
د طوفان نوح 
 إمقران

 نواراضنأفوزار أودلیس 
 أسمنید

كولو . نوح دایتعباد ربيإكاتین 
غ یان واس، . إكند د إبُّودر ربي

راْدْرْدْلغ ":إنا ربي كرا تیوتان
.  إنا ربي إ نوح". دونیت آد إجان

 ."د تاوجا تنك أمنجامكیي "

 Edward Hughes: تافولتغ إتیارا 
 

 Byron Unger; Lazarus: تافولتأمسكناو غ 
Alastair Paterson 

 
 .M. Maillot; Tammy S: تافولتیوعدل غ 

 
 www.christian-translation.com: تافولتغ تارورت 

 
 Bible for Children : غوسنفلول

www.M1914.org 
 

©2021 Bible for Children, Inc. 
2 .أوراتیتزنزتدارك أزرف غ أسیَكوز نغد أسموتي ن لحدیتاد، غیر إیغ : ترخیص 1



میدن ارسغواتن س تاركیمت اعنیغ 
اوربیدن . فنوح أشكو یاسي إمودار

اورسقسان . نربيغلمعصیت 
 .تورفتس ادكشمن 

.  دار نوح افلس إكوتنإكاتین 
یومن سربي واخا أوریوت تاكرا 

غیالد تورفت . نیمقي نومزار
 .توجاد افاد اكیس أسین أقشاوشن

ربي نوح یان الطوفان امقران رادیلي اغضف 
ایلي یودا . تورفت نوكشوضاعدل ".غ واكال

إفكا ربي . یومر نوح." إتاوجا تنك دیمودار
.نوح إكاتین أوریساال. تینمالین أمنغود إ نوح

، كولوتامكاوتغ 
دإموداراكضاض 
اشكید".الن ْغْبّرا

إغر" تورفتس 
كیِّي. "ربي س نوح

،نوح". تاوجاتنكد 
كراضنس، تاروانس تامغارت 

.نسن كشمن ستورفتد تیمغارین 
 .، إقن ربي تیفلوینغلیغ

إوید ربي سان كرا ن اسمسان، د سین . غیك امودارأشكاند 
تامز . اكضاضن د آقفوح تمقور نغد تمزیي. نیسمسان یضني

.نس س تورفتأغاراس                              

میدن غ نوح طنزن 
لیغد اسفرویسن ماخ 
.  الیغ رایاعدل تورفت

إقاماد نوح
غ اماعدل 

.نتورفتنس
اكاتین دایساوال 

   فربي ولكن میدن 
.اوراس إسفلدتایان   

4 3

6 5

8 7



ید أتبیر . نوح أھاقاي د أتبیر غ أشرجم ن تورفت إرزمنیوزد  توّرِ
 .س نوح أشكو أوردیتاف حتى كرا نالبالصة ناسونفو

حد وامان دادغلین، إسُّوتل ما 
رایلي تیالس  . تورفت غ أنفا

غوكنس، حق�ا إشقا، حق�ا 
ماش تورفت . دایسیوید

 .إحظو نوح س الطوفان

یوشكاد غلیغد 
یاعمر واكال س . انزار

انزار إكوتن كوزمراو 
 .ن آس د إیض

.إماالس إزرینیان 
.  یان دور یاضنینإحاول نوح 

غ أغتبونس أتبیر إورید اس 
غ ن لجدید تیفروین نورمور 
نوح أتي اسن إماالس دیوشكان 

أدبیر إزوا أشكو أكال 
 .أوردیوري

وست ن أیورن ن غلیغ  تزري سمُّ
أزكُّ . الطوفان، یوزند ربي أزُوو إزوان

.  'أرارات'تورفت أماتاي غ أدرارن ن 
ن واس كوزمراو إغاما نوح غوكنس 

د إیض ألِّیغ              
 .آمانیودر              

.  وامان ن تینكي غ إیغرمیوننغلن 
غلیغ إبید أنزار، أر إدرارن دَّاو 

 .كولو ما یسونفوسن إموت. وامان
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نوح د طوفان إمقران

 لحدیث غ أوال نربي، أودلیس أفوزار

 إالَّ غ

10-6أسلیغ 

 ".تیفاوتن ووال نك دایاك أكسوم "
130:119مزمور 

ربي إنوح یان لوعد إفكا 
أوراد یازن طوفان . إھیان
ابكَّاض یاظنین اینكاض دور 

إفكا ربؤ اسكتي . ن لبشار
.  سلوعد نسإمقران 

ؤنزار تیسلین ن إكاتین      
 .نربيلعالمة فلوعد       

ربي إ نوح اتي لوقت توشكاد أفاد أیفل إنا 
 .كولو، إسوكا نوح د تاوجا تنس إمودار. تورفت

ي  تُّمِ

تاوجانس نوح د یوفاد 
أسنتي تاماینوت 

غ . تیغردین ن طوفان
لوقت یوسان، وریدن 
أروانس أفسار نَوكال 

اوشكاند كولو . كولوت
ندونیت میدن 

 .نوح د تاروانسغ 

اسیا نوح س مشكا 
إزغا أزدوغ ! اسنامار

د اسجد إربي لي 
اسنجمت د تاوجاتنس 

 .غ طوفان إخشن
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.دغیتعاواد أدلیس ن أفوزار فربي لي أغ إخلقن د ولي أغ إران أتنیسان

لعذاب . لي مي إتسما ذنوب, سبحانھ إسن إزد نسكر كرا لفعال إخشنربي 
و لكن سیدي ربي احباك باھرا اشكو یوزند إیویس , ندنو باَكات الموت

امیكاتین اورید . افاد ایمت غ أنشا سلعذاب نذنوبنك, سیدنا عیسى, األوحد
إغ تومنت سربي سقسات اداك . سیدنا عیسى سلحیاتنس ادو تكمینس الجنة

.ادیداس تزداغت ابدا, رادیاشك اَكیك احیو غیك. راستیسكر. اغفر ذنوبنك

 :إني غیاد إربي, تومنت إزد ختاد تَكا نیتإغ 
لي ازد كیي ایَكان ارَكاز , اونمغ ایزد كیي ایَكان ربي, احنین اینو المسیح
حورما أشكید ستودرت إنو تغفرت , غیك تعیشت داغ, رایمت فذنوب اینو

افاد اداري تیلي داغ لودرت نلجدید افاد أِدلیغ ْغتَمانك , إیي ذنوب إنو
 .عاونیي غطاعتنك نتودرك د تودرت ن إیویك. یان واس أبدا

16:3یوحنا .أُدلیس ن أفوزار د ساول د ربي ُكد آسْغْر  21


