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  :الوضعية املش�لة
���� ��ا���ن ��رة ا����، ا������ ّ� وَْ��ٌ ﴿: �� ���� �����“ ا����”�� ���� ����� أ��� و��� و �� َ إ� ْن �ُ� إ�

ُ َ��ِ��ُ ا�ْ�ُ�َى ۩ �ُ��َ� �َ� �ّ �� ���� ا����م ����� : ، ���ل أ���﴾�َ� �� ��� . و������ ا���آن ملسو هيلع هللا ىلصا���� �� ��ول ���

أن ا���� ��ع : ����� ا���� ����. و�� ���� ملسو هيلع هللا ىلصأن ا���� إ��� �� ����ع ا�����م ا��� ��ن ���� ��� ا���� : أ��ب ���

  . �� ا������ وا����ن

 :تحديد �ش�الية
 ا�����ل ا����وح �� ا������؟ �� �� 

اقف  :تحديد املو
 رأ��� �� ���م أ���؟ �� 

 و�� �����ن �� ��� �� ا��أي؟ 

 و�� ��ن ���� ����� �� و��� ���ه؟   

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراس��ا
I – توثيق النصوص والتعر�ف ��ا:  

 :التعر�ف �سورة النجم - 1

، “��رة ا�����ص”�� ا����� ا�����، ���� ���  53آ��، �������  ����62، و��د آ�����  :��رة ا����

 ملسو هيلع هللا ىلص��ور ���ر ا���رة ��ل ����ع ا������ �� إ��ر�� ا���م، و����ع ا�����ن ������ وا����ر و��ق ا����ل 

  .وا������ و��رة ا���

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .��� ������ إذا ���: وا���� إذا ��ى -

 .�� ��د �� ا���: �� �� -

 .ملسو هيلع هللا ىلص���� ر��ل ا���  :������ -

�عر�فھ وصوره :الو��  
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�� ا��� وزاغ ���: �� ��ى -  .�� ��ك ��

�� ���� ا����م: ���� ا���ى - ���.  

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

  ا����م ملسو هيلع هللا ىلصإ��� �� و�� �� ا��� ����� أ��ل ��� ����  ا���آن����� ا��� ����� أن ���� ��   .��ا��� ���

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I – الو�� وداللتھ �� �ستعمال القرآ�ي:  

  :الو�� �عر�ف - 1

�� ا����، ��� ���� ���  ا�����م�� : ��� :ا����  إ��وا������ وا����م ا���� ا�����  وا�����م ا����رةا���

��  أ����ءها���  إ���م �� :وا������. ا����   .��ون وا��� أو���ب ��ا���  أو��  ��ع  إ���������  أن��� ��

  :دالالت الو�� �� �ستعمال القرآ�ي – 2

 ا���� وا�����ء ���� ��� ��� ��ء إ�� ����، ��ل ����� :ا����رة ا��� ﴿�َ�َ�ََج ��� �َ�ْ�ِ�ِ �َِ� ا����اب : �����ء ز��

ن َ��ُِّ��اْ �ُ�ْ�َةً  �َْ��ِْ� أ�   .11: ��رة ����، ا����. وَ�َِ��ّ�ً﴾��و�� إ�

 ْرِ��ِ��ِ : ������ ��م ����، ��ل ����� :������ن��ي ا�� ا�����م ْن أ� مِّ �ُ��َ� أ� �َ� أ� ْوَ��ْ�َ� إ� ��رة . ﴾﴿وَأ�

 .7: ا����، ا����

 ِن ﴿ :، ��ل ����������� إ�� ا���� :ا�����م ا�����ي �����ان �ِْ� أ� �ّ �َ� ا�� َ� إ� �ّ �َ ْو�َ� ر �ِ�ِي �َِ� اْ��ِ�َ�ِل �ُ�ُ��ً� وَأ� اّ��

� �َ�ْ�ُِ��نَ  �ّ َ��ِ وَ�ِ�  .68: ��رة ا����، ا����. ﴾وَ�َِ� ا�ّ��

 ل ����� :�� ����� ا��� ����� إ�� ������� �� أ�� ������ه��: ﴿ �َ�ِ��ّ �ِّ� �َ�َ�ُْ� �َ�َ�ِّ�ُ�اْ ا� �َ� ا�ْ�َ���ِ�َ�ِ أ� َ� إ� �ّ �َ ْذ �ُ�ِ�� ر إ�

