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  الفصل الدراسي الثاني–الصف الثاني عشر    - ( 31 -27)سورة النور  - (2)واجب رقم 

 
  : لالسؤال األو

 
:-   أجب عن األسئلة التالية لها  اقرأ اآليات الكريمة التالية ثم- أ 

َ َخبِيٌر بَِما َيْصَنُعوَن  :قال هللا تعالى  وا ِمْن أَْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا فُُروَجُهْم َذلَِك أَْزَكى لَُهْم إِنَّ هللاَّ َوقُل قُل لِّْلُمْؤِمنِيَن َيُغضُّ
لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن فُُروَجُهنَّ َوََل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَى 

ُجُيوبِِهنَّ َوََل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إَِلَّ لُِبُعولَتِِهنَّ أَْو آَبائِِهنَّ أَْو آَباء ُبُعولَتِِهنَّ أَْو أَْبَنائِِهنَّ أَْو أَْبَناء ُبُعولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِي 
ْفِل الَِّذيَن لَْم  َجاِل أَِو الطِّ ابِِعيَن َغْيِر أُْولِي اْْلِْرَبِة ِمَن الرِّ إِْخَوانِِهنَّ أَْو َبنِي أََخَواتِِهنَّ أَْو نَِسائِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَْيَماُنُهنَّ أَِو التَّ

ِ َجِميًعا أَيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن  َساء َوََل َيْضِرْبَن بِأَْرُجلِِهنَّ لُِيْعلََم َما ُيْخفِيَن ِمن ِزيَنتِِهنَّ َوُتوُبوا إِلَى هللاَّ َيْظَهُروا َعلَى َعْوَراِت النِّ
 لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ 

: ضع دائرة حول اْلجابة الصحيحة في كل مما يلي - 1

 - (يغضوا)معنى  (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم): في قوله تعالى: 

 .ٌخفضوا أصواتهم.                 -  ٌكفوا النظر-  .ٌطلبوا اإلذن- 

 - (أزكى)معنى  (ذلك أزكى لهم): في قوله تعالى: 

. أطهر وأعف-                           أسوأ-  .أحسن وأفضل- 

 -(خمرهن)معنى  (وليضربن بخمرهن على جيوبهن): في قوله تعالى: 

 .غطاء الوجه للمرأة.            - غطاء البدن للمرأة-    .         غطاء الرأس للمرأة-

 -(جيوبهن)معنى  (وليضربن بخمرهن على جيوبهن): في قوله تعالى: 

 .الوجوه-                  .فتحة الصدر-         .الجٌب الذي ٌحفظ المال-

 -(غير أولي اْلربة)معنى  (أو التابعين غير أولي اْلربة): في قوله تعالى: 

 .الذٌن ال حاجة لهم بالنساء        . -   األطفال الصغار         -   .     ما ملكت أٌمانهن- 

  - (بعولتهن)معنى  (وَل يبدين زينتهن إَل لبعولتهن): في قوله تعالى: 

 .الخدم-                       .األزواج-                       .هم اآلباء- 

 -  (التدابير الوقائية للحماية من الزنى)أحد األمور التالية ليس من: 

 .نهى عن إظهار الوجه للمرأة.     - نهى النساء عن إبداء الزٌنة.   - جعل للبٌوت حرمة -

 
 :السؤال الثاني 

 
 :أمام العبارة الخطأ ()أمام العبارة الصحيحة، وإشارة  ()ضع إشارة 

 .من الزٌنة الخفٌة للمرأة الوجه والكفان   (    )

 . داللة على االستمرارٌة]ٌغضوا[ بصٌغة المضارع ]غض البصر[جاء التوجٌه اإللهً    (    )

 .نهٌت المرأة عن ضرب رجلها إلظهار صوت الحلً لعدم التشوٌش على الناس  (    )

. تحرٌم النظر إلى الحسن والجمال المحرم هو أمر خاص بمن ال زوجة له  (    )

 
 


