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ُأخطط لوقتي

الدرس الثامن الثقافة اإلسالمية

تمهيد:
بنشاط متجدد وعزيمة ماضية،  به يحيا ويعمل  الذي  الحقيقي  الوقت رأس مال اإلنسان 

ألنه أساس الحياة وعليه تقوم الحضارة.
ُف معنى الوقت وتخطيطه وبيان أهميته. 1- َأتعرَّ

 الوقت: الظرف الزمني الذي يؤدي فيه اإلنسان نشاطه الذي يستفيد منه في حياته الدنيوية 
واألخروية.

تخطيط الوقت: استثمار وتنظيم الوقت المتاح إلنجاز األعمال المطلوبة لهدف محدد.
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َأهمية الوقت:
َأقَسَم اهلل  بالوقت تأكيًدا ألهميته وتعظيًما لشأنه .

ڱ ڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڳ     ﴿ تعالى:  وقال   ،(1(﴾ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ تعالى:   قال 
 ڱ ڱ ﴾)2)، وقال تعالى: ﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ ﴾)3)، وقال تعالى: ﴿  ٱٻ

ٻ ٻ  ٻ پ پ  ﴾)4).
الوقت  قيمة  إلى  البشر  يلفت نظر  فإنه  المخلوقات  بهذه  أن اهلل  حينما يقسم  ومعلوم 

وأهميته، وأن اإلنسان سُيسأل عنه، وجاءت السنة النبوية فوضحت ذلك.
ِفيَم  ُعْمِرِه فيما أفناُه، وعن علِمِه  ُيْسأَل عن  �: » ال تزوُل قدما عبٍد يوَم القيامِة حتى  قال 

فعَل، وعن مالِه ِمن أين اكتسبُه وفيما أنفقُه، وعن جسِمِه ِفيَم أبالُه «)5(.
كما أن العبادات في اإلسالم ارتبطت بالوقت ارتباًطا واضًحا، فهناك مواقيت خاصة لكلِّ 
من الصالة والزكاة والصوم والحج، لدرجة أن بعض السلف  أحرص ما يكونون على 

أوقاتهم؛ ألنهم أعرف الناس بقيمتها.
: » ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمُسه، نقَص فيه أجلي  قال ابن مسعود 

ولم يزد ِعلمي «)6(.
: » إني ال َيِحلُّ لي أن أضيَع ساعًة من عمري، حتى إذا تعطل لساني  قال ابن عقيل النحوي 

عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حالة راحتي، وأنا مستطرح«)7(.
: »والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع«. قال يحيى بن محمد 

)1( سورة الفجر: 2-1
)2( سورة الليل: 2-1

)3( سورة الضحى: 2-1
)4( سورة العصر: 2-1

)5( سنن الترمذي  كتاب: الذبائح  أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل �  باب: في القيامة وصححه األلباني )2417(.
)6( الوقت في حياة المسلم  باب: الفراغ  ج3  ص15

)7( ذيل طبقات الحنابلة باب: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي ج1 ص58
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ُح خصائص الوقت. 2- ُأوضِّ
الوقت أغلى النِّعِم التي منحها اهلل لإلنسان، وهو المسافة التي تبدأ بمولدك وتنتهي بمماتك، 
فاحرص عليه ألنه يمرُّ مرَّ السَحاب، وكل لحظة تمرُّ منه ال يمكن شراؤها أو استعادتها ألن 

الوقت هو الحياة؛ لذلك حرص السلف الصالح على االستفادة من أوقاتهم.
يقول الحسن البصري  : » أدركت أقواًما كانوا على أوقاتهم أشدَّ منكم حرًصا على 

دراهمكم ودنانيركم «)1(.

َأقرُأ العبارة السابقة وَأستنتُج منها خصائص الوقت:  نشاط 1
مهارة االستنتاج

....................................................                  ....................................................                  ....................................................

  ....................................................                  ....................................................

3- ُأبيِّن أسباب التخطيط لوقتي.
1- تحقيق األهداف.

2- االستفادة من حياتي. 
3- توفير الوقت وإنجاز العمل.

4- القضاء على الفراغ. 
5- تنمية ذاتي وتطويرها. 

