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         يف زيارة لك حملمكة األسرة مبدينة القنيطرة من أجل االستفسار عن بعض األوراق القانونية اخلاصة بقريبة لك مطلقة حديثا، لفتت انتباىك امرأة جاءت 
ترفع دعوى على زوجها من أجل الطالق، األمر الذي جعل ادلسؤول الذي يسجل طلبات التطليق يقدم ذلا بعض النصائح من أجل العدول عن قرارىا، حيث وضح 

 وأن تغض الطرف عن بعض اذلفوات اليت تتخلل احلياة الزوجة لعفوتتحلى خبلق اذلا أن ىناك آثارا سلبية عديدة للطالق عليها وعلى أوالدىا، وأنو وجب عليها أن 
 خري وأفضل، كما أنو أرشدىا إىل مشاورة بعض النساء ممن مل يصربن على اخلالفات الزوجية فقررن الطالق ومل لصربوأن تصرب من أجل مصلحة أبنائها ألن عاقبة ا

.  ومل يقدمن أي تنازل من أجل مصلحة أبنائهنالتفاوضيسلكن طريق 
: ادلطلوب

 ما ىي القضية اليت تعاجلها الفقرة أعاله؟ -1

  ........................................................................................................................................................................
. ن1................................................  ..................................................................................................................

 :حدد التعريف االصطالحي دلا حتتو خط -2

. ن1 ..............................................................................................................................................................:العفو- 
. ن1: .............................................................................................................................................................الصبر- 
. ن1: ...........................................................................................................................................................التفاوض- 

 ضمن أين نوع من انواع الطالق يندرج ذاك الذي تقوم بو ادلرأة يف الوضعية؟ -3

. ن1....................................................................................................................................................................
 ما ىي أىم اآلثار السلبية للطالق اليت أراد ادلسؤول أن ينبو إليها ادلرأة؟ -4

. ن1....................................................................................................................................................................
 ما ىب عاقبة الصرب؟ استدل على ذلك بآية من سورة يوسف؟ -5

. ن2....................................................................................................................................................................
 كفاءة االنسحاب التفاوضي، ماذا بعين ىذا؟ مثل لذلك  من خالل فعلو صلى اهلل عليو وسلم؟: من مميزات أسلوب النيب صلى اهلل عليو وسلم يف التفاوض -6

........................................................................................................................................................................
. ن2....................................................................................................................................................................

 ن2:إمأل اجلدول التايل ميا يناسب -7

شرطني من شروط الطالق البدعي                  طالق اخللع              طالق ال عدة فيو عدة ادلرأة اليت ال حتيض 
 ........................

 .....................
 ........................................

 ......................................
 .........................................
 .........................................

 ......................................................
 ......................................................
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وجوب التبرؤ من 
الشرك وأهله، ومن 
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