
.تامزألا يف انلافطأ ةیامح :لاطبأ ةیاعرلا ومدقمو ءابآلا

لافطألل معدلا میدقت عیطتست يك كسفنب ِنتعا

.ةحارتسا كسفن حنما ،ًادیدش كرتوت نوكی امدنع•

.اھریفزواھقیھش ءانثأ كسافنأ ىلإ عمتساو•

 عفترت يھو اھب سحت نأو ،كتدعم ىلع كدی عضت نأ كنكمی•
.سفن لك عم ضفخنتو

.بسحف ةھربل كسافنأ ىلإ عمتسا•

.عئار تنأ .موی لك كلذ برج

عاضوألا عم ملقأتلا يف انتدعاسمل ةیلمع قرط

.ام ًایمویًانیتور عبتت نأ لواح ،ًابعص كلذ ناك ول ىتح•

 تعطتسا اذإ ظفاح .نامألاب روعشلا ىلع لافطألا دعاسی نیتورلاف•
.ةیسردملا تابجاولا وأ تابجولا لوانت تاقوأ لثم ،يموی نیتور ىلع

.اًضیأ نسحتب رعشت كلعجت دق رخآ صخش ةدعاسم نأ امك•

.انمفطللاوءودھلاانلافطأملعتی

ةمزألا عم ملقأتلا ىلع لافطألا دعاس

.بضغلاوكابترالاوفوخلابلافطألارعشیدق•

.كمعدىلإةجاحبمھ

.ھبنورعشیاّمعنوثدحتیامدنعلافطألاىلإعمتسا•

.لمألابمھرعشأوةاساوملامھلّمدقوھبنورعشیاملبقت•

.ًایباجیإىقبتنألواحنكلواًحیرصنك•

.ام ءيش ىلع كسفن حدماو لافطألا حدما ،ءاسم لك

كلافطأ عم يباجیإلا تقولا نم قئاقد

.ھب مایقلا يف نوبغری امع لافطألا لأسا•

.مھیلإ رظناو ،مھیلإ عمتسا•

.لماكلا كھابتنا مھحنما•

.نامألاب روعشلا ىلع مھدعاسی موی لك مھیلإ ثدحتلاو لافطألا عم بعللا

بضغلاو قلقلاو رتوتلا عم لماعتلا

.ھبرعشت اّمع ھیلإ ثدحتلا كنكمی صخش نع ثحبا•

.ٍناوث10 ةدمل فقوت ؟كباصعأ دقفت لھ•

 لماعتلا لواح ،كلذ دعب .تارم سمخل ءطبب اًریفزو ًاقیھش سفنت•
.اًءودھ رثكأ ةقیرطب

.كلذب مایقلا اھیف لواحت ةرم لك يف كسفنب اًروخف نك

لافطألا ةمالس ىلع ظافحلا يف ةریغصلا ءایشألا دعاست

.مھتمالس ىلع ظافحلل ةیلمعلا قرطلا لوح لافطألا عم ططخلا ضعب عض•

.مھب قثت نیذلا ءاقدصألا وأ ةلئاعلا وأ مھئابآ ةبحصب لافطألا ءاقبإ لواح•

.كنع اولصفنا اذإ ھلعف بجی ام لوح مھعم ةطخ عض•

.اًضیأ نامألاب روعشلا مھحنمی لافطألا عم طیطختلا

تامزألا يف لافطألا ةوق ءانب

.ةیلئاعلا ماھملا يف ةدعاسملا لافطألا نم بلطا•

.دیجلا مھئادأ ىلع وأ مھتلواحم ىلع لافطألا حدما•

.ىرخأ ةرم ةدیجلا ءایشألاب مایقلا ىلع كلذ مھدعاسی ثیح•
.مھتمالسىلعظافحلايفدعاسیسًاعمءاقبلانألافطألاربخأ•

.مھب متھتو مھب ّسُحت كنأ مھل حضوی لافطألا حدم نأ امك

 ًاعمانتالئاعىلعظافحلا-

.تقولالاوطھبقثتصخشعموأكعملافطألابظفتحا•

.كمامأنوشمیمھلعجاومھیدیأكسما•

.مھعمةرایسلاسفنيفقبا•

لافطألاءاقبإىلعصرحاف،عیزوتعقومىلإًابھاذتنكاذإ•
.ھبقثتغلابصخشعممھكرتاوأكنمنیبیرق

.كترباثملكسفنباروخفنك.بعتلاوقاھرإلابرعشتدق
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لفطلكلةمالسلاتاداشرا