)1( المفصل في أحكام الهجرة  باب: فمن أي المراتب أنت؟  ج5  ص275.
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ًحا عالقة التَّخطيط   نشاط 2   َأكتُب تعليًقا على الصورتين موضِّ
راسي. مهارة التعبيرللوقت بالتَّحصيل الدِّ

واصدار الحكم

التعليق على الصورة األولى:
.................................................................................................................................................................................................

العالقة : ...............................................................................................................................................................................

التعليق على الصورة الثانية:
.................................................................................................................................................................................................

العالقة : ...............................................................................................................................................................................
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ُد خطوات تخطيط الوقت. 4- ُأعدِّ
1- تحديد األهداف.

2- تسجيل كل األعمال المراد القيام بها.
3- تدوين عدد الساعات والدقائق التي أحتاجها لهذا العمل.

4- إعداد موازنة يبين فيها الوقت المتوفر واألعمال المطلوبة. 
5- حجز وقت للطوارئ.                                             

  
مهارة التخطيطَأكتُب األشياء التي َأودُّ أن أقوم بها غًدا.  نشاط 3

وترتيب األولويات

.............................

.............................

.............................

2

.............................

.............................

.............................

1

.............................

.............................

.............................

3

.............................

.............................

.............................

4

.............................

.............................

.............................

5

ُد أهميتها حسب األولويات: 1- ......................................................................* ُأحدِّ

........................................................................................... -2

.............................................................................................................. -3

................................................................................................................................. -4

...................................................................................................................................................... -5
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5- َأتجنَُّب ُمضيِّعات الوقت.
ضياع عليها  يترتب  التي  األشياء  تلك  هي  الوقت   مضيعات 
الوقت دون إنجاز األعمال المطلوبة بكفاءة، وبالتالي عدم تحقيق 

األهداف ومنها:

الفوضىسوء التنظيمالتسويف والتأجيلعدم وضوح الهدف

أ -  َأتناقُش مع مجموعتي في تحليل هذا الموقف،  نشاط 4
مهارة المناقشة والتحليل      ثم نضُع العالَج المناسب.

تحليل الموقف:
. ................................................................................................... -1
. ................................................................................................... -2

العالج :
. ................................................................................................... -1
. ................................................................................................... -2

جلس حمد في غرفته للمذاكرة 
الدراسية  الكتب  ووضع جميع 
أمامه، ثم بدأ يقرأ حسبما يخطر 
النوم  وقت  جاء  وعندما  بباله، 
المطلوبة  الواجبات  أن  لحظ 

ها. منه لم يتم َحلُّ
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ُد   نشاط 4 ب -  َأكتُب خمًسا من ُمضيِّعات الوقت، وُأحدِّ
مهارة التوسع واإلضافةاألسلوب األمثل لعالجها.

العالجاملضيعات 

-1-1

-2-2

-3-3

-4-4

-5-5

  نشاط 5

يرة  السِّ في  مسابقة  عن  اإلسالمية  التربية  قسم    َأعلَن 
كتاب ــالل  خ مــن   )4/7 و   1/7( للصفين   النبوية 

» الرحيق المختوم « واشترط أن يكون لكل صف فريق 
بمشاركتهم  اإلجابة  تكون  وأن  أفراد  خمسة  من  ن  مكوَّ

جميًعا وحدد موعًدا لالختبار.
مهارة تحليل النتائج

مشرف صف 4/7  قام باآلتي :مشرف صف 1/7 قام باآلتي :
1- اختار العدد المطلوب.

ع فصول الكتاب على األفراد بالتساوي. 2- وزَّ
3- حّدد موعًدا » أسبوعين « للقراءة.

4- حّدد موعًدا : » أسبوع « للمراجعة.
5- حّدد » يوًما « : لالختبار داخل المدرسة. 

