
 

 مقدمة تعبير شفوي عن المستقبل

طموح اإلنسان ومستقبله مرتبطان ببعضهما، ويكمالن بعضهما اآلخر فالمستقبل هو نتيجة الّطموح، واإلنسان الذي يكون 

طموحه كبيراً يفوز بأيام مستقبليّة مشرقة ومميزة، عندما يفكر اإلنسان في مستقبله يتراود إلى ذهنه أفكار مثل ما سيكون 

يسي لإلرادة والعمل من أجل المستقبل هو الّطموح وهو الّشعلة األولى التي تنير دروب عليه في أيامه القادمة، والعماد الّرئ

 .المستقبل، ويمثل قطرات الماء التي تروي بذوَر أيام المستقبل
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سواء كانت حسنة أم سيّئة، إضافةً لذلك يتراود إلى أذهان الناس مشاعر القلق والتّوتر فيما يخص األيام المستقبليّة لحياتهم، 

فإن المستقبل دائماً ما يعاني اإلنسان فيه من التّحضير أليامه وكيفيّة التّعامل مع األمور والمواقف القادمة، وهو عبارة عن 

أشياء تكون غامضة أو غير معروفة، نتيجةً لذلك يجب على اإلنسان أن يتخلّص من مشاعر الخوف والقلق، ويزرع 

اخله اإليمان باهلل تعالى وحده الذي بيده كل تيسيرات الحياة، وهو من يجعل الخير والتوفيق في دروب البشر ينشر األمل بد

 .والقّوة في مواجهة األيام القادمة على حياة كل إنسان

 الطموح والمستقبل

تكون بمثابة دافع له لتحقيق يوجد بداخل كل إنسان طموحات يعمل من خاللها على تحقيق الكثير من النّجاحات حيث 

األفضل دائماً، ومن الخطوات األساسيّة لتحقيق المراد هو اتّباع مجموعة من النّاس المميزين الذين استطاعوا تحقيق 

أهدافهم الكبيرة واعتبارها تتويجاً للطموحات التي عملوا على تحقيقها، فعبر الّطموحات الكبيرة يستطيع اإلنسان اإلقبال 

بٍل مشرٍق ومزهر معتمداً على اإلرادة القويّة للتغلب على الّصعوبات والمشاكل التي تواجهه للوصول إلى على مستق

 .أهداف يشعر بقيمتها، وتعود بفوائدها على مسيرة حياته

 صناعة المستقبل

سعي لتجميع كافة تعتمد صناعة المستقبل على أموٍر عدة منها العمل على استثمار الوقت الحالي بشكٍل منّظم ناجح، وال

الّجهود والقدرات للوصول إلى أعماٍل ناجحة، والتفكير في خّطة ماليّة محكمة تؤمن االستقرار واألمن الماّدي لأليام 

المستقبليّة، زيادةً على ذلك إعطاء األهميّة ألفراد العائلة واألقارب واألصدقاء لتأمين مستقبل يحمل النّجاح واالستقرار، 

رى لصناعة المستقبل، وهي العمل على تغيير نموذج الحياة الّراهنة االعتماد على الّشغف واتباعه كما توجد خطط أخ

 .والقيام بتحديد نقاط اإلرادة القّوية والعمل على تطويرها بشكل دائم

 كلمة عن المستقبل

لتي تجعل اإلنسان يسعى بأقوى عند البدء في الحديث عن المستقبل يحق لنا أن نعبر بأجمل الكلمات عن األيام القادمة، وا

ما لديه لتحقيق طموحاته وأهدافه من خالل تصور مستقبله القادم، والذي سيكون أجمل من األيام الحاليّة، كما أن التّعبير 

عن المستقبل تعني أن يسرح الّشخص في خياله، ويتأمل ما يحدث له بعد انقضاء فترة من الّزمن لذلك يتوجب على 

  .ط لتلك األيام بأفكار عميّقة وتخطيطات قوية وطموحاٍت تكون مفتاح وصوله إلى أفضل النّتائجاإلنسان أن يخط

 خاتمة تعبير شفوي عن المستقبل

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا التّعبير الذي تناولنا في سطوره الحديث عن الُمستقبل، وقد تعّرفنا أن الُمستقبل الُمشرق 

عندما يبذل الغالي والنّفيس ليكون الُمستقبل ُمشرقاً وزاهراً ومّزهواً وُمفعماً باألمل خاٍل من لإلنسان ال يُصنع إال 

 .المنغّصات، والّسعي أساس بناء الُمستقبل، فعلى اإلنسان أن يسعى لصنع ُمستقبله بيده، فيسّخر هللا له الّدنيا لتحقيقه
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 :تعبيراً عن الُمستقبل مختصراً باللغة اإلنجليزيّة مع التّرجمةفيما يأتي نرفق 

The great development and tremendous progress that life has experienced made the 

present time food for imagination for the coming days so that man would be able to imagine 

life after the passage of several years. 

In the ancient time, man did not imagine that life would reach all these developments, after 

it was a simple life that relied on primitive tools in everything, and today it has reached 

advanced stages that enable it to travel away from the planet. To a planet other than Earth 



 

and live on it, and homes can be built in a day or two instead of several months, as a person 

feeds his imagination and takes him to great distances by envisioning future life. 

And the future industry needs to spend enough time and effort that is able to harness all the 

capabilities of this universe in the service of obtaining a bright future full of hope. 
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غذاًء للخيال من أجل األيام المقبلة لكي يكون التّطور الكبير والتّقدّم الهائل الذي تعاصره الحياة جعل من الوقت الحاضر 

 .بمقدور اإلنسان تخيل الحياة بعد مرور سنيٍن عدة

ففي الزمن القديم لم يتصور اإلنسان أن الحياة ستصل إلى كل هذه التّطورات بعد أن كانت حياة بسيطة تعتمد األدوات 

لّسفر بعيداً عن كوكب األرض، ربما ستكون األيام البدائية في كل شيء وصلت اليوم إلى مراحل متطورة تمكنها من ا

القادمة أكثر سهولة في الحياة حيث يتمكن اإلنسان من الذّهاب إلى كوكٍب أخر غير كوكب األرض والعيش عليه، والبيوت 

ة من خالل من الممكن أن تشيّد في يوم أو يومين بدالً من أشهٍر عّدة، فاإلنسان يغذّي خياله وينطلق به إلى مسافات كبير

 .تصور الحياة المستقبليّة

وصناعة الُمستقبل بحاجة إلى بذل الوقت والّجهد الكافيين القادرين على تسخير كافّة مقّدرات هذا الكون فيما يخدم 

 .الحصول على ُمستقبٍل ُمشرق ُمفعٌم باألمل