سیكيفةظوفحموأكیتسالبلابةاطغمنامألا تاداشرا•
ءامللمواقم

ةثالثوكبصاخلافتاھلامقرولماكلامسالابتكا•
.مھبقثتصاخشأ

وأةصاختاجایتحايأ،كلفطھجاتحیءاوديأبتكا•
.ةقاعإ

،لاثملالیبسىلع(لفطلكىلعنامألاتاداشراءافخإ•
.ھئاذحيفوأةدالقىلعوأاًمئادھیدتریيذلابیجلايف

 لالخنم نامأيفءاقبللةنكممةصرفلضفأكلفطحنمتكنإ
.عیطتستاملكلعفتتنأ،دادعتسالا وةئیھتلا

انلافطأعمةمالسلاططخدادعإ

كمساظفحیثیحبكلفطعمةمینرتوأةینغألمعبمق•
عماھعجار.ھبقثتصخشمقروكفتاھمقرولماكلاب

.مویلككلفط
ةقطنملاملعتىلعلافطألادعاس،دیدجناكميفتنكاذإ•

.اوعیضیالىتح
.قارفلاةلاحيفمویلكءاقللحضاوناكمىلعاوقفتا•
.كتیوھقئاثوعیمجلروصوأخسنلمعبمق•
.ةفلتخمنكامأيفدوقنلاءافخإبمق،كبئاقحنادقفةلاحيف•

.تامزألاتقويفكدھجىراصقلذبتكنأملعا

فاطتخالانمانلافطأةیامح

لمعلاىلعلافطألاثحلنوبذكینیفطاخلانأكلافطأملع•
.ةئطاخءایشأبمایقلاوأ

نودتریًاجاوزأوأًءاسنً،الاجرنوفطاخلانوكینأنكمی•
ھیلعودبیدقنوفطاخلا.ةنولمتارتسوأةیركسعسبالم
.ةدعاسملا ءادبإوفطللام

ىلعجرخا،بیرغءيشبترعشاذإ،كسدحيفقث•
.روفلا

ةدعاسملوبقلبقةروصلمحتةیوھةقاطبةیؤربلطا•
.ةماقإللناكموالقنتةلیسوتناكءاوسصخشيأ

نیذلانیقداصلاصاخشألاىلعروثعلاو،رطخلابنجتىلعكدعاسیساذھ
.ةدعاسملايفنوبغریًاقح

انلافطأعمنامأبرفسلا

.مھفرعتنیذلاصاخشألانمةعومجمعمرفاس•
ططخبمئادعالطاىلعنوكیلھبقثتصخشدوجونمدكأت•

.كتبحصبوھنموكدجاوتناكمو،كبةصاخلارفسلا
تنكاذإمھمالعإل،مھبقثتنیذلاصاخشألاعمرسةملكعنصا•

.رطخيف
.صخشيألكتیوھقئاثووأكرفسزاوجيطعتال•
.كلافطأبينتعیلبیرغصخشيأبقثتال•

.كدھجىراصقلذبتكنأركذت،كلافطأةیامحوھھلعفتاملك

فنعلانمانلافطأةیامح

نأدحألقحیالھنأكلفطملع•
.ھسملی

خارصولوقىلعكلفطبرد•
."ال"

نكامألانعمھعمثدحت•
.نیرطخلاصاخشألاو

،ةلماعمءوسىلعكلفطكربخأاذإ•
سیلاذھنأبمھربخأ،كلفطقدص
.مھبحتكنأومھبنذ

عمثدحتلانكل،بعصرمألانأملعن
لذبتتنأ،ھتیامحيفدعاسیكلفط
.مھلجأنمكدھجىراصق

تومیامدنعانلافطأرابخإ
برقمصخش

صخشلانأمھربخأ،ةطیسبتاملكب•
.دوعینلوتامدق

دق،كلفطھبرعشیاملبقتوعمتسا•
.نونیزحمھنكلوءادعسلافطألاودبی

نأكلافطأنئمط،لاوحألالكيف•
.ماریامىلعءيشلك

عیمجكلمتالتنكناسأبال•
دعاسیسعامتسالادرجم،تاباجإلا
.متھتكنأةفرعمىلعلافطألا

 امفیك ، ماری ام ىلع ھنأ نوفرعی مھعد
.نورعشی

ملقأتلاىلعلافطألاةدعاسم
امصخشتومیامدنع

صخشلاعیدوتلًاعمًائیشاولعفا•
..ةدوشنأوأةلاسروأةالص-

ينتعیسنمحوضوبلافطألاربخأ•
.ًادعاصفنآلانممھب

ال،مھلعفدرنعرظنلاضغب•
،يصخشلمحمىلعرمألاذخأت
.مھتبحمومھمعدلًادجاوتمنكطقف

لعمھسفنأنومولیالمھنأنمدكأت•
.ثدحءيشيأ

يأىلعنزحلابكلافطألوكسفنلحمسا
.كدھجىراصقلذبتكنأركذت،نادقف
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