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Read the below and answer the following questions. 

 

“The Oval Portrait” by Edgar Allan Poe (1842) 

 

The chateau into which my valet had ventured to make forcible entrance, rather than permit me, in 

my desperately wounded condition, to pass a night in the open air, was one of those piles of 

commingled gloom and grandeur which have so long frowned among the Appennines, not less in fact 

than in the fancy of Mrs. Radcliffe1. To all appearance it had been temporarily and very lately 

abandoned. We established ourselves in one of the smallest and least sumptuously furnished 

apartments. It lay in a remote turret of the building. Its decorations were rich, yet tattered and 

antique. Its walls were hung with tapestry and bedecked with manifold and multiform armorial 

trophies, together with an unusually great number of very spirited modern paintings in frames of rich 

golden arabesque. In these paintings, which depended from the walls not only in their main surfaces, 

but in very many nooks which the bizarre architecture of the chateau rendered necessary—in these 

paintings my incipient delirium, perhaps, had caused me to take deep interest; so that I bade Pedro 

to close the heavy shutters of the room—since it was already night—to light the tongues of a tall 

candelabrum which stood by the head of my bed—and to throw open far and wide the fringed 

curtains of black velvet which enveloped the bed itself. I wished all this done that I might resign 

myself, if not to sleep, at least alternately to the contemplation of these pictures, and the perusal of 

a small volume which had been found upon the pillow, and which purported to criticize and describe 

them. 

Long—long I read—and devoutly, devotedly I gazed. Rapidly and gloriously the hours flew by and the 

deep midnight came. The position of the candelabrum displeased me, and outreaching my hand with 

difficulty, rather than disturb my slumbering valet, I placed it so as to throw its rays more fully upon 

the book. 

 
1 Ann Radcliffe (1764–1823), English writer of popular Gothic novels 
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But the action produced an effect altogether unanticipated. The rays of the numerous candles (for 

there were many) now fell within a niche of the room which had hitherto been thrown into deep 

shade by one of the bed-posts. I thus saw in vivid light a picture all unnoticed before. It was the 

portrait of a young girl just ripening into womanhood. I glanced at the painting hurriedly, and then 

closed my eyes. Why I did this was not at first apparent even to my own perception. But while my lids 

remained thus shut, I ran over in my mind my reason for so shutting them. It was an impulsive 

movement to gain time for thought—to make sure that my vision had not deceived me—to calm and 

subdue my fancy for a more sober and more certain gaze. In a very few moments I again looked 

fixedly at the painting. 

That I now saw aright I could not and would not doubt; for the first flashing of the candles upon that 

canvas had seemed to dissipate the dreamy stupor which was stealing over my senses, and to startle 

me at once into waking life. 

The portrait, I have already said, was that of a young girl. It was a mere head and shoulders, done in 

what is technically termed a vignette manner; much in the style of the favorite heads of Sully2. The 

arms, the bosom, and even the ends of the radiant hair melted imperceptibly into the vague yet deep 

shadow which formed the back-ground of the whole. The frame was oval, richly gilded and filigreed 

in Moresque3. As a thing of art nothing could be more admirable than the painting itself. But it could 

have been neither the execution of the work, nor the immortal beauty of the countenance, which 

had so suddenly and so vehemently moved me. Least of all, could it have been that my fancy, shaken 

from its half slumber, had mistaken the head for that of a living person. I saw at once that the 

peculiarities of the design, of the vignetting, and of the frame, must have instantly dispelled such 

idea—must have prevented even its momentary entertainment. Thinking earnestly upon these 

points, I remained, for an hour perhaps, half sitting, half reclining, with my vision riveted upon the 

portrait. At length, satisfied with the true secret of its effect, I fell back within the bed. I had found 

the spell of the picture in an absolute life-likeliness of expression, which, at first startling, finally 

confounded, subdued, and appalled me. With deep and reverent awe I replaced the candelabrum in 

its former position. The cause of my deep agitation being thus shut from view, I sought eagerly the 

volume which discussed the paintings and their histories. Turning to the number which designated 

the oval portrait, I there read the vague and quaint words which follow: 

“She was a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee. And evil was the hour 

when she saw, and loved, and wedded the painter. He, passionate, studious, austere, and having 

 
2 Thomas Sully (1783–1872), famous U.S. portrait painter 
3 decorations in the form of vines, leaves, and flowers 
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already a bride in his Art; she a maiden of rarest beauty, and not more lovely than full of glee; all light 

and smiles, and frolicsome as the young fawn; loving and cherishing all things; hating only the Art 

which was her rival; dreading only the pallet and brushes and other untoward instruments which 

deprived her of the countenance of her lover. It was thus a terrible thing for this lady to hear the 

painter speak of his desire to portray even his young bride. But she was humble and obedient, and 

sat meekly for many weeks in the dark, high turret-chamber where the light dripped upon the pale 

canvas only from overhead. But he, the painter, took glory in his work, which went on from hour to 

hour, and from day to day. And he was a passionate, and wild, and moody man, who became lost in 

reveries; so that he would not see that the light which fell so ghastly in that lone turret withered the 

health and the spirits of his bride, who pined visibly to all but him. Yet she smiled on and still on, 

uncomplainingly, because she saw that the painter (who had high renown) took a fervid and burning 

pleasure in his task, and wrought day and night to depict her who so loved him, yet who grew daily 

more dispirited and weak. And in sooth4 some who beheld the portrait spoke of its resemblance in 

low words, as of a mighty marvel, and a proof not less of the power of the painter than of his deep 

love for her whom he depicted so surpassingly well. But at length, as the labor drew nearer to its 

conclusion, there were admitted none into the turret; for the painter had grown wild with the ardor 

of his work, and turned his eyes from canvas merely, even to regard the countenance of his wife. And 

he would not see that the tints which he spread upon the canvas were drawn from the cheeks of her 

who sat beside him. And when many weeks had passed, and but little remained to do, save one 

brush upon the mouth and one tint upon the eye, the spirit of the lady again flickered up as the 

flame within the socket of the lamp. And then the brush was given, and then the tint was placed; 

and, for one moment, the painter stood entranced before the work which he had wrought; but in the 

next, while he yet gazed, he grew tremulous and very pallid, and aghast, and crying with a loud voice, 

‘This is indeed Life itself!’ turned suddenly to regard his beloved:—She was dead!” 

