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ورقة األسئلة

حث اإلسالم على حفظ صحة اإلنسان باعتبارھا دعامة للتنمیة الشاملة، فأوجب التزام العفة وحرم كل ما 
وال تقربوا الزنى إنھ كان << : ى الفاحشة من أجل بناء وعي صحي وسلوك وقائي في قولھ تعالىیقرب إل

، وأناط بالمؤسسات المعنیة بالتوعیة الصحیة بذل كل 32:سورة اإلسراء، اآلیة>> فاحشة وساء سبیال 
نسبة اإلصابة الجھود لتحقیق ھذا الھدف األسمى، لكن واقع المسلمین الیوم یشھد ارتفاعا متزایدا في 

باألمراض الناتجة عن التعفنات المنقولة جنسیا، ، فیم تفسر ھذا التزاید الملحوظ رغم دعوة اإلسالم إلى 
.اإلعفاف، ورغم كل الجھود التي تبذل؟

: تأمل الوضعیة االختباریة ثم اجب عما یأتي

)ن8(الدروس النظریة : أوال
.ختباریةحدد اإلشكالیة التي تثیرھا الوضعیة اال-1
. الصحة النفسیة-العفة: عرف المفھومین اآلتیین-2
ال تتحقق التوعیة الصحیة المنشودة إال بتضافر جھود جمیع جھود جمیع المؤسسات-3

.المعنیة بھذا المجال
:أبرز ذلك بملء الجدول اآلتي بما یناسب- أ

التوعیة الصحیةمؤسسات أھدافھا وسائل تحقیقھا
عظوالمواالخطب

المدرسة الصحیةالتربیة على القیم
طبیة وعلمیة وحمالت تحسیسة في األیام برامج

الوطنیة والدولیة
.استدل على ذلك بنص شرعي مناسب.من وسائل تحقیق العفة الدعوة إلى الزواج-ب
حدد موقفك من ھذا الرأي مع التعلیل. یرى البعض أن العفة كبت للغریزة الجنسیة-4
.لمناسبا
لم یكتف اإلسالم بالتأكید على حفظ الصحة فحسب، بل أمر بحفظ المال باعتباره قوام-5

.الحیاة فشرع مجموعة من العقود تحقیقا لالستخالف المالي
:امأل الجدول بما یناسب مع التعلیل-أ

الحاالت أوافقال/أوافق المناسبالتعلیل
بغرضھا المنشودالعقود التبرعیة في وضعھا الحالي تفي

الملكیة في اإلسالم وسیلة ال غایة
في نظرك، كیف یمكن تفعیل العقود التبرعیة في تحقیق السالمة الصحیة من خالل عقدي الوقف والھبة؟ -ب

)ن2(التطبیقات : ثانیا
لیس البر أن تولوا وجوھكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهللا والیوم <<: قال تعالى

والمالئكة والكتاب والنبیین وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل اآلخر
.176:سورة البقرة، اآلیة>> والسائلین وفي الرقاب 

:تدبر اآلیة جیدا ثم اجب عما یأتي

صغ القضیة األساسیة للنص القرآني-1
؟"إن في تشریع نظام العقود التبرعیة تكریسا للتسول واالعتماد على الغیر : " بم ترد على من یقول-2
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)ن4(األنشطة : ثالثا

شاركت ضمن مجموعة من قسمك، في إنتاج مطویة تحسیسیة، تبرز خطورة األمراض 
.المنقولة جنسیا، لتعمیم طرق الوقایة منھا على أوسع نطاق

تضمنھ أھم مراحل اإلنجاز والنتائج-ال یتجاوز ثمانیة أسطر- اكتب تقریرا وصفیا -
.رجتم بھا من ھذا النشاطالتي خوالخالصات

)ن6(الفرائض : رابعا

قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ حین سئل عن میراث البنت و بنت االبن مع األخت
للبنت النصف،: كما قضى رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلمأقضي فیھما: "الشقیقة

ھ الترمذيأخرج" ولبنت االبن السدس تكملة الثلثین، و لألخت ا ما بقي 
.استدل على نصیب البنت الوارد في الحدیث الشریف بنص قرآني مناسب-1
.اذكر بقیة حاالت البنت غیر الواردة في الحدیث-2
ما نوع التعصیب الذي ورثت بھ األخت الشقیقة في ھذا الحدیث؟-3
دولأنجز المسألة اآلتیة على ضوء ما درستھ، وأعط كل وارث نصیبھ بالدرھم ضمن ج-4

. من إنجازك 
درھم بعد117000وخلفت تركة قدرھا ) بنت ابنو بنتینوأموزوج(ماتت امرأة عن * 

.تصفیتھا من الحقوق المتعلقة بھا
.ینقل الجدوالن إلى ورقة التحریر: ملحوظة
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