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 لبق اهيمدختست يّللا ءايشألا يّلخو ةيبناجلا ةلواطلا يبّتر �
  .. ةراظن - ءام الثم طقف مونلا

 وأ اهيمدختست ام يّللا تاميركلا نم يصّلختو كتحيرست يبّتر �
  اهتيحالص هيهتنم

  هتيحالص يهتنملا نم يصّلختو كجايكمو كشرف يبّتر �
 هيمدختستو هيبحت يّللا يّلخو كروطع يعجار �
  ضعب عم اهيبّترو اهيعّمج رعشلا تامزلتسم �
  هيعّزو هيجاتحت ام يّللا - نحاوشلاو تاينورتكلإلا ىلع يكّيش �
 - فاحللا دحاو ناكم يف ضعب عم اهلك اهيعّمج ريرسلا مقطأ �

 ةفرغ لكل ةيافك مقطأ ) ٣-٢ (.. ةدخملا تيب - فشرشلا
 َــف نآلا ىلإ تَمِدُختسا امو ةريغصلا تانّيعلا يعّمجت تنك اذإ �

  اهنم صّلختلا تقو ناح
 - ةفيلو نوباص - مسلبو وبماش نم مامحلا ءايشأ يزرفأ �

 .. ةيئاسن تامزلتسم - ةاشرفو نوجعم
  ةلئاعلا دارفأ نم درف لكل فشانم مقطأ ٣ـب يظفتحت لضفي �
 ةلسغملا تحت يبترو يفظن �

  فيظنتلا تاودأ يبترو ةلسغملا تحت يفظن �
 اهتيحالص يهتنملا ءايشألا نم يصلختو نزخملا يفظن �
 اهبيترت يديعأو رزيرفلاو ةجالثلا يفظن �
  اهيجاتحت ءايشأل ةمئاق يلمعأ �
 - اهيمدختست يّللا ةزهجألا يدّدحو خبطملا ةزهجأ لك يزرفأ �

  هب يعّربت هيجاتحت ام يّللا
 يناوألاو رودقلا يزرفأ �
 قعالم نيكاكس - يناوصلا - نوحصلا - خبطلا قعالم يزرفأ �

 هيمدختستح ام يّللا يمرتي روسكملا .. ةرفسلا شرافم - كوش
 هيعزو

 ام يّللاو يمرتي روسكملا - ريراوقلاو تاساكلاو باوكألا يزرفأ �
 هيعزو هيمدختستح

 Tupperware ةيكيتسالب ةظفاح لكل ءاطغ دوجو نم يدكأت �

 

كبسانت يّللا ةقيرطلاب يلاتلا لودجلا يف فرغلا يمّسق  

 

  .ميظنتو بيترت ةلمح أدبل تيبلاب مكسولج ةرتف لالخ مكماهلإو مكتدعاسمل دــتروــسـب ةصاخلا ةمئاقلا هذه تلمع
 . ءدبلل مويلا اوددح سب . مكتقو بسح ىلعو مكبسانت يللا ةفرغلا نم اوأدبت ةماتلا ةيرحلا مكل

     مكتدعاسمل ةدوجوم ًامئاد انأو

خبطملا  
 

   مامحلا و مونلا ةفرغ
 

 ةالصلا ةداجسل ةّلس يصصخف ةلاصلا يف يّلصت تنك اذإ �
 فشرشلاو

 تمدختسا ام يّللا ءايشألا نم يصلخت - نويزفلتلا ةنازخ يّضف �
 - عومش - باعلأ - ةيئابرهك كالسأ - تالجم ًالثم ةرتف نم
  .. مالفأ

 كانسلاو ياشلاو ةوهقلا نكر يبّتر �
 يعّزو ريثك اذإ - ةجاحلا بسح ةلاصلا تادخم يبّتر �

 

  سولجلا ةفرغ
 

  ناكم مهل يصّصخو مهيمسقو قاروألا لك يعّمج �
 ىلع ليدوملا وأ دوكلا يّلجسو ةزهجألا تاجولاتك نم يصّلخت �

 نيالنوأ اهنع يثحبا ةجاحلا تقو - لاوجلا
  يقابلا نم يصلختو مهملاب يظفتحا �
  هيبترو بتكملا حطس يفظن �
  ةنابرخلا مالقألا نم يصلخت �
  رتويبمكلا يفظن �
  ةمدختسم ريغلا بتكلا يعزو �
  ةوعدلا توركو تالجملا نم يصلخت �
 هريغو ربح قاروأ نم اهتاقحلمو ةعباطلل ناكم يصصخ �

 

  بتكملا ةفرغ
 

 صلختلا - هب ظافتحإلا ( تائف ٤ ىلع اهيمّسقو باعلألا يعّمج �
 )  عّربت - نيبرقملل عيزوت - هنم

 - مسرلاو فرِحلا تاودأ ًالثم بعل قطانمل ةفرغلا يمّسق �
  .. بتكلا - ويديفلا باعلأ - ةيركنتلا ءايزألا

 تراص ام يللا باعلألاو دالوألا اهيلع اوربك يللا بتكلا يعزو �
 مهرمع بسانت

 

باعلألا ةفرغ   
 

  لضفأ ةايحل اهلالغتساو كتحاسم ةداعتسا ىلع كدعاست دــتروــس


