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  :يةتعلمات ��نجاز المهام التال ستفذته منااوماستثمر ا��سناد أع��ه 
  

  )ن1(                                                                                              .الوضعیة حدد اإلشكال المطروح في -1

    )ن1(                                       .                                                   إلشكاللحل امختلفتین اقترح فرضیتین  -2

  )ن2(                                                                           .        حدد مفھوم ما تحتھ خط في االصطالح -3

  )ن2(                                                    .قیم ودروسما تضمنھ من  استخلص و) 2األسناد ( نص مضمون حدد -4

  )ن2(                                             . حدد نوع الطالق ونوع العدة ومدتھا في الوضعیة -5

  )ن2(                                         .)محفوظ(برز باختصار أثار الطالق على أسرة أ – 6

  )ن2(               .      عیشھاوتجاوز الخالفات التي ت) محفوظ(بین كیف یؤدي الصبر والیقین إلى استقرار أسرة  -7

  )ن2(    .اول إقناع محفوظ وزوجتھ بأھمیة العفو والتسامح في إصالح عالقتھما الزوجیةح) 1األسناد (  انطالقا من نص -8

وما تعرفھ عن خصال عثمان رضي هللا عنھ، إلقناع محفوظ ) 1األسناد(استثمر  .)بخیل(تعیب زوجة محفوظ علیھ أنھ  -9

  )ن2(                                                 .بأھمیة قیمة البذل في صالح أسرتھ وأھلھ

     )ن2(    .أبرز ھذا الخلل، وبین أثر المنھج الفلسفي الموضوعي في تصحیحھ. محفوظ إلى خلل في إیمانھ) بخل(یرجع   -10

  )ن 2(  .                مناسبة شرعیةمع التعلیل بتوظیف أدلة . بعد الطالق) سامیة(و) محفوظ(حدد موقفك من تصرف  -11

 .صحیح وضوح الخط ونظافة الورقة والسالمة من األخطاءیعتبر في الت: ملحوظة

 هللا املوفـقو   

  ? ? بني جا? ?(نشأ خال ? ?لبيت، حيث تتهم سامية ) سامية(???جته ) ?فو ? نفقا ? يتجلى  يقينهبضعف ?جها ?حو? تدب ?لذ

??  ه?ل?  ? ?بنائه ? ها?عد? ?نفاقبأمو?له ?لكث ? على ??جته لو??مهم ?حاج ? مصا ?فو ?قلة  ام ?ملعيشية، بينما يعيب  ? سو? ها ص

? ?ميمة ?غ? الئقة ? ?تنعته بأ?صا ? صوته ?ثنا? ?لنقا ? ?لصلح بينهما، ....معاملتها له ?ألهله، حيث ترفع صوا فو ?ا?ال ?بعد فشل 

? ??جته طلق ? ??جته  ?فو ? ?? ?لز?جة  عدا?غم ?? ??فض ??جا   .?بنائه ??ية?? منعته من ? تنتهي بعد، فكا

 ل?ه مه? مف?هرف?ع هل?يل?و? عخف?د فوسي ??واَ? ??خج?

 ???رنك58(م(   ?? ?? ?ئ?تون?ي ب?أ? ?ل?ما جهزهم ب?جها??هم ق?ا

??ل?ا تر??? ??ني ???في ?ل?ك?يل? ???نا خير  ۚ◌ من ??ب?يك?م لَّك?م 

نيل??59(?ل?م(  

إذا رأیتني  : رضي هللا عنھ لزوجتھ أبو الدرداء قال
رضیتك،  تغضبت فرضني، وإذا رأیتك غضبى

 .لم نصطحبوإال 


