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*لتقويمية جيدا ثم اجب عن األسئلةاقرا الوضعية ا  

وأنت تتابع إحدى البرامج أثار انتباهك نقاش دائر بين مفكرين حول بعض القضايا الدينية، حيث تحدث 

األول عن اإلسالم في عالقته بباقي األديان مؤكدا على تسامحه واعتداله وتوازنه مستدال بنصوص 

جم الجرائم التي ترتكب من طرف بعض المسلمين شرعية تؤكد ذلك، في حين عارضه الثاني مبينا ح

وكراهيتهم لكل ما يخالف  دينهم رغم ادعائهم عالمية اإلسالم وتوجه دعوته لكل الناس، رد األول مبرزا 

مدى مخالفة ذلك للدين الحق وتجاوزه لتشريعاته وقيمه معتبرا أن صفات هللا بما تحمله من رحمة ورعاية 

ال :" حة كما أن في القرآن آيات بينة تحدد عالقة المسلمين بغيرهم كقوله تعالىللخلق دليل على هذه السما

...إضافة لتعامل الرسول ص مع غير المسلمين، رغم هذا الرد لم يبد لك اقتناع الثاني به" إكراه في الدين  

 أوال*الدروس النظرية)8ن(

(ن1)حدد اإلشكالية التي يطرحها النص-1  

(ن1)هللاصفات *خط  اشرح ما تحته/المفاهيم-2  

 (1.1)أهم خصائص الشريعة اإلسالمية  استخرج من الوضعية -3

:تعاني العالقات بين مختلف متبعي األديان صراعات مريرة -4  

 ن5.1حدد سببين لهذه الصراعات  - أ

 (ن .1)استدل بنص شرعي مناسب على نظرة اإلسالم للشرائع األخرى - ب
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 األخرى، وماتامل السلوكات التالية وصنفها فيما يعزز قيم الحوار والتسامح مع اتباع الشرائع السماوية -1

(ن1)يناقضها معلال كل اختيار  

زيارة العاجزين منهم وتقديم المساعدة لهم-  

تقبل هداياهم في أعياد المسلمين-  

ايذاؤهم بالكالم الجارح في دينهم او عرضهم-  

بالسلوك اإلسالمي في الحوارإعطاء القدوة -  

 2في نظرك كيف يمكن استثمار صفات هللا تعالى في التحلي بسلوك يحترم الشرائع واألديان والمخالفين  -

 ثانيا*الدروس التطبيقية)6ن(

 (فاعلم انه ال إله اال هللا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهللا يعلم متقلبكم ومثواكم)قال هللا تعالى 
11ة محمد االيةسور  

 ن1حدد القضية التي يعالجها النص -1

امرنا هللا )عبارة بالترتيب مستخدما  وتعالى، استخرجهماامرين من الخالق سبحانه  اآليةتضمنت  -2

 (ن2)جملةبداية كل  في( تعالى

 ن1صنف أنواعها: تضمنت اآلية مجموعة من صفات هللا تعالى -3

 ن2رد في اآلية من أوامر في سلوك المسلم، علليساهم االمتثال لما و -في نظرك–إلى أي مدى  -4

(ن6)األنشطة*ثالثا  

المحروس األول في الدورة األولى، أدركت ان زمالئك وجدوا عندما اقترب موعد الفرض الكتابي 

، ولذلك قررت انجاز بطاقة تقنية للتعريف بهذه الصفات، مع اقترح صيغة الصفاتصعوبة في فهم 

يمي واالجتماعيالستثمارها في محيطك التعل  


