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للوحدة الحقوقية واجب عن اقرا الوضعية التقويمية 

*األسئلة  

خالل القيام بعملية إصالح مواسير بيته، تسبب علي في ضرر 

لمحمد معتديا على حق الجوار غير آبه بأهمية احترام 

حقوقه كما حثت عليها الشريعة اإلسالمية، وفي محاولة لنصحه 

ذكره محمد بأهمية احترام الحقوق وتجنب العدوان والتي 

على حفظها وحمايتها وشرعت عقوبات لردع من عملت الشريعة 

وكتبنا عليهم فيها ان )يتجاوزه مذكرا إياه بقوله تعالى

النفس بالنفس والعين بالعين واالنف باألنف واالذن باألذن 

والسن بالسن والجروح قصاص (وقوله ص)كلكم راع وكلكم 

، لم يستسغ علي كالم محمد واستمر بالسب (مسؤول عن رعيته

والتهديد إلى حد إشهار سكين في وجهه محاوال والقذف 

االعتداء على حياته، أمام هذا الوضع تدخل الجيران دون 

.وضع حد للمشكل  

 (ن12)الدروس النظرية*أوال

(ن1.1)حدد اإلشكالية التي يطرحها النص-1  

 (ن2)قصاصالجوار،حق *اشرح ما تحته خط/المفاهيم-2

 (ن 2)محمد وعلياستخرج من الوضعية سبب االختالف بين -3
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اشهاره  إثرعلى  يستحقها علينوع العقوبة التي  أبرز-4

مستدال بنص شرعي    سكين في وجه محمد وتهديده بالقتل

 (ن2)مناسب

 :وضعت الشريعة اإلسالمية لحفظ الضروريات الخمس-1

 ن1حدد صنفين من الضروريات وردا في الوضعية  - أ

إلى أي مدى يساهم حفظ الضروريات في منظومة حقوق  - ب

 (ن1.1) اإلنسان وضح ذلك

(ن2)مع التعليلعلي أبرز موقفك من سلوك -6  

 ثانيا*الدروس التطبيقية)4ن(

اال ان *عن ابي بكرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

*دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام  

ب تغليظ تحريم الدماءصحيح مسلم، كتاب القسامة، با  

 ن1حدد القضية األساسية للنص  -1

ن1استخرج من النص اهم الحقوق المدنية -2  

إلى أي مدى تحضر القيم اإلسالمية في معامالت الناس في -3

(نن2)المجتمع، علل رأيك  

(ن4)األنشطة*ثالثا  

قرا األستاذ على التالميذ مقطعا من ديباجة اإلعالن العالمي 

اإلعالن العالمي )يلي لذي ينص على ما لحقوق االنسان وا

لحقوق االنسان هو المثل األعلى المشترك الذي ينبغي ان 

(تبلغه كافة الشعوب وكافة األمم  

وعلى إثر ذلك اختلف التالميذ عن مدى إمكان اتخاذ كل 

وكيف يمكن ان  الشعوب اإلعالن العالمي مثال اعلى مشتركا

هيتخاطب العالم بمنطق حقوقي متفق علي  

 ولذلك قررت التدخل للتوفقفيق بين اآلراء 

ال تتجاوز )اكتب خالصة عن اهم المحاور التي تمت مناقشتها 

(ثمانية أسطر  

   

 

 


