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  الثامنالصف:                                                                 ج األميركياالمنه                   
 6201 – 5201للعام الدراسي الثاني ( من الفصل الدراسي 10)الواجب المنزلي

 :تليه اّلتي األسئلةِ  عنِ  أجب   ثمّ  بتمّعن الّتالي الّنّص  ِاقرأ

نانية ورؤيته الضيقة ونرجسيته طماعه األأالتغيير والتقدم، لذلك يتخلى عن نسان بنجاح نحو الهدف وصنع خالص في العمل هو سير اإلاإل
قصاء إلعمل فهو االستئثار بالمكتسبات وخالص في اما عدم اإلأمع اآلخرين لتحقيق ذلك التغيير، الحساسة، ويتحرك بنقاء بالمشاركة 

اد هي نتاج عدم تبداد والفسمراض التخلف واالسأن إنانية والذاتية، من هنا فالتسلط من خالل بروز النزعات األ اآلخرين وسيطرة نزعة
 خالص.الصادق والفعال يمر عبر مسيرة اإلن جوهر التغيير أالعمل، كما خالص في إوجود 

يراد من معنى )اإلخالص( في اللغة بقولك ذهٌب خالص أي خال من الشوائب، ويعني صدق توجه القلب وخلوه من أية شائبة ويزداد في 
الثواب والعقاب،  لىإجل مطلوبية العمل دون النظر أن تقانها على أحسن وجه، والعمل معمال وإبواقع الحياة بأنه التفاني في األمعناه 

قصر الطرق بالحساب الهندسي المتعارف، وتكون تركيبة النفس الذاتية أالمستقيم للوصول الى الهدف وهو  ه الطريقأنويمكننا وصفه ب
 األخرى.لى باقي األبعاد إميالة لذلك المبدأ من دون النظر فطريا 

وجود هذه الصفة في أي ميدان سبب للتقدم والنجاح وعكسه يكون الفشل حتميا، فهو ضد الفساد والتسيب والتساهل والتكاسل والتراخي،  
 ولعل فقدان هذا الشعور في عمل اإلنسان جعل دول كثيرة تعاني من أنواع متعددة من الفشل، سياسي واقتصادي وخدمي وإداري وتعليمي.

م تنتج من مراقبة لجان ن أسباب تقدمها لأت عدة وخصوصا المتطورة منها نجد نا النظر لما تعيشه الدول الناجحة في مستويافلو أمع
و جهات حكومية، وال لجهات نزاهة ورقابة مالية فحسب رغم أهميتها وشدتها، بل إن السبب األول في نجاحهم ناتج من التركيبة أبرلمانية 

لذات شعوبها ضمن شبكة رقابة ذاتية مرتكزة على مبدأ )اإلخالص( في جميع الميادين، بحيث أصبحت تلك السمة لديهم االجتماعية والنفسية 
 بمرتبة القوانين األساسية والقواعد األخالقية التي ال يمكن تجاوزها.

العامة وترك المصلحة الخاصة، في قبال ذلك صبح من النادر جدا التفكير بالمصلحة أمن الدول ذلك على مستوى واسع بل فيما فقدت الكثير  
 أصبح العمل الروتيني التقليدي االستهالكي بالطرق المتعارف عليها منتشر بشكل عام.

، ألديان السماوية بمجملها لم تغفل عن هذا الجانب بل وضعته في أساسيات العقيدة والعبادة والعمل، والتأكيد عليه ظل محل اهتمام الجميعا
علماؤنا األفاضل اآليات القرآنية واألحاديث الواردة، لبيان مدى تأثيره على الواقع الحياتي واألخروي، حيث يضع المرجع اإلمام فيما ترجم 

خالص( تصفية السر عن مالحظة شارة في ذلك بقوله )... بانه )اإلالراحل السيد محمد الشيرازي رحمه هللا في هذا الجانب عالمات مهمة لإل
ق وهو واقع لنتائج، عرفها اإلنسان أو لم يعرفها...، وال يكون ذلك فقط ألجل الحذر من العذاب األخروي وكسب الرضوان ما سوى الخال

 األكبر المتمثل بالجنان فحسب...، فإذا شرع اإلنسان في عمله وعلمه بإخالص وإيمان نجح نجاحاً منقطع النظير...(.

ديان من حيث اليعلمون ويطبقونها فيكون ناتج عملهم نهم يلتزمون بجوهر مبادئ األأ إال كثير ممن ليسوا على خط التدين،ولذلك تجد ال
 النجاح كونهم قد عملوا ضمن معادلة صحيحة.

في جميع فصول حياته،  نسانال باستحضاره والسير ضمنه، فهو يشترك مع اإلإلنا وتوجهاتنا لن نجد له بديال، هذا المنهج الذي فقد من عم
 ساسا لحركته.أخالص ذ كان اإل، إال إن يجد ويجتهد في عمل ما أنسان فاليمكن لإل
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  -مع تمنياتي بالتوفيق  -

 الكتابة:  ايير مع 4 3 2 1
 الكتابة باستخدام وتوظيف لغة عربية فصحى بخط واضح وصياغة مترابطة  مراعيا قواعد الكتابة الّسليمة. -1    
 تظهر قدررة المتعّلم على استكشاف طرق مختلفة للتخطيط للكتابة ولعرض المعلومة وتأليفها من مصادر متعّددة.-2    
 تظهر قدرته على كتابة موضوع ذو مقّدمة تجذب القاريء وحبكة وخاتمة.  -3    
ُيبدع في استخدام الحصيلة اللغوّية إلمتاع القاريء وتنويع إيقاع الّنص. كما يراعي عالمات الترقيم  وأدوات الربط  -4    

بداعا . المختلفة.والقدرة على تنظيم األفكار  بوضع األسباب الكافية للكتابة واألدلة  الواضحة التي تحوي تطويرا وا 


