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 درس في ماّدة الّلغة العربّية درس في ماّدة الّلغة العربّية
  

�نتاج�الكتا�ّي �نتاج�الكتا�ّي 
 

كـتابة الّرسالة الشخصّية بغرض النصح والتوجيهكـتابة الّرسالة الشخصّية بغرض النصح والتوجيه
 

الّصّف�الّثالث��عدادّي 

درس في ماّدة الّلغة العربّيةدرس في ماّدة الّلغة العربّية

�نتاج�الكتا�ّي �نتاج�الكتا�ّي  

 كـتابة الّرسالة الشخصّية بغرض النصح والتوجيه كـتابة الّرسالة الشخصّية بغرض النصح والتوجيه

الّصّف�الّثالث��عدادّي 



حيمحمن�الرّ 
1947- 04-12القا�رة����

�عتمدين�  ك،�وقد�كنِت����مصَر ع���نفِس �را،�وأن�تتعّل����عتمادَ 

�الّرسالَة��ِتيَة�جّيًدا
ُ
ْقـــرأ

َ
:أ

�عتمدين�  ك،�وقد�كنِت����مصَر ع���نفِس �را،�وأن�تتعّل����عتمادَ 
  .كك�بنفِس حوائَج �ض�نْق واليوم�تَ �.اخلزم����الّد 
 ْم �َ شاط،�وَ 

ُ
�خ��ٌ �ك،�و���ذلَك قتَ وَو ك�راغَ فَ �أل

�م�محاس�ُ �قوٍم ��ّلِ لف�؛كر��ني�ما�تَ ـبنّ َج تَ ن�ن�وَ ِس ْح تَ 
ر����ـخي،�فال�فيدُم �تار�ٍخ وَ �ٍع تِ ْم ُم �ٍص صَ من�قَ �افعِة  ر����ـخي،�فال�فيدُم �تار�ٍخ وَ �ٍع تِ ْم ُم �ٍص صَ من�قَ �افعِة 

.ِة ّ� ك�بالّ� عَ و�متّ �سوٍء 
أحمد�أم�ن اقتَ ْش أبوك�املُ 

)ِبتصّرف(أحمد�أم�ن،�إ���ولدي،�

حمن�الرّ م�هللا�الرّ �ْس 

الَعز�زة���نَ ابْ 
 
َ
ل�تحّية�وأرّق�سالممَ ْج أ

را،�وأن�تتعّل����عتمادَ ــإنجلترح���إ���ـأن�ت�روُف شاءت�الظّ     

�وأالحظُ 
ُ
ْقرأ

َ
�الّرسالَة��ِتيَة�جّيًداأ

ُ
ْقـــرأ

َ
أ

را،�وأن�تتعّل����عتمادَ ــإنجلترح���إ���ـأن�ت�روُف شاءت�الظّ     
زم����الّد لْ ما�يَ �ا��ارج،�وعمِل �َن مِ �ا��وائِج �ك����قضاِء يْ ع���والَد 

شاط،�وَ ع���ال�ّ ��ثِك عَ بْ �َ ،�وَ ك��ستقالَل ُم �ذا��علّ �قي�أّن ثِ �،ولكْن 
.عظيٌم 

ي�ب�ّي����
َ
 دّققي�! أ

َ
تَ ْس ي�ما��َ وخِذ ،�القوِم ����عاداِت �رَ الّنظ

افعِة النّ �راءةِ ك�بالقِ واج��دي����أن�تمل���فراغَ �م،�ومساو�ُ  افعِة النّ �راءةِ ك�بالقِ واج��دي����أن�تمل���فراغَ �م،�ومساو�ُ 
.للعقِل �ل�س�ف��ا�غذاءٌ �فارغٍة �ٍة جافّ �حياةٍ 

 ْح يَ �أْن �هللاَ �عو ا�أدْ اًم تَ وِخ            
َ
سوٍء �عنك��لَّ �ك�و�بعَد فظ



الِحُظ�ما�يأ�ي،�وأتذّكر�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�ال��صّية
َ
:أ

