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، من أشد األمراض النفسية اليت يعاين منها ادلسلم، وكذا عدم قناعتو مبا مكنو اهلل منو،يعترب طمع اإلنسان وتطلعو إىل احلصول على ما عند غريه

:السياق

 ما جيعلو يرمتي يف أحضان أطماعو، بل وحىت عن نفسو، كل ىذا جيعل اإلنسان يف غفلة عن دينو. ويتناسى شكر نعم ربو،فيظل سجني أطماعو ورغباتو
. ومالقيو يوم البعث واحلساب، ناسيا أنو سائر إىل اهلل،ورغباتو ادلادية

 والمقطع، والقناعة والرضا، وانطالقا من الدروس التي درست خصوصا درس حق اهلل شكر اهلل، بالسلك الثانوي التأىيلي،باعتباري تلميذا في الجذع المشترك
. من خالل إنجازي للمهام المطلوبة مني، سأحاول اإلجابة عن التساؤالت المطروحة في ىذه الوضعية، ودرس البعث والحساب،الثاني من سورة الكهف

:1 السند
:قال تعالى في سورة الكهف
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. وما أعده ذلم من عذاب وىوان، ذكر اهلل تعاىل حال األشقياء......................................................................
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. وما أعده ذلم من حسن اجلزاء والتواب،ذكر اهلل تعاىل حال السعداء
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: أقوم بشرحها حسب ما درستو، ىناك مفاىيم مسطر عليها، من خالل الوضعية السياق-6
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 " من قنع ورضي بما قسم اهلل لو لم يتعلق قلبو بما في أيدي الناس" أشرح القولة معتمدا على ما درستو يف حمور أمهية: انطالقا من القولة التالية-7

                 

                   
                   
                   

:2 السند
، فالال ساليف يف وادانالو العميالن بأنالو ينتهالي بالادلوت فيعالي احليالاة بالذوق آخالر،( إن اإلميان باحلياة اآلخرة يشعر ادلسلم بأن ادلوت إمنا ىو معرب إليها
فاليالا لبِالْيف عمال ٍر يعيشالالو اإلنسالالان وىالالو يشالعر بالالأن ادلالالوت ىالالو آخالر ادلطالالا ! انظالالر إىل ىالالذه اإلشالالارة...ملالهه العمالالل واألمالالل يف أن تكالالون أخالراه أفضالالل مالالن دنياه
       : ق الالال تع الالاىل،  وي الالدمرىم القن الالو، إذ يق الالتلهم الي الالأه،اإلذلي الالة يف وص الالا نفس الالية ادلالح الالدة ادلنك ال الرين للبعث ثثث

 والش الالعور، ف الالانظر إىل ى الالذا الزلال الزال النفس الالي.)29 : اآلي الالة،: (س الالورة احل الال             

............................................................)1.5القناعة والرضا يف حياة ادلسلم(وذلك يف حدود ثالثة أسطر على األكثر) (ن

دلا يعيشونو من فقر شديد يف العلم باهلل ! بينما ميأل حياة ادلسلم سعة ورمحة بسبب ما يتيحو لو من...،بالدمار واخلراب يف احلياة! الذي ميأل صدور الكفار
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). دار السالم، لفريد األنصاري رحمو اهلل،جمالية الدين معارج القلب إلى حياة الروح:كتاب.126-125) (ص. للنظر يف احلياة والكون وادلصري،آفاق أرحب
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أصل ٍ
ِ -8
خبط بني كل عنصر مبا يناسبو ،ألميز بني مضار الطمع ،ومظاىر القناعة والرضا( .ن)3
 يذىب بكرامة ادلرء ويذلو ويزدريو.
مظاىر القناعة والرضا.

 العمل واجلد دون اتباع احليل الفاسدة يف حتقين الغايات.
 ينشر يف اجملتمع القيم الفاسدة والتصرفات السيْة كالذب والرشوة والظلم...

مضار الطمع.

 الرضا باهلل وبتدبريه لك وبشرعو.
 جيعل الفرد يسيء الظن باهلل وبغريه وبنفسو.

اسمي وكنيتي
قسمي
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الجمع

التقويم العددي

 الصرب على الشدائد والشكر عند قدوم النعم.
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 -11ااء يف السند( 2فانظر إلى ىذا الزلزال النفسي ،والشعور بالدمار والخراب في الحياة! الذي يمأل صدور الكفار...،لما
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بالتوفيق

استحضاري لوجود ربي ،خير وأفضل من استحضار لوجود
غيره

المشترك.............................................................
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