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اٌزشث١خ اإلعال١ِخ : ٚصاسح اٌزشث١ــخ  ٚاٌزؼــٍـــــــــ١ُ                                 اٌّبدح

:..................... ِٕطمخ سأط اٌخ١ّـخ اٌزؼ١ٍّــــ١خ                                  االعُ 

:......./............. ِذسعـــخ عؼ١ذ ثٓ عج١ش اٌضب٠ٛٔخ                                 اٌشؼجخ

 

 الصف الثاني عشر -  إجابات أنشطة الطالب 

 
 األصرة أصاس المجتمع

 : السؤال األول

 ٚإٌفغ١خ االعزّبػ١خإلشجبع سغجبد إٌبط  ألٔٙب اٌٛع١ٍخ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌششػ١خ- 

 .ٚاٌغش٠ض٠خ

 . اٌٛؽ١ذح فٟ اٌٛعٛد اإلٔغبٟٔ ٌؾفع إٌٛع اٌجششٞ ٚاٌزٕبعً ألٔٙب اٌّإعغخ اٌششػ١خ- 

 

 : السؤال الثاني

 ْْ  .وزٌه  طبٌؾخ ل٠ٛخ اٌشٚاثؾ وبْ اٌّغزّغوبٔذألٔٙب اٌٍجٕخ األعبع١خ ٌٍّغزّغ فا

 .  ػ١ٍّٙب اٌغالَئثشا١ُ٘ صوش٠ب ٚ :السؤال الثالث 
 

 : الرابع السؤال

  (ؽفع إٌٛع اٌجششٞ)  - رشى١ً ٔغ١ظ اعزّبػٟ  -

 .ششػ١بًا  ئشجبع غش٠ضح اٌضٚع١ٓ - 

 .اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼفّخ ِٚىبسَ األخالق  -

 إٌغت  ؽفع -

 .رشث١خ اإلٔغبْ ٌٍم١بَ ثذٚسٖ فٟ اٌؾ١بح - 

 : السؤال الخامس

 . اٌّٛدح ٚاٌشؽّخ - ة                 . ٚؽذح األطً ٚإٌّشأ  -أ

 .االعزّبػٟ اٌزىبفً- د                     . اٌؼذي ٚاٌّغبٚاح - ط

 :السؤال السادس

 . األفشاد ٚػ١بع ٌغخ األثٕبء ٚػبدارُٙ ٚرش٠ٛٗ د٠ُٕٙ غبٌجبًا ِب ٠ىْٛ اٌزفىه األعشٞ ث١ٓ

 

 

 

 

                     

  
 آداب التعامل بيه الزوجيه 

 

 : السؤال األول

 .اٌفشً - ػذَ اٌزٛافك   - إٌىذص٠بدح- عفبف اٌؾ١بح اٌضٚع١خ 

 

 : السؤال الثاني

ْٓ خالي اٌؾىّخ -  . ٚاٌؼششح ثبٌّؼشٚف اٌزؼبْٚ ٚئظٙبس اٌّشبػش ِ

 . ؽفع األعشاس ٚؽغٓ اٌّؼبششح أٚ اٌزغش٠ؼ ثاؽغبْ- 

 . اٌّغبٚاح فٟ اٌؾمٛق ٚاٌٛاعجبد -

 

 : لسؤال الثالثا

ٌىً ِٓ اٌضٚع١ٓ ٚئفشبء األعشاس ٌٍخبسط خ١بٔخ ٌألِبٔخ  األعشاس اٌضٚع١خ أِبٔخ -

ُّ خالفبد ٚفشً ٚفؼٌؼ ٚأزٙبن ٌؾشِخ ا٢خش ِّب  .٠إدٞ ئٌٝ فمذاْ اٌضمخ ث١ّٕٙب ص

 

 : السؤال الرابع

ًَل  ًٌ ػٍٝ اإلٔغبْ أٞ ِؼبفبًا ػٍٝ ؽ١برٗ  وٍّخ عؼ ّْ اٌغىٓ ٌٍضٚعخ دخ١ أِب , رذّي ػٍٝ أ