الَ�ْسملة

امل�ان�والّتار�خ

  تماد�ع���نفسك
�ٍص صَ من�قَ �افعة

.ل�س�ف��ا�غذاء�للعقل

امل�ان�والّتار�خ

)املُْرَسل�إليھ(صيغة�التوّجھ�إ���املخاطب�

التحّية

م�ن�الّرسالة�أي�
َمْوضوع�ا�وتتَضّمن�

وتوجياتنصائح� .ل�س�ف��ا�غذاء�للعقل

.ةّ� عك�بالّ� 

وتوجياتنصائح�

عبارة�ا��تام

)اْسم�املُرِسل(الّتوقيع�

الِحُظ�ما�يأ�ي،�وأتذّكر�عناصَر�كتابة�الّرَسالِة�ال��صّية
َ
أ

1947- 04-12القا�رة����
ِ�ْسِم�هللا�الّرحَمن�الّرحيم

َتذّكر
َ
الِحُظ�وأ

ُ
أ

العز�زة���نَ ابْ 
1947- 04-12القا�رة����

 
َ
مل�تحّية�وأرّق�سالمْج أ

تماد�ع���نفسكرا،�وأن�تتعّلمي��عْ ـإنجلت���إ���َح رْ ـروف�أن�تَ ت�الظّ اءَ َش 
افعةل���فراغك�بالقراءة�النّ ْم تَ ���دي����أْن واْج �(..............)

ل�س�ف��ا�غذاء�للعقل�فارغٍة �ٍة جافّ �ر����حياةٍ ـخيفيد،�فال�ُم �وتار�ٍخ �ٍع تِ ْم ُم  ل�س�ف��ا�غذاء�للعقل�فارغٍة �ٍة جافّ �ر����حياةٍ ـخيفيد،�فال�ُم �وتار�ٍخ �ٍع تِ ْم ُم 

عك�بالّ� سوء�و�متّ �هللا�أن�يحفظك�و�بعد�عنك��ّل �عو وختاما�أدْ  
أحمد� أبوك�املشتاق

أم�ن



را،�وأن�تتعّلمي��عتماد�
�عتمدين�ع���والديك����

اخل،�واليوم�

الِحُظ�فيما�يأ�ي�مكّونات�م�ن�الّرسالة
ُ
:أ

:  مقّدمة�الرسالة
توّ���مناسبة�كتاب��ا اخل،�واليوم�

شاط،�مك��ستقالل،�و�بعثك�ع���ال�ّ 

دّققي�الّنظر����عادات�القوم،�وخذي�ما�

:  مقّدمة�الرسالة
توّ���مناسبة�كتاب��ا

: الغرض�من�الّرسالة دّققي�الّنظر����عادات�القوم،�وخذي�ما�
قوم�محاس��م�
من��افعةل���فراغك�بالقراءة�النّ 

ل�س��فارغٍة 

: الغرض�من�الّرسالة
الّن���و�رشادتقديم�

را،�وأن�تتعّلمي��عتماد�ـإنجلتروف�أن�ترح���إ���شاءت�الظّ       
�عتمدين�ع���والديك���� ع���نفسك،�وقد�كنِت����مصر�

اخل،�واليوم�قضاء�ا��وائج�من�ا��ارج،�وعمل�ما�يلزم����الّد 

الِحُظ�فيما�يأ�ي�مكّونات�م�ن�الّرسالة
ُ
أ الِحظُ 

ُ
أ

ع���نفسك،�وقد�كنِت����مصر�
اخل،�واليوم�قضاء�ا��وائج�من�ا��ارج،�وعمل�ما�يلزم����الّد 

  .تقض�ن�حوائجك�بنفسك

مك��ستقالل،�و�بعثك�ع���ال�ّ ولكن�ثقي�أن��ذا��علّ �
.و�مأل�فراغك�ووقتك،�و���ذلك�خ���عظيم

دّققي�الّنظر����عادات�القوم،�وخذي�ما�! أْي�بنّ�تـي��� دّققي�الّنظر����عادات�القوم،�وخذي�ما�! أْي�بنّ�تـي���
قوم�محاس��م���ّل لف�؛ي�ما�تكر��نـبن�ن�وتجنّ ِس ْح تَ ْس �َ 

ل���فراغك�بالقراءة�النّ ْم ��دي����أن�تَ ومساو��م،�واْج 
فارغٍة �ٍة جافّ �ر����حياةٍ ـيفال�َخ �فيد،ُم �وتار�ٍخ �ٍع تِ ْم ُم �ٍص صَ قَ 

.ف��ا�غذاء�للعقل



ما�ُمناسبة�إرسال�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ؟

.أرسل�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ،��س�ب�انتقال�ا�للع�ش����إنجل��ا

