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   الثاني عشرالصف  -   (  11 – 1اآليات )  سورة النور درس   2واجب 
 جب عن األسئلة التالية هلا :تدبر اآليات الكرمية ثمَّ استنتج و أ

اِدقِيَن)قال هللا تعالى : )) َوالَِّذيَن يَْرُموَن أَْزَواَجُهْم َولَْم يَُكْن لَُهْم ُشَهدَاُء إاِل أَنفُُسُهْم فََشَهادَةُ أََحِدِهمْ  ِ إِنَُُّ لَِمْن الََّّ ٍ  َِاَّلَّ ُُ َشَهادَا (َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ 6 أَْرََ
ِ عَ  ُِ إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذَِيَن)لَْعنَةَ اَّلَّ ِ إِنَُُّ لَِمْن اْلَكاِذَِيَن)7لَْي ٍ  َِاَّلَّ َُ َشَهادَا ِ َعلَْيَها إِْن 8(َويَدَْرُؤا َعْنَها اْلعَذَاَب أَْن تَْشَهدَ أَْرََ (َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب اَّلَّ

اِدقِيَن) ِ َعلَْيُكمْ 9َكاَن ِمَن الََّّ اٌب َحِكيٌم) (َولَْوال فَْضُل اَّلَّ َ تَوَّ   (.01َوَرْحَمتُُُ َوأَنَّ اَّلَّ

 ما الفرق بني القذف العام والقذف اخلاص من حيث املعنى ؟ _ 1
 ............................القذف العام : ....................................................................

 ...........................................................................القذف الخاص : ..................

  ـ اكتب اجلمل يف اآلية الكرمية من النص السابق تدلُّ على القذف اخلاص ؟ 2

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

 قوبة الشرعية للحالة اآلتية : الَعَن رجل زوجته فأقرت مبا شهد عليها .حدد الع _ 3
 الجلد والتغريب . -  التغريب. -     الجلد . -   الرجم. -   

 ما احلكم الشرعي للمرأة اليت قد الَعَنَها زوجها بالنسبة له من حيث الزواج بها ؟ _ 4
................................................................................................................ 

 علل ما يأتي: _ 5
 لم تشترط الشريعة اإلسالمية إحضار شهود في حالة القذف المتبادل بين الزوجين. -

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

 هل هذه اآليات مكية أم مدنية ؟ _6

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

 _ . فسِّر إجابتك 

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

 تدبر اآليات الكرمية  ثمَّ أجب عن األسئلة التالية هلا :  
ٍِ ثُمَّ لَْم يَأْتُوا َِأَْرََعَِة ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن َجْلدَةً َوال تَْقََ )) قال هللا تعالى :  ادَةً أَََدًا َوأُْولَئَِك ُهْم لُوا لَُهْم َشهَ َوالَِّذيَن يَْرُموَن اْلُمْحََّنَا

َ َغفُوٌر َرِحيٌم)4اْلفَاِسقُوَن)  (  5(إاِل الَِّذيَن تَاَُوا ِمْن ََْعِد ذَِلَك َوأََّْلَُحوا فَإِنَّ اَّلَّ
 نوع القذف الواردة في اآلية الكريمة من النص الساَق :  حدد -0

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

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ملقدمة السؤال : – 2
 العنوان المناسب  للقذف : -أ 
 إعالن  -إشاعة                         -نَأ                    -خَر                       -

 العقوَة المقررة للقذف :  –ب 
 جميُ ما سَق.   -دينية                     -َدنية                    -             جسدية       -
  

 حكم القذف يعمُّ املرأة والرجل . فبم تعلل ختصيص النساء بالذكر ؟ – 3
.......................................................................................................... 

 ملاذا ،يف تقديرك تقبل شهادة شخص ُجلد يف حد الزنا ، وال تقبل شهادة آخر جلد يف حد القذف ؟  – 4
........................................................................................................... 

 على مرتكب عقوبة القذف .علل ما يأتي : * شّددت الشريعة اإلسالمية العقوبة  – 5
.................................................................................................. ......... 

 حدد من اآلية  ما يفيد املعين التالي : - 6
  . ٍالتوَة النَّوحة تجبُّ الذنوب مهما عظم 

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


