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٢. قم بقص القطع الخمسھ بإستخدام 
المشرط.

 ھي عباره عن مناطقالخطوط الحمراء
 یتم فیها ثني الورق المقوى ٬ أنظر

التعلیمات في الصفحة التالیة:

لوح الطبخ على الطاقة الشمسیة 
۸/١التعلیمات 

 .١
على الورق المقوى (الكرتون) ٬ وذلك بإستخدام النموذج المجهز مسبقا أو على أساس قیاسات األبعاد 

التالي ذكرھا:

تتبع وارسم حدود الشكل ١ (نسخھ واحده منھ) والشكل ٢ (نسختین منھ) والشكل ٣ (نسختین منھ) 

یجب مراعاة أن تتناسب الفتحات 
في الشكل ١ والشكل ٣ مع سماكة 

الورق المقوى.



١ ٢

١

٢

 

) یتم ذلك من ٣. لعمل الثنیات (
 خالل قطع طفیف على إحدى جانبي الورق

 المقوى كما ھو موضح في الرسم:

الخط األحمر

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٢التعلیمات 

الشكل

١



٢

١ ٢

٢

١ ٢

الشـــــــــــــــكل 
(الجهھ الیسرى)

الشـــــــــــــكل 
(الجهھ الیمنى)

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٣التعلیمات 



٣

١ ٢

١

٣

٢

الشـــــــــــــــكل 
(الجهھ الیسرى)

الشـــــــــــــكل 
(الجهھ الیمنى)

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٤التعلیمات 



غراء

ماء

١

٢

٣

٢

٣

٤. یتم  عن طریق مزج كمیھ من 
الغراء في الماء بنسبة ٢ إلى ١ ویحرك جیدا.

تحضیر الغراء

٥. إضافة الغراء باستخدام فرشاة (إذا توفرت)
 أو بإستخدام قطعة من الورق المقوى وذلك
 بدھن الغراءعلى كامل سطح الورق المقوى

 للقطع على شكل طبقة رقیقة ومنتظمھ. 

ثم إضافة ورق األلمنیوم مباشرة كما ھو موضح في الخطوة رقم ٦

!. تأكد من تغریة الجانب الصحیح من كل قطعة ٬على المنطقھ
 المثنیھ للداخل كما ھو موضح في الرسم:

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٥التعلیمات  



Apply large strips of foil on the glued cardboard straight away - proceed one 
piece at the time٬ i.e. don’t “pre-glue” all the pieces as the glue dries fast.٦
When applying the foil over an edge or 
corner leave some loose foil around the 
cardboard. 

When the whole piece is covered with 
foil٬ turn it upside down and glue the foil 
edges to the back.

Shiny side

Make sure that the shiny 
side of the foil is up. !

Edge of the
cardboard

Foiled cardboard

Loose foil

The foil should be glued over the slots on shapes        and   
Using a knife٬ cut the foil over the slots. 

The slots can be strengthened using reflective tape.
٧

٦. إلصق ورق األلمنیوم كبیر الحجم مباشرة فوق الورق المقوى و وینصح بعدم تغریة جمیع
 القطع مره واحده وذلك لسرعة جفاف الغراء وإنما العمل على قطعھ واحده في كل مره. 

المغّرى

عند إلصاق ورق األلمنیوم فوق حافة أو زاویة الورق المقوى ٬
 قم بترك المزید من ورق األلمنیوم حول الورق المقوى.

ثم تقلب القطعة بعد تغطیتها كاملة بورق األلمنیوم على الجهھ
الخلفیة وذلك إللصاق ورق األلمنیوم الزائد على حواف تلك الجهھ.

حافة الورق المقوى ورق مقوى مغطى بورق األلمنیوم

!. تأكد من أن السطح الالمع لورق األلمنیوم ھو لألعلى

٧. یتم لصق ورق األلمنیوم فوق الفتحات الموجوده في الشكل ١ والشكل ٣ ٬ ثم یتم قطع الورق
 بإستخدام المشرط إلظهار الفتحات أسفلها.

یمكن تقویة جوانب ھذه الفتحات بإستخدام الشریط الالصق والعاكس.

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٦التعلیمات 

السطح الالمع

الزیاده في ورق
 األلمنیوم



Using reflective tape٬ put the foiled pieces 
together as shown bellow.۸

١
٢ ٢

٣ ٣

١

٢

٢

Solar Cooking Panel
Intructions ٧/۸

١

٢٢

۸. جمع القطع بعد لصق ورق األلمنیوم علیها وتركیبها مع بعضها البعض بإستخدام شریط الصق
وعاكس للضوء كما ھو موضح في األسفل:

لوح الطبخ على الطاقھ الشمسیھ
۸/٧التعلیمات 



Put the two main parts together as shown 
here.٩

Solar Cooking Panel
Intructions ٧/#

٩. تركیب القطعتین العلویھ والسفلیة مع بعضهم البعض كما ھو موضح في الرسم:  

لوح الطبخ على الطاقـھ الشمسـیھ
۸/۸التعلیمات 
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