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 الثاني عشرالصف  -  ( 11 -1اآليات )  سورة النور -  واجب 
 

 ( إن كانت العبارة خطأ . )  ةار( إن كانت العبارة صحيحة أو إش ضع إشارة )  -1
 مجلًة واحدًة. )     ( نزل القرآن الكريم على سيدنا حممد 

 .)     ( معرفة سبب نزول اآليات ُيِعنُي على فهمها وتفسريها

 اإلنساني. )     ( تعاجل سورُة النور املشاكل االجتماعية اليت تقع بني الرجل واملرأة يف اجملتمع
 .ضيع اليت أشارت إليها سورُة النور أدب اخلطاِب مع الرسول )     ( من املوا

 سورة. 82)     ( عدد السور املّكية يف القرآن الكريم 

 نزلت سورة النور قبل اهلجرة.)     ( 

 سورة النور أنها أحكام تشريعية .يغلب على األحكام الواردة في ( )      
 

 علل ما يلي :     -2
 الرأفة والرحمة ، لكن جاء األمر في أحوال الزناة بالشدة والغلظة .  األصل في اإلسالم –أ 

................................................................................................................................. 
 تقديم الزانية على الزاني . –ب 

.................................................................................................................................. 
  )) إقامة حدٍّ من حدود اهلل خرٌي من مطر أربعني ليلة يف بالد اهلل عز وجل (( قال رسول اهلل  –ج 

................................................................................................................................... 
 حكم القذف يعمُّ املرأة والرجل . فبم تعلل ختصيص النساء بالذكر ؟ -د

.................................................................................................................................. 
 ضع املصطلح املناسب لكل مما يأتي يف موضعه الصحيح :  -3

 

 (     -القذف الخاص    -القذف العام   -السورة    -)  الفاسقون    

 

 اتهام النساء املؤمنات بالزنا، دون دليل أو شهود ...........................  

 عليه بالبسملة ، وقد وردت برتتيب معني جممع تبتدئقرآنية أقلها ثالث ، جمموعة من اآليات ال ..........................

 . اتهام األزواج بالزنا.........................  .
 

ال تَ ْقبَ ُلوا ََلُْم َشَهاَدًة أََبًدا َوالَِّذيَن يَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُُثَّ َلَْ ََيْتُوا ِِبَْربَ َعِة ُشَهَداَء فَاْجِلُدوُهْم ََثَاِننَي َجْلَدًة وَ )) قال اهلل تعاىل :  -4
َ َغُفوٌر َرِحيٌم)4َوأُْولَِئَك ُهْم اْلَفاِسُقوَن)   ( 5(ِإال الَِّذيَن ََتبُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ اَّللَّ

 حدد نوع القذف الواردة يف اآلية الكرمية من النص السابق :  
.................................................................................................................................. 

 


