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اختر اإلجابة الصحيحة:
أ .كل من قرر أن يتزوج فقد قرر أن:

 خيفف عنه من أعباء العزوبية.
 يضحي لصاحل األسرة اجلديدة.

ب .قوامة الرجل على المرأة في بيتهما تعني:

 اإلدارة.
 األمر والنهي.

ت .قوامة الرجل على المرأة مصدرها:

 القانون.
 العادات والتقاليد.

ث .نفقة الزوج على الزوجة:

 واجبة.
 مباحة.

ج .ينفق الزوج على زوجته إذا كانت:

 أفقر منه.
 تساويه يف الغىن.

ح .ينفق األب على أوالده الصغار إذا كانوا:

 فقراء.
 بررة.

خ .تنتهي نفقة الزوج على زوجته بـ ـ ـ ـ:

 موهتا.
 طالقها.

 يتحمل مسؤوليات جديدة إضافة ملسؤولياته القدمية.
 تضحي األسرة اجلديدة لصاحله.

 الرعاية.
 التسلط.

 الشرع.
 مجيع ما ذكر صحيح.

 مستحبة.
 ال شيء مما ذكر صحيح.

 أغىن منه.
 مجيع ما ذكر صحيح.

 أغنياء.
 مجيع ما ذكر صحيح.

 عملها.
 انتهاء عدهتا.
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د .تنتهي نفقة األب على أوالده بـ ـ ــ:

 تكسبهم بأنفسهم.
 موته.

ذ .نفقة كل إنسان على نفسه إال:

 األب ،فنفقته على أوالده.
 الزوجة ،فنفقتها على زوجها.

ر .طاعة المرأة لزوجها نوع من:

 العبادات.
 األعراف االجتماعية.

ز .مرض الطفل ،فالعناية به مسؤولية:

 األب.
 اخلادمة.

 زواج اإلناث.
 موهتم.

 الزوج ،فنفقته على زوجته.
 امليت ،فنفقته على الورثة.

 العادات الباليات.
 مجيع ما ذكر خطأ.

 األم.
 اجملتمع.

س .إذا رسب أحد األبناء فمن المحتمل أن يكون التقصير من:

 األب.
 االبن.

 األم.
 مجيع ما ذكر صحيح.

ش .مما يساعدك على تدريب ابنك على تحمل المسؤولية ،أن:

 ترتك له ترتيب حقيبته املدرسية.
 ترتب له سريره.

ص .مما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية أن:

ُ تاثل الزوجة عقل زوجها وطباعه.
 يتماثالن معا.

ض.المودة والسكينة بين الزوجين تأتي:

 بعد الزواج.
 بعد االستخارة.

 تبذل احلب له.
 تثق به ليثق بنفسه.

ُ مياثل الزوج عقل زوجته وطباعها.
 يقبل كل منهما باالختالف.

 قبل اخلطبة.
 بعد الوفاة.
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صل بين الجمل وما يناسبها مما يأتي:



مسؤولية الرجل







مسؤولية المرأة







مسؤولية مشتركة





 -شكرا -
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شراء اخلضار.
شراء أندرويد للزوجة.
تلقيح األوالد.
خدمة والدة الزوج املقعدة.
حضور اجتماع جلنة البناء.
تدريس األبناء.
طبخ الكوسا حمشي.
متابعة عالج األطفال.
صيانة األجهزة الكهربائية.
ترتيب البيت.
دفع الفواتري.
اإلعفاف.
الطاعة.
قرار قبول خاطب البنت.
تناول حبوب مانع احلمل.

