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حق النفس أهمية التخطيط والتنظيم في الحياة للسنة الثالثة إعدادي
النصوص المؤطرة للدرس:
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شدَاد يَأ ُك ْلنَ َما قَ َد ْمتُ ْم لَ ُهنَ إِ َّل قَلِ ً
صنُونَ ( )74ث َم يَأتِي ِمن بَ ْع ِد ذلِكَ عَام فِي ِه
بَ ْع ِد َذلِكَ َ
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سكَ عليك َحقا ،وأل ْهلِكَ
قال سلمان ألبي الدرداء رضي هللا عنهما" :إِنَ لِ َربِّكَ عليك َحقا ،وإِنَ لِنَ ْف ِ
النبي صلى
ْط ُك َل ِذي َحق َحقَهُ فأتى النب َي صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له ،فقال
عليك َحقًا .فَأَع ِ
ُّ
س ْل َمانُ " .رواه البخاري.
ص َد َ
ق َ
هللا عليه وسلم َ ":
شروحات:
دأبا :كعادتكم
سبع شداد :سبع سنين من الجفاف والقحط
فذروه:اتركوه
تحصنون :تخبئون.
يغاث الناس :ينزل عليهم الغيث
مضامين النصوص:
1بيان الخطة التي اقترحها يوسف على قومه للمحافظة على الزرع وذلك من خلل تركه فيسنبله ليقاوم العوامل الطبيعية.
2بيان الحديث الشريف أن أهمية التخطيط من خلل الموازنة بين الحقوق وعدم التفريط في أيحق من الحقوق.
استنتاج
التخطيط وأهميته
مفهوم التخطيط:
هوأسلوب عمل يعتمد على منهج فكري عقدي يأخذ باألسباب،يؤمن بالقدر ويتوكل على
هللا،ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة هللا تعالى وتعمير الكون وذلك باّلستخدام األمثل
للموارد واإلمكانيات والظروف.
أهم عناصر التخطيط
تحليل الوضع الحاليتحديد األهدافتحديد األولوياتاستثمار جميع الموارد المتاحةبذل اإلنسان الوسائل المشروعةتعليق النتائج بمشيئة هللاالتوفيق اإللهيأهمية التخطيط في الحياة
للتخطيط أهمية بالغة
يوضح معالم الطريقيحدد األهداف وطرق تحقيقهاينسق المجهودات ويوفر كثيرا من الجهدالتعرف على مواطن الضعف والقوةيساعد على اتخاذ قرارات أفضل-ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة
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عبر ودروس في التخطيط من الهجرة النبوية
أبو بكر الصديق يعد راحلتين ويتعهدهما أربعة أشهرالمكوث في غار جبل ثور ثلث ليالتكليف عبد هللا بن أبي بكر أن يأتي بأنباء تحركات قريشتكليف راع أبي بكر عامر بن فهيرة بالمرور كل مساء بأغنامه لتزويدهما باللبن ولطمس الغنمبحوافرها خطوات األقدام
أسماء بنت أبي بكر تزودهما بالماء والطعاماختيار دليل ماهر وأمين سلك بهما إلى يثرب طريقا وعرا غير مطروقالتنظيم وأهميته في الحياة
مفهوم التنظيم
التنظيم يعني التوضيب والترتيب وهو ضد العشوائية وهو وضع العناصر بعضها بجانب
بعض بشكل مناسب ومنظم.
أهمية التنظيم في حياة المؤمن
َّ
ُ
ْ
ْ
صنع الَّّّل الذي أتقن كل َّ شيء
خلق هللا تعالى الكون بشكل متناسق ومنظم قال تعالىُ ):
"النمل  " 09ليستلهم اإلنسان منه أسس الجمال واإلبداع فيطبقه في حياته ويعكس ذلك على
محيطه ويبتعد عن كل فساد في األرض  -التنظيم يساعد على أداء المسؤوليات الدينية والدنيوية
بإتقان.