ّْ اٌّغبوٕخ اٌضٚع١خ فطشح ِغجٛي ػ١ٍٙب إٌبط ال خٍكَل فزذي  . ٠ّىٓ ئصاٌزٙب ػٍٝ أ

 

 

 

 

 

 



 

 نتطلةانتنشسة جية  اة طنتزة بجيةر رسسة ة  اثة تنفسة ة تنيةالوتسة ة ق ارة طلة ل اكسة عصرةة:ة ة المررسةةرؤي

 

  آداب إجتماعبت وحو حياة فاضلت1صورة الىور
 

 

 : السؤال األول

                                  

 اٌّذ١ٔخاٌّى١خ 
حآ٠برٙب ؽ٠ًٛ آ٠برٙب لظ١شح  

 ٌذ ثؼذ اٌٙغشحْص اٌٙغشح ٔضٌذ لجً

"٠ب أ٠ٙب اٌز٠ٓ إِٓٛا"  اٌخطبة "٠ب أ٠ٙب إٌبط "اٌخطبة ف١ٙب   

رزؾذس ػٓ اٌزٛؽ١ذ ٚٚطف إٌبس ٚاٌغٕخ 

ِٚىبسَ األخالق ٚلظض األُِ  ٠َٚٛ اٌذ٠ٓ

 اٌغبثمخ

 رزؾذس ػٓ رفبط١ً األؽىبَ وبألعشح ٚاٌغٙبد

ٚأؽٛاي اٌّؼبػ ٚاٌؼاللبد االعزّبػ١خ ِٚؼبٍِخ 

 إٌّبفم١ٓ

 

  : السؤال الثاني

 رؾش٠ُ اٌفبؽشخ ٚاٌطشق اٌغ١ش ِششٚػخ . 

 ْذ ػٍٝ ثؼغ اٌؼمٛثبد اٌضاعشح  . ٌٍفبؽشخ ِٚشرىج١ٙب ٚأعجبثٙب ٔظَّ

 َػذَ ئثذاء اٌض٠ٕخ ٌغ١ش اٌّؾبس . 

 اٌمبدس٠ٓ ػٍٝ اٌضٚاط ٠غغ اٌجظش ٚاٌؼفـّخ ؽّش غ١ش . 

 

  : السؤال الثالث

 َِؼبششح اٌشعبي ٌٍٕغبء أؽىب . 

  ٍُآداة اٌغٍٛن فٟ اٌّغزّغ اٌّغ . 

 رؾش٠ُ اٌجغبء . 

 ٓإٌّبفم١ َُّ  . ر

 ٓرٛػ١ؼ ِب أػّذ ٖ هللا ٌٍّإ١ِٕ . 

 

 :السؤال الرابع 

 . اٌغٕغ١ٓ ٚص٠بدح اٌؼٕٛعخ ث١ٓ, رفىه األعشح ٚأزشبس اٌّفبعذ ٚاٌفبؽشخ 
 

 

 المضؤوليت الفرديت في اإلصالم

 

 

 : السؤال األول

 .ثمؼبء هللا رؼبٌٝ اٌشؽّخ ٚاٌظجش ٚاٌشػب

 

 :السؤال الثاني

 . ِب ثؼذ اٌؼًّ. * اٌؼًّ  ِب لجً: * رمغ اٌّغإ١ٌٚخ ػٍٝ ِشؽٍز١ٓ 

 .ف١ٗ ِغإ١ٌٚخ ئخالص ِٚؾبعجخ ٚأِب اٌؾذ٠ش ف١مغ فٟ ِشؽٍخ ِب ثؼذ اٌم١بَ ثبٌؼًّ ؽ١ش

 

 :السؤال الثالث: 46ص

َٙلبٌَلخٍة  "  رؼبيهللا فٟ لٌٛٗ  ِبًا ثِصغَل ْٛ ا لَل ١جُٛت ْْ رُتظِص  " أَل

 

  :السؤال الرابع

ْْ ٠ذسأ-  ْٓ ٔفغٗ إٌبس أٚالًا ف١زمّشة ئٌٝ هللا ثبٌطبػبد ِٚب أِشَل ثٗ ٚاعزٕبة اٌّؼبطٟ أ ُّ  ػ ٚاٌشجٙبد ص