:أعيُد�قراءة�م�ن�الّرسالة�جّيدا،�وأجيب�عّما�يأ�ي

.أرسل�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ،��س�ب�انتقال�ا�للع�ش����إنجل��ا

.استعمل�ال�اتب�أفعاال����صيغة��مر،�أستخرج�أمثلة�ع���ذلك،�وأوّ���داللة�استعمال�ا

�عتماُد�ع���الّنفس،�و�ستقالل����قضاء�ا��وائج

وقد�اْستعمل�ا�للّن���والّتوجيھ. اْج��دي،

. �عتماُد�ع���الّنفس،�و�ستقالل����قضاء�ا��وائج

تـدقيُق�الّنظـر��ـ��عـادات��نجل�ـ��،�وأخـُذ�مـا��ـان�َحَسـًنا�وتجّنـُب�مـا��ـان�

. ملُء�وقت�الفراغ�بالقراءة�الّنافعة

ما�ُمناسبة�إرسال�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ؟

أرسل�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ،��س�ب�انتقال�ا�للع�ش����إنجل��ا

أعيُد�قراءة�م�ن�الّرسالة�جّيدا،�وأجيب�عّما�يأ�ي

أرسل�أحمد�أم�ن��ذه�الّرسالة�إ���اب�تھ،��س�ب�انتقال�ا�للع�ش����إنجل��ا

استعمل�ال�اتب�أفعاال����صيغة��مر،�أستخرج�أمثلة�ع���ذلك،�وأوّ���داللة�استعمال�ا

فعال���� :

 ما�الّنصائح�ال���توّجھ���ا��ب�إ���اب�تھ؟

عتماُد�ع���الّنفس،�و�ستقالل����قضاء�ا��وائجالّنصائح����

اْج��دي،َتَجّن��،ُخذي،َدّققي،ِثقي،

عتماُد�ع���الّنفس،�و�ستقالل����قضاء�ا��وائج-: الّنصائح�����

تـدقيُق�الّنظـر��ـ��عـادات��نجل�ـ��،�وأخـُذ�مـا��ـان�َحَسـًنا�وتجّنـُب�مـا��ـان�- 
.سّ�ئا

ملُء�وقت�الفراغ�بالقراءة�الّنافعة-



:ِعْنَد�ِكَتابِة�رَسالة���ِصّية�تتضّمن�ُنْ�ً�ا�َوَتْوِج�ً�ا،�أحِرُص�ع��

صيغة�التوّجھامل�ان�والّتار�خ،ال�سملة،:أن�تتوّفر�ف��ا��ّل�عناصر�الّرسالة�ال��صّية�و�� :أن�تتوّفر�ف��ا��ّل�عناصر�الّرسالة�ال��صّية�و��

.أن�تتضّمَن��عض�العبارات�املعّ��ة�عن�املََشاِعِر�والَعواطِف 

.تتالءم�مع�حاجة�املُرَسل�إليھنصائح�وإرشادات�وتوج��ات�

صيغة�التوّجھامل�ان�والّتار�خ،ال�سملة،
.توقيع�املُرِسلعبارة�ا��تام،

ِعْنَد�ِكَتابِة�رَسالة���ِصّية�تتضّمن�ُنْ�ً�ا�َوَتْوِج�ً�ا،�أحِرُص�ع��

أن�تتوّفر�ف��ا��ّل�عناصر�الّرسالة�ال��صّية�و�� - 

أْسَتْ�ِتُج 

أن�تتوّفر�ف��ا��ّل�عناصر�الّرسالة�ال��صّية�و�� - 

أن�تتضّمَن��عض�العبارات�املعّ��ة�عن�املََشاِعِر�والَعواطِف  - 

نصائح�وإرشادات�وتوج��ات�أن�تتضّمَن����َمْتِ��ا�بوضوٍح� -

موضوع�التحّية،إ���املخاطب،
الّرسالة،

عبارة�ا��تام،

.أن�أضَع�َعالماِت�الَ�ْ�قيِم�املناسبةَ  - 

َتَجّنب��ْخطاَء�ِ�ْمالئّيَة�والّلغوّ�ةَ  - 
َ
.أْن�أ



.ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملك

َتِحّية�طّيبة�وسالما�حاّرا،

أخوك�الذي�ال�ي�ساك�جاسم

َرّتُ��ا�ترت�با�سليما
ُ
�عناِصَر�الّرسالِة�ال��صّية�فيما�يأ�ي،�ثّم�أ

ُ
. أقرأ

وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�الب�ت؛�

.  أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�

ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�

.ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملك

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

.قل���إ���ا��ب�ب

لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�
2019 -3-26ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�

