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 النوافل 
 صالة الجمعة 
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 .العمل: شرفه / إتقانه / جزاؤه .2

 التآخي .3
 التعفف عن مساوئ األخالق .4

 مضار مساوئ األخالق .5

 االعتدال .6

 .احترام متاع الغير .7

 المحافظة على الوعد. 8

 ترابط األجيال. 9

 التقارب البشري. 11

 احترام العقائد. 11

 ألمانة. ا12

 افظة على الثروة البيئيةمح. ال13

 



 

 

 الهدي القرآني
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 صـــدق هللا الـــعـــظـــيـــم

 



 :  المضمون

 .التأكيد على وقوع البعث بذكر أمور تقع قبله وأخرى بعده 

 .تأدية جبريل لألمانة 

 .التنويه بشأن القرآن وفي ذلك تأكيد آخر عما جاء به ومن ضمنه اإلخبار عن البعث 

  دالئل قدرة هللا من خالل االنقالب الكوني 

 .صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 .خضوع مشيئة العبد للمشيئة اإللهية 

 

 : المعنى اإلجمالي
 

 تعالج سورة التكوير حقيقتين من حقائق العقيدة اإلسالمية وهما :   

 حقيقة القيامة

 حقيقة الوحي المحمدي

 

 :المغزى األخالقي 
 

 بعث من دالئل قدرة هللا وعدلهالقيامة وال. 

 م على الرسوليقوى إيمان اإلنسان إذا صدق أن القرآن كالم هللا نزل به جبريل عليه السال 

   على اإلنسان اإليمان بصدق الرسالة المحمدية وتنزيه الرسول صلى هللا عليه وسلم عن

 كل صفة ال تليق به.

 

 :  92أسباب نزول اآلية 

 

قال أبو جهل  : ذلك إلينا ، إن شئنا استقمنا ، وإن شئنا   منكم أن يستقيم "" لمن شاء لما أنزلت 

 أن يشاء هللا رب العالمين " ما تشاؤون إلا و لم نستقم ، فأنزل هللا "

 

 



 

 التمارين : 
 اآليات المناسبة للمعاني التالية :  اكتب/1

 التنويه بشأن القرآن. عدل هللا مظاهر عظمة هللا في السورة
............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

............................................ 

 

 /عدد الصفات التي وصف بها هللا الرسول صلى هللا عليه وسلم2

............................................................................................................. 
 

 :أكتب اآليات المشيرة إلى/ 3

 ........................................................................ بانفي أن يكون القرآن كذ

 ........................................................................ أن القرآن عظة وتذكير إثبات

 

 29إلى  22من  م/  هذه اآليات من سورة التكوير : رتبها بتكميل األرقا1

 حبكم بمجنونوما صا ...

 وما هو بقول شيطان رجيم ...

 لمن شاء منكم أن يستقيم ...

 فأين تذهبون ...

 إن هو إال ذكر للعالمين  ...

 ولقد رآه باألفق المبين ...

 وما هو على الغيب بضنين ...

 وما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العالمين . ...
 

 لكريم ./ ما هي اآلية التي تتحدث عن القرآن ا2

............................................................................................................. 
 

 (  أمام كل آية تدل على قدرة هللا :    xضع عالمة )  /5

  وذا الجبال سيرت

  إنه لقول رسول كريم

  وإذا السماء كشطت

  رتوإذا الجحيم سع  

  ن يستقيماء منكم ألمن ش

 

 . أكمل تعالج سورة التكوير حقيقتين من حقائق العقيدة اإلسالمية وهما :   6    



  .............................................   ............................................                 

 التكويرسورة  
 12إلى  1اآليات من  

  :اإلجماليالمعنى 
 

 دالئل عظمة هللا من خالل االنقالب الكوني 

 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
َرْت )  أزيل ضياؤها أو لفت وطويت  (1إَِذا الشَّْمُس ُكوِّ

 تناثرت وتساقطت (9َوإَِذا النُُّجوُم انَكَدَرْت )

 بثاذهب بها عن وجه األرض فصارت هباء من (3َوإَِذا اْلِجبَاُل ُسيَِّرْت )

 النوق الحوامل أهملت بال راع من شدة الهول (2َوإَِذا اْلِعَشاُر ُعطِّلَْت )