  

 
4 truthfully 
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Comprehension Questions 

Directions: Read the text, then answer the questions.  

 
1. Read the sentence from the story.  

“And evil was the hour when she saw, and loved, and wedded the painter.” 

This sentence foreshadows the importance of the theme of  

a. the certainty of death. 

b. the value of art. 

c. the heartbreak of love. 

d. the obsession of the artist. 
 

2. One of the themes explored in “The Oval Portrait” is the human fascination with 

a. love. 

b. beauty. 

c. success. 

d. painting. 
 

3. How does the author develop the themes in “The Oval Portrait?” Choose TWO 
correct answers. 

a. by exploring connections between art and life 

b. by describing the painter’s many works of art 

c. by tracing the narrator’s journey back to health 

d. by contrasting dedication and obsession 
 

4. In “The Oval Portrait,” the decline and death of the painter’s bride is partly the 
result of 

a. her adoration of him. 

b. her anger toward him. 

c. her desire to hurt him. 

d. her fear of him. 
 

5. Which of the following statements BEST explains the irony at the center of “The 
Oval Portrait”? 

a. The painter was able to recognize life, but he failed to recognize love.  

b. In creating an image of life, the painter destroyed the life that inspired it. 

c. In trying to capture an image of life, the painter captured an image of his death. 

d. The woman fell in love with the painter, but the woman despised his paintings.   
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6. At the end of “The Oval Portrait,” the painter says, “This is indeed Life itself!” What 
does he mean by this remark? 

a. The portrait of his wife is astoundingly lifelike. 

b. The woman in the portrait is the love of his life. 

c. The act of creating art makes him feel alive. 

d. The woman he loves is more important than his painting. 

7. Which of the following words describes the painter’s emotions at the end of the 
story? 

a. horrified 

b. understanding 

c. satisfied 

d. repentant 
 

8. Imagine that you are watching a play of “The Oval Portrait.” Which would MOST 
LIKELY be used to set the mood? 

a. eerie music 

b. bright lights 

c. colorful drapes 

d. violent actions 

 

Vocabulary    

1. Use context clues to infer the meaning of each bold word. Underline the context 
clues. 

a. I’m glad you scrutinized the report so carefully because the mistakes you found 

could have embarrassed the company. 

Meaning: Scrutinized means “looked closely at.” 

b. The warmth from the fire permeated the room and drove out the chill. 

Meaning: Permeated means “filled with” or “saturated.” 

c. No one could convince the child to clean his room because he was so obstinate. 

Meaning: Obstinate means “stubborn.” 
 

2. Using the glossary or dictionary, find the meaning of the words. Answers will vary 

a. ephemeral 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. minute 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. relate 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d. compact 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e. congenial 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

f. conspicuous 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Use the words to write sentences. Answers will vary 

a. Sufficient 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b. perennial 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. tolerable 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. congregate 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………............................. 
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Grammar 

1. Rewrite the sentence if it has an inappropriate shift using the correct pronouns. 
 

a. I borrowed a sweatshirt from my sister, and you want it back tomorrow. 

I borrowed a sweatshirt from my brother, and he wants it back tomorrow. 

b. The store is out of apples, but they have peaches instead. 

The store is out of apples, but it has peaches instead. 

c. The firefighter rushed to the scene and brought the hose with them. 

The firefighter rushed to the scene and brought the hose with him. 

 

2. Rewrite each inverted sentence using standard word order. 

a. Long was the night. 

The night was long. 

b. With all my heart, I forgive you. 

I forgive you with all my heart. 

 

 

3. Write two sentences using at least two infinitive phrases. Underline them.  

Answers will vary. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Writing (Personal Narrative) 

Write a personal narrative about an event that affected and changed your life. 

Scoring Rubric: 

 

Ideas (5) Organization 

(5) 

Word choice (5) Sentence 

fluency (5) 

Conventions (5) 

     

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  أوًال : الورقة األولى : 

: يستمع الطالب لفقرة مناسبة لمستواه ثم يجيب عن األسئلة وذلك من خالل فهمه االستماع -1

  لمضمون ومحتوى الفقرة التي استمع إليها.

يكتب الطالب عدد من الكلمات التي يمليها عليه المعلم والتي تحتوي على بعض : اإلمالء -2

  .والمتطرفة الهمزات المتوسطة

  أمثلة:  

االطمئنان  –استأذن  –الرائعة  -مسؤولية   -ملجأ  –يتسألون  - يجرؤ –استأجر –أفئدة  –يسأم       

الكبرياء  –تتضاءل  –هادئة  –عزائم  –الرائعة  –استأذن  –االستئثار  –يأتمر  –يأتي  –يالئم  –

  غذاؤه . –يستأنس   –

: يكتب الطالب عبارة معينة مرة واحدة بخط الرقعة مع مراعاة الحروف المفرغة الخط -3

سطر، وحجم الحروف في الكلمة وحجم الكلمات في إلى الوالمطموسة، وموقع الحرف بالنسبة 

  . الورقة نظافةالمحافظة على يب والجملة، وحسن الخط، والترت

  250(  يختار ما بين موضوعين مختلفين (قصة ) و يكتب موضوًعا واحدًا في حدود :التعبير -4

  والشروط الالزمة للكتابة السليمة  وهي:  القّصة مع االلتزام بعناصر فن  ،) كلمة 300إلى  كلمة

  غة والبعد عن العامية.جودة اللّ  - 2          حسن الخط                      -1

    .)خاتمةتقسيم الموضوع إلى فقرات ( مقدمة/ عرض/ - 4. تنوعةاستخدام عالمات الترقيم الم -3

  فقرة .  ترك مسافة كلمة في السطر األول من كلّ  –6    سطر بين كل فقرة وأخرى .    ترك  –5 

  امتحان منتصف الفصل الدرا األول  
  مذكرة مراجعة

  11الصف: 
  السنة الدراسية 

2019  - 2020  

  غة العرية ّ◌املادة: الل
ي ر    ّوااملعلم: فرجا
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  . االستشهاد بآيات قرآنية ، أحاديث ، الشعر ، الحكم ، األمثال )  –  7

