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: سأط انؼًم انؼًم تانٕاجثيٍ: تغثيخ ستُا انٓذٖ انثاَي

 األػهٗ، ٔتزكيش خهقّ تّ جم ٔػال.
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ّٓش يٍ سجغيٍ:   انٓذٖ انثانث: سأط انتضكي انتط
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انٓذٖ انشاتغ: سأط انؼطايا انتُؼى تؼطيتيٍ: ئقشاؤك انقشآٌ تال 

َغياٌ، ٔتيغيشك نهيغشٖ في كم شأٌ
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: سأط انفالح أٔ انخغشاٌ : انتزكش ٔاالتثاع نًا في انٓذٖ انخايظ

انقشآٌ أٔ انتجُة ٔاإلػشاض ػًا في انقشآٌ
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