ُّ األثبػذ  .رغبٖ أٍ٘ٗ ٚألبسثٗ ص

 .ٚٔظؾٙب ثّب ٠ُتشػٟ هللا اٌم١بَ ػٍٝ شإٚٔٙب ٚرٛع١ٙٙب-  

 

 : السؤال الخامس: 47ص

 . أٔذ ٚػٍّه فٟ ا١ٌّضاْ   -
  .ثّب ٠شػٟ هللا ٚاعزٕبة ِؼبط١ٗ لؼبؤٖ:اٌؼّش  -

  . ٚرغخ١شٖ ٌفبئذرٟ ٚإٌبط اٌغّذ ثزؾظ١ٍٗ ٚعؼٍٗ فٟ عج١ً هللا: اٌؼٍُ 

 . ٚاٌمٕبػخ ثٗ اٌؾشص ػٍٝ اٌؾالي ٚاعزٕبة ؽشق اٌؾشاَ: اٌّبي 

 . اٌّؾبفظخ ػٍٝ طؾزٗ ٌٍطبػبد ِٕٚفؼخ إٌبط ٚاٌّغزّغ: اٌغغُ 

 

  :السادس السؤال 

 . اٌّغإ١ٌٚخ اٌذ١ٕ٠خ أِبَ هللا ٚسعٌٛٗ  -
 . أِبَ اٌّغزّغ ٚإٌبطاالعزّبػ١خ اٌّغإ١ٌٚخ -
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 المضؤوليت الجماعيت في اإلصالم

 

 :السؤال األول

 .اٌؼٍّبء ٚأطؾبة اٌخجشح فٟ شزٝ اٌّغبالد, اٌمب١ْٔٛٔٛ  اٌّششػْٛ, ١٘ئبد اإلغبصخ اٌخ١ش٠خ 

 

 :السؤال الثاني

 . ؽفع اٌؼمٛي ِٓ اٌٙغشح. * ؽفع اٌؾمٛق اٌفىش٠خ ٌألفشاد  *

 

 :الثالث السؤال

 . ٚاٌغشلخاالخزالط اٌزشش١ذ فٟ اإلٔفبق ٚرؾم١ك األ٠ٌٛٚخ ٚاٌؼذاٌخ ث١ٓ أفشاد اٌشػ١خ ثّٕغ

 

 :السؤال الرابع: 59ص

 . اٌزظشف ؽغٓ  -  اٌّغإ١ٌٚخ رؾًّ   -  األِبٔخ   -   اٌزمٜٛ 

 

 :السؤال الخامس

ّٟ ) ٔضٌٚٗ  وٍَّف ثؼغ اٌظؾبثخ ثىزبثخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٕذ -   ) وزّبة اٌٛؽ

ْٓ أعشٜ ثذس رؼ١ٍُ اٌظؾبثخ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ  -  . فذاءًا ألٔفغُٙ ؽٍتَل ِ

 

 :السؤال السادس

 . العزشدادُ٘رٛف١ش اٌج١ئخ إٌّبعجخ  *

 . رٛف١ش اٌذػُ اٌّبدٞ ٌُٙ *

 . اٌفىش٠خ رٛف١ش األِٓ ٚاٌؾّب٠خ ٌُٙ ٌّّٚزٍىبرُٙ *

 

 :نالسؤال الثام
 ٠فشع ٌٌٍّٛٛد ِبئخ دسُ٘ , فارا رشػشع  – سػٟ هللا ػٕٗ –وبْ اٌخ١ٍفخ ػّش ثٓ اٌخطبة 

٠ؼزٕٟ ثبٌظؾبثٟ إٌبشئ  - ٚوبْ سػٟ هللا ػٕٗ -  ثٍغ ثٗ ِبئزٟ دسُ٘ , فارا ثٍغ  صادٖ  

 ٠ٚذخٍٗ ئٌٝ ِغٍظ اٌشٛسٜ ٚأػّبي اٌذٌٚخ ِغ  –سػٟ هللا ػّٕٙب - ػجذ هللا ثٓ ػجبط 

. أش١بؿ ثذس

 

