعللا هسفن بحت نم ﻛ ّل وعدن
؟ةراعتسالا ةفلكت غلبت مك
.باستنالا خيرات نم ارابتعا يونسلا كارتشالا أدبي
.باستنالا ىدل اﻟﮭوﯾّﺔ تابثإل ةقيثو زاربإ بجي
.باعلألا ىلع ةراعتسالا ةرجأ رادلا ﺗُﺑﯾِّن
.ةراعتسالا فيلاكت ىلإ إﺿﺎﻓﺔً يرسيوس كنرف  30.00/35.00ةميقب ﺳﻧوﯾﺎ ً اﺷﺗراﻛﺎ ً رادلا بلطت
؟هتراعتسا نكمي باعلألا نم مك
.ةيوضع ةقاطب ﺳوﯾّﺔً نادلاولا ىقلتي
.اهتراعتسا نكمي يتلا باعلألا ددعل دودح ال
؟باعلألا ةراعتسال اهب حومسملا ةدملا ام
.طقف عيباسأ  4ةدمل ةراعتسالل دحاو ديدمتب حمسي
.ةراعتسالا ةرجأ ىلإ إﺿﺎﻓﺔً يرسيوس كنرف  4.00/8.00/12.00غلبم وه :ريكذت

.اهصحفتو باعلألا ةداعإ
.ةروسكم وأ ةصقان ﻗطﻌ ٍﺔ يأ نع حيرصتلا مدختسملا ىلع بجوتي
.ةميلسو ةفيظن ﺣﺎﻟ ٍﺔ يف ،ددحملا خيراتلا قفو ةبعللا ةداعإ مدختسملا مزتلي
.ةيلام ةعيدو ءادأ ةبعللا رسك وأ عايض لاح يف مدختسملا ىلع يغبني
ةيلوؤسملا
.ةراعتسملا باعلألا مادختسا نع مجنت دق يتلا ثداوحلا وأ رارضألا نع لاكشألا نم لكش يأ يف ةيلوؤسملا انراد ﺗﺗﺣ ّﻣل ال
ماودلا تاقوأ
 17.00ةعاسلا ىلإ  14.00ةعاسلا نم ءاعبرألا
 20.00ةعاسلا ىلإ  18.00ةعاسلا نم سيمخلا
 12.00ةعاسلا ىلإ  09.00ةعاسلا نم تبسلا
.ةدودحم ماود تاقوأ قفو ةلطعلا ةرتف ءانثأ انراد لمعت
.مهتماقإ ناونع ىلع أرطي رييغت يأ ىلإ ةراشإلا نيمدختسملا نم ىجري
.نيناوقلا ةحئال يعاري ال مدختسم يأ درط قحب رادلا ظفتحت
.مكراكفأو مكتاحارتقا رورس لكب مكنم ﻧﺗﻘﺑّل
ناونعلا
:فتاهلا مقر
:ينورتكلإلا ديربلا ناونع
Website: www.ludothek-olten.ch