أوصى جميع أفراد الصف بقراءة الكتاب
على أن يتم اختيار األفراد يوم المسابقة.
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مهارة تحليل النتائج

تكملة نشاط 5  

َحضَر الجميع للمسابقة وبعد االختبار كانت النتيجة كالتالي:

صف ) 1/7( حصل على 98% ، بينما حصل صف )4/7( على %60
ْت إلى هذه النتيجة؟ برأيك ما األسباب التي َأدَّ

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................
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6- َأهتمُّ بالتخطيط في حياتي اليومية.
نموذج لمخطط يومي

مع ) األشخاص المصاحبين ( ما )نوع العمل أو النشاط ( الوقت إلىمن
-االستيقاظ صباًحا5:30
-غسل اليدين والوجه وتفريش األسنان5:305:45
الوالدين، األخوة، أو في المسجدالصالة ) تعدل حسب مواقيت الصالة ( صالة الفجر5:456:00
بمفرديممارسة الرياضة ) تمرينات لعضالت الجسم (6:006:15
-ارتداء مالبس المدرسة 6:156:30
الوالدين واألخوةفطور6:306:45
الوالد واألخوة حسب المواعيدالذهاب للمدرسة          ) يعدل حسب (6:457:00
-الدوام المدرسي            ) الدوام الرسمي (7:001:20
-العودة من المدرسة1:201:30
بمفردياالغتسال وتبديل المالبس1:301:45
مسجد المدرسة - بالبيتصالة الظهر1:452:00
األسرةالغداء2:002:30
-قسط من الراحة2:303:00
المسجد – األسرة صالة العصر3:003:15
بمفردي قراءة الصحف اليومية 3:153:30
ممارسة بعض الهوايات ) سماع أناشيد - مشاهدة 3:304:30

تلفزيون - سماع اإلذاعة – ممارسة الرياضة ....الخ(
بمفردي أو مع األسرة

أو األصدقاء 
بمفردي أداء الواجبات المدرسية4:305:30
المسجد / األسرة صالة المغرب 5:305:45
بمفرديقراءة المصحف5:456:00
بمفرديدراسة المواد6:008:00
بمفردي أو مع األسرة ممارسة الرياضة8:008:30
بمفردياالستحمام والعناية بالجسم8:308:45
بالمسجد / األسرة صالة العشاء8:459:00
األسرة العشاء 9:009:15
األسرةاالجتماع مع أفراد األسرة )سمر – ممارسة أنشطة(9:159:45
بمفرديالخلود إلى النوم9:45
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لمخطط   نشاط 6 ــدواًل  ج ــُم  ُأصــمِّ السابق  النموذج  خــالل    من 

 

مهارة التخطيطيومي وأعرضه على معلِّمي.

مع ) األشخاص المصاحبين (ما ) نوع العمل أو النشاط ( الوقت إلىمن
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: مُت مع إِخواني من الدرس أنَّ َتعلَّ
1- الوقت رأسمال اإلنسان الحقيقي.

2- التخطيط مهم إلنجاز األعمال في موعدها.
3- َأتجنَُّب ُمضيِّعات الوقت بكل صورها.

4- الوقت الذي يمضي ال يعود ثانية.
الَح َأحرُص النَّاس على اغتنام َأوقاتهم. َلَف الصَّ 5- السَّ

6 - القيمة المستفادة: ..................................................................................................................
7 - المظاهرالسلوكية: 

  أ  - ..........................................................................................................................................
ب - .........................................................................................................................................
جـ - .........................................................................................................................................
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السؤال األول: َأِجب عن األسئلة اآلتية:
  أ - عّرف ما يلي: 

* الوقت : ................................................................................................................................................................ .

* تخطيط الوقت: ............................................................................................................................................... .
َلْف. ية الوقت من القرآن والسنة وَأقواِل السَّ ب- دلِّْل على أهمِّ

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

ْل ما يأتي : َأْقَسَم اهلل  بالوقت. السؤال الثاني: َعلِّ
........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

السؤال الثالث: َأكِمْل بالمناسب:
  أ  - من أسباب التخطيط لوقتي تحقيق األهداف و ................................... و ....................................... .
ب - من ُمضيِّعات الوقت ُسوء التنظيم و .......................................................... و ....................................... .

السؤال الرابع: رتِّب العناصر اآلتية حسب أهميتها:
– تحديد  األولويات  – تحديد  واحدة  في حزمة  المتشابهة  المهام  المهام - جمع  تنفيذ 

األهداف - تسجيل القائمة – تسجيل وقت البدء واالنتهاء.
123456
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