 جمعت بعد البعث ليقتص لبعض من بعض  (5َوإَِذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )

َرْت )  أوقدت فصارت نارا مضطرمة (4َوإَِذا اْلبَِحاُر ُسجِّ

َجْت )  قرنت كل نفس بجسدها (7َوإَِذا النُّفُوُس ُزوِّ

 البنت المدفونة حية تحت التراب (8َوإَِذا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت )

 قتلت بال ذنب (2بِأَيِّ َذْنٍب قُتِلَْت )

ُحُف نُِشَرْت )  صحف األعمال فرقت بين أصحابها (14َوإَِذا الصُّ

َماُء ُكِشطَْت )  نزعت فطويت كما ينزع الجلد من الشاة  (11َوإَِذا السَّ

 أوقدت وهيجت نارها  (19ِحيُم ُسعَِّرْت )َوإَِذا اْلجَ 

 قربت وأدنيت من المتقين (13َوإَِذا اْلَجنَّةُ أُْزلِفَْت )

 ما عملت من خير أو شر (12َعلَِمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت )

 



 

  التمارين :
 

   (12ْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت )َعلِمَ  ( 13( َوإَِذا اْلَجنَّةُ أُْزلِفَْت )19َوإَِذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت ) اآليات:

 فهل هي دالة أيضا على عدل هللا ؟ كيف ذلك ؟ ة هللا على إعداد الجنة والنار .دالة على قدر

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 أكمل اآليات التالية بالكلمات الناقصة لتستدل عل مظاهر يوم القيامة :/ 2

يَِّرْت ) ................( َوإَِذا 2) ............................( َوإَِذا 1) ...................إَِذا الشَّْمس   ( 3س 

 ................( َوإَِذا اْلبَِحار  5) ................................( َوإَِذا 4) ..................َوإَِذا اْلِعَشار  

 .(7) ..................( َوإَِذا النُّف وس  6)

 استشهد باآليات التي تتحدث عن : /3

 عمالنشر كتب األ أجسادهاعودة األرواح إلى 

............................................ 
........................................... 
............................................ 

........................................... 
........................................... 

........................................... 
 

 / ما كان مصير الفتيات في العصر الجاهلي ) قبل مجيء اإلسالم (4

...................................................................................... 
 ما هي اآلية التي تدعم جوابك ؟

...................................................................................... 
 :  14وأكمل اآلية  13إلى  8/ أرتب اآليات من 5

وَدة  وإذا   . وإذا الصحف نشرت . سئلت اْلَمْوء 

 14 ........................... . وإذا الجحيم سعرت

 . ماء كشطتوإذا الس   . لتــتــبأي ذنب ق

   . وإذا الجنة أزلفت

 

 / اربط كل آية بمعناها :6



 وإذا الشمس كورت 
 وإذا البحار سجرت 
 وإذا النفوس زوجت 
 وإذا السماء كشطت 

 o ملئت وفاضت فسارت بحرا واحدا 
o ذهب ضوؤها 
o نزعت من مكانها 
o عادت الروح إلى أجسادها 

 

 التكوير  
 95إلى  15اآليات من 

 المعنى اإلجمالي :

  صدق ما جاء به القرآن 

 صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 ل عليه السالمصفات جبري 

 

 الشرح : 

 

 الشرح اآليات
 (15أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس )ال فَ 

قسم بالكواكب السي ارة تخنس نهارا فتختفي عن 

 البصر عل الرغم من أنها فوق األفق.

 (14اْلَجَواِر اْلُكنَِّس )
النجوم التي تظهر ليال وتجري في السماء ثم تكنس 

 وتستتر في مغيبها تحت األفق.

 أقبل ظالمه وأدبر (17ْيِل إَِذا َعْسَعَس )َواللَّ 

ْبِح إَِذا تَنَفََّس )  أقبل وأضاء وامتد حتى يصير نهارا بينا  (18َوالصُّ

 جبريل عليه السالم نقال عن ربه (12إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكيٍن )  رفصاحب قدر ومكانه رفيعة وش (94ِذي قُوَّ

 ثم : هناك في المأل األعلى (91ُمطَاٍع ثَمَّ أَِميٍن )

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم (99َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن )

محمد صلى هللا عليه وسلم سيدنا رأى الرسول  (93َولَقَْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِيِن )



 جبريل بصورته الخلقية وهو في  األفق.

