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 الصف الثاني عشر- درس الخلع والطالق    - (4)واجب رقم 

 
:  أمام العبارة الخطأ  ( x) أمام العبارات الصحٌحة أو إشارة  ( √ )ضع إشارة - 1

.           إذا فرق القاضً بٌن الزوجٌن بسبب الضرر ٌقع الطالق بائناً بٌنونة صغرى  )       (  
                .        ٌحق للمرأة ان تطلب الفراق إذا غاب عنها زوجها سبعة شهور  )       (  
 .ٌعتبر فراق القاضً بٌن الزوجٌن لعٌب جسدي طالق بائناً بٌنونة صغرى  )       (  
. ٌعتبر فراق القاضً بٌن الزوجٌن بسبب الضرر طالق بائناً بٌنونة كبري  )       (  
.   إذا تم الخلع بٌن الزوجٌن ٌقع الطالق رجعٌاً )       (  
.   ٌعتبر الفراق الحاصل بسب عسر النفقة رجعٌاً )       (  
.  ٌعتبر الخلع حراماً إن كان النفور والكراهة من قبل الزوج )       (  
.   من رفع دعواها ةمٌالديللقاضً أن ٌطلق الزوجة بسبب غٌبة الزوج بعد مضً سنة )       (  

 
 
 .  ما تدل علٌه  استنبط األدلة التالٌة ثم تدبر  -2
 
َتَعدَّ ((: قال هللا تعالى – أ  ٌَ ِ َفالَ َتْعَتُدوَها َوَمن  ِهَما فٌَِما اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ ٌْ ِ َفالَ ُجَناَح َعلَ ٌُقٌَِما ُحُدوَد هللاَّ  َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ 

الُِموَن   ِ َفأُْواَلئَِك ُهُم الظَّ  ))ُحُدوَد هللاَّ
.............................................................................................................................. 

 )) أٌما امرأة سألت زوجها الطالق من غٌر بأس حرم هللا علٌها أن ترٌح رائحة الجنة ((: قال – ب 
 .............................................................................................................................. .

إذا صلَّت المرأةُ خمسها وصامت شهرها ، َوَحصنت فرجها وأطاعت بعلها ، دخلت من أي أبواب الجنة ))  قال - ج 
 ((شاءت 
... ............................................................................................................................. .

  (( وال تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتٌتموهن إال أن ٌأتٌن بفاحشة مبٌنة((: قال هللا تعالى - د 
 ................................................................................................................................. .

 
ْحُكنَّ َسَراحاً ((: قال هللا تعالى - هـ  ْعُكنَّ َوأَُسرِّ َن أَُمتِّ ٌْ ا َوِزٌَنَتَها َفَتَعالَ ٌَ ْن واَة الدُّ ٌَ َها النَّبِىُّ قُل الٌّ ْزَواِجَك إِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَح ٌُّ  ٌاأَ

َ أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ أَْجراً َعِظٌماً * َجِمٌالً  اَر ااِخَرَة َفإِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَُه َوالدَّ  ((َوإِن ُكنُتنَّ ُتِرْدَن هللاَّ
  .................................................................................................................................

 
:  العبارات التالٌة علل- 3
. شرع اإلسالم الخلع - 

 ................................................................................................................................
. قلة حاالت الخلع فً العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدٌن - 

 ................................................................................................................................
.  إلزام المرأة بدفع مقابل مادي للزوج إذا أرادت الخلع -

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

.  جعل الفراق الحاصل بسبب الخلع طالقاً بائناً ولٌس رجعٌاً -
 .................................................................................................................................

 
 


