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(Arabisch) االعربيیة  
 

قائمة مطابقة عند ووجودد مشاكل في االنومم  
 

* ترقد مساء في االسريیر ووتظل لفترةة ططويیلة غيیر قاددرر على االنومم.  
* تستيیقظ في االليیل ووال تستطيیع معاووددةة االنومم مرةة أأخرىى. ووأأحيیاناً توجد لديیك كواابيیس.  

ر.* تكونن في االصباحح ُمتعباً للغايیة ووال تقدرر على مغاددررةة االسريی  
* ال تكادد تكونن لديیك االقوةة لفعل أأيي شيء. أأوو تكونن عصبيیاً ووتغضب ألتفهھ ووأأصغر ااألمورر.  

] يیمكنك االحديیث عن ما يیثيیر االقلق لديیك. فنحن Bremer Jungenbüroفي مكتب االشبابب في بريیمن [ 
خاللهھا تهھدئة . ووبهھذاا يیمكنك معرفة االطريیقة االتي تستطيیع من االمفيیدةة على ددرراايیة أأيیضاً بالكثيیر من االتدرريیباتت

نفسك بنفسك. فضالً عن هھھھذاا تجد في هھھھذهه االقائمة مجموعة من نصائح ااألططباء. وويیمكن أأنن تساعد هھھھذهه 
ووأأنن يیدخل ااإلنسانن مرحلة االنومم بشكل أأسهھل. وورربما تكونن بعض هھھھذهه  ٬،االنصائح على االنومم بشكل أأفضل
بهھ.ما يیمكنك االقيیامم منهھا عليیك أأنن تجربب  ٬، لكناالنصائح صعبة عليیك إإلى حد ما  

 

ووقت للنومم   
ً  مساء إإلى االسريیر في نفس االتوقيیتتوجهھ كل  . ااستيیقظ كل صباحح في نفس االتوقيیت دداائماً. ال تذهھھھب إإلى دداائما

. اانهھض في االصباحح بعد ااالستيیقاظظ بشكل سريیع. حاوولل أأال تنامم أأبدااً خاللل فقط االسريیر للنومم إإال في االليیل
االذيي ال يینامم فيیهھ.االوقت وو االنهھارر. بعدهھھھا سوفف يیحددد جسمك االوقت االذيي يینامم فيیهھ  

 
االغرفة  

يینبغي أأال تكونن االغرفة شديیدةة االبرووددةة أأوو شديیدةة االحرااررةة. كما يینبغي أأنن تكونن غرفتك مظلمة.  
 

االهھاتف االمحمولل وواالفيیسبوكك  
قم بإغالقق هھھھاتفك االمحولل في االليیل دداائماً. ال تضع االهھاتف االمحمولل بجانب سريیركك.  

مساء. ال تقرأأ غيیر  20.00ألفضل أأال تنشغل بهھ أأبدااً بعد االساعة ال تظل تنشغل في االمساء بالفيیسبوكك. وواا
تجنب كل ااألشيیاء االتي يیمكن أأنن تسبب لك االتوتر.وو. ااألخرىى ذذلك من ااألخبارر  

 
ااألفالمم ووااأللعابب  

يیصبح االدخولل في االنومم أأكثر صعوبة إإذذاا شاهھھھد ااإلنسانن أأفالمم االحركة ووااإلثاررةة (ااألكشن) في االمساء أأوو لعب 
وتر. حيیث أأنن هھھھذاا يیؤدديي إإلى توتر االجسم وواالرووحح. ووبهھذاا ال يیجد ااإلنساء االهھدووء االالززمم.أألعابب االكمبيی  

 
االموسيیقى وواالكتب االمسموعة  

:لكنيیمكن أأنن يیساعدكك سماعع االموسيیقى على االدخولل في االنومم٬،   
االموسيیقى االهھاددئة جدااً. فصوتت االموسيیقى االعالي يیجعل االقلب مضطرباً.إإلى مع إإال تال تس  
ن االناسس االنومم جيیدااً إإذذاا قرأأ أأحد لهھم شيیئاً. وويیمكنك ااستعاررةة كتب مسموعة من مكتبة االمديینة. يیمكن للكثيیر موو

جربب هھھھذاا. سوااء كانت موسيیقى أأوو كتاباً مسموعاً: إإذذاا كانن هھھھذاا يیحقق االغرضض فاستخدمم هھھھاتفك االمحمولل 
سماعع االموسيیقى على ووضع لتحقيیقهھ. إإذذاا لم يیكن لديیك جهھازز آآخر فقم بضبط هھھھاتفك االمحمولل مساء عند 

االطيیراانن.  
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ااألكل   

إإلى االسريیر ووبطنك ممتلئة. كما ال تذهھھھب إإلى االسريیر مساء ووأأنت جائع. إإذذاا ااستيیقظت بالليیل  ال تذهھھھب مساءً 
فحاوولل أأال تأكل شيیئاً. ألنن هھھھذاا يیثيیر االجسم بالرغم من أأنهھ يینبغي عليیهھ االنومم.  

 
االشربب   

يینامونن بشكل سيء. كما ال تشربب في االمساء االقهھوةة أأوو االكوال كثيیر من االذيین يیشربونن االكحولل (االخمورر) 
أأوو االشايي ااألسودد أأوو أأيیاً من مشرووباتت االطاقة. ألنن ماددةة االكافيیيین تعمل على ااالستيیقاظظ. قبل االنومم ااصنع 

لنفسك كوباً من شايي ااألعشابب أأوو من شايي ااألعشابب االذيي يیساعد على تهھدئة ااألعصابب.   
 

االتدخيین   
: االجسم لكناالمواادد االمخدررةة قبل االنومم يیدخل في االنومم في بعض ااألحيیانن بشكل أأسهھل.  من يیدخن االسجائر أأوو

ال يیحصل على ااالستجمامم االجيید خاللل االنومم. كما يیظل ااإلنسانن خاللل االنهھارر ُمتعباً.  
 

االريیاضة وواالحركة  
كما أأنن ااذذهھھھب إإلى االخاررجج كثيیرااً. ألنن االكثيیر من ضوء االنهھارر يیمكن أأنن يیساعدكك على االنومم بشكل أأفضل. 

تؤدديي إإلى االتوتر ووبالتالي قد : االريیاضة في ووقت متأخر من االمساء لكناالريیاضة جيیدةة ووتؤدديي إإلى االترااخي. 
تحتاجج إإلى ووقت أأططولل من أأجل االدخولل في االنومم. لهھذاا فمن ااألفضل أأال تماررسس االريیاضة بعد االساعة 

مساء. 21.00  
 

االضجيیج   
لكثيیر من االمالل. كما يیمكنك االحصولل عليیهھا من أأيي من ووال تكلف اا ٬،سدااددااتت ااألذذنن عند ووجودد ضجيیجتساعد 

محالتت االمواادد االصيیدليیة أأوو من االصيیدليیة.  
 

ااألددوويیة   
كما توجد أأددوويیة تساعد على االنومم بشكل أأفضل. تحدثث مع ططبيیبك بهھذاا االشأنن. لكن قبلهھا عليیك أأنن تجربب كل 

  االوسائل ااألخرىى.
 
 

مكتب االشبابب في بريیمن  
Bremer JungenBüro ،بريیمن ٬28195،  17/18وسلكورربب ررقم شاررعع ش ٬  

042159865160  
 jungenbuero.de-www.bremer  
 jungenbuero.de-info@bremer    
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