
  
  

  

  وضعیة االنطالق

في المجتمع ، رأى أحد المتدخلین أن األسباب المؤدیة إلى  الطالقفي ندوة حول اسباب انتشار ظاھرة 

قیدا و ، الطالق ترجع إلى غالء المعیشة وإلى  فقدان الرغبة في الزواج باعتباره منبعا للھم والملل

ورأى متدخل آخر أن السبب في انھیار األسرة داخل المجتمع وانتشار ظاھرة  . اإلنسانیحد من حریة 

وعدم القدرة على الوفاء باألمانة والمسؤولیة  ة في الزواجالكفاءس إلى غیاب الطالق یرجع باألسا

باإلضافة إلى عدم تحلي الزوجین بالصبر والعفو  واالبتعاد عن العفة وعن باقي مقاصد  الزواج

  . التفاوض البناءوالتسامح و 

  

  ن 2ـ حدد موقفك من الرأیین مع التعلیل  1

  ن 3ءة ـ التفاوض ـ عرف ما یلي الطالق ـ الكفا 2

  ن  2 ما ھي أقسام الطالق بالنظر إلى اآلثار المترتبة عنھ ـ  3

  

   55ـ سورة یوسف األیة )) اجعلني على خزائن األرض إني حفیظ علیم : (( ـ قال یوسف علیھ السالم للملك لما كلمھ 

  
  ن   3في ترسیخ االیمان من أثر العلم ما لقیمة ـ بین عالقة العلم برفعة التمكین والتكریم ثم أبرز 4
  

   األمر الذي عاد علیھ بعد ذلك بتمكین مبین في إلقاء یوسف في بئر  تجلتاستبدل إخوة یوسف مقترح القتل بجریمة أقل 

  
ـ استخلص من ھذا الحدث قیمة تحد من القرارات المدمرة وتحول الشر إلى خیر ثم بین كیف یمكن توظیفھا لحل  5

  ن 2النزاعات 
  

  : ا مما تحفظھ من سورة یوسف استدل على ما یلي انطالقـ 6

  ن 1,5 أھمیة األوالد في الحیاة الزوجیة ـ 

  ن 1,5ـ الصبر الجمیل من صفات األنبیاء والمرسلین 

  ن 1,5ـ مفاوضة یوسف علیھ السالم لزوجة العزیز وتمكنھ من فرض موقفھ والتخلص من كیدھا  
  

كما عفا یوسف علیھ السالم عن إخوتھ وصفح عنھم بعدما صار عزیزا ، عفا نبینا محمدا صلى هللا 
  . لإلسالم  محاربةعلیھ وسلم عن قریش یوم الفتح رغم ما صدر عنھم من إیذاء للمسلمین و

  
 ثم ناقش رأي من یقرن العفو بین الزوجین بضعف الشخصیة عند أحدھما انطالقا من ھذه القیمةـ  7

  ن  3,5. بین كیف یساھم العفو والتسامح في الحد من ظاھرة الطالق 
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