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02

تأمل ا

الوضعية التقويمية
خالل تخليد العالم لليوم العالمي لحقوق االنسان أثير نقاش حول الموضوع بين زميلين في قضية إقامة
الحدود في الشرع  ،حيث اعتبره أحدهما  :انتهاكا لحقوق االنسان وسلبا لحريته  ،واعتبر الدين وهما
يسلب العقول  ،ويزهق النفوس ويجلد الظهور دون قصد  ،ورد عليه زميله أن تلك فكرة إلحادية  ،وأن
االسالم دين رحمة ورفق  ،ووسطية واعتدال  ،وتحقيق لمصالح العباد  ،ومعامالت نبيه الكامل  ،نموذج
لتلك الرحمة والوسطية والرفق في حفظ  ،المصالح والمقاصد الشرعية  ،وإقامة الحدود في الشرع حفظ
لتلك المصالح والمقاصد بأنواعها .
 .1أ ــ حدد اشكالية النص؟
ب ــ عرف كال من  :اإللحاد

1ن
ــ والمقاصد الشرعية .

2ن

ج ــ استخرج من التص مكونات المقاصد الضرورية ؟ وبين كيف حافظ عليها االسالم

3ن

د ـــ من خالل تعريفك لإللحاد  ،حدد أنواع اإللحاد  ،وأسلوبين للرد عليه في القرآن

3ن

هـ ــ انسب الكلمات التالية إلى عناوينها

3ن

تجنب الملل والسآمة
تحريم قتل النساء في الحرب

الخروج عن الفطرة السليمة
الفتور واالنقطاع عن العمل

مشروعية الطالق
الترغيب والترهيب
 .1ن

و ــ حدد موقفك من الوضعية أعاله مع التعليل
 1أ ـ استشهد على قصة الرجل الصالح من أهل القرية  ،ونصيحته لقومه في سورة يس .
ب ـ استخلص من القصة بعض القيم المستفادة .

3ن
1ن

 2ـ قال تعالى  :لقد كان لكم في رسول هللا إسوة حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر )...وقال تعالى  :وإنك لعلى
خلق عظيم )
أ ـ أبرز بعض مظاهر الكمال في شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم .

1ن

ب ـ من منهجه صلى هللا عليه وسلم الوسطية واالعتدال .
ـ حدد مخاطر البعد عن هذا المنهج الوسطي مع االستشهاد بنص شرعي واحد فقط ؟

2ن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مالحظة :

يراعى في التنقيط كل ورقة نظيفة ومنظمة

أرجوا لكم التوفيق والنجاح

