


 



Trrrrrrrrr…… سي ْامثل school bell ذكية انسس واجي 
 هنستا كرتا كرتا وات سي school دوستو اهنا انسس هرين

 :الككا ثثٌرهوا انسس نكال هنستا
1..2..3..4..5..6..7..8.. 
1..2..3..4..5..6..7..8.. 

 ! ْاوي  مزه ككهين ما سيكهوا ككنيت تو ْاجسس هك الككا كظظوا انسس



 شكاري ححاالك نسس كهي "هوشيار"..... ما اتنا
 ككيو هتئي كهٌرو نسس لئي بندوق سامنسس نا هرنيو سككلي

.. 
 ين هباككوا هبي كوئي سي ما متارا اككر !..خربدار"

 ما هاهتـ مارا اجنام اهنو تو كيدي كوشش
  هرنيو نسس ديكهاوي بندوق ما هاهتـ ْامثل.."ححهسس

 .الككو ٌدراوا نسس



  الككي كظظوا انسس الككي كانثثوا هرنيو سككلي تو
 هن مهنسس please هبائي شكاري..شـ..شـ..شـ

 ؟ ححهسس بككاٌرو سوطط متارو مهيطط ! مارجو
 !!!!..ها..ها..ها..ها ححهسس هنسسس شكاري تو



 
 -: ؛ كظظسس نسس شكاري انسس ؛ كرسس ككفتككو هرنيو بعد هت

 ؟ سنسو متيطط ! ؛ idea ايك نزديك مهارا
 ؟ ؛ idea سوطط -: ححهسس ثثوححهسس شكاري

 ايك اثثنسس تو.. ؛ جمبور سامنسس متارا مهيطط – ؛ كظظسس هرين ذكية
game شكار متارو هي جاسسس ثثكٌرائي هبي هج امها انسس رمئيسس ! 

 ؟ ؛ سوطط نام نو game – ؛  ؛ ثثو شكاري تو
 . ؛ hide and seek نام نو game هي هك كظظسس هرنيو



 ... ؛ هتائي شروع   game  انسس 
 ... ؛ جائي حُحهثثي نسس جئي دور دور هرنيو سككلي انسس

 ؟ رححوطط سازش سوطط هك ؛ سونححسس شكاري ححاالك هوسس



 ...ححهسس كرسس شروع ككنيت سونححتا سونححتا امي
1..2..3.. 4........6..7..8..9... 
 بتاوانسس غلطي ين ككنيت اهين هرنيو سككلي نسس سين ْاككنيت تو

 .... هك ححهسس كظظسس ساهتسس ايك انسس ححهسس نكلسس باهر
 ! ككيا {هبويل تو بولتا "5" متيطط ! ارسس                                 



 سككلي انسس هتيو كامياب ما سازش اهنا شكاري ححاالك انسس
 ...ككئي ثثكٌرائي هرنيو

 ساهتـسس نا هرنيو بيجي هي هك كيم ككئي بححي هرين ذكية مككر
 اهنسس انسس كيدي حفاظة ين لسان اهنا انسس نكلي هن باهر

 نا السالم علهي علي نا مواْل نسس دوستو اهنا هك هتيو افسوس
  – هك سوطط ؟ ْايا هن ياد كيم مبارك كالم

 "ِحفظ الِلسانيف االنساِن  ُ َسالمة"
 .؛ انسان ين سالميت زبان ين حفاظة كروا ما 

Man’s safety is 

 in guarding his 

 tongue. 



 من الكلمات النورانية 
 .ثثهنححسس نسس اجنام كامو  سككال  سبب نا حمبة تو هوئي -حمبة -1  
 

 :هك سي، طرح ككهين  كرسس كوشش ككهين دمشنو اْ- كوشش-2
  جائي، هن ما وعظ مؤمنني

 

 ؛  ديكهسس ثثدهارا،  انسس ديدو ثثهينكي ثثاين  هي حسني-سالمة-3
 ؛ سالمة خيمة هك

 

 دن نا قيامة ؛، نادرة رواية ايك مجاعة ين مؤمنني- بندوق -4
  كيدو ْاخون هك ما خون كوئي ،ْاؤسسس هوو  ثثكٌرو شخص ايك

 تو كلمة وقت فالن مككر ماري، نتهي  نسس كوئي بندوق ...؛
  فالن ودهتا ودهتا وات  ين كلمة هي بولو، تو كلمة ْا  انسس بولو،

 هتيو خون نو شخص



 لئي ثثاين  ميطط ْاقا    تو دو رزا  منسس ؛  ثثهٌرسس تر سكينة-كفتككو -5
 روكسس؟  منسس هك ؛ طاقة كوين ْاؤطط،

  ؛، رهي هتئي  ككفتككو امي ! ْاه
 

  خدا موافق ككنيت ين  ْانسو اهنا روئي، روناراؤ ثثر حسني- ككنيت -6
  ثثٌرهجو، سالم  انسس صلوات تعاىل

 
 هوئي هاهتـ نو الزمان امام ثثر   ثثيٌتهـ ين داعي هج تارسس -حفاظة -7

  خدا مككر الوسس محلةؤ دمشنو تيوا ححاهسس ؟ هوئي سوطط ككهرباهضض اهنسس
 .ححهسس كرسس حفاظة ين داعي ثثوتانا تعاىل
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