َتَدّرُب 
َ
أ

ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملك

َتِحّية�طّيبة�وسالما�حاّرا،

أخوك�الذي�ال�ي�ساك�جاسم

َرّتُ��ا�ترت�با�سليما-1
ُ
�عناِصَر�الّرسالِة�ال��صّية�فيما�يأ�ي،�ثّم�أ

ُ
أقرأ

وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�الب�ت؛�
خاّصة�

.  وأنت����بالِد�الغر�ة�تخوض�تجر�ًة�جديدًة�من�تجارِب�ا��ياةِ 
أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة

لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�
ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�. أن�تظ�َر��ّل�م�اراتك�لتكسَب�ثقة�رئ�سك����العمِل 

ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملك

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

ا��ب�ب�الّصغ�� �أ��

لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�
ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�. أن�تظ�َر��ّل�م�اراتك�لتكسَب�ثقة�رئ�سك����العمِل 

.  شوق 
26املحرق����
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وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�الب�ت؛�

.  أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�

أخوك�الذي�ال�ي�ساك�جاسم 7

.  أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�
ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�

ِ�ْسم�هللا�الرَّحمن�الرَّحيم

.قل���إ���ا��ب�ب�الّصغ�� �أ��

َتَحّقُق�من�إجاب��
َ
أ

1

3

َتِحّية�طّيبة�وسالما�حاّرا، 4

وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�الب�ت؛�5
خاّصة�

.  وأنت����بالِد�الغر�ة�تخوض�تجر�ًة�جديدًة�من�تجارِب�ا��ياةِ 
أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة�

لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك�

.ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملك 6

أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة�
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�وعليك��

ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����العمل�ب�ّل�. أن�تظ�َر��ّل�م�اراتك�لتكسَب�ثقة�رئ�سك����العمِل 
.  شوق 
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وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�
.  الب�ت؛�خاّصة�وأنت����بالِد�الغر�ة�تخوض�تجر�ًة�جديدًة�من�تجارِب�ا��ياةِ 

.  أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،�

ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����

أخوك�الذي�ال�ي�ساك�جاسم

حمن�الرّ �سم�هللا�الرّ 

.قل���إ���ا��ب�ب�الّصغ�� �أ��
َتِحّية�طّيبة�وسالما�حاّرا،

َتَحّقُق�من�إجاب��
َ
أ

َتِحّية�طّيبة�وسالما�حاّرا،

وصلت���رسالتك،�وأسعد�ي�خ����عي�نك����الوظيفة�ا��ديدة،�وكما�ال�يخفى�عليك،�فحياة�العمِل�تختلف�عن�حياة�
الب�ت؛�خاّصة�وأنت����بالِد�الغر�ة�تخوض�تجر�ًة�جديدًة�من�تجارِب�ا��ياةِ 

أ���العز�ز،�ال��سمْع�كالَم�من�يخالف�قواعَد�العمل؛�فأنت�اليوم�مسؤوٌل،�وال�تؤّجْل�عمَل�اليوم�إ���الغد�ف�ذه�أمانة
لذا،�ان�بھ�إ���نفِسك�وال�تقّصْر�����عملك�وال�ترفْض�أّي�م�ّمة�ُتطلُب�منك؛�فأنت����مرحلٍة�تجر��ّية�من�مس��ة�عملك،��

ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����. وعليك�أن�تظ�َر��ّل�م�اراتك�لتكسَب�ثقة�رئ�سك����العمِل 
العمل�ب�ّل�شوق 

ثابر،�يا�أ���وتذّكر�أّن�أّمك�تدعو�لك،�وأباك�ي�تظر�نجاحك����. وعليك�أن�تظ�َر��ّل�م�اراتك�لتكسَب�ثقة�رئ�سك����العمِل 
. العمل�ب�ّل�شوق 

.ختاما،�لك�حّ���ودعا�ي�بالّنجاح����عملكو          
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�بداية�الّرسالة�الّ��صّية��تية�و��اي��ا،�وأختاُر�الّنصائح�اُملناسبة�ألتّمم�
ُ
ْقَرأ

