
 تحضیر درس الشجاعة مفخرة العربي 

 
  : قیم روحیة وقیم اجتماعیة في اإلسالم / شوقي ضیفالموضوع

 قراءة النص 1 
 أكتشف معطیات النص 2 

 ـ ما مدلول كلمة اإلسالم من خالل النص
 وما عالقة اإلسالم بالدیانات األخرى ؟

 ـ ما األصل األھم في العقیدة اإلسالمیة ؟
 وما ھي أصول األعمال التي تنبثق عنھ ؟

 1 ـ بماذا عزز اإلسالم معالم العقیدة ؟ اذكر نماذج منھا
 ب ھذه النماذج التي عززت العقیدة ؟ـ كیف سمى الكات

 ـ ما أقسام ھذه النماذج التي عززت العقیدة
 ـ بم تكون األمة مثالیة ؟ وبم أرسى اإلسالم العدالة االجتماعیة ؟

 ـ ما ھي الحقوق التي كفلھا اإلسالم للمرأة
 وما أثرھا على حیاتھا ؟

 
ذه األعمال ، مبینا آثارھا على النھوض ـ سمح اإلسالم للمرأة أن تشارك في أعمال كثیرة ، اذكر ھ

 1 بالمجتمع
 

 أناقش معطیات النص (3
  ـ ھل یكفي االلتزام بالعقیدة وأداء الفروض إلرضاء هللا ؟ علل إجابتك

 ـ كیف تكون الزكاة وسیلة تضامن بین أفراد المجتمع ؟
 1 ـ بین كیف یرسي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر االستقرار االجتماعي

ـ ما مدى إسھام الزكاة واألمر بالمعروف والني عن المنكر في تنمیة الحس لدى أفراد المجتمع ؟ علل 
 1 إجابتك

 
 أستخلص وأسجل (4

 1والمجتمعوبین أثرھا في بناء الفرد النص. ـ استخرج القیم الواردة في 
 ـ حدد األخالق التي كانت سائدة قبل اإلسالم ، وموقفھ منھا

 التي اعتمدھا اإلسالم للنھوض باإلنسان ؟ـ ما المبادئ 
  ـ حدد أسلوب الكاتب في معالجة ھذا الموضوع مبرزا خصائصھ

  األجوبة
  ـ تدل كلمة اإلسالم على معنى الخضوع واالنقیاد ، وھو مكمل للدیانات السابقة
التسییر .وتنبثق عن ھذا ـ األصل األھم في العقیدة اإلسالمیة : اإلیمان بوحدانیة هللا وتفرده في التدبیر و

 1والزكاةالصالة والصوم والحج  ھي:األصل أصول أربعة 
وما ینبغي أن یتحلوا بھ في سلوكھم  للمسلمین،ـ عزز اإلسالم معالم العقیدة برسم طریق الفضیلة 



 1ربھمحتى ینالوا رضا  وأخالقھم،
بذیر حین اإلنفاق ـ عدم قتل النفس وھذه نماذج منھ : " المشي على األرض ھونا ـ عدم اإلسراف والت

 " التي حرم هللا ـ االبتعاد عن الزنى
 1 ـ سمى الكاتب ھذه النماذج التي عززت العقیدة " معالم العقیدة

ـ تنقسم ھذه النماذج التي عززت العقیدة إلى قیم روحیة لتربیة النفس ، وقیم اجتماعیة لضبط المجتمع 
 1وحمایتھ من االختالل

ر آمرین بالمعروف ناھین عن المنكر ـ وقد أرسى بتعاون أفرادھا على الیون األمة مثالیة حین ـ تك
تنظیمھ حقوق  لألمة،اإلسالم العدالة االجتماعیة برد الغني بعض مالھ على الفقیر وعلى الصالح العام 

 1المرأة
للرجال من السعي في األرض  ـ جعل اإلسالم المرأة كفؤا للرجل ، لھا مالھ من الحقوق ، ولھن مثل ما

 1 والعمل والتجارة . ولذا رأیناه في صدر اإلسالم تشارك في األحداث السیاسیة
وھكذا تكون عنصرا إیجابیا في  والسیاسة،ـ سمح اإلسالم للمرأة أن تشارك في أعمال كثیرة كالتجارة 

 1التقدمدفع عجلة 
 1وسلوكألن اإلسالم عقیدة  هللا،ء ـ ال یكفي االلتزام بالعقیدة وأداء الفروض إلرضا

ـ تكون الزكاة وسیلة تضامن بین أفراد المجتمع ألن الغني ال یعي لنفھ وحدھا بل یعیش أیضا ألمتھ 
 1اقتصادیاویترابط معھا ترابطا 

ـ یرسي األمر بالمعروف والنھي عن المنكر االستقرار االجتماعي فتعم الفضیلة المجتمع وتنتھي الرذیلة 
 سود األمن و تزدھر التجارة والمعارف، وی

 1 ویصبح اإلنسان منتجا وعنصرا فعاال
ـ تساھم الزكاة واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر في تنمیة الحس المدني ألفراد المجتمع فیصبح كل 

 1واقتصادیایترابط معھا وجدانیا  أمتھ،فرد یعیش من أجل ازدھار 
 1واقتصادیةوسیاسیة ـ  وتاریخیة،قیم تربویة ـ و اجتماعیة ـ ـ  ھي:ـ القیم الواردة في النص 

 ـ األخالق التي كانت سائدة قبل اإلسالم : كان الجاھلیون یتعاملون بالربا ـ
 ویئدون بناتھم ـ والمرأة ال تورث ـ والقوي یأكل الضعیف ـ انتشار الزنى

كل ھذه الضالالت وبین لھم طریق ـ شرب الخمر ولعب المیسر ـ یثأرون لقتالھم ..فلما جاء حارب 
 1 النور

 ـ المبادئ التي اعتمدھا اإلسالم للنھوض باإلنسان : ھما العقیدة والعمل
 ـ أسلوب الكاتب في معالجة ھذا الموضوع ھو أسلوب علمي متأدب

ـ خصائصھ : تعریفھ: ھو األسلوب الذي یھدف الى عرض الحقائق العلمیة بأسلوب ادبي جمیل ولكن ھذا 
  سلوب قلیل االنتشاراال
 
 1ركان االسلوب العلمي المتأدبأ

 االفكار والمعاني 1 
 1الصیاغة اللفظیة 1 



 1بعض جمالیات االسلوب االدبي 1 
دون ان تطغى على الحقائق العلمیة، وھو اسلوب یكسب النصوص العلمیة قیمة ادبیة من طریقة 

 . عرضھا، ومنھ: كتب التاریخ
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