   . استفهام ،  مدح ، ذم ، تمني ) ، تنويع األساليب ( أمر ، نهي ، تعجب ، نداء –  8

  الورقة الثانية :  

  ًالدروس المقررة:أوال :  

  :أجب عن األسئلة التاليةو  ، اقرا النّص الراعي والرعية) من نص (خطبة   

وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضال منه وتوسعا  ،ه جعل حقه على العباد أن يطيعوهولكنّ 

بما هو من المزيد أهله. ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، 

فجعلها تتكافأ في وجوهها ويوجب بعضها بعضا، وال يستوجب بعضها إال ببعض. وأعظم ما 

ة على الوالي. فريضة فرضها  وحق الرعيّ ة افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعيّ 

فجعلها نظاما أللفتهم وعزا لدينهم. فليست تصلح الرعية إال بصالح  هللا سبحانه لكل على كلّ 

ى الوالي إليها ه، وأدّ ت الرعية إلى الوالي حقّ الوالة، وال تصلح الوالة إال باستقامة الرعية. فإذا أدّ 

لدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذاللها السنن ها، عز الحق بينهم، وقامت، مناهج احقّ 

فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع األعداء. وإذا غلبت الرعية واليها، 

وأجحف الوالي برعيته اختلفت هنالك الكلمة. وظهرت معالم الجور. وكثر اإلدغال في الدين 

حكام. وكثرت علل النفوس. فال يستوحش لعظيم وتركت محاج السنن. فعمل بالهوى. وعطلت األ

  .حق عطل. وال لعظيم باطل فعل. فهنالك تذل األبرار وتعز األشرار، وتعظم تبعات هللا عند العباد

  ص؟                                                              مط الكتابي والجنس األدبي للنّ ما النّ  -1

  ............................... ..............الجنس األدبي .........................  مط الكتابي: ..النّ 

                                         هات مرادف الكلمات التالية:                                     -2

  ................................. ................مطامع:.........................  : .... الجور

                                   .          بعضهاحضرت األلفاظ التابعة لمعجم الحق بكثرة. اذكر   -3

1- ........... .......................  .........2-   ..................................  ................. 
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 ما موضوع هذه الخطبة؟                                                                                 -4

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

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

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

                                                 حّدد األطروحة المدعومة.                                 -5

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

  

 10  الدرجة  ثانيًا : قضايا بالغية

                                                                      حّدد نوع الخبر في األمثلة اآلتية:  - 1

 ........ ......................... ....................... .عملإّن الحياة  -

 ........................................ .. ".  . ...إّن هللا شديد العقاب " -

 ....... . .................................... حضارتها أصيلة. ..... اليمن -

  

                                                    اذكر نوع الطلب فيما يأتي:                           - 2

  نوع الطلب   الجــــــــــــــــــملة 

    بالدي ترفع أعالمها. عسى

  

    مريرةٌ.فليتك تحلو والحياة 

  

    أي بنّي إنَّ الحياة كفاح.

  

  

  

  



4 

                                                            ميّز األسلوب الخبري واإلنشائي فيما يلي:   - 3

  .............................................. ........لقد نهضت من نومك مبكراً .                               -أ

  .................................... ...................حبذا الصفة األمانة.                                       -ب 

  ........ .............................. ........... ......أنت تعمل في حديقتك كل يوم .                         -ت 

  ............................... .......................            .ولد النبي صلى هللا عليه وسلم عام الفيل  -ث 

     :                                                        د االستفهام وغرضه البالغى فيما يأتى حدّ   -4

  .................................. .......................................... ..؟ألم تر كيف فعل ربك بعاد    -أ

   ...................................................................................... .....؟  متى نصر هللا   -ب 

                                                                 حّدد النّداء وغرضه البالغي فيما يأتي:   -5

 ..................... ............. .......ِحيَن أََوانِ تَْهذي بِِهْنٍد ِعْندَ **** يا قلُب ما لك ال تزاُل موكالً، -

قالت أعرابيةً توِصي ولداً لها: أي بني، إياك والنَِّميمة، فإنها تَْزَرُع الضغينة، وتفَرق بين   -

   ......................... ....المحبّين..."

 ....... ......................  ....تاج رضوان يفأصبحت حلية ف  *يا درة نزعت من تاج والدها    -
 ................ .................  .....يا ليل قد طلت فهل مات السحر :. أم استحالت شمسه إلى الفجر  -

                                                      حّدد التمنّي وغرضه البالغي في األمثلة اآلتية:  -6
   ....................................  ....ودهراً تولى يا بثين يعود              *أال ليت الصفاء جديد       -1

  ....................  . قال تعالى:" وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مردِّ من سبيل " -2

  ..................................  .....ولو كان ذلك يشترى أو يرجع   *ولى الشباب حميدة أيامه      -3

  ............................ ......إلى من قد هويت أطير يلعلّ   * أسرب القطا هل من يعير جناحه    -4

*********************  

ا أعّائي" ّا سع   "ح

                                           

 



  END OF THE FIRST SEMESTER ANSWER KEY 

 MATHEMATICS 11 REVISION BOOKLET 

 

1) – x3 + 6x2 + 4x -24 

2) x2  - x  + 4 

3) x2 + x -10 

4) 4 

5) 33 

6) -x2 + 7 

7) x2 - 6x + 5 

8) -1/2 x + 2 

9) Yes 

10) 8.9 ft2 

11) 8 

12)  t  > 1 

13) 57 ft/s 

14) 229.8 cm3 

15) {(8 , 3), (−1,8), (2, −1)} 

16) 𝑥 = 2 

17) m=5 

18)  x < 5 

19) log5
1

625
 = - 4 

20) 8 

21) 16 

22) 1.7959 

23) 0.5693 

24) 28 

25) ¼ 

26) 4 

27) -0.7481 

28) -0.9605 

29) {𝑥 < 0.7783} 

30) 0.5943 

31) $610.70 

32) 50.5982 

33) x ≥ -0.9635 

34) 19.5 year 

35) 16 

36) Sin 𝜃 =
40

41
       Cos θ = 

9

41
      tan θ = 

40

9
     Csc θ = 

41

40
     sec θ = 

41

9
         cot  θ =   

9

40
 

37) A= 39°    B= 51°      b= 6.2 

38)  x≈ 61 

39) 
11𝜋

6
 

40) -315° 

 



