
ذ لفیاض نوح 
أمقران

إمزیانناإلنجیل إحنجان 
إتقدامغد



Edward Hughes:أومیقانیورات الكاتب 

Byron Unger; Lazarus:أومیقانإشارحیث واني 
Alastair Paterson

.M. Maillot; Tammy S:أومیقانإعذریث واني 

christian-translation.com: قانإكاس أترجمة وني أومي 

Bible for Children:أومیقانإخذمیت وني 
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
.و ربیعمادام وستعاویذذ بثحاجیتا غاك رحق حوما أتناقرذ نیخ أتسوفغض : تسریح



نتا ذي جو ثاراس  یعبذ نوح 
ناغني جا أكیس، إوذان . أربي
كي إجن . أربيعصان مارا 
إجن سي ، أربي یسیور نھار

یناس . ثسنخراعحاجث 
إ أربي 

أذاردجخ "، نوح
مارا دونشتا ن 

رواشون إال "." رموعصیث
."واحذسنینجمن إغا نش 



أربي إعرماس إنوح خ لفیاض إدغایاسن 
بنا "أربي یومار نوح، . أذیذر ثمورث مارا

أوغارابو، إجن أوغارابو أذییري إجن 
حوما أذیكسي رواشون ذامقران 

ذ واطاس نش 
."نروحوش



ي مینزنوح أربي إسیوشین رفھامث إ 
إذور إشغرنوح . أغارابو نيیبنا إغا 

.نيأوغارابو أك 



أذیرین البود إوذان 
خ نوح أومي ضحشن 

ینا ماغار إك ذاسن 
أغارابو بنا 

نوح . ني
بو یاري واذاسند 

یقیم ونوح . إكمر، رخبار
راذیجن . أربيإقاراسن خ 

.رخبارما یرازد 



ق یاتی. نوح جا یومن نیشان
أربي واخا أنزار جاع ماص 

عذان شوایت . وایوثي
نووسان أغارابو ني یذوار 
یاوجذ حوما أذایس إعمار 

.رحوایج



زي أربي یویاد سبعھ سبعة. روخا أنسیور خ روحوش
ن شان ماركاث ن مین یخرق، و یویاد غا ثناین ثنای

.مینیقیمنزي 



إجذاذ إمقرانن إمزیانن، روحوش إقوضاضن ذ 
.وغارابوغا إزیران كورشي یطف أبریذ 



إبوذار سغویان و ناناس أوارن واحرینیوذان 
إوذان . یدجا إسناي روحوش-نوح مي دجاإ 

أك نرموعصیاث شا ثیمكا ني واسبدن 
واسقسین بو إوذان ني . أربي

نوح ما یبوذار 
.أكیس نین



. انیینإجذاذ ج ذ روحوش ، مارا غوناكارو

أربي إعاض 
أذف "نوح خ 

."  غا وغارابو
رواشون ذ شك "

ثمغاث ، نوح." نش
ذ نس نثروا ثراثا ، نس

غا نسن مارا أوذفن ثمغارین 
.إبلع خاسن ثاواثأربي . وغارابو



إجن . إبذا إشاث خاسن أنزار
ونزار ذمقران إھواد زي أجنا 

ن أربعین إسغاق ثمورث 
.ذ دجییارينھوراث 



لفیاض 
غا یروح مارا 

أومي . دشوراتذ ثندام 
إ ، إدورار جا رانیثني سوادايأنزار إبد
.مین إتاران نفس یموثمارا . وامان



أمان كاعذن، أومي 
أغارابو ني كسینت وامان

إبوذار جا غاسن . سنج
ثسادجست، أتاخ مازن، 

ماشا . أتاخ جا خوفن
أغارابو ني إسنجم نوح ذ 
.رواشون نس زي لفیاض



د إ خمس نشھوراث لفیاض، أربي إسكأواري 
شوایت شوایت، . أصامیض إثغایسیزغن

أغارابو ني یكوماصا إتاس خ إذورا ن 
إوغارابو نوح یقیم غذاخر . أرارات

أربعین ن 
نھوراث 

نغني أرمي 
.ھوانأمان 



یسقاذ إجو باغریو ذ أیجن ثاذبارث زي نوح 
نج واوفین بو شین أمشان س. ركازي ن أوغارابو

.إ وامان، سویاني ثذبارث ني ثعقبد غا نوح



ثعذو سیمانا، نوح أومي 
ثذبارث ني ثعقبد . إعاوذاس

وافار ن ثشجارث ن سیجن 
أواري . ك أقموم نسزیتون 

ث نوح یسن إال ثمورإسیمانا نغني 
زیاس وامان میزي تزغان أقات 

.غاسشا ني واتاعقیب ثذبارث 



یناس إ نوح قا ذروقت حوما أذفغن أربي 
كورشي إذسن، نوح ذ . یاغارابونيزي 

نس سذارند رواشون 
.ني سكورشيروحوش 



إعجباس رحار نوح 
یبنا إجن ! أطاس

ومشان حوما أذایس 
یعبذ أربي ني 

اض إثیسنجمن زي لفی
.نتا ذ رواشون نس



یوشان أربي 
إ نوح أوار 

، أوار أثیسوفاغ
. ني یصبح

عاماص أربي 
لفیاض أدیسك 

سعوقب حوما أذي 
.عصانإك إ یوذان 



ذ رواشون نس نوح 
أواري جذیذ زي ثوذاث بذان 

نس جیند أیاون أك روقث، . إلفیاض
أرامي وایان ن وایاون ن أیاون 
إثمورث إوذان سنج عقبن 

و . قبر إلفیاضأم 
یوذان مارا 

كیند زي ن دونشت 
.رواشون نسنوح ذ 



أمقرانذ لفیاض نوح 

إجن ثحاجیت زي یاوار ن أربي، اإلنجیل

أتافذ ذي

10-6أصل 

".نواوارن نش تیش ثفاوتثواث "
130:119َمْزمور 



نھایة



ناإلنجیل ثقرانخ خ أربي نخ أمقران، ثحاجیت 
ن نكا إسن نشیأربي . إخرقانخ و یرزو أثنسن من یعنا

یث أسعوقب نرموعص. ثوعفنا نتا إقراص رمعاصي
أربي إسعزیكنیو سوطاص سویني. ذرموتنتاث 

غاص غیجن میس واھا، واخا إسقاذد غثمورث میس 
قناصقناص عیسى، إجیثن اثنغن خي جو كشوذ 

كیم صالیب حوما أكوم یسمح أربي خ رمعاصي ني إث
.  توتمتیمشا على سبت نسنوحوما دي ثوداث نوام 

نوام أدعیش غداخر عیسى أدیعقب غ ثمورث حوما 
.مارا، وكنیو مارا أكیس ثعیشم إربدا



ثومند إال منیا إكدجان ذتیضت، إني یوارا إ مارا 
نش عیسى، نش أومنخ إال شك ذ أربي،سیذي :یاربي

على سبت ذبناذم حوما أتموثذ سنخ إال ثدورذ 
اله خی. رمعاصي إنو، وروخا شك أقاش تعیشذ زیجذیذ

أراحید غثوذاث إنو سمحاي خ رمعاصي إنو، حوما 
أغاري ثیري ثوذاث ذجذیذ روخا، وإجن نھار أقاث 

عوناي حوما أشكخ أراي . إتسد أكیش إریخ إربدا
.أمین. أدعیشخ على سبت نش أم میش أمزیانوحوما 

! اإلنجیل وسیور أك أربي كور نھارغار 
16:3یوحنا
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