 بمتهم ، ببخيل فيقصر في تبليغه (92َعلَى اْلَغْيِب بَِضنِيٍن )َوَما هَُو 

 القرآن كالم هللا  بلغه جبريل إلى محمد  (95َوَما هَُو بِقَْوِل َشْيطَاٍن َرِجيٍم )

 

 : التمارين 
 

 أشطب الخطأ في ما يلي : / 1

 السابقةألنه أخبر بأحوال األمم                                                

  ألن الذي أنزله على محمد ملك أمين  صادق                    القرآن 

 ألنه يشبه الشعر                                               

 .ألنه كالم هللا                                               

 

 :اب أو خطأ جاء في القرآن األخبار التالية . أكتب أمام كل منها صو/ 2

 تقوم الساعة فيختل نظام الكون 

 يبعث الناس أحياء بعد قيام الساعة 

 يجازى الناس حسب أعمالهم 

 يثابون بالجنة ويعاقبون بالنار. 

 

 

 /اكتب اآليات الدالة على القسم .3

......................................................................................................................

......................................................................................................................

........................................................................................... 
 

 رسوله في هذه اآليات: / ماذا نفى هللا عن4

............................................................................................................. 

 ما هي اآليات الدالة على ذلك ؟

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 

............................................................................................................. 
 



 fة على أن جبريل هو الذي نزل بالوحي على الرسول كتب اآلية الدال/ أ5

............................................................................................................. 

 

  التكوير
 92إلى  94اآليات من 

 المعنى اإلجمالي : 
 

 القرآن موعظة للناس 

  إليها القرآنتحديد مكارم األخالق التي يدعو 
 

 

 الشرح : 
 

 الشرح اآليات
 ( 94فَأَْيَن تَْذَهبُوَن) 

  ِ(97ِذْكٌر لِْلَعالَِميَن ) لا إِْن هَُو إ 

 ( 98لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَقِيَم) 

ُ َربُّ اْلَعالَِميَن  لَوَما تََشاُءوَن إِ   (92)أَْن يََشاَء هللاَّ

 تسلكون في تكذيبكم للقرآن. قفأي طري

 ذا القرآن موعظة وعبرة لجميع الناس.ه

 أن يتبع الحق 

 لن يقع شيء بدون مشيئة هللا 

 

 التمارين : 
 

 أربط بين صفة الرسول واآلية المناسبة :/  1

  رؤية جبريل                            22اآلية 

  صحة العقل وأصالة الرأي                            23اآلية 

  ال يبخل بالقرآن على أحد                           24اآلية 

 

 .القرآن يرشد على الطريق المستقيم ، أكتب اآليات الدالة على ذلك/ 2

............................................................................................................. 
 

 / اكتب اآلية التي تتحدث عن القرآن.3

............................................................................................................. 
 



 ات الدالة على ذلك ؟لى الطريق المستقيم . ما هي اآلي/ القرآن يرشد إ4

............................................................................................................. 

......................................................................................................................

.................................................................................................... 
 

 (سورة التكوير)تأليفية  حصة  
 

ذي قوة عند ذي العرش مكين / إنه    / رتب كتابة اآليات التالية كما وردت بسورة التكوير :1

 لقول رسول كريم / والليل إذا عسعس / والصبح إذا تنفس /

....................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 / أربط بسهم بين المعنى واآلية المناسبة  2

 قدرة هللا

 العدل

 القسم

 علمت نفس ما أحضرت 

 وإذا العشار عطلت

 وإذا البحار سجرت

 أقسم بالخنس فال

 

 / أصنف ما يلي في الجدول :  3

 مطاع . –مطيع  –صادق  –باعث يوم الحساب  -قادر على كل شيء –أمين 

 .................................................................................... صفات هللا

 .................................................................................... صفات الرسول

 / اكتب أمام كل إفادة : "صواب" أو "خطأ" 4

 صفة من صفات المستقيم  ................. اإلخالص 

 .................           أنزل هللا قرآنه على الرسول 

 ................     نزل جبريل على الرسول بالوحي 

 لقرآن كذبا           .................نفى هللا أن يكون ا 

 / أكتب داخل الفراغ اآليات الدالة على عظمة هللا من سورة التكوير  5

                   .............................................................................................. 