 

 

 

 

 



 Academic Year 2019 – 2020 
Semester 1 

Topic: End of Term Revision Sheet – ANSWER KEY Subject:  Biology                                 

Activity sheet:        Reference pages:  Date:               

       Individual work                       Pair work                                    Group work 

 Name  Grade:    11                       

 

 
 

1. C (NOTE: Also known as the Sino-atrial/SA Node) 
 

2. D 
 

3. C 
 

4. B (NOTE: Platelets stick to blood vessels. Fibrin traps platelets/RBC to form clot) 
 

5. B 
 
 

6. B 
 

7. B (This is where gaseous exchange takes place) 
 

8. D    NOTES:  
                 Diaphragm contracts, chest cavity expands, air is drawn into lungs. 
                 Diaphragm relaxes during exhalation. Chest cavity decreases, pressure is greater inside, so    
air is forced out 
 

9. B (Oxygen diffuses from alveoli into RBC in the capillaries. Carbon dioxide diffuses from blood 
through the capillary wall into the alveoli) 

 
10.    
Arteries – carry oxygenated blood under high pressure away from the heart 
Veins – carry deoxygenated blood back towards the heart 
Capillaries – have thin walls that allow oxygen to diffuse from the blood into the cells and carbon 
dioxide to diffuse from the cells into the blood 
 
(NOTE: Also need to know structure – p993) 

 
11.    
Plasma – carries broken down products of digested food (e.g. glucose and fats). Also transports 
vitamins, minerals and chemical messengers (hormones) 
RBC – carry oxygen to all of the body’s cells 
WBC – fight infection. Some produce chemicals; others surround and destroy invaders. 
Platelets – Important in forming blood clots 

 
12.  A – right atrium,  B – Left atrium,  C – Right ventricle, D – Left ventricle (ALSO need to be able 

to identify aorta and pulmonary artery) 
 

13.  B (REMEMBER: Type O can be used as it has no markers) 



  
14.  2 & 1 

 
 

15.  Blood flows in two loops: from the heart to the lungs and back to the heart. Then, the blood is 
pumped in another loop from the heart, around the body and back 
The right side of the heart pumps deoxygenated blood to the lungs. 
The left side of the heart pumps oxygenated blood to the body. 

 
16.  B 

 
 

17.  State whether the following are saturated or unsaturated fats (Need to know differences) 
a) Unsaturated 
b) Saturated 
c) Saturated 
d) Saturated 
e) Unsaturated 

 
18.    
a) Esophagus 
b) Small intestine 
c) Absorption of nutrients 

 
(NOTE: Also need to know structure of small intestine – p1023) 

 
 

19.  Proteins are broken down in the stomach into amino acids. Amino acids are transported in the 
blood to body cells. Protein synthesis takes place in cells – the amino acids are assembled into 
proteins needed for body structures and functions. The human body cannot make amino acids. 
 

20. Dialysis is used to filter wastes and toxins from the blood if the patient’s kidneys are no longer 
working. In a dialysis machine the blood is filtered through an artificial membrane. 
 

21. Mucus is produced by the body as a defense against foreign particles. More is produced when 
we have a cold to try and get rid of invaders. 
 

22. Blood group O as it can be donated to a person with any other blood group (it has no markers). 
 

23. A four chambered heart is useful because the two halves of the heart are separate. The blood 
in each atria flows into the ventricle below. The oxygen rich and deoxygenated blood are 
separate  which means that highly oxygenated blood is pumped round the body at the same 
time as deoxygenated blood is sent to the lungs. This means that the body cells are never 
without oxygen. 
 

 
24. Low carb diets tend to be high in animal fats and protein which means the diet maybe lacking in 

nutrients (especially from fruit). A high fat diet could lead to cardio vascular disease 
 

25.  Fiber keeps the products of digestion moving. If there are cancer-causing substances in the diet, 
they may be eliminated before they cause harm 
 
 
 



 
26. Kidneys 

Renal Artery 
Glomerulus 
Bowman’s Capsule 
Renal tubule 
Ureter 
Urinary bladder 
Urethra                                         (ALL on p354 in your workbook) 
            

          Filtration occurs in the renal capsule whereas reabsorption takes place in the other parts 
of the nephrons. 
 

 

 
Prepared by: Jennifer Povey                                                              Verified by: : Jennifer Povey                                                                                                           
                   (Signature over printed name)                                         (ICL’s signature over printed name) 
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Question 1: Name three different text editing tools that are used in CorelDraw. 

 Tabs 

 Columns 

 Bullets 

Question 2:  List the steps of making curves in CorelDraw. 

Use the Bezier tool (which you can find in the Freehand tool group fly out on the left 
toolbar) to draw a curved line. 

Question 3:  Explain how to fill a shape with a color in CorelDraw. 

1- Select the shape or area that you want to fill. 
2- Select the filling tool and choose the color you want. 

Question 4:  List three applications of CorelDraw in real life. 

1- Design a flyer.  2- Design a logo.  3- Design a poster. 

Question 5:  Name three different tools that are used in creating an Adobe premiere Pro 
project. 

 Microphone 

 Video camera 

 Light 

Question 6: what are the required tools to shoot a documentary video in a forest? 
Explain why. 

Video camera 

HMI and Halogen lights to shoot at night 

Parabolic Microphone to capture animals voices from far distance 
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Question 7:  Write the steps followed to import a video to an Adobe premiere Pro 
project. 

File > Open > Choose the video > Click on yes to use the new settings 

Question 8: Create a video using Adobe premiere Pro. 