 ْ  .12: ���ل، ا������رة ا��. ﴾آ�َ�ُ�ا

 ا��� �� ���س أو���ءه ��� ْو�ِ�َ��ِ�ِْ� �ِ�ُ�َ�دِ�ُ��ُ�ْ ﴿ :��ل ����� :و���� ا�����ن و�� �َ� أ� �َ��ِ��َ �َ�ُ�ُ��نَ إ� ّن� ا�ّ�� . ﴾وَ��

 .121: ، ا����ا�����م��رة 

  ���� ل ����� :وا���إ���ر و����م ا��� ����� �� ا���ر �� أ����ءه ور�� �����ا�� وا���� ��ا��� ��� أو��: ﴿ 

 ِ �ِ�ِّ��َ �ِ� �َ�ْ�ِه �ّ �َ� �ُ�ٍح وَا�� ْوَ��ْ�َ� إ� �َ�َْ� َ��َ� أ� ْوَ��ْ�َ� إ� � أ� �ّ �  .163: ��رة ا����ء، ا����. ﴾إ�

II –  الو�� وصورهأنواع:  

  :أنواع الو�� وطرقھ – 1

 ا����� إ��� أ��  ،و�� أن ���ف ا��� �� و�� �� ��� ا����� إ��� �� أراد ������ :ا���� ا����د ���� ����

ّ� وَْ��ً�﴿ :��ل ������� ��� ا���،  �� �ُ إ� �ّ ن �ُ�َ�ِّ�َ�ُ ا��  .51: ��رة ا���رى، ا����. ﴾وَ�َ� �َ�نَ �ِ�َ�َ�ٍ أ�

 ا��ات، :ا������ �� وراء ���ب ��  :��ل �����، ������ ا��� ����� ���� ا����مأن ���� ا����م دون رؤ

﴿ ُ� �ّ �َ ا�� �ّ  .164: ��رة ا����ء، ا����. ﴾�ُ��َ� �َْ��ِ��ً�وَ�َ�

 ا����م و�� :ا���� ا���� ���� ��  :��ل �����، ��ع �� أ��� أ��اع ا���� وأ�����و��ا ا� ،ا���� ��ا��� ���

ْذ�ِ�ِ �َ� �َ�َ�ء﴿ ْو �ُ�ِْ�َ� رَُ���� �َ�ُ�ِ��َ �ِ��  .51: ��رة ا���رى، ا����. ﴾أ�
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ْو �ِ� وَرَاء ﴿: ����رة �� ���� ����� و��ه ا����اع ا����ث �� ا���� ّ� وَْ��ً� أ� �� �ُ إ� �ّ ن �ُ�َ�ِّ�َ�ُ ا�� وَ�َ� �َ�نَ �ِ�َ�َ�ٍ أ�

 ٌ ���َِ� � ّ�ِ�َ� ُ� �ّ � ْذ�ِ�ِ �َ� �َ�َ�ء إ� ْو �ُ�ِْ�َ� رَُ���� �َ�ُ�ِ��َ �ِ��  .48 :ا���� ،��رة ا���رى .﴾ِ��َ�ٍب أ�

  :صور نزول الو�� ع�� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص - 2

 ا���د�� ��  .ملسو هيلع هللا ىلصو�� أو�� ��ا��ت ا���� إ�� ر��ل ا���  :ا��ؤ

 أراد أن ����� �� ملسو هيلع هللا ىلصو�� �� ���ف �� ا��� ����� �� ��� ر����  :ا���� �� ا��وع ���. 

  ا����م �� ��ر�� ا������� �ء�� ����  �� ���. 

  ا����م إ�� ر��ل ا���  �ء�� ���� ��  .����� �� ��� ����� ا���س ملسو هيلع هللا ىلص���

  ء���  ���� ��   .�� ��رة ر�� ��اه ا������ ملسو هيلع هللا ىلصإ�� ر��ل ا��� ا����م ���

 :ست�تاج� 
�َ�َْ�ُ� �ِ��ُْ� «: ����� ���� ا����م ،ملسو هيلع هللا ىلص��ب ا������م وا����� ������ ا������ �� ���ب ا��� و��� ر���� 

َ�َب ا��َّ�ِ وَُ��َّ�َ  �ِ� �َ�ِ�ِ� ْ�ُ��َّْ�َ�َ �ِْ� �َْ� �َِ��ُّ�ا �َ� � َ��ْ ِ أ�   .»ملسو هيلع هللا ىلص �َ�ِ�ِّ�
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