 .........................................................................عظمة هللا       .....................

                   ............................................................................................. 

 / أقرأ اآليات التالية وأكتب داخل اإلطار المعنى اإلجمالي لها : 6

 إنه لقول رسول كريم                                            

 وما هو بقول شيطان رجيم            ................................

 إن هو إال ذكر للعالمين                                            

 / ضع العالمة )+( في الخانة المناسبة 7

 منفعة من منافع االستقامة فة من صفات المستقيمص جزاء المستقيم في اآلخرة 



    األمانة

    التقدير

    حسن المآل

 
 

  (29مــــكـــيـــة وآيــاتــهــا ) سورة عبس

 مـــيـــرحـــان الـــمـــرحـــم هللا الـــــســــــب

 

كَّ ـلَّه يَ ـَ عـَك لَ ـِريدْ ـا ي  ـَومَ  (2) ىــَ مــاَءه  اأْلَعْ ـأَْن جَ  (1) ىــَولَّ ـَس َوتَ ـبَ ـعَ    (3) ىـزَّ

كَّ ـأَْو يَ  كْ ـه  الـعَ ـفَ ـنْ ــَ تـر  فَ ـذَّ  فَأَْنَت لَه  تََصدَّى (5) نَىـغْ ـتَ ـْن اسْ ـا مَ ـأَمَّ  (4) َرىـذِّ

كَّ ـيَ  َك أاَلـيْ ـلَـ ا عَ ـَومَ (6)  ىـشَ ـخْ ـَو يَ ـَوه   (8) ىـعَ ـسْ ـاَءَك يَ ـْن جَ ـا مَ ـَوأَمَّ  (7) ىـزَّ

 َره  ـــاَء َذكَ ــْن شَ ــمَ ــفَ  (11) َرة  ــْذكِ ــهَا تَ ـإِنَّ ال ـكَ  (11) ىـهَّ ـلَـ ه  تَ ـنْ ـَت عَ ـأَنْ ـفَ  (9)

َمٍة) (12) َكرَّ ٍف م  ح  (ِكَراٍم 15(بِأَْيِدي َسفََرٍة)14(َمْرف وَعٍة م طَهََّرٍة)13فِي ص 

ِمْن ن ْطفٍَة َخلَقَه   (18) لَقَه(ِمْن أَيِّ َشْيٍء خَ 17ْنَسان  َما أَْكفََره )إلق تَِل ا (16) بََرَرةٍ 

َره   اَء ـمَّ إَِذا شَ ـث   (21) َرهـَ أَْقبـه  فَ ـاتَ ـمَّ أَمَ ـث   (21) َره  ـسَّ ـَل يَ ـيـبِ ـسَّ ـمَّ الــث   (19) فَقَدَّ

ا يَ ـلَ  الـكَ  (22) َره  ــشَ ـأَنْ  ى ـان  إِلَ ـسَ ـنإلْر اــظ  ــنْ ــيَ ــلْ ــفَ  (23) َره  ــا أَمَ ــِض مَ ـقْ ـمَّ

 (26ث مَّ َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشق ًّا) (25اَء َصب ًّا)ـــَ ا اْلمـنَ ـبْ ـبَ ـا صَ ـأَنَّ  (24) هِ ــامِ ـعَ ـطَ 

َوَحَدائَِق  (29)ال َوَزْيت ونًّا َونَخْ  (28) َوِعنَبًّا َوقَْضبًّا (27فَأَْنبَْتنَا فِيهَا َحب ًّا)

ْلبًّا) ْم وَ  (31) َوفَاِكهَةًّ َوأَب ًّا (31غ  ا لَك  (فَإَِذا َجاَءْت 32َعاِمك ْم)نْ ألَمتَاعًّ

ة ) اخَّ ِه َوأَبِيهِ  (34(يَْوَم يَفِرُّ اْلَمْرء  ِمْن أَِخيِه)33الصَّ  َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيهِ  (35) َوأ مِّ

وه  يَْوَمئٍِذ  (37) لِك لِّ اْمِرٍئ ِمْنه ْم يَْوَمئٍِذ َشأْن  ي ْغنِيهِ  (36) ج  و 