1. Download a video related to your hobby. 

2. Create a new project in Adobe Premiere Pro. 

3. Import the video. 

4. Download picture for your favorite hobby. 

5. Import the pictures to your project. 

6. Add the pictures as an introduction to your video. 

7. Change the duration of the image to 3 seconds. 

8. Add transition to your video. 

9. Add color effect to part of your video. 

10. Add sound to part of your video. 

11. Change the speed of your video. 

12. Render the video as AVI or MP4 file. 

Question 9: Do the following shapes in CorelDraw. 
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Question 9: Design the following curved text 
CorelDraw: 

 

 

 

Question 10: Design the following Logos CorelDraw: 

 

 

 

 

 

 

 

Question 11: Design your own logo in CorelDraw. 
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 زوجها؟ على الزوجة حقوق  هي ما / ما1

 / املهر1

 / النفقة 2

 / الحفظ والحماية3

 ؟ املهر عرف/ 2

  . ونحلة صدقة الكريم القرآن سماه ولقد الزواج، عقد آثار من وأثر زوجها، على الزوجة حقوق  من حق

 ؟ املهر مشروعية من الحكمة استنتج/ 3

امقر  وعطاء   ألزمة وهدية اج،الزو  عقد لشرف بانةإ املهر شرع  بين واملودة املحبة أواصر وتقوية القلوب لتقريب ؛ ر 

 .الزوجين

 وزينة ثياب إلى تحتاج الجديدة، حياتها وتستقبل زوجها بيت إلى أبيها، بيت من تنتقل حين املرأة أن كما➢

  .ذلك الزوج إليها يقدم أن الالزم من فكان بها يليقان

 ؟ اشرح. حقها في املهر عن التنازل  هل يجوز للمرأة / 4

  املهر كان إذا
 
  حقا

 
 . قبضته إن تهبه أن ولها منه، زوجها وتبرئ  تسقطه، أن فلها للمرأة خالصا

ِإن ( تعالى قال
َ
ْم  ِطْبَن  ف

ُ
ك

َ
ْيء   َعن ل

َ
ْنهُ  ش  ِ

ا م  ْفس 
َ
وهُ  ن

ُ
ل
ُ
ك

َ
ا ف ا َهِنيئ  ِريئ    .حفظ)  مَّ

 / حدد مقدار املهر؟5

  للمهر فقهاءال من الكثير جعل ➢
 
 . آخرينرأي  في دينار وربع بعضهم في رأي دراهم عشرة عن ينقص ال أدنى حدا

  للمهر يعتبر لم الفقهاء وبعض➢
 
  أو معينة، عين منفعة أو حديد، من اخاتم   يكون  أن فيجوز  أدنى، حدا

 
 اتعليم   أو ،عمال

 . الزوجان عليه تراض ى إذا ذلك شابه ما أو تعالى، هللا لكتاب

 ضح دور اإلسالم في موضوع املغاالة في املهور./ و 6

 .والفتيان الفتيات من عدد ألكبر الزواج فرص إتاحة على منه احرص   املهور، في ةاملغاال  عدم في اإلسالم يرغب

  . حفظ) مؤونة أيسره بركة النكاح أعظم إن ( قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  أن (رض( عائشة املؤمنين أم عن

 

 حقوق الزوجةالدرس األول: 
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 ح املقصود بتعجيل املهر وتأجيله./ وض7

 أو شهرأ الباقي ويؤخر بعضه يقدم أن أو كله، يؤجله أو الزفاف، قبل كله املهر يقدم أن – الزوجة بموافقة – للزوج يجوز 

 .الوفاة أو البائن الطالق :األجلين ألقرب أو سنة،

 حدهماأ في عيب ظهور  أو عليه محرمة ايجعله ما ظهور  أو اإلسالم عن املرأة بارتداد الدخول  قبل كله املهر يسقط ➢

  .الزواج فسخ يجيز

 

ا أخرى، فما األمور التي تجيز ذلك في الحالتين؟8
ً
ا، و يسقط كله أحيان

ً
 / يسقط نصف املهر أحيان

يسقط املهر كله قبل الدخول بارتداد الزوجة عن اإلسالم، أو ظهور ما يجعلها محرمة عليه، أو ظهور عيب في أحدهما 

 يز فسخ الزواج.يج

 ؟ الزوجة على النفقة حكم بين/ 9

 ولو غنية، أم فقيرة كتابية، أم مسلمة أكانت سواء الزواج، عقد بمقتض ى زوجها على واجبة الزوجة نفقة

ا زوجها كان ى (تعالى لقوله ، فقير 
َ
وِد  َوَعل

ُ
ْول

َ ْ
هُ  امل

َ
ُهنَّ  ل

ُ
ْعُروِف  َوِكْسَوُتُهنَّ  ِرْزق

َ ْ
 . حفظ) ِبامل

 ؟ للنفقة الزوجة استحقاق شروط هي ما/ 10

ا الزواج عقد يكون  أن / 1  . صحيح 

 . عليه وقدرتها الواجب لهذا وتفرغها كلها الزوجية بحقوق  للوفاء استعدادها / 2

 / هل للمعتدة نفقة، اشرح ذلك بالتفصيل.11

  املطلقة أما ، النفقة الحامل وللمعتدة رجعي، طالق من للمعتدة
 
 إن لها نفقة وال السكنى فلها إليها يرجع ببسب ابائن   اطالق

  تكن لم
 
  . حامال

 / ما هو مقدار النفقة؟12

ا الزوج حال حسب النفقة تقدر ا أو اعسار   . يسار 

 لألثاث املستوفي والسكن الالئقة، والكسوة ، املناسب الطعام من يكفيها مما الزوجة بتمكين الواجب االنفاق ويتحقق•

 .بوجوده تضررت اذا هلاأل  ومن ، األخرى  الزوجة من لخاليا ،واملرافق واألدوات

ا تمليكها وجب تقدم مما الزوجة تمكن لم فإن•  سنة كل أو شهر كل – والسكن والكسوة الطعام يكفي املال من قدر 

 كان ذاوإ األحوال تغير حسب النقصان أو بالزيادة النفقة مقدار تعديل ويجوز  – القضاء حكم أو واالتفاق العرف حسب

ا الزوج  . خادمين أو خادم جرةأ لها وجب يخدمون  ممن والزوجة موسر 
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 / هل تسقط النفقة عن الزوج؟13

 يسقط ال ذمته في ادين   تصير أدائها عن امتنع ثم شروطها، وتوافرت ، أسبابها لوجود زوجها على الزوجة نفقة وجبت متى

 . باإلبراء أو بأدائها إال

 

  ؟ ج لزوجته/ بم تتحقق حماية الزو 14

 يعرض أو شرفهايهين  أو عرضها يخدش أو ،كرامتها يمس ما كل من ويحفظها يصونها أن زوجها على الزوجة حق من

