
 االسم :..............................                       .(..4.ورقة عمل  )..  مدرسة األمير للتعليم الثانوي 

 الدرجة : .............................              (                الفراق بني الزوجني)           الثاني عشر   الصف ة تربية اسالمي

 فردي ) (    ثنائي  )  ( جماعي  ) ( .       النشاط :شكل تعليمي ) (  تقويمي ) ( إثرائي ) (  .      **      هدف النشاط :

                                                        =======================================   

  َّ ىن نن من زن رن مم ام  ىليل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱٹ ٹ 
..................................................................... -1من اآلية الكريمة األهداف التي شرع اإلسالم الزواج من أجلها.  استنتج -*  

2-  .................................................................................3- ...................................................................  

، ولكن الواقع خالف ذلك . الخالفات والمشاكليعتقد كثير من المقبلين على الزواج أن الحياة الزوجية السعيدة ينبغي أن تكون خالية من   -*  
..................................................................................................الخالفات المتوقعة بعد الزواج ؟ إالَم ترجع هذه  -برأيك :    

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

  َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ٹٱٹٱُّ -3

 بالتعاون مع مجموعتك ارجع الى  تفسير اآلية الكريمة  ، وتبين أوجه الخير في صبر الزوج على زوجته إذا كره منها ُخلقاً معيناً : 
*- * .................................................- * ................................................- .....................................................  

 يئ ىئ  مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ٹٱٹٱُّٱ -4

.   َّ َّ نب مب زب رب  

....................................................................................................................ما المراد بالنشوز في اآلية الكريمة ؟  -*   
..................................................ممن يقع النشوز ؟ ........................................................................................ -*   

......................... -3.............................. -2............................. -1استنتج من اآلية الكريمة مراحل عالج نشوز الزوجة .   -*     

.......................................................................؟ٱَّٱمب زب رب يئ ىئ ُّٱ ما الذي يوحيه إليك : ختم اآلية بقوله تعالى -*  

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

.في كل آية وسيلة عالج النشوز  -2من الذي  وقع منه النشوز فيها .  -1وبين :  تدبر كل من اآليتين اآلتيتين ، -5  

 خيحي جي  يه ىهمه جه ينىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ -
........................................................................................... -*  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  

*-................................................................................................................................................................  

َّ  يك ىك مك لك اك يقىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب ٹٱٹٱُّٱ -  

 *- ................................................................................................................................................................   
  

أكمل المخطط التالي : -6 -6     

 

 
 

علل ما يلي :  -7  

......................................................................................................... شرع اإلسالم آداباً يتبعها الزوج عند الطالق : -*     
........................جعل اإلسالم الطالق حقاً للرجل وحده : ........................................................................................ -*     
...........................شرع اإلسالم الخلع : ......................................................................................................... -*     
..................................................................دفع الزوجة مقابالً مادياً للزوج إذا أرادت أن تخالعه : .............................. -*     
..........................ُيعدُّ الفراق الحاصل بالخلع طالقاً بائناً بينونة صغرى : ..................................................................... -*     
لزوجية ، وجوب العدة على الزوجة : ...................................................................................يترتب على إنهاء الرابطة ا -*     

اكتشف من خالل معجم الدرس : قسم العلماء الطالق إلى :  -8  

ني : ............................................................... -* ..............................................................................الطالق السُّ  
................................الطالق البدعي : ............................................................................................................. -*  

الق التالية إلى لفظ صريح ، أو لفظ كنائي : " الحقي بأهلك ،    أنِت طالق ، أنِت لسِت في عصمتي " . صنف ألفاظ الط -9  

 لفظ صريح 

 لفظ كنائي 

  أنواع الفراق بين الزوجين  :         

الفراق بحكم القاضي عن طريق:..........  الفراق بإرادة الزوجة عن طريق :.......... بإرادة الزوج عن طريق :........الفراق 

..........: 
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تتوقع لو التزم الناس بآداب الطالق ؟  ماذا -10

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

عليها : قارن بين أنواع الطالق من حيث الصفة واألثر المترتب  -11  

 نوع الطالق صفته األثر المترتب عليه

 الطالق الرجعي   

صغرى البائن بينونة    

 البائن بينونة كبرى  

 
استخرج من اآليات الكريمة التالية ، مدة العدة ، حسب حالة المرأة وسبب الفراق : -12  

 اآلية الكريمة                                            حالة المرأة وسبب الفراق مدة العدة

َّ نبمب زب رب  يئ ىئ ٱُّٱ .......................... ...................  

