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*لتقويمية جيدا ثم اجب عن األسئلةاقرا الوضعية ا  

في حوار بينكم في القسم أثيرت قضية خصائص الشريعة اإلسالمية، حيث 

ذهب البعض إلى تميزها باالعتدال والتوازن واالنفتاح والشمول 

واالجتهاد وبالتالي كانت دعوة عالمية، في حين ذهب البعض اآلخر إلى 

ا واقعيا مستدلين ببعض أن ما يقال مجرد أفكار نظرية ال قيمة له

الظواهر المنتشرة في المجتمع اإلسالمي من حيث طرق اللباس والتشدد 

في قضايا جزئية واتهام اآلخرين بالكفر واالنحراف مع استداللهم بنصوص 

:" تؤيد تصرفاتهم، وفي حدة النقاش تدخل األستاذ مذكرا بقوله تعالى

وكذلك جعلناكم أمة  وقوله تعالى" وما أرسلناك إال رحمة للعالمين

، وأن التصرفات التي نلمسها عي ناتجة عن جهل بخصائص .."وسطا

 اإلسالم، رغم هذا التدخل استمر كل فريق على رأيه....

 أوال*الدروس النظرية)8ن(

(ن1)حدد اإلشكالية التي يطرحها النص--1  

(1ن)اشرح ما تحته خط اإلسالم، دعوة عالمية/المفاهيم--2  

 :ة مجموعة من خصائص الشريعة اإلسالميةتضمنت الوضعي-3

 5.0استخرج خاصيتين منها  - أ

 (نن1)استدل على خاصية االعتدال بنص شرعي مناسب  - ب

:يجسد االجتهاد أحد مظاهر التجديد في الشريعة اإلسالمية-4  

 ن1أذكرين مجالين من مجاالت االجتهاد  - أ
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كيف ترد على من يدعي أن اإلسالم دين منغلق على نفسه وال يصلح   - ب

 ن1لحياتنا المعاصرة

في ضوء معرفتك بالتجديد واصوله وشروط المجدد، حدد موقفك من -0

 السلوكات التالية مع التعليل

في رحلة مدرسة اخر سعيد صلوات اليوم كلها الى ما بعد العودة ليال -

(ن1)بدعوى ان دين هللا واسع  

اجتهد فريق من الباحثين في اختراع بوصلة تؤشر الى اتجاه القبلة -

(نن1)وتنبه الى دخول وقت الصالة  

 ثانيا*الدروس التطبيقية)6ن(

عن الحارث بن عمرو عن أناس من اهل حمص من أصحاب معاذ رضي هللا عنه 

ان يبعث معاذا الى اليمن  أردان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما 

فان لم *هللا، قالاقضي بكتاب *قضاء؟ قالعرض لك  إذاتقضي  كيف*)قال

فان لم تجد *فبسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال*هللا؟ قالتجد في كتاب 

( رأيياجتهد *هللا؟ قالفي سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال كتاب 

باب ما جاء في القاضي كيف يقضيفي كتاب االحكام  اخرجهالترمذي  

 ن1المضمون العام للنص حدد -1

 5.0العبارة الدالية على خاصية التجديداستخرج من الحديث  -2

يتضمن النص منهجا يحدد تعامل المسلم في اتباع الشريعة  -3 

 2خطوات هذا المنهج أذكر أهم : اإلسالمية

2.0إلى أي مدي في نظرك يحترم المسلمون هذا المنهج، علل جوابك3  

 ثالثا*األنشطة)6ن(

قترب موعد الفرض الكتابي المحروس األول في الدورة األولى، عندما ا

 لإلسالمالخصائص العامة  درس أدركت ان زمالئك وجدوا صعوبة في فهم

انجاز عرض لتوضيح ولذلك قررت  واالعتدال،العالمية والتوازن 

 المفاهيم المركزية الكبرى في هذا الدرس 

ال )ا في هذا العرض اكتب خالصة عن اهم المحاور التي تمت مناقشته

(تتجاوز ثمانية أسطر  

   