 .السوء لقالة سمعتها

 ويحثها النساء من الصالحات بغير أو الرجال االختالط إلى يؤدي ما كل عن بها ينأى أن كذلك لزوجته الزوج حفظ ومن

 .تعالى هللا يحبها التي الغيرة عليها ويغار منزلها خارج تزينوال التبرج م عد على

 

  ؟ / العدل حق من حقوق الزوجة على زوجها ، كيف يكون ذلك15

 من العدل ويكون  الحقوق  وتصان القلب ويرتاح النفس تطيب به الذي بالعدل يعاملها أن زوجها على الزوجة حق من

 .به عاملهتأن   يحب بما يعاملها أن بواحدة املتزوج

 . بيته في والقرار واإلصالح االرشاد وحسن بالطاعة الشارع حددها قد الدرجة وهذه

 فليس القلبية املحبة في العدل أما والنفقة، املبيت في اجميع   بينهن بالعدل مطالب فإنه واحدة بغير امتزوج   كان ذاإ وأما

 .بملزم

 

 ؟ منها رمهايح أن الزوج على يجب ال للزوجة حقوق  ثالث حدد/ 16

 .االنجاب من يمنعها بأن نسله، .1

 .باملعروف ارحامها صلة .2

 .والعمل الدراسة  .3
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 ؟ زوجته على الزوج حقوق  هي ما/ 1

 / الطاعة2       / العناية به1

 املال في / األمانة4     الزوجية منزل  في / اإلقامة3

 

 ؟ بالزوج العناية حق بين/ 2

 على اإلشراف أو البيت، يتطلبه بما والقيام شؤونه، وتدبير له بالعناية ويتحقق زوجته على الزوج حقوق  من حق

  .املجال هذا في الرجل من قدرأ املرأة ألن ؛تخدمه من

 ؟ الطاعة هي ما/ 3

 اتطوع   وأالتحج بإذنه، إال نافلة تصوم أال لزوجها طاعتها هللا،ومن معصية غير في طاعته زوجته على الزوج حق من

 . نهبأذ إال

 ؟ الزوجية منزل  في اإلقامة تتحق كيف بين/ 4

 على يترتب ما بكل القيام واجبها من ألن زوجها؛ بأذن إال منه تخرج وأال الزوجية، بيت في تقيم أن الزوجة على

 .الزوجية بيت في بالقرار إال ذلك تحقيق والتستطيع ، إلخ .... و ذرية وإنجاب ومعاشرة مودة من الزواج

 على فيه تأمن مثلها للسكنى اصالح   البيت وكان مهرها معجل لها قدم قد كان ذاإ للزوج حق امةاإلق هذه •

 . ومالها نفسها

 نأ فلها يرعاه من يجد وال امريض   بويهاأ حدأ كان ذاإ إال زوجها ذنإ دون  من حدأ عند تبيت أن للزوجة يجوز  ال•

 .الحاجة بقدر عنده تقيم

 ؟ املال في ةالزوج مانةأ تكون  كيف بين/ 5

 اإلسراف وعدم لنفقاتها والتخطيط سرةاأل  أمور  بتدبير ،عليه واملحافظة ماله، رعاية زوجته على الزوج حق من

 لنفسها ماله من جزء اقتطاع عن والتعفف زوجها ذنبإ الإ شيئا حدأ إعطاء وعدم ملبس او مسكن أو طعام في

 . علمه دون 

 

 حقوق الزوج :الثاني الدرس 
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 ؟.مع الشرح عددها ، ةكثير  حقوق  اإلسالم في للوالدين/ 1

 : طاعتهما / 1

 أن أو مصلحة له يحقق أو حاجة له يقض ي ولده بأن الوالد أمر فإذا باملعروف طاعتهما يقتض ي الواليدن بر•

ا يفعل  .د ترد وال تلكؤ غير من ذلك إلى املبادرة عليه وجب يتركه أو شيئ 

 

 :عليهما اإلنفاق / 2

 . غني قادر وهو النفقة إلى احتاجا إذا عليهما ينفق أن ولدهما على الوالدين حق من•

 .الولد مال في واجبة مال وال لهما كسب ال اللذين الفقيرين الوالدين نفقة أن على العلم أهل اجمع وقد•

 

 :لهما الدعاء /3

ا أو إحياء بالرحمة لوالديهم يدعو أن عباده تعالى هللا أمر•  . اليهم وإحسانهم لهم رعايتهم جزاء أموات 

 :موتهما بعد / برهما4

 .الحياة حال في منه املمات بعد البر إلى أحوج هما بل بموتهما ينقطع ال الوالدين بر•

 .صديقهما واكرام رحمهما وصلة وصيتهما تنفيذ و لهما بالدعاء يكون  وبرهما•

 بالصدقة اليهمإ حساناإل  وكذلك للعباد وحقوق  ، وحج صيام، من عليهما وجب ما قضاء :كذلك برهما ومن•

 . ضحيةاأل في واشراكهما

 

 

 

 

 (1حقوق اآلباء واألبناء ): الثالث الدرس 
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  اإلسالم وجبأ/ 1
ً
 مع الشرح. عددها ،اآلباء ألبنائهم على احقوق

 :الصالحة ماأل  اختيار / 1

 . رعايته كيفية وتعرف تربيته تحسن التي أمه يختار أن والده على الولد حق من•

 :األبوين إلى / االنتساب2

 .ذلك يفعل من على بالعقاب وتوعد د األوال نسب كارإن عن اآلباء الحكيم الشارع نهى •

 . منه ليس أنه تعلم من زوجها إلى تنسب املرأة أن على حرم كما•

 :أسمائهم حسان/ إ3

 . مكروهة وأ اشرع   محرمة معان تحمل التي األسماء كل عن واالبتعاد اكريم   اشريف   معنى تحمل نأ بحيث •

 : عليهم االنفاق/ 4

 .والكسب العمل عن عاجزينفي حال كانوا •

 :والرحمة الحب/ 5

 . والشفقة والحنو الرحمة ويوجب األوالد مع والغلظة الجفاء بنكر اإلسالم•

 

 . بينهم والتسوية العدل/ 6

 

 :والتوجيه الرعاية / 7

 الصغر. منذ نفوسهم في الفضيلة مبادئ وغرس حسنة تربية األبناء تربية •

 .وقول  فعل كل في الحميدة واملمارسة لراشدا اإلسالمي السلوك وتعويدهم •

 