َّ حطمض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح ُّٱ .......................... ...................  

  َّٱلك خك حك جك مق حق مف خف  حفجف مغ جغ مع جع مظ ٱُّٱ .......................... ...................

  َّ جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ .......................... ...................

 ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت ٱُّٱ .......................... ...................
َّ  ىكمك لك اك يق  

انقد المواقف التالية :  -13  

..........................................يهدد زوجته بالطالق عند كل خالف : ...................................................................... -*       
..........................................ته الزوجية وأسرته  على أمر أكل أو شرب : ..........................يحلف بالطالق معلقاً مصير حيا -*       

ممن يتلفظون بألفاظ الطالق : اقترح حالً لمعالجة المارسات الخاطئة   -14 

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

، استنتج الحاالت التي تجوز فيها المخالعة ، والتي تحرم فيها .57، 56من خالل النصوص الشرعية ص  -15  

 

 الحاالت التي تجوز فيها المخالعة  الحاالت التي تحرم فيها المخالعة

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

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

 

اصدر حكماً على حاالت الطالق التالية مع بيان السبب :  -16  

 

     الحالة                                     الحكم السبب

طالق بسبب امتناعه من اإلنفاق عليها طلبت امرأة  من زوجها ال ........................... ........................................  

( أشهر فطالبت بالطالق منه5غاب عنه زوجها ) .......................... .........................................  

بقصد اإلضرار بها  رفض طالق زوجته .......................... .........................................  

 
                              أكمل المخطط التالي :                                                                                                         -17

    
 
 
 

؟ وحل خالفاتها في استقرار األسر  المساهمةحرص على تماسكه ، وفي الكفرد من أفراد المجتمع ، الذي يمكنك أن تقوم به دور الما  -18  

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

( من سورة الطالق  . 1ع إلى تفسير القرآن الكريم ، ولخص باختصار تفسير اآلية )ارج -19  

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

 : حممد صاحل د                                                              

 من صور التفريق بحكم القاضي : 

  غيره       
 التفريق للعيب  

 

 : 

  غيره       

  .............التفريق 

 

 : 

  غيره       

  .............التفريق 

 

 : 

  غيره       

  .............التفريق 

 

 : 

  غيره       
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 االسم :................................                  .(5ورقة عمل  )..  مدرسة األمير للتعليم الثانوي 

 ...............تربية اسالمية                                                                                         الدرجة : ..............

  (       اخللع والقضاء   –بني الزوجني  الفراق)                الصف الثاني عشر   

 فردي ) (    ثنائي  )  ( جماعي  ) ( .  شكل النشاط :تعليمي ) (  تقويمي ) ( إثرائي ) (  .      **      هدف النشاط :
============================= 

  ۋے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہٹ ٹ چ 

٢٢٩البقرة:  چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  

 ما اآلثار املرتتبة على احلياة األسرية إذا كانت الزوجة تكره الزوج والتطيقه ؟ -1س

 ۅ  ۋے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋچ اآلية : هما احلكم الذي تستنتجه من هذ -2س

 ...........................................................................................................................................   ؟                                                    چ ەئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  
 جعل الفراق احلاصل بسبب اخللع طالقا بائنا وليس رجعيا ؟ -علل : * -3س

......................................................................................................................................... 
 حاالت اخللع يف العهد النبوي وزمن اخللفاء الراشدين ومن بعدهم مل تشكل إال حاالت فردية . -*                

......................................................................................................................................... 
 . املخالعة بني الزوجني ، واحلاالت التي حترم فيهابني احلاالت التي حتل فيها  -4س

 احلاالت التي حترم فيها املخالعة بني الزوجني احلاالت التي حتل فيها املخالعة بني الزوجني

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

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

 أكمل املخطط التايل -5س
 

 

 

ما اآلثار املرتتبة على اخللع ؟  -6س  
..................................................................................................................................  

قارن بني اخللع والتفريق حبكم القضاء للضرر من حيث أوجه الشبه . -7س  
........................................................................................................................................  

 : حممد صاحل د                                                                                                             

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

 حاالت التفريق بحكم القاضي هي : 

https://seraj-uae.com/file/7640/

