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 .هاللو، هاللو، هاللو .1

 هاي، هاي، هاي، هاي. .2

 ؟، َوباي باي؟ لماَذا هاي هايَتقُْلنَ ماذا  .3

َداٌت َصالَِحاٌت، ُمْمَتاَزاٌت، َوَجِميالٌت، الُبدَّ لَنا أْن َنْبَدأَ ِبسالٍم واْبِتَسامٍ َنْحُن  .4   . ُمْسلَِماٌت َجيِّ

يُكم بِتَ  .5 ِحيم، ُنَحيِّ ْحَمِن الرَّ المُ ِبْسِم هللاِ الرَّ ِة اإلِْسالِم واإلَِيماِن السَّ  عليُكم وَرْحَمُة هللِا وَبَركاُتُه. ِحيَّ

الُم على أَْفَصحِ  الَةُ والسَّ َل القُرآَن ِبلَِساٍن َعَرِبيٍّ ُمبِيٍن. َوالصَّ ي َنزَّ ِ الذِّ  الَحْمُد ّلِِلَّ

اِد والَعْيِن وَعلى آلِه وَصْحبِِه أْجَمِعين. أيُّهَ   فِّ  ا الُمْسَتِمُعوَن الِكرام.َمْن َنَطَق ِبالضَّ َنْحُن طالَِباُت الصَّ

ُم لُكم كالًما جماعًيا االّثاِمِن، َسُنَقدِّ  "ِفي الُمْسَتْقَبل أََملَُناتْحَت ُعنوان " ، َكالًما َجَماِعّيً

 .؟أََملُُكنَّ ؟ ما َما أََملُُكنَّ  .6

َسًة. ؟ أَْن أُكوَن مُ أََملَُنا َطِبيَبًة.  أَُكونَ ؟ أَْن أََملَُنا .7 ًة. أََملَُنا َدرِّ  ؟ أَْن أَُكوَن ُشْرِطيَّ

 ما َشاء هللا، َعَملُنا َعظيم ومُمتاز. .8

 . لَِماَذا الّطاِئَرة؟(ُهَناكَ ) الطاِئرة؟ أيَن؟ أَْيَن؟ أَْين؟ (الطاِئَرة!) .9

ّكاَب في قاِئٌد للطائرةأَُملِي أَْن أُكوَن  .11 ِرْحلَِتنا من . أَنا كابتن أماني، بْعَد َقلِيل َسَنْحِمُل الرُّ

ْولِي في العاِشَرِة مساًءا  َمة. َوَنَتَوقُع إْن َنِصَل إلى مَطاِر مَكَة الدَّ َة الُمَكرَّ واشنطن ديسي إلى َمكَّ

 واو! عظيم، عظيم، عظيم جًدا.)التالميذ(  ِبَتْوِقيِت أْمِريكا.

 : .................................. مدرستي
 : ....................................... صفي

 ......................................:  اسمي

 .................................:  الّتاريخ
 

 في أََملَُنا

 الُمْسَتْقَبِل 
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 )صوت جرس المدرسة( .11

 ما أَملُِك في الُمْسَتْقَبِل؟ .12

 َعلَِّمًة.أََملِي أَْن أَُكوَن مُ  .13

الُم َعلَْيُكم يا ُمَعلَِّمتِي، َصَباُح الَخْيِر يا ُمَعلَِّمِتي. .14  السَّ

 وعليكُم الّسالم َوَرْحَمُة هللا، َصباح النُّور، َهيَّا َنْدُرُس َمًعا. .15

، أَْنَت ، أَْنُتمَ  .16  ا ، َواِحَد ِاْثَناِن ثالثة، أَلٌِف َباٌء َوتاٌء، ُهَو، ُهما ، ُهْم، ِهَي ، ُهَما ، ُهنَّ

، أَنا ، َنْحُن.أَْنُتم   ،أَْنِت، أَْنُتَما ، أَْنُتنَّ

، واآلن ِاْجلِْسَن....... )التالميذ: ُشْكًرا ُشْكًرا يا ُمَعلَِّمِتي( .17  ُمْمَتاز، أَْحَسْنُتنَّ

ِبيِّ  –َرِضي هللا عنه  –َعْن أَِبي َذرٍّ  .18 قال:  "الُعلََماُء َوَرَثُة  -صلى هللا عليه وسلم–َعِن النَّ

 " إنَّ الّديَن اإلْسالِمي َيْحَتِرُم الُعلَماَء واألََساتَِذة، َنْحُن ُنِحبُّ األََساِتَذة في َمْدَرَسِتَنا الُهَدى. ألَْنِبَياءا