 

 

 (2حقوق اآلباء واألبناء ): الثالث الدرس 
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 ؟ الطالق عرف/ 1

 .والترك االرسالفي اللغة: 

  اشرع   له واملوضوعة املخصوصة بالصيغة الزواج عقد حلفي االصطالح: 
 
 .اوعرف

 ماذا يترتب على الطالق؟/ 2

  .وأحكامه وآثاره الزواج عقد نهاءإ الطالق على يترتب

 ق في الجدول التالي:بّين أحكام الطال / 3

 الظرف أو الحال الحكم

 واجب
 .طالق الحكمين في حال شقاق 

 .إذا رأيا أن الطالق هو الوسيلة الناجحة لقطع الشقاق 

 . العالج معها يصلح وال واألبناء الزوج حقوق  أو هللا حقوق  في املرأة تفرط عندما مندوب

 .تساوية أو الضرر  ذلك تفوق  عةمنف يحقق وال ضرر  الزوجين بأحد يلحق كان إذا حرام

 .للطالق حاجة توجد ال عندما مكروه

 . الخلق سيئة الطبع املرأة غليظة كانت إذا مباح
 

 ؟الطالق مشروعية من الحكمة هي ما/ 4

 . سليم غير تقدير أو خاطئ اختيار على الزوجية الحياة تبنى قد: 1

 .الطباع وأ خلقال في ابين   اتفاوت   الزوجين بين العشرة : تكتشف2

 .بغض الى حب من القلوب تتحول :  3

 . هللا حدود إقامة يمكنهما وال بينهما الحياة : تتعسر4

 .والعذاب للشقاء مصدر الزوجية الحياة وتصبح والطمأنينة االستقرار محل صامالخ يحل نأ بعضه وأ هذا لكل والنتيجة: 5

 الحال هذا مثل في هللا يشرع نأ الخير من فكان الوضع هذا على الزوجية ياةالح استمرار املجتمع وال الزوجين صالح من وليس: 6

 .الطالق

 الطالق: الرابع الدرس 
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 ؟كم عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته / 5

 .ت تطليقا ثالث زوجته على يملك الزوج نأ على العلماء اتفق

 يمسكها نأ بين الخيار له ذلك بعد املطلق نإ ثم كذلك، رجعة تعقبها مرة ثم رجعة تعقبها مرة يكون  املشروع الطالق نإ أي•

 . بإحسان يفارقها وأ بمعروف

 . غيره تتزوج حتى الثالثة الطلقة بعد زوجته له تحل وال•

 

 

 

 عدد أنواع الطالق، مع الشرح./ 1

 الطالق الصحيح:/ 1

  .فيه يمسها لم طهر في واحدة طلقة زوجته الرجل طالق

 :البدعي / الطالق2

 .للشرع املخالف الطالق•

 .واحد مجلس في متفرقات ثالثا أو واحدة بكلمة ثالث في أو النفاس حال في أو فيه مسها طهر في أو الحيض، حال في يطلقها كأن•

 .آثم وفاعله حرام البدعي الطالق أن على العلماء أجمع •

  زوجته طلق ملن يسن•
 
 .عهااجير  نأ ابدعي   اطالق

 ؟/ ما هي أنواع الطالق الصحيح2

 لطالق الرجعيا -أ

 الطالق البائن بينونة صغرى  -ب

 الطالق البائن بينونة كبرى  -ج
 

 ؟هو الطالق الرجعي/ ما 3

 .عدتها تنقض لم ما طلقتين وأ واحدة طلقة – بها دخل التي زوجته – الرجل يطلق نأ

 األولى لقةالط بعد زوجته كسيم نأ للزوج يجوز  وأنه مرة بعد مرة يكون  هللا شرعه الذي الطالق نإ ي أ•

 .الثانية الطلقة بعد ذلك له يجوز  كما باملعروف،

  .بالحسنى ومعاشرتها النكاح لىإ وردها مراجعتها :معناه باملعروف مساكواإل  •

 أنواع الطالق: الخامس الدرس 
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 ؟ ما األحكام املترتبة على الطالق الرجعي/ 4

 .عدتها تنقض ي حتى وغيرها والسكنى النفقة من الزوجة حكم فيه للمطلقة - أ

 . الزوجين نبي التوارث يمنع ال - ب

 .املوت وأ الطالق : جلينأل ا بقر بأ اموقوت   كان ذاإ الصداق مؤخر به يحل ال - ت

  .زوجته على الزوج يملكها التي الطلقات عدد ينقص - ث

 متى يحصل الطالق البائن بينونة صغرى؟/ 5

 قبل الطالق يراجعهاأن  دون  من عدتها وتنقض ي طلقتين أو واحدة طلقة – حقيقة بها دخل التي – زوجته الرجل يطلق أن .1

 .الدخول 

 .العدة انتفت وإذا العدة في تكون  إنما واملراجعة عليها عدة ال الحال هذه في املطلقة ألن .2

ا أو بعضه أو دفعه الذي املهر زوجها الزوجة تعطي أن وهو :الخلع .3  جديد 
 
 .ليطلقها ماال

 

 ؟ البائن بينونة صغرى  ما هي األحكام املترتبة على الطالق/ 6

 .زوجته على الزوج حقوق  به وتنقطع وقوعه بمجرد الزوجية عقد يحل .1

 .الزوجين بين التوارث يمنع .2

 املوت. وأ الطالق :جليناأل  قربأل امؤقت   كان اذا الصداق مؤخر به يحل .3

  .جديد ومهر بعقد الإ عصمته لىإ مطلقته يعيد نأ الزوج يستطيع ال .4

 ؟ الثالث ما هو الطالق الذي يستكمل فيه املطلق الطلقات/ 7

 الطالق البائن بينونة كبرى.