َ
أ

الّنصائح�
ال�تنقطع�عن�الّدراسة�

بلغنـي�ب�ّل�أسف�خبـر�انقطاعك�عن�الّدروس��س�ب�ضعف�نتائجك،�و�و�ما�آلـم���

،�بل�سيـز�د����تفاقم�املشا�ل،�وأن��ك�

oال�تنقطع�عن�الّدراسة�
.ف�ذا�ل�س�حّال 

oأن�تكّون�عالقات�
.صداقة

o���ّوأن�تج��َد�وتثابَر�ح
.تحّقق�الّنجاَح�املأموَل�

o أن��ساعَد�ا���َ�اَن.
.و���ا��تام،�أدعو�هللا�أن�يحفظك�وأن�أراك�قر�با����مقاعد�الّدراسة

صديقك�املخلص�فؤاد

.تحّقق�الّنجاَح�املأموَل�
o أن��ساعَد�ا���َ�اَن.
oأن��عود�إ���املدرسة����

.أقرب�وقٍت 

�سم�هللا�الّرحمن�الّرحيم

إ���صديقي�العز�ز�محّمد��

�بداية�الّرسالة�الّ��صّية��تية�و��اي��ا،�وأختاُر�الّنصائح�اُملناسبة�ألتّمم�- 2
ُ
ْقَرأ

َ
أ

 :مت��ا

َتَدّرُب 
َ
أ

إ���صديقي�العز�ز�محّمد��
أعطر�التحّية�وأز�ى�الّسالم

بلغنـي�ب�ّل�أسف�خبـر�انقطاعك�عن�الّدروس��س�ب�ضعف�نتائجك،�و�و�ما�آلـم��������
.صديقي�ال�يمكن���أن�أتركك����محنتك،�وسأقف�معك. �شّدة

،�بل�سيـز�د����تفاقم�املشا�ل،�وأن��ك�.............................................يا�صديقي�����
،�وأن�...............................................ب�ّل�لطف�ومحّبة� ،�وأن�...............................................ب�ّل�لطف�ومحّبة�

.............................................
و���ا��تام،�أدعو�هللا�أن�يحفظك�وأن�أراك�قر�با����مقاعد�الّدراسة



�سم�هللا�الّرحمن�الّرحيم
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صديقي�ال�. بلغنـي�ب�ل�أسف�خبـر�انقطاعك�عن�الدروس��س�ب�ضعف�نتائجك،�و�و�ما�آلـم����شدة

،�بل�سيـز�د����تفاقم�املشا�ل،�وأن��ك�ب�ّل�.....................................................................     

......................................................وأن�تج��َد�وتثابَر�حّ���تحّقق�الّنجاح�الـمأموَل 

.و���ا��تام،�أدعو�هللا�أن�يحفظك�وأن�أراك�قر�با����مقاعد�الّدراسة
صديقك�املخلص�فؤاد

.وأن�تج��َد�وتثابَر�حّ���تحّقق�الّنجاح�الـمأموَل 

�سم�هللا�الّرحمن�الّرحيم

إ���صديقي�العز�ز�محّمد��

أَتَحّقُق�من�إجاب��

إ���صديقي�العز�ز�محّمد��
أعطر�الّتحية�وأز�ى�الّسالم

بلغنـي�ب�ل�أسف�خبـر�انقطاعك�عن�الدروس��س�ب�ضعف�نتائجك،�و�و�ما�آلـم����شدة�����
.يمكن���أن�أتركك����محنتك،�وسأقف�معك

.....................................................................     يا�صديقي������

وأن�تج��َد�وتثابَر�حّ���تحّقق�الّنجاح�الـمأموَل لطف�ومحّبة�

ال�تنقطع�عن�املدرسة�ف�ذا�ل�س�حّال 
أن��عود�إ���املدرسِة����أقرب�

.....................................................،�..................................................                لطف�ومحّبة�

و���ا��تام،�أدعو�هللا�أن�يحفظك�وأن�أراك�قر�با����مقاعد�الّدراسة

وأن�تج��َد�وتثابَر�حّ���تحّقق�الّنجاح�الـمأموَل 
أن��عود�إ���املدرسِة����أقرب�

وقت



انتهى الّدرسانتهى الّدرس


