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  :المھام المطلوبة
 )ن2( .القضیة المحوریة التي تدور حولھا الوضعیةحدد  .1

  .ـ االیمان یدعو إلى طلب العلم ویحفظھ ویوجھھ عالقة اإلیمان بالعلم
  اآلثار السلبیة للطالق على األبناء

  

 )ن1(: عرف ما تحتھ خط في السیاق .2

 .لى تسویة أو اتفاقھو تبادل الرأي بھدف الوصول إ -

 )ن 1.5 .(استخرج المضمون العام الذي تتحدث عنھ اآلیة الكریمة المذكورة في السند .3

  .مراودة امرأة العزیز لیوسف علیھ السالم بإرغامھ على الفاحشة وامتناعھ عن تلبیة رغبتھا

 )ن2( .إیجابیة وأخرى سلبیة قیمةاستخرج من السیاق  .4

  التشاور: االیجابیة  قیمةال

  الغضب ـ سرعة االنفعال: السلبیة  قیمةلا

  

أبرز .تشیر الوضعیة إلى أن ھشام تأثر سلبا في تحصیلھ الدراسي ومستواه العلمي ، لكن سعد نصحھ بتقویة إیمانھ  .5
 )ن2( ؟اإلیمان والعلمالعالقة التي تربط بین 

اإلنسان یقول عز وجل  اإلیمان یدعو إلى طلب العلم ویحفظھ ویوجھھ حتى ال یكون سببا في تدمیر حیاة -

 ."واتقوا هللا ویعلمكم هللا" 

-  

  

  

إىل درجة أنه أصبح  مستواه العلميو يعيش هشام بعد طالق والدته تفككا أسريا واضطرابا نفسيا أثر يف حتصيله الدراسي ،

 استشار وحىت يتجاوز هشام هذه احملنة  .العفو والتسامح واليقني وال  الصربشديد الغضب سريع االنفعال ال يبايل خبلق 

  .مع والديه إلعادة بناء األسرة من جديدالتفاوض الذي نصحه بتقوية إميانه ودعاه إىل صديقه سعد 

 

تي هو في بيتها عن نفسه وغلقت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ اهللا إنه ربي أحسن مثواي وراودته ال :(قال تعالى

    ) )23يوسف ـ(  إنه ال يفلح الظالمون

.  
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 )ن4(..انطالقا مما درست امأل الجدول اآلتي بما یناسب؟ .6
 

  مدة العدة  حالة المطلقة 

  
  المطلقة قبل الدخول

  

  
  عدة لھا ال

  
  المتوفى زوجھا

  

  
  أربعة أشھر وعشرة أیام

  
  الحائض

  

  
  ثالثة قروء

  
  الیائس أو الصغیرة

  

.  
  ثالثة أشھر

  
 

 ن4.استشھد من القرآن  على اتھام امرأة العزیز لیوسف أمام زوجھا بإكراھھا على الفاحشة وكیف كان رد یوسف .7

واستبقا الباب وقدت قمیصھ من دبر وألفیا سیدھا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأھلك ": قال تعالى 

  25/26یوسف " ...عن نفسيسوءا إال أن یسجن أو عذاب ألیم ، قال ھي راودتني 

   )ن1.5(ضع عالمة         في الخانة المناسبة  .  .8

  الشورى  التفاوض   فوائد

    الحفاظ على وحدة الصف الداخلي 
  

      تفادي الصراع والشنآن والعنف

      اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

 
 )ن2( .ن والصبر على المحن واالبتالءاتبین لھشام بعض تجلیات الیقین لمساعدتھ على ثبات اإلیما .9

  .ــ توكل العبد على هللا حق توكلھ ، فال یتعلق قلبھ بغیر هللا وال یرضى إال بحكمھ

  . ــ ال تزلزلھ الشدائد وال تغریھ المغریات ، وال یسأل غیر هللا
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