ْسفَِرة ) ْستَْبِشَرة )38م  وه  يَْوَمئٍِذ َعلَْيهَا َغبََرة  39(َضاِحَكة  م  ج  تَْرهَق هَا  (41) (َوو 

   " (42) (أ ْولَئَِك ه ْم اْلَكفََرة  اْلفََجَرة  41قَتََرة)

 صـــدق هللا الـــعـــظـــيـــم                                                     

 المضمون

 عتاب هللا لرسوله 

 القرآن تذكرة للناس 

 اة اإلنسانمراحل حي 

 مراحل طعام اإلنسان 

 قدرة هللا من خالل ذلك 

 هول يوم القيامة 

 .حال أهل الجنة وحال أهل النار 

 المعنى اإلجمالي

تدعو سورة عبس المسلم إلى إحسان معاملة من يريد المعرفة ويستفسر عن أمور دينه ، وإلى 

أعينهم فيتجاهلونه  عدم الجري وراء المتعنتين الذين يعرضون عن الحق رغم وضوحه أمام

 اعتزازا بأنفسهم وكلما نلح في دعوتهم كلما ازدادوا  إصرارا على موقفهم.

إذا أراد المتعنتون الهداية فعليهم اإلقبال على القرآن والتأمل في أصل خلقهم ومصدر طعامهم ، 

 عندها سيدركون عظمة هللا وقدرته.

 

 المغزى األخالقي

 ل الصالحال فضل ألحد إال باإليمان والعم

 التعامل مع الجلساء واألصدقاء بالمساواة في المجلس والحديث

 شكر هللا واالعتراف له بالجميل وبالطاعة وإتباع األوامر واجتناب النواهي

 : أسباب النزول



 ابن أم مكتوم األعمى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وجعل يقول  : أتى عبد هللا 1 ةاآلي

الرسول وعند رسول هللا رجل من عظماء المشركين، فجعل  ل: يا رسول هللا أرشدني،

 يعرض عنه ويقبل على اآلخر.

  نزلت في عتبة بن أبي لهب حين قال : كفرت برب النجم . 17اآلية :  

 : التمارين
 

 / أصل بسهم بين ىآلية والمعنى المناسب لها :1

 

 كفار قريش  عبس وتولى

 عبدهللا ابن ام مكتوم أن جاءه األعمى

 الرسول محمد أما من استغنى

 القرآن الكريم بأيدي سفرة

 المالئكة البررة في صحف مكرمة

 

 أشرح اآليات التالية :/ 2

   ْسفَِرة وه  يَْوَمئٍِذ م  ج   :........................................................... و 

   وه  يَْوَمئٍِذ َعلَْيهَا َغبََرة ج   ........................................:........... َوو 

 : أكتب اآليات التي تتحدث عن مراحل خلق اإلنسان /3
..................................................................................................................... 

..................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 من هم األشخاص الذين سيفر منهم اإلنسان يوم تجيء الصاخة ؟ /4

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

 ا في سورة عبس/ رتب اآليات التالية حسب وروده5

 (.....) ( َوفَاِكهَةًّ َوأَب ًّا.....)ال َوَزْيت ونًّا َونَخْ  (.....فَأَْنبَْتنَا فِيهَا َحب ًّا) (.....اَء َصب ًّا)ـــَ ا اْلمـنَ ـبْ ـبَ ـا صَ ـأَنَّ 

ْلبًّا) (.....) َوِعنَبًّا َوقَْضبًّا  (.....ث مَّ َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشق ًّا) (.....َوَحَدائَِق غ 

 

 ستخرج من السورة نعم هللا عل البشر والحيوان / أ6

 الحيوان اإلنسان

  



 

 

 

 / كيف حال أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة ؟7

 ......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 

 

 عبسسورة  
 14إلى  1اآليات من  

 

 المعنى اإلجمالي: 
 

 عتاب هللا لرسوله 

 القرآن تذكرة للناس 
 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
 

 قطب وجهه وأعرض (1َعبََس َوتََولَّى )

