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 دولة فلسطين
  

 State of Palestine 
 Ministry of Education & Higher Education وزارة التربية والتعليم العالي

 Directorate of Higher Education / Hebron الخليل/  العالي مديرية التربية والتعليم

 ورقة عمل       
(2)قضايا معاصرةلدرس   

(تنظيم النسل وتحديده)  

 التربية اإلسالمية
 الثاني عشرالصف 

 (عجميع الفرو)

             ناريمان النتشة          :إعداد المعلمة 
                       

 

                             : الصحيحة فيما يأتينضع دائرة حول رمز اإلجابة ( 1
 ماذا تسمى البويضة الملقحة من نطفة الذكر واألنثى من بدء التكوين إلى غاية الخروج من الرحم؟ .1

 .اإلخصاب الصناعي. د                             .تنظيم النسل. ج              .تحديد النسل .ب                    .الجنين . أ 
 

 تسمى المباعدة بين فترات اإلنجاب؟ماذا . 2

 .اإلخصاب الصناعي. د                       .تنظيم النسل .ج              .تحديد النسل .ب               .الجنين. أ  
 

 

 ماذا يسمى تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي من زوجها بتدّخل طّبي موثوق بهدف اإلنجاب؟ . 3

 .اإلخصاب الصناعي .د                         .تنظيم النسل .ج                  .تحديد النسل .ب                  .الجنين  .أ  
 

 ماذا يسمى إسقاط الجنين بهدف التخلص منه، والقضاء على حياته؟ .4
 .اإلخصاب الصناعي. د                         .تنظيم النسل .ج                      .تحديد النسل .ب                   .الجنين أ 
 
 ما حكم تنظيم النسل؟ .5
 .مكروه. د                                  .محرم .ج                .واجب .ب                     .مباح .أ 

 

 

 ما حكم تحديد النسل؟. 6
 .مكروه .د                                 .محرم .ج                      .واجب .ب                   .مباح .أ   
 

 

 يعتبر شرطًا إلباحة اإلخصاب الصناعي ؟ الأي اآلتية . 7
 .أن يعاد زرع اللقيحة في رحم الزوجة التي أخذت منها .ب          .جةأن يكون السائل المنوي من الزوج، وتكون البويضة من الزو . أ  
 .الدولةوأمر من أن تتم عملية التلقيح بإذن . د            .تكون الجهة المشرفة على التلقيح جهة مختصة موثوق بهاأن  .ج
 
 أي اآلتية من شروط إباحة االخصاب الصناعي في االسالم؟ .8

 .احد الزوجين وجود علة ما لدى  .ب                                        .القدرة على تكاليف االخصاب  .أ 
 .موافقة الزوجين واالهل  .د                                              .وجود اطباء مختصين  .ج
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 ما حكم اإلخصاب الصناعي؟ .9
 .مكروه للضرورة .د                 .محرم للضرورة .ج              .واجب للضرورة .ب              .مباح للضرورة .أ 
 

 ما األصل في حكم اإلجهاض؟. 11

 .مكروه .د                                           .محرم .ج                             .واجب. ب                        .مباح  .أ 
     
 ما حكم االجهاض بدون سبب .11
 .مكروه .د                                      .محرم .ج                     .جائز .ب                     .مباح .أ       

 
 أي اآلتية تعتبر فائدة لتنظيم النسل ؟ .12

 .الحفاظ على صحة األم وأطفالها .ب                                         .تحسين الوضع االقتصادي لألسرة. أ  
 .مواجهة الزيادة والكثافة السكانية. د                                                 .زيادة عدد األمة وتكثيرها .ج 
 

 أي اآلتية تعد فرقًا بين تنظيم النسل وتحديده؟ .13
 .التنظيم توقف دائم والتحديد مباعدة فترات اإلنجاب .ب                         .التنظيم مباعدة فترات اإلنجاب والتحديد توقف دائم .أ
 

 .كالهما توقف عن اإلنجاب بشكل دائم .د                                          .كالهما توقف عن اإلنجاب بشكل مؤقت . ج  
      

:ما المقصود باالخصاب الصناعي ؟هو تلقيح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي من .14  

 

 .زوجها بتدخل طبي بهدف االنجاب . ب                                                  .قريب لها بهدف االنجاب  .أ 
 .متبرع لها بتدخل طبي بهدف االنجاب  .د                                                       . مشفى بتدخل طبي بهدف االنجاب .ج    
 

 :ماذا نعني باالجهاض؟ هو اسقاط الجنين .15
 .لقلة الرزق  .د                              .للحفاظ على االم .  ج               .للتخلص منه.  ب                         .لوجود علة.   أ
 

 :.نوضح الحكم الشرعي لكل من( 2
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تحديد النسل.1
  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: عياإلخصاب الصنا .2
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اإلجهاض للحفاظ على حياة األم .3
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  :وضح ضوابط اإلخصاب الصناعي( 3
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(أ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ب
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(ج
 
نستنتج من خالل دراستنا لموضوع اإلجهاض حكم إسقاط الحمل في حالة كون الجنين نطفة، ولغير ( 4

 .حاجة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 وفقكم هللا                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