 
 تزكيت الىفش إلى مقام اإلحضان

 

 

 : السؤال األول

ُْ ٠إصش ػٕذِب ٠ىْٛ اٌفىش  سال١بًا ٠ىْٛ اٌؼًّ سال١ب ؽزّبًا فٙزا اٌشعً ِٓ سلٟ فىشٖ ٚخٛفٗ ِٓ خبٌمٗ ٌ

ْْ ٠ضػضع ئسادرٗ اٌم٠ٛخ اٌشادػخ ِغ ػذَ ْٓ أ ذ فٟ عّبي اٌّشأح ِ االٌزفبد ئٌٝ  ػٕظش اٌزشغ١ت اٌّزغغِّ

 .ػٕظش اٌزش١٘ت اٌّزغّغذ فٟ ِٕظت اٌّشأح

 

 : السؤال الثاني

 .  ٚػذَ ِؼشفزٗ ثبٌؾالي ٚاٌؾشاَ ػذَ سلٟ فىشٖ-  1

 . ػؼف اإلسادح ٚاٌمذسح ٌّؾبسثخ اٌفغبد ٚاٌزغ١١ش - 2

 .ػذَ االسرمبء ثبٌمذسح ػٍٝ اإلخالص ٚاٌزمٜٛ- 3

 .ٌؼذَ ِؼشفخ هللا ِٚشالجزٗ ػذَ االسرمبء اٌفىشٞ ٚاإلسادٞ- 4

 

 : السؤال الثالث

 

 . ٠فغذ ػٍّٗ اٌظبٌؼ ثغٍٙٗ   اٌّشء              - اٌؼٍُ ٔٛس ٌٍغبً٘            - 

 . رظؼ اٌؼجبدح دْٚ ػٍُ  ال      -    اٌؼٍُ ٚاٌؼجبدح ِزىبِالْ  -
 

 : السؤال الرابع

ادِص  " - ضَل َّل ْٓ َ٘ل ِِص ةِّ أَلػُتٛرُت ثِصهَل  ًْ سَل لُت ِٓص  َٚل ١ ١َلبؽِص ِْص  (97)اٌشَّ ٚ شُت ْْ ٠َلْؾؼُت ةِّ أَل أَلػُتٛرُت ثِصهَل سَل  . اٌّإِْٕٛ "(98)َٚل

ْذسِصٞ  " - ْػ ٌِٟص طَل ةِّ اْششَل شِصٞ  (25)لَلبيَل سَل ِْ ْش ٌِٟص أَل ٠َلغِّ ًْ  (26)َٚل اْؽٍُت بِٟٔص  َٚل ْٓ ٌِصغَل ِِص حًا  ْمذَل ٌِٟص  (27)ػُت ْٛ ا لَل ٠َلْفمَلُٙٛت

 .ؽٗ(28)

ُّ إٌّٟٔٙ سشذٞ  -   ٚلٕٟ ششَّ ٔفغٟ اٌٍٙ

    اٌٍُٙ أػٕٟ ػٍٝ روشن ٚشىشن ٚؽغٓ ػجبدره    

َٓل اٌؼغض ٚاٌىغً  ُّ ئٟٔ أػٛر ثه ِ ْ , اٌٍٙ ُِّ ٚاٌؾضَل َٓل اٌٙ ْٓ غٍجخ, ِٚ عبي ٚأػٛر ثه ِ   اٌذ٠َّٓ ٚلٙش ِصاٌشِّ

ْٓ ػزاة -  َٓل اٌىفش ٚاٌفمش ِٚ ُّ ئٟٔ أػٛر ثه ِ ْٓ فزٓ اٌّؾ١ب ٚاٌّّبد, اٌمجش  اٌٍٙ  .ٚأػٛر ثه ِ

ُّ أفؼٕب ثّب ػٍّزٕب -  .ٚصدٔب ػٍّبًا ٚاٌؾّذ هلل سّة اٌؼب١ٌّٓ, ٚػٍّّٕب ِب ٠ٕفؼٕب  , اٌٍٙ

 

 


