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باك1/2الدورة في 2فرض ال  

الفكرية واجب عن اقرا الوضعية التقويمية للوحدة 

*األسئلة  

ربط الشاب المسلم محمد عالقة صداقة مع مايكل الشاب 

حيث (الفيس بوك )المسيحي وذلك عبر شبكات التواصل 

وركز في رسائله , طرح محمد موضوع القيم للنقاش

, لمايكل على ان القيم في ظل النظام اإلسالمي متعددة

ل ونبه الى خطورة العولمة على القيم حيث تحاو

تنميط القيم و جعلها واحدة عند البشر, وفي 

المقابل نجد المجتمع المسلم يتصدى لهذا التنميط 

بالتنبيه الى ضرورة الرجوع الى التفكر في الكون 

واثره واالعتماد على التفكير المنهجي السليم 

قل انظروا )للوصول للحقائق مصداقا لقوله تعالى

آليات والنذر عن ماذا في السماوات واألرض وما تغني ا

وعلى اثر هذا رد عليه مايكل بانه ( قوم ال يومنون

يمكن عولمة القيم وتنميطها وإلغاء الخصوصيات 

وهو امر واقعي فقد اصبح البشر , الثقافية والدينية

متشابهين في المأكل والملبس والعالقات االسرية بين 

عارضه في ذلك ....وخصوصا قيم االستهالك, الجنسين

http://www.9alami.com/


 

 

بحيث , ون العالم اإلسالمي يرفض هذا التدخل محمد بك

يصعب على العولمة اختراق الدول القوية والتي تصر 

لكن عندما . ,على الحفاظ على خصوصيتها وحضارتها

عجز مايكل عن الرد قام بحذف محمد من الئحة 

.أصدقائه  

 (ن12)الدروس النظرية*أوال

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

 (ن2) القيم، التفكر*اشرح ما تحته خط/المفاهيم-2

 ومايكل محمداستخرج من الوضعية سبب االختالف بين -3

 (ن2.1)

 (ن3)قيم ينبغي لمايكل االلتزام بهاأبرز ثالثة -4

محمد بين خطورة عولمة القيم على المجتمعات ربط -1

وضرورة رجوع مايكل الى التفكير المنهجي السليم 

 (ن1)وضح ذلك 

(ن2)مع التعليلمايكل أبرز موقفك من سلوك -6  

 (ن4)الدروس التطبيقية*ثانيا

قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اال )تعالى قال 

تقتلوا  احسانا، وال شيئا، وبالوالدينتشركوا به 

وال تقربوا  واياهم،اوالدكم من امالق نحن نرزقكم 

تقتلوا النفس  بطن، والالفواحش ما ظهر منها وما 

وصاكم به لعلكم  بالحق، ذلكمالتي حرم هللا اال 

113-111 االنعام( تعقلون  

(ن1)استخرج من النص القيم األساسية الواردة فيه-1  

(ن2)حدد خاصيتين من خصائص القيم الروحية-2  

(ن1)قوم مدى حضور هذه القيم او غيابها في محيطك-3  

 ثالثا*األنشطة)4ن(

مركزية اسهامات *في مناقشة بين زمالئك اثير موضوع 

المسلمين في مختلف المجاالت العلمية 

*. في نهوض اإلنسانية ونبوغها العلمي...واالجتماعية  



 

 

يؤكد على أهمية اسهامات المسلمين ويعتز فمنكم من 

بالموروث الثقافي واخرون يقللون من تلك األهمية 

دة او قل منعدمةويعتبرون اسهامات المسلمين محدو  

وعلى اثر ذلك قررت التدخل  للتوفيق بين الرأيين 

ال )اكتب خالصة عن اهم المحاور التي تمت مناقشتها 

(تتجاوز ثمانية اسطر  

 


