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باك 2/2الدورة في  2فرضال  

االجتماعية واجب عن االسئلةاقرا الوضعية التقويمية للوحدة   

تزوجت سعاد من ابن جيرانها علي بعد طول انتظار لفارس احالمها,حيث تم العرس في جو من البهجة, وبعد مرور سنة على الزواج, انجبت 

وعلى اثر هذا ....,طريقة تعامله معها, مصروف البيت, لكن سرعان ما احتد الصراع بين سعاد وزوجها حول عدة مواضيع, سعاد طفلتها األولى

الصراع تدخلت اسرة كال الطرفين, لكي ال يصل بهم المطاف الى الطالق, مذكرين علي بقوله تعالى)وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن 

ر ينفقه افضل دينا)مصداقا لقوله تعالى, ومذكرينه بحقوق طفلته عليه من نفقة وغير ذلك(فعسى   ان تكرهوا شيئا ويجعل هللا فيه خيرا كثيرا

......لم يقتنع علي ورفع دعوى طالق على سعاد, ورغم تدخل االسر(الرجل دينار ينفقه على عياله  

 أوال*الدروس النظرية)22(

(ن2.1حدد اإلشكالية التي يطرحها النص-2  

(ن2)الطالق الزواج،*اشرح ما تحته خط *المفاهيم-2  

*انطالقا من الوضعية-3  

(ن2.1)بعض مقاصد الزواج أبرز-ا  

 (. 2التي جعلت علي يلجا لقرار الطالق ما األسباب-ب

(ن2)ما رأيك في القرار الذي اتخذه علي-ج  

(ن2)ما هي الحلول التي تقترحها للحد من هذه الظاهرة-د  

(ن2)ة المناسبةالخان في*( )بما ان علي لجا لخيار الطالق، فان للطالق اداب ينبغي االلتزام بها ولذلك اختر الجواب المناسب بوضع عالمة -4  

 اآلداب الشرعية للطالق

اال يفشي الرجل سر 

 طليقته بعد الطالق

 المرأةيبخس الرجل 

 حقوقها

ان يقع الطالق في 

 حالة هدوء

ان يقع الطالق في 

 طهر ويسبقه جماع

من  المرأةتخرج 

 البيت قبل العدة

ان يقع الطالق في 

 طهر
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5.1 5.1 5.1   5.1 

 ثانيا*الدروس التطبيقية)4(

، َفَقاَم معه يَُحد ِثُُه، -هللا عنهما  رضي-كنت أْمِشي مع عبد اللَِّه بِِمًنى، َفَلِقيَُه ُعْثَماُن : عن َعْلَقَمَة قال 

! لََعلََّها تَُذك ِرَُك بَْعَض ما َمَضى من َزَمانِكَ ! أال نُزَو ُِجَك َجارِيًَة َشابًَّة؟! يا أبَا عبد الرحمن: فقال له ُعْثَمانُ 

بَابِ  يا»: لَئِْن ُقْلَت َذاَك، لقد قال لنا رسول اللَّه صلى هللا عليه وسلم: قال عبد اللَّهِ ف: قال َمْعَشَر الشَّ

يِْه بِالصَّْوِم من اْستَطَاَع ِمْنُكْم اْلبَاَءَة َفْليَتَزَوَّْج، فإنه َأَغضُّ لِْلبََصرِ، وَأْحصَُن لِْلَفْرجِ، َوَمْن لم يَْسَتِطْع َفَعلَ 

وَِجاءفإنه له   

(ن1)استخرج من النص الحكم الوارد فيه-1  

(ن5.0)تحدث عن بعض مقومات استقرار مؤسسة الزواج,الزواج سنة نبوية وحاجة بشرية -2  

(ن5.0)من خالل الحديث ما هو الشرط الذي وضعه الرسول صلى هللا عليه وسلم للزواج-3  

(ن1)موقفك مما قاله الصحابي رضي هللا عنه أبرز-4  

 ثالثا*األنشطة)4(

فمنهم من اعتمد الجمال *معايير اختيار الرجل لشريكة حياته*في مناقشة بين زمالئك اثير موضوع 

 كمعيار اسمى، والبعض ركز على المال والحسب وغير ذلك من المعايير

اآلراء، عن طريق انجاز عرض في الموضوعذلك قررت التدخل للتوفيق بين  إثروعلى   

(ال تتجاوز ثمانية أسطر)العرض والمحاور التي تمت مناقشتها  اكتب خالصة عن اهم محاور  


