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الوحدة الوحدة 
 الثانية الثانية

التعريف ب�سورة مرميالتعريف ب�سورة مرمي
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�صارك يف �لدر�س.4��صم �ل�صورة.1

�أكمل خريطة �ملفاهيم.5زمن نزول �ل�صورة.2

�لتقومي.6مو�صوعات �ل�صورة.3

عناصر الوحدة:عناصر الوحدة:

يتوقع من الطالب يف نهاية هذه الوحدة:
اأن يتعرف على ا�ضم ال�ضورة وزمن نزولها. ١

٢ اأن ي�ضتنتج اأهم مو�ضوعات ال�ضورة.
اأن ي�ضتنتج بع�س اأوجه الإعجاز يف ال�ضورة. ٣

أهداف الوحدة:أهداف الوحدة:

https://hulul.online/
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تناولت �ل�صورة عدًد� من �ملو�صوعات، �أهمها ما ياأتي:

اأرقام املو�ضوعرقم
الآيات

١ ـ ١١ق�صة زكريا  وطلبه �لولد، وما جعله �لله له من �لآية يف ذلك. ١

١٦ ـ ٤٠ق�صة مرمي وولدتها لعي�صى  وكالمه وهو يف �ملهد. ٢

٤١ ـ ٥٨ذكر خرب عدد من �لأنبياء و�لر�صل  ب�صيء من �لخت�صار. 3
٦٠ ـ ٦3بيان ما �أعده �لله تعالى لأهل �لإميان و�لتوبة و�لعمل �ل�صالح. ٤

بعد ٥ يزوره  �أن  من جربيل   �لنبي   طلب  �لآيات حني  من  نزل  ما 
٦٤ ـ ٦٥�حتبا�صه عنه مدة. 

٦٦ ـ ٧٢�لرد على منكري �لبعث، وذكر ورود �لنا�س على �لنار. ٦

التعريف ب�سورة مرمي

الوحدةالوحدة
22

الدر�سالدر�س
44

اسم السورة

زمن نزولها

�صورة مرمي.

نزلت �صورة مرمي قبل هجرة �لنبي  �إلى �ملدينة، ولذ� تعد �ل�صورة من �ل�صور 
�ملكية. 

موضوعات السورة :

https://hulul.online/
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اأرقام املو�ضوعرقم
الآيات

مقارنة بني حال �ملوؤمنني وحال غريهم.. ٧١
٧3 ـ ٧٦تنزيه �لله عن �تخاذ �لولد.. ٢

٧٧ ـ ٩٥ذكر بع�س معتقد�ت �لكفار �لباطلة وما �أعده �لله لهم يف �لد�ر �لآخرة. ٨

٩
بيان ما جعله �لله تعالى لأهل �لإميان و�لعمل �ل�صالح. 

ح ما جعله �لله تعالى لهم. ر�جع �لآية: وو�صّ
........................................................................

٩٦

١٠
بيان حكمة من حكم �لله تعالى يف تنزيل �لقر�آن �لكرمي.

  ر�جع �لآية: و�ذكر هذه �حلكمة.
........................................................................

٩٧

�لطالب؛  �أيها  تركناها لك  �ل�صورة، وهناك مو�صوعات  تناولتها  �لتي  �ملو�صوعات  بع�س  �أعاله  ما ذكر 
لتقوم با�صتخر�جها و�لتعبري عنها باأ�صلوبك، وذلك يف �جلدول �لتايل: 

اأرقام الآياتاملو�ضوعرقم
1١٢-١٥

2٥٩

شارك في الدرس :

سیجعل لھم الرحمن محبة ومودة في قلوب عباده 

تبشیر المتقین من أتباع الرسول وتخوف بھ المكذبین
شدیدي الخصومة بالباطل 

إعطاء هللا الحكمة لیحیى علیھ السالم من خالل فھم التوراة والعمل بھا وھو 
صغیر السن  

الوعید ألتباع المنعم علیھم تركوا الصالة وأركانھا وواجباتھا واتبعوا 
شھواتھموحذرھم هللا فسوف یلقون شراً وضالالً وخیبةً في جھنم 

https://hulul.online/
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اأ�سماء الأنبياء 
املذكورين يف 

�سورة مرمي

زكــريا

اآدم

أكمل خريطة المفاهيم :

یحیى علیھ 
السالم 

عیسى علیھ 
السالم

إبراھیم 
علیھ السالم

إسحاق 
علیھ السالم

یعقوب علیھ 
السالم

نوح علیھ 
السالم

إدریس علیھ 
السالم

إسماعیل علیھ 
السالم

ھارون علیھ 
السالم

موسى 
علیھ السالم

https://hulul.online/
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؟؟التقويمالتقويم
�س1: اأكمل: 

اأ ـ تعد �ضورة مريم من ال�ضور ..................................................................... . 
ب ـ تحدثت الآيات من 1 اإلى 11 عن ....................................................................................
.......................................................................................................................................................

�س2: ذكر الله تعالى في الآية رقم )58( من �ضورة مريم اأ�ضماء اأربعة من الأنبياء، اذكرهم. 
�س3: ا�ضتخرج من �ضورة مريم الآية التي فيها الرد على منكري البعث. 

المكیة

زكریا علیھ السالم

آدم - نوح - ابراھیم 
إسرائیل ( یعقوب ) 

أوال یذكر اإلنسان أنا خلقناه من قبل ولم یك شیئاً (٦۷) فوربك لنحشرنھم 
ً والشیاطین ثم لنحضرنھم حول جھنم جثیا

https://hulul.online/