 

 ؟ ما هي األحكام املترتبة على الطالق البائن بينونة كبرى / 8

 .صغرى  بينونة البائن الطالق حكامأ نفس عليه تترتب/ 1

  بها ويدخل صحيح بعقد غيره ازوج   تنكح حتى ايقاعه بعد عصمته لىإ زوجته يعيد نأ للرجل يحل ال/ 2
 
 أو لقهاويط احقيقي   دخوال

 .عدتها وتنتهي يموت
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 عرف العدة و بين حكمها./ 1

 .واالقراء األيام من وتعده املرأة تحصيه ما أي حصاء،واإل  العد من مأخوذةفي اللغة: 

 . بالطالق لها قهراف أو زوجها وفاة بعد التزوج عن وتمتنع املرأة فيها تنتظر التي للمدة اسم في الشرع:

 واجبة: حكمها

 ما هي الحكمة من مشروعية العدة؟ /2

 :الرحم براءة معرفة / 1

  نسابأل ا تختلط ال حتى•
 
  .املجتمعات في آثاره تخفى ال وفساد اضطراب عليه ويترتب السليمة، العقول  تأباه ااختالط

 :الزوجية الحياة إلعادة للزوجين فرصة / تهيئة2

 . الحياة هذه قطع قبل رالنظ في لالمعان مدة فهي ذلك في الخير إن إن رأيا•

 : ورفعته الزواج أمر بفخامة / التنويه3

 .أحكامه زوال بعدها يعلن طويلة مدة االنتظار يجب بل الشفاه، بين من تخرج بكلمة وصالهأ تنقطع وال آثاره تزول فال•

 : املتوفى على / الحداد4

 من مدة الزواج عن متنعت  أن الوفاء فمن ومعيلها سرتهاأ رب فيه تخسر للزوجة فادحة خسارة الزوج وفاة فإن •

 .الزمن

 

 عدد أنواع عدة املرأة املدخول بها؟/ 2

 الدليل الشرعي املدة العدة

ُت  تعالى) قوله الحمل تضع حتى الحامل
َ

وال
ُ
ْحَماِل  َوأ

َ ْ
ُهنَّ  األ

ُ
َجل

َ
ن أ

َ
ُهنَّ  َيَضْعَن  أ

َ
 حفظ) َحْمل

 املتوفى زوجها
أربعة أشهر و عشرة 

 أيام

ِذيَن  ( :لىتعا قوله
َّ
ْوَن  َوال

َّ
ْم  ُيَتَوف

ُ
ُروَن  ِمنك

َ
ا َوَيذ ْزَواج 

َ
ْصَن  أ َربَّ

َ
نُفِسِهنَّ  َيت

َ
  ِبأ

َ
ْرَبَعة

َ
 أ

ا ر 
ْ

ُهر  َوَعش
ْ

ش
َ
 حفظ) أ

 ________________ ثالثة قروء املرأة التي تحيض

ِئي (تعالى قوله ثالثة أشهر اليائسات
َّ

ِحيِض  ِمَن  َيِئْسَن  َوالال
َ ْ
  ِمن امل

ُ
َساِئك ِ

 
ْبُتْم  ِإِن  ْم ن

َ
ُتُهنَّ  اْرت ِعدَّ

َ
  ف

ُ
ة

َ
ث

َ
ال

َ
 ث

ُهر  
ْ

ش
َ
ِئي أ

َّ
ْم  َوالال

َ
 حفظ) َيِحْضَن  ل

 

 

 العدة: السادس الدرس 



12 

 ؟بين كيف تكون عدة الزوجة غير املدخول بها/ 3

 عليها عدة فال طلقت نإ . 

  أيام وعشرة اشهر أربعة ( بها دخل قد كان لو كما العدة فعليها زوجها مات نإو ( . 

 

 ما يلي:بين أحكام العدة في/ 4

 / املعتدة من طالق:1

 عدتها تنقض ي حتى الزوجية يتبب تلتزم نأ عليها يجب. 

 عليها ينفق من لوجود ملحة لضرورة الإ الزوجية بيت من تخرج نأ لها يحل ال . 

 الزوجية بيت من يخرجها نأ لزوجها يحل ال . 

 يةالزوج الحياة عودة على تشجع هذه نأل  يتبعها وما الزينة عليها تحرم ال. 

 :لوفاة زوجها/ املعتدة 2

 ا  املنزل  من تخرج ال  قضاء فيه نفأ النهار بخالف الفساد مظنة الليل نأل  منزلها؛ في الإ تبيت وال إال نهار 

 . له يحتاج ما شراء و واملعاش الحوائج

 وتوابعها الزينة عليها وتحرم العدة مدة الحداد عليها يجب. 

 

 

 

 / عرف الخلع وبين حكمه.1

 . االخر لباس الزوجين من كال نأل  نزعه أي ب الثو خلع من مشتقةلغة: في ال

 .للزوج تبذله بعوض واج الز عقد نهاءإ الزوجة طلب في الشرع:

 اشرع   جائز الخلع :حكمها

 

 / ما هي الحكمة من مشروعية الخلع؟2

 املرأة عن للضرر  ادفع   الخلع شرع . 

 مقابل بال طالقها يرفض ولكنه باباألس من لسبب زوجها قار ف فيالزوجة  ترغب قد . 

 تعطيه نأ لها الشرع جازأ  
 
 . ويطلقها طالقها مقابل ماال

لع: السابع الدرس 
 
 الخ
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لع.3
 
 / عدد أركان الخ

 .الزوجة - أ

 .الزوج - ب

 .للزوج عنها ينوب من أو الزوجة تدفعه ما وهو :الِعَوض - ت

الْعُتِك  ( لفظ وهي :الصيغة - ث
َ
الْعُتَك  ( أو ، الزوج من ) خ

َ
 .اآلخر وقبول  الزوجة من ) خ

 

لع؟ 3عدد / 4
 
 من شروط الخ

 .الزوجة من البغض يكون  أن - أ

 .حقوقه في التقصير معها تخش ى التي الضرر  درجة بلغت إذا إال بالخلع املرأة  تطالب أال - ب

 .تخالعه حتى زوجته  إضرار الرجل يتعمد أال - ت

 

 .منها 4تترتب على الخلع آثار كثيرة عدد / 5

 .جديدين ومهر بعقد ذلك فله إليها يعود أن د أرا واذا زوجها من بائنة الزوجة تصير - أ

 .واحدة حيضة عدتها تكون  - ب

 .العدة أثناء في نفقتها تسقط - ت

 .الخلع بعد الزوجين بين توارث ال - ث

 

 

*********************** 

 كل التوفيق لكم أحبتي 
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