 الرسول إلى  عبد هللا بن أم مكتومجاء  (9)أَْن َجاَءهُ اأْلَْعَمى 

كَّى )  .إيمانايسأل عن علم يزداد به  (3َوَما يُْدِريَك لََعلَّهُ يَزَّ

ْكَرى ) ُر فَتَْنفََعهُ الذِّ كَّ  يتذكر ويعتبر (2أَْو يَذَّ

ا َمْن اْستَْغنَى )  عما جئت به من خير (5أَمَّ

 له وتقبل عليهتتصدى وتتعرض  (4فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى )

كَّى ) وَما َعلَْيَك أَل  يؤمن (7يَزَّ

ا َمْن َجاَءَك يَْسَعى )  أتاك  مسرعا ليتعلم (8َوأَمَّ

 يخاف هللا  (2َوهَُو يَْخَشى )

 تتلهى وتتشاغل عنه بالحديث مع غيره (14فَأَْنَت َعْنهُ تَلَهَّى )

 ن موعظة وتذكير ال تفعل مثل ذلك فالقرآ (11إِنََّها تَْذِكَرةٌ ) َكال

 حفظ ذلك فاتعظ به (19فََمْن َشاَء َذَكَرهُ )



َمٍة )  منتسخة من صحف اللوح المحفوظ  (13فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ

 رفيعة القدر والمنزلة عند هللا تعالى (12َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة )

 مالئكة ينسخونها من اللوح المحفوظ (15بِأَْيِدي َسفََرٍة )

 مطيعين هلل تعالى صادقين (14َرٍة )ِكَراٍم بَرَ 

 التمارين :

 
 أم مكتوم / زعماء قريش . ناب عبد هللا/ ضع مكان النقاط ما يناسب مما يلي : بالتقوى / 1

انشغل الرسول صلى هللا عليه وسلم بـ....................... وتلهى عن .................... فعاتبه هللا 

 أحد إال بـ.......................... .  ألنه ال فضل عنده ألحد على

 

 : / أكتب أمام كل جملة " صحيح" أو "خطأ"2

 

عاتب هللا 

 نبيه محمدا

 في سورة 

 " عبس "

  بن أن مكتوم الذي جاء يسرع  إلى التعلم والهداية. عبد هللاألنه أعرض عن 

  ألنه انشغل عن " ابن أم مكتوم" بدعوة بعض كفار قريش لإلسالم

  نه أطرد المشركينأل

  اإلسالمألن هللا يدعوه إلى عدم إكراه الناس على الدخول في 

 

 : . أكتب اآلية التي تبين أن القرآن تذكرة للناس  3   

 ............................................................................................................. 

...................................................................................................................... 

 

 . أصل بسهم بين اآلية والشرح المناسب لها :4  

 

كَّى  يسأل عن علم يزداد به إيمانا.  َوَما يُْدِريَك لََعلَّهُ يَزَّ

 ة وتذكيرالقرآن موعظ فَأَْنَت لَهُ تََصدَّى

 تتعرض له وتقبل عليه إِنََّها تَْذِكَرةٌ  َكال

 مطيعين هلل تعالى صادقين ِكَراٍم بََرَرةٍ 

 

 16إلى  11من . أرتب اآليات التالية 5  

 

 (.....إِنََّها تَْذِكَرةٌ ) َكال

 (.....بِأَْيِدي َسفََرٍة )



 (.....َمْرفُوَعٍة ُمطَهََّرٍة )

َمةٍ   (.....) فِي ُصُحٍف ُمَكرَّ

 (.....فََمْن َشاَء َذَكَرهُ )

 (.....ِكَراٍم بََرَرٍة )

 (   93إلى  17اآليات من  )    عبسسورة                                    
 المعنى اإلجمالي: 

 

 مراحل حياة اإلنسان 

 مراحل طعامه 

 قدرة هللا من خالل ذلك 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
ْنَساُن َما أَْكفََرهُ )قُتَِل   لعن وعذب (17اإْلِ

 ما أشد كفره بربه المنعم المتفضل (18ِمْن أَيِّ َشْيٍء َخلَقَهُ )

َرهُ )  جعله علقة ثم مضغة ثم...فهيأه لما يصلح (12ِمْن نُْطفٍَة َخلَقَهُ فَقَدَّ

َرهُ ) بِيَل يَسَّ  سهل له طريق الخروج من بطن أمه (94ثُمَّ السَّ

 أمر األحياء بدفنه في قبره تكرمة له. (91أََماتَهُ فَأَْقبََرهُ )ثُمَّ 

 أحياه يوم القيامة (99ثُمَّ إَِذا َشاَء أَْنَشَرهُ )

