لمزيد من دروس ،ملخصات ،امتحانات ...موقع قلمي
امتحان منزلي في درس قيم التواصل و ضوابطه
* -قال اهلل تعالى  " :و للق ممناام فييا ن ممناام فيه و جعنا للم يجا و ببارا و ففقد فيا أنن نلم يجلم و ببارام و
يستلزؤون األحقاف اآلية .26 :
"
ففقتلم من شيء ذ اانوا يجحقون بآيات اهلل و حاق بلم ما اانوا به

 -1اشرح حسب السياق القرآني المفاىيم التالية :
 -الحجود

 -الفؤاد

 -2استخرج من اآلية الكريمة عوائق التواصل .
 -3من قيم اإلسالم التواصمية قيم تحكم مقصد المتواصل .وضح كيف ذلك ؟
 -4أذكر الضوابط التي يجب أن يتحمى بيا كل من المرسل و المتمقي بإيجاز.
ـــــــــــــــــ
* -بعث رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطمق ليأخذ الصدقات ،فمما أبصروه أقبموا
نحوه فيابيم إلحنة كانت بينو و بينيم ،فرجع إلى النبي صمى اهلل عميو و سمم فأخبره أنيم ارتدوا عن اإلسالم ،فبعث نبي اهلل
صمى اهلل عميو و سمم خالد بن الوليد و أمره أن يتثبت و ال يعجل ،فانطمق خالد حتى أتاىم ليال فبعث عيونو ،فمما جاؤوا أخبروا
خالدا أنيم متمسكون باإلسالم و سمعوا آذانيم و صالتيم ،فمما أصبحوا أتاىم خالد و رأى صحة ما ذكروه.

فعاد إلى نبي اهلل صمى اهلل عميو و سمم فأخبره ،فأنزل اهلل تعالى  " :يا يلا اللين نوا ن اءام ففا س بننب قتنينوا ن تبينوا قوما
نادمين الحجرات اآلية .6
"
بجلالة فتبنحوا عن ما فجعتم

الشيطان أخرجو الترمذي.
"
فكان نبي اهلل يقول  ":األناد من اهلل و الججعة من
الجامع ألحكام القرآن لمقرطبي  311/16بتصرف
 -1ما ىي الفكرة العامة التي يعالجيا النص ؟
 -2ما عوائق التواص التي يشير إلييا النص؟ و كيف عالجيا رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم ؟
 -3متى يصبح مصدر الخبر عائقا من عوائق التواصل ؟
 -4ما العوائق األخرى التي تعوق التواصل ؟
ـــــــــــــــــ
* قال الشاعر العربي :

من لي بإنسان إذا خاصمتــــو
شربت من
المدام
و إذا
ُ
ُ
صبوت إلى ُ
و تراه ُيصغي لمحديث بسمعـــو

الحمم ًّ
رد جوابـو
جيمت ،كان
و
ُ
ُ
سكرت من آدابـــو
أخالقو ،و
ُ
و بقمبو ،و لعمو أدرى بــــو

 -1استخرج من النص قيم التواصل التي يتمنى الشاعر تحققيا في أصدقائو.
 -2أذكر باقي قيم اإلسالم التواصمية مع الشرح.
 -3بين أسباب ندرة القيم اإليجابية لمتواصل في معامالت الناس.
بالتوفيق
إعداد األستاذ  :أنصاري

