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األسئلةرقة و

یقوم اإلعالم بوظائف إیجابیة في مجاالت متعددة، إال أن دوره في مجال التوعیة الصحیة ال یزال دون 
المؤسسة اإلعالمیة والمواطنین، األمر الذي یستدعي العمل المستوى المطلوب، نظرا لضعف التواصل بین 

.على تطویر ھذه المؤسسة وآلیاتھا لترتقي على مستوى تحقیق التوعیة الصحیة

:تأمل الوضعیة ثم أجب عما یلي

)ن8(الدروس النظریة : أوال

.حدد اإلشكالیة التي یطرحھا النص-1
.التواصل-التوعیة الصحیة : عرف المفھومین اآلتیین-2
:إمأل الجدول اآلتي بما یناسب-3

قیم تحكم النیة قیم تحكم المقصد قیم تحكم الفعل

.أذكر مظھرین من مظاھر عالقة التعاون بین المؤسستین اإلعالمیة والصحیة-4
:استدل على المضامین اآلتیة بنصوص شرعیة-5

المضامین الشرعي المناسبالدلیل
.المال قوام الحیاة-أ ..................................................................

.وجوب الوفاء بالعقود- ب ..................................................................

المناسب؟ما رأیك في السلوكات اآلتیة مع التعلیل-6

.االحتیاجات الخاصة قصد نیل رضا اهللا تعالىوقف شخص دارا على ذوي- أ
.شخص یسرف في مالھ مدعیا مدعیا أن لھ حریة التصرف فیھ كما یرید-ب

(ن2(التطبیقات : ثانیا

.)264من اآلیة ،سورة البقرة(...آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم بالمن واألذىیا أیھا الذین:قال اهللا تعالى

.عین القضیة األساسیة للنص القرآني-1
.استنبط الحكم الشرعي الذي تضمنتھ اآلیة الكریمة-2
.لھعلق على سلوك من من بعملھ الخیري على المتبرع-3

)ن4(األنشطة : ثالثا

.الحوار في حیاتناشاركت مع زمالئك بإنجاز ندوة استجوابیة مع شخصیة علمیة حول موضوع
.محاور الندوة ونتائجھایتضمن-ال یتجاوز ثمانیة أسطر - أكتب تقریرا وصفیا لمجریات الندوة 
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)ن6(الفرائض : رابعا

أبواه واحد منھما السدس مما ترك إن كان لھ ولد، فإن لم یكن لھ ولد وورثھوألبویھ لكل): تعالىقال اهللا 
.11سورة النساء من اآلیة ( بھا أو دینفألمھ الثلث ، فإن كان لھ إخوة فألمھ السدس من بعد وصیة یوصي

.استخرج من النص القرآني الحقوق المتعلقة بالتركة-1
.لحقھاألم، وبین نوع الحجب الذياستخلص من النص الكریم حاالت نصیب ا-2
:أنجز المسألة اآلتیة وأعط كل وارث حقھ-3

التركة من الحقوق درھم بعد تصفیة48.000وترك،أخت شقیقةوبنتوأموزوجتین:ھلك ھالك عن
.المتعلقة بھا

الوارث إرثھ أصل الفریضة تصحیحھا بالدرھمنصیبھ
زوجتان ................. .................... ............... .....................

أم ................. .................... ............... .....................
بنت ................. .................... ................ .....................

أخت شقیقة ................. .................... ................. ....................
رتنقل الجداول إلى ورقة التحری: ملحوظة
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