
 قراءة وظیفیة :المكون

 قصة ھود علیھ السالم

.I أنشطة الفھم واإلكتساب: 
 تأطیر النص.1  

 . النص عبارة عن آیات قرآنیة مقتطفة من سورة األعراف : أ. نوعیة النص    
 . آیات من الذكر الحكیم : ب. مصدر النص    

ھو كالم هللا عز وجل المنزل على رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص، ویسمى أیضا الفرقان، النور، الھدى... وھو  : ج. تعریف القرآن الكریم    
شریعة المسلمین تتناول آیاتھ العقائد والمعامالت. نزل أغلبھ في مكة وضواحیھا، وبعضھ في المدینة. یبلغ عدد سوره 114 و 

 .یضم 60 حزبا
سورة مكیة، ترتیبھا القرآني السابع بعد سورة األنعام، وقبل سورة األنفال. یبلغ عدد آیاتھا  : د. تعریف سورة األعراف    

 .206 آیة، وھي سورة تستحضر قصص األنبیاء للعظة واالعتبار وُختمت بسجدة
 فھم النص .2

 أ. الشرح اللغوي    
 . المأل : أشراف القوم وسادتھم            

  رجس : عذاب وسخط            
  ینذركم : ینبھكم ویحذركم            

 .نذر : ندع ونترك            
 : ب.الفكرة العامة    

 .دعوة نبي هللا ھود علیھ السالم قومھ الى توحید هللا وعبادتھ، وبیان مصیر المسلمین والكافرین
 تحلیل النص  3.

 : أ. تقسیم النص إلى فقرات    
 . من اآلیة 65 إلى اآلیة 68 -        
 . من اآلیة 69 إلى اآلیة 70 -        
 . من اآلیة 71 إلى اآلیة 72 -        

 : ب. األفكار األساسیة    
 . طلب ھود علیھ السالم عبادة هللا وحده ال شریك لھ، واتھامھم لھ بالسفاھة والكذب .1       

 .تقدیم ھود علیھ السالم حججا لقومھ عاد إلقناعھم بصدق نبوتھ، وإصرارھم على كفرھم .2       
 .بیان هللا عز وجل المصیر الذي آل الیھ الكافرون من قوم عاد، وعاقبة ( جزاء ) المؤمنین.3       

 : امأل الجدول اآلتي بما یناسبھ .ج    
 

 جزاء من خالفھ  جزاء من اتبعھ ما حدث لھود مع عاد القصة

 
 قصة ھود

 علیھ السالم

 
 دعوة ھود قومھ عاد

 إلى عبادة هللا وتنزیھھ
 عن الشرك

 
 الجزاء العظیم
 والنجاة برحمة
 من هللا تعالى

 
السخط والعذاب في الدنیا و 

 اآلخرة
 : استخرج من اآلیات الكریمة أسلوبین للنداء، مبینا مكوناتھما على النحو اآلتي .د  

 

 موضوع النداء المنادى المنادي أداة النداء

 عبادة هللا قوم عاد ھود علیھ السالم یا :األسلوب األول

 قوم عاد ھود علیھ السالم یا :األسلوب الثاني
 إقناعھم بصدق نبوتھ

 ونفي السفاھة عنھ
 تركیب النص .4

تستحضر العدید من سور القرآن قصص األنبیاء والمرسلین للموعظة واالعتبار، ومن أجل استخالص بعض الدروس و القیم 
المستفادة من القصة. وقصة ھود علیھ السالم واحدة من ھذه القصص، وتعتبر نموذجا قویا لما یواجھھ الرسل واألنبیاء خالل 

 .دعوة قوم إلى عبادة هللا وتوحیده، و ترك األصنام التي ال تضر وال تنفع. وذكر مصیر كل من المؤمنین والكافرین
 .وهللا أعلم

 


	قصة هود عليه السلام