ُب..... أَْنَت الُمَربُِّي.... .19  الُمَعلُِّم.... الُمَعلُِّم ..... الُمَعلُِّم ..... أَْنَت الُمَؤدِّ

ُس ُيَعلِّمُ    َنا بُِدوِن َملٍَل.أَْنَت الُمَدرِّ

 ؟ْوتذا الصّ ِمْن أَْيَن َجاَء هَ )صوُت اإلْسَعاِف(  .21

 ِمَن الُمْسَتْشَفى...أَملِي أَْن أَُكوَن َطِبيَبًة. .21

َضًة. أََملَُنا ُنعالُِج النَّاَس من األَلَِم واألََذى. .22  وأَملِي أْن أَُكوَن ُمَمرِّ

 َيا إِلَِهي! لماذا؟(آه َبْطِني ...َساِعُدونِي...... )التالميذ:  .23
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اِبريَن"   -َبْطِني ُيْؤلُِمِني، َوأََصاَبِني ُصَداع.  .24 الّتالميذ: ِاْصِبِري يا َصِديَقِتي "إنَّ هللا َمَع الصَّ

ُسول  حاِبيِّ الّذي َعالََجُه الرَّ َة الصَّ صلى  –َوَعلَْيِك ِبالَعَسِل. )الَعَسْل()التالميذ: نعم، هل َسَمْعِت ِقصَّ

 بالَعَسِل، ِعْنَدما اْشَتَكى ِمْن َبْطِنِه؟ –سلم هللا عليه و

ُسوُل  .25 أََخا المريض أَْن َيْسِقَيُه  –صلى هللا عليِه وسلَّم –)ال، لَْم أَْسَمْع ِبَها( )التالميذ: لَقْد أََمَر الرَّ

اٍت()العَسُل؟! سُ  َنَعْم، الَعَسُل. َقال  ْبَحاَن هللا!َعَسالً. )َوهل ُشِفي؟()التالميذ: َنَعم، َبْعَد أَْن َسَقاهُ أَْرَبَع َمرَّ

حاِبّي(  َتعالى : "ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس" )َسأََتناَوُل الَعَسَل ِمْثَل َهَذا الصَّ

فاَء بِيِد هللاِ َوْحَدهُ، داٍء َدواء، ُيْمِكُن للطبيَبِة أَْن ُتَعالَِجُه، َولَِكنَّ ياَصِديقاتي ، ِاْعلَْمَن، أَنَّ لِكلِّ   .26 الشِّ

 .َو الِذي َيْشِفي ِبقُْدَرتِِه. قال هللا تعالى "وإذا َمِرّضُت َفُهَو َيْشِفين"َوهُ 

 ما َشاء هللا، َعِظيٌم ، َعِظيٌم، َعِظيٌم ِجًدا. َنْعلَُم اآلن أَنَّ ُكل إِْنَساٍن َيْحَتاُج إلى الَعَملِ  .27

:َشَباَبَك َقْبل َهَرِمَك، َقْبَل َخْمسٍ  "ِاْغَتِنم َخْمًسا –َصلّى هللا عليِه وَسلّم  –َوَكَما َقاَل رسوُل هللِا  .28

َتَك َقْبَل َسَقِمَك، َوِغَناَك َقْبَل َفْقِرَك، َوَفَراَغَك َقْبَل ُشْغلِكَ وَ   ".، َوَحَياَتَك َقْبَل َمْوِتكَ ِصحَّ

َها الُمْسَتِمُعوَن الِكَرام، َحيَّ على الَفالح، َحي الَفالح، َحيَّ على النَّجاح، َحيَّ على النَّ  .29  َجاح.أَيُّ

ْنَيا، َفَعلَْيِه بِالِعْلِم، َوَمْن أََراَد اآلِخَرَة، َفَعلَْيِه ِبالِعْلِم، َوَمْن أََراَدُهَما َمًعا، فَ  .31  َعلَْيِه ِبالِعْلِم.َمْن أََراَد الدُّ

َنَجَح، َوَمْن َقَصَر  )تلميذة( الِعْلُم ِمْفَتاُح الَعَمِل، والِعْلُم ِبال َعَمٍل، َكالشََّجِر ِبال َثَمٍر. َمِن ِاْجَتَهدَ  .31

 َرَسَب.

الُم عليُكم ورحَمُة هللا وبركاتُه. .32  َوَهذا َفَقْط ِمّنا، َوالسَّ

 نون على شين، شين على كاف، كاف على راء، َنُشْكر، َنْشُكر، َنْشُكر هللا....  .33


