
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                                             

https://almanahj.com/sa/9

* للحصول على جميع أوراق الصف الثالث المتوسط في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/9arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثالث المتوسط في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                       

             https://www.almanahj.com/sa/9arabic1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثالث المتوسط اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade9                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        
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 الوحدة الثالثة )أمن الوطن(/  1للصف الثالث املتوسط ف  اعنص االستم

 العمل التطوعي

حني نشتاق ألايم رمضان ولياليه دون غريه من األشهر، فذلك ملا يتميز به هذا الشهر من أجواء روحانية مجيلة، وما حيمله من 
صور التكاتف والعطاء، فحني يُذكر شهر رمضان، نتذكر معه أموال الصدقات، واألطباق اليت هتدى إىل اجلريان، واألطفال الذين 

يوزعون التمر واملاء يف املساجد. مجيع هذه املواقف والصور إمنا تدل على مظهر إميايٍن راقي يدل بدوره على رقٍي يف النفس 
 .قته وجهده وماله طلباً لرضا هللاوالروح، حيث تستجيب كل منهما لدعوة هللا وترغب فيما عنده، فيتخلى املرء عن و 

ابلعمل التطوعي، فالعطاء التطوعي مصطلح واسع ومفهوم شامل وثقافة نبيلة من شأهنا أن  إن أهم إجنازات املرء يف رمضان تتألق
ترتقي أبي أمة من األمم إذا ما طُب ِّقت ابلشكل الصحيح، فالعطاء ليس جمرد عطاء مادي فحسب، وإمنا هو عطاء خمتلف من 

فهناك من يتطوع يف تقدمي  نية إىل أخرى.حيث احلجم والشكل واالجتاهات والدوافع من جمتمع إىل آخر، ومن فرتة زم
االستشارات اجملانية ألحد القطاعات اخلريية كدور األيتام واملعاقني، وهناك من خيصص ساعات يف عيادته الستقبال املرضى 
املرء الفقراء دون أجر، بل هناك من يدير مؤسسات خريية ابلكامل دون مقابل يف أوقات املساء، أي يف الوقت الذي ال يكون 

 مرتبطاً فيه بوظيفة متخلياً عن وقٍت قد يقضيه يف مشاهدة التلفاز أو السهر مع األصدقاء.

من  %26م أن عدد املتطوعني يشكل 2008لقد كشفت إحدى الدراسات اليت ُأجريت يف الوالايت املتحدة األمريكية لعام 
ة أن متوسط عدد ساعات العمل التطوعي لكل مليون متطوع، وأشارت الدراس 61.8جمموع عدد السكان، أي ما يقارب 

 ساعة. 52م يبلغ  2008م إىل سبتمرب  2007 متطوع خالل سنة واحدة وحتديداً من سبتمرب

من جهة أخرى، ال توجد إحصائيات دقيقة عن اجلهات اخلريية يف الوطن العريب، وال تزال نسبة املنتسبني املتطوعني يف الوطن 
بتهم يف الوالايت املتحدة. ولكن من اجلدير بنا هنا أن نؤكد على أن عمل اخلري واسع االنتشار العريب يصعب مقارنتها بنس

وممارسته كثرية يف الوطن العريب. إال أننا ال ندري مدى وضوح مفهوم العطاء التطوعي لدينا، فكثرٌي هم من يعتقدون أن العطاء 
، وهذا يتطلب منا كأفراد أن نساهم يف توعية اجملتمع وتثقيفه وتعزيز التطوعي هو مخسني رايل تُعطى حملتاٍج أمام ابب املسجد

 مفهوم العمل والعطاء التطوعي وبيان أثره على الفرد واجملتمع.

أن تعطي من وقتك وجهدك فتساعد املرضى أو تعمل على النهوض مبؤسسة وطنية، فهذا أقل جهٍد تقوم به لرد املعروف إىل 
وإشاعة التكاتف والتماسك االجتماعي بني املواطنني، السيما أن التطوع واجهة حضارية تعكس وعي  بلدك واملسامهة يف تنميتها

األفراد، وظاهرة اجتماعية أصيلة حتقق الرتابط والتآلف والتآخي بني أفراد اجملتمع، كي يكون اجملتمع كما وصفه الرسول صلى هللا 
طوعي ممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاين اخلري والعمل الصاحل أيضا فان العمل الت  عليه وسلم: "كاجلسد الواحد".

 عند كل شعوب البشرية، ويكفينا دعوة هللا تعاىل يف قوله: "وتعاونوا على الرب والتقوى"، وقوله: "فمن تطوع خرياً فهو خرٌي له".

غي أثره على الفرد نفسه، فعالوًة على عظيم الثواب واجلزاء يف إن للعطاء التطوعي أثٌر كبري على تطور وحضارة اجملتمع، وهذا ال يل
اآلخرة، فإن مجيع من مارس العمل التطوعي شهدوا له ابلفضل يف تعويض الكثري من جوانب النقص الروحي والنفسي واملهاري 

 الذي كانوا حيتاجونه.



شاركة يف أعمال تطوعية، فهذا من شأنه أن يشغل أوقاهتم إن الكثري ممن يعانون من االكتئاب والضيق النفسي وامللل يُنصحون ابمل
ويكسبهم الثقة يف النفس ويرفع من قيمهم الروحية ويرتقي بتفكريهم ويرفع من مستوى طموحهم ويعطيهم أمالً يف احلياة ومينحهم 

ن أغلب من مارس العمل شعوراً ابلسعادة. نعم، فال أمجل من أن تنجز عمالً مفيداً ليس من واجبك أن تقوم به، وهلذا فإ
 التطوعي ملرة، حيرص أن يستمر على ممارسته كمهارًة حياتية وعادًة اجتماعية دائمة.

قد يقتصر عملك الرمسي على مهارات معينة، وينحصر يف جماالت حمددة، وألنه ال سواحل لبحر العلوم واملعرفة، وألنه من 
ات جديدة، فإن العمل التطوعي يشكل فرصة مثينة لتغيري أجواء العمل املفرتض أال يتوقف اإلنسان عن التعلم واكتساب مهار 

 وتعلم حرفة جديدة أو مهارًة خمتلفة.
وأيضا إذا كنت ال جتد نفسك يف الوظيفة اليت تقوم هبا، فإن العمل التطوعي قد يساعدك يف اكتشاف جماالت جديدة للتوجه هلا 

أخرى أكثر مالئمة لطموحاتك وحتقيق جناحاتك.فيما بعد، وتغيري وظيفتك احلالية مقابل وظيفة   

 

 


