
الوقت وقيمته         الوقت وقيمته         



لتعرف قيمة سنة واحدة    لتعرف قيمة سنة واحدة    
اسأل طالبًا رسب في االمتحان اسأل طالبًا رسب في االمتحان 



لتعرف قيمة شهر واحد    لتعرف قيمة شهر واحد    
اسأل أمًا وضعت وليدها في الشهر الثامن     اسأل أمًا وضعت وليدها في الشهر الثامن     



لتعرف قيمة أسبوع واحد     لتعرف قيمة أسبوع واحد     
اسأل رئيس تحرير مجلة أسبوعية       اسأل رئيس تحرير مجلة أسبوعية       



لتعرف قيمة يوم واحد      لتعرف قيمة يوم واحد      
اسأل عامًال باألجر اليومي يرعى عشرة أطفال     اسأل عامًال باألجر اليومي يرعى عشرة أطفال     



لتعرف قيمة ساعة واحدة    لتعرف قيمة ساعة واحدة    
اسأل عريسًا ليلة زفافه ينتظر لقاء عروسه         اسأل عريسًا ليلة زفافه ينتظر لقاء عروسه         



لتعرف قيمة دقيقة واحدة     لتعرف قيمة دقيقة واحدة     
اسأل شخصًا فاته القطار   اسأل شخصًا فاته القطار   



لتعرف قيمة ثانية      لتعرف قيمة ثانية      
اسأل شخصًا نجا لتّوه من حادث سيارة اسأل شخصًا نجا لتّوه من حادث سيارة 



لتعرف قيمة جزء من ألف في الثانية         لتعرف قيمة جزء من ألف في الثانية         

اسأل شخصًا آسب ميدالية فضية في األلعاب         
األولمبية   

اسأل شخصًا آسب ميدالية فضية في األلعاب         
األولمبية   



ماذا لو أن هناك مصرفًا يضع في حسابك دفعة        
.  ريال 86.400يومية بعدد ثواني ذلك اليوم أي           

إال أن هذا المصرف يسحب ما تبقى في نهاية           
. النهار ولم تستطع االستفادة منه بعد         

ماذا لو أن هناك مصرفًا يضع في حسابك دفعة        
.  ريال 86.400يومية بعدد ثواني ذلك اليوم أي           

إال أن هذا المصرف يسحب ما تبقى في نهاية           
. النهار ولم تستطع االستفادة منه بعد         

فهو ال يسمح لك بترحيل ما تبقى إلى يوم آخر        
. . واليسمح لك بأن تسحب اليوم من حساب الغد       

ماذا ستفعل؟؟  

فهو ال يسمح لك بترحيل ما تبقى إلى يوم آخر        
. . واليسمح لك بأن تسحب اليوم من حساب الغد       

ماذا ستفعل؟؟  



حتمًا ستسحب آل هللة في الحساب قبل غياب   
.  شمس آل يوم 

حتمًا ستسحب آل هللة في الحساب قبل غياب   
.  شمس آل يوم 

. هل تعلم أن آًال منا لديه مثل هذا المصرف          . هل تعلم أن آًال منا لديه مثل هذا المصرف          



 86400إنه الوقت يعطيك مع إشراقة آل صباح          
ثانية،  

 86400إنه الوقت يعطيك مع إشراقة آل صباح          
ثانية،  

وفي نهاية ذلك اليوم تخسر آل ما لم تستطع            
تسخيره في عمل مثمر بناء   

وفي نهاية ذلك اليوم تخسر آل ما لم تستطع            
تسخيره في عمل مثمر بناء   


