آيات من سورة النور

قال تعالى (( يأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثالث
مرات من قبل صالة الفرج وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صالة العشاء ثالث عورات لكم ليس
عليكم وال عليهم جناح بعدىن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين اهلل لكم اآليات واهلل عليم
حكيم وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين اهلل لكم آياتو واهلل
عليم حكيم * والقواعد من النساء الالتي ال يرجون نكاحا فيس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات
بزينة وأن يستعففن خير لهن واهلل سميع عليم ))

الفهم واالستيعاب :
 -1حدد الغاية السامية من اآليات الكريمة :
 بناء جمتمع مسلم ملتزم باإلسالم ومنها ادأب اإلسالم . -2قسم النص الي وحدات موضوعية  ,مبينا مضمون كل وحدة :
اآلية " : 85
 حتدد اآلية الكرمية أوقات االستئذان قبل الدخول .اآلية " : 85
 حتدد اآلية الكرمية ضرورة استئذان الشاب البالغ احللم يف مجيع األوقات .( آيات من سورة النور ) الصف احلادي عشر
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اآلية : 06
 تبيح اآلية الكرمية للنساء املقعدات العاجزات ان يتخففن من بعض الثياب من غري تربجوال زينة .
 -3اذكر االدب الذي وجو اليو النص  ,محددا المعنيين بو .
 االستئذان يف أوقات معينو  ,وعدم الدخول من ىذا االستئذان . املعنيون بو  :ملك اليمني  ,واألطفال الذين مل يبلغوا احللم  .األطفال الذين بلغوا احللم.
 -4علل  .تخصص أوقات االستئذان والمعنيين بو دون غيرىم .
 ختصيص أوقات االستئذان ألنو األوقات اليت يغلب على االنسان التخفيف من ثيابو . ختصيص املعنيني  :الهنم ممن يعتادون الدخول يف مجيع األوقات -5وضح أىمية االدب الذي وجو الية النص للفرد والمجتمع .
 أمهيتو للفرد :حيافظ على خصوصيتو ومينحو اهلدوء والسكينة والراحة .
 أمهيتو للمجتمع : رقي اجملتمع وترابط افراده وانتشار االخالق والعيش يف سالم وامن واستقرار .( آيات من سورة النور ) الصف احلادي عشر
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 -6تخصيص المجتمع المؤمن دون غيره بتلك االحكام .
 الن اجملتمع املؤمن ىو من يستجيب ألوامر اهلل . الن ىذه االحكام ال تناسب اال املؤمن . -7استنبط سبب تخفيف القواعد من النساء ثيابهن  .وضابط ىذه االباحة .
سبب التخفيف  :الن ىؤالء القواعد اجتازوا العمر وانعدمت الرغبة فيهن .
ضابط ىذه االباحة  :البعد عن التربج بالزينة .
 -8بين المقصود من كل تعبير مما يأتي :
أ-

وحني تضعون ثيابكم من الظهرية .

 يقصد القائلة وسط النهار .ب -ثالث عورات .
 أي ثالث أوقات دتثل لكم خصوصية .ت -ليس عليكم جناح وال عليهم جناح بعدىن .
 أي ال حرج وال ذنب يف دخول املماليك او األطفال يف غري ىذه األوقات .ث -طوافون عليكم بعضكم على بعض .
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 أي يرتددون عليكم يف قضاء اشغالكم وحوائجكم .ج -القواعد من النساء .
 العجائز الذين ال شهوة هلن وال رغبة هلن يف النكاح .ح -واهلل عليم حكيم .
 -أي ان اهلل تعاىل احمليط بالواجبات واملستحبات واملمكنات واملستحيالت .

الثروة اللغوية :
المترادف :
 جناح  :امث
 نكاحا  :زواجا
 متربجات  :مظهرات
المفرد والجمع :
 ثياب  :ثوب
 القواعد  :القاعد
 النساء  :املراه
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التصريف  ( :أذن )
 عندما يسمع املؤمن املؤذن يذىب للصالة .
 علينا االستئذان قبل دخول البيوت .
 املؤذنون أطول الناس اعناقا يوم القيامة .
 االذن ىو عضو السمع يف االنسان .
ضبط البنية ( حلم )
 احللم خلق عظيم جيب التحلي بو .
 على األطفال االستئذان عند بلوغ احللم .
 احللم يف املنام قد يتحقق يف الواقع .
المعنى السياقي  ( :بان )
 بان الرجل عن زوجتو  .انفصل
 بان الرجل من فتاة احبها  .تزوج
 بان الرجل عن موطنو .رحل
 بان القمر يف السماء .ظهر
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