ا يَْقِض َما أََمَرهُ ) َكال   ، إلى اآلن لم تفعل ما أمرك هللاعن الكفر اإلنسانارتدع أيها  (93لَمَّ

 

 التمارين :
 

 عبارات الناقصة :أكمل اآليات التالية بال / 1

َخلَقَه   .................ِمْن  (18) َخلَقَه ..............ِمْن أَيِّ  (17) َما أَْكفََره   .....................ق تَِل 

َره   اَء ـشَ مَّ إَِذا ـث   (21) ......................ه  ـاتَ ـمَّ أَمَ ـث   (21) َره  ـسَّ ـيَ  ................مَّ ــث   (19) فَقَدَّ

ا يَ ـلَ  الـكَ (22) .................  (23) َره  ــا أَمَ ــِض مَ ـقْ ـمَّ

 

 أرتب المعاني التالية حسب ورودها هذا الجزء من السورة :/  2



 ..... مراحل طعام االنسان

 ..... قدرة هللا وعظمته

 ..... مراحل خلق االنسان
 

 / أشرح ما يلي :3

   أَْنَشَره .................... :............................ 

 (  39إلى  92اآليات من   )    عبسسورة  
 المعنى اإلجمالي: 

 

 مراحل طعام اإلنسان. 

 قدرة هللا من خالل ذلك 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
 نظرة اعتبار إلى طعامه كيف قدر ودبر له (92) نَساُن إِلَى طََعاِمهِ إلفَْليَْنظُْر ا

 من السحاب (95بَْبنَا اْلَماَء َصباًّا)أَنَّا صَ 

 بالنبات والحرث (94ثُمَّ َشقَْقنَا اأْلَْرَض َشقاًّا)

 علفا رطبا للدواب كالبرسيم والكراث (98) َوِعنَبًّا َوقَْضبًّا (97فَأَْنبَْتنَا فِيَها َحباًّا)

 زياتين ونخيل (92)ال َوَزْيتُونًّا َونَخْ 

 عظاما ذات شجر كثير ملتف بساتين (34َوَحَدائَِق ُغْلبًّا)

 كأل وعشبا ، أو هي المرعى المتهيئ للرعي (31) َوفَاِكَهةًّ َوأَباًّا

ا لَُكْم وَ   متعة لكم ولحيواناتكم (39) ْنَعاِمُكمْ ألَمتَاعًّ

 

 التمارين : 
 ...............................لماذا أمر هللا اإلنسان بالتأمل في طعامه ؟............................../ 1

 ....................................................................... / كيف تكون األرض إذا قل الماء ؟2

 ؟اآليات هذه التي ذكرها هللا سبحانه وتعالى في   ت/ ما هي الخيرا3.

...................................................................................................................... 

 ............................................................................… / من المنتفع بهذه الخيرات ؟4

 /أعمر الفراغ باآلية المناسبة التي تشير إلى المعنى المذكور : 5

 اآليات المعاني



  باتالمراحل التي يمر بها الن

  إلى ميدان تربية الحيوان  اإلشارة

  تنويع الزراعات

  مظاهر قدرة هللا وعظمته في طعام اإلنسان

 
 عبسسورة  

 اآلخرإلى  33اآليات من  

 
 

 المعنى اإلجمالي: 
 

  هول يوم القيامة 

 .حال أهل الجنة وحال أهل النار 

 

 

 رح :ـــــــشـــــــال
   

 الشرح اآليات
 

ةُ )فَإَِذا َجاءَ  اخَّ  (33ْت الصَّ
الصيحة التي تصم اآلذان لشدتها وبها يكون 

 قيام الخلق من القبور 

 يهرب اإلنسان من أخيه (32يَْوَم يَفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه )

ِه َوأَبِيِه )  وأبويه (35َوأُمِّ

 وأبناؤه زوجته (34َوَصاِحبَتِِه َوبَنِيِه )

 حال يشغله ويكفيه (37ئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيِه )لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنهُْم يَْومَ 

 مضيئة متهللة بشرا (38ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ ُمْسفَِرةٌ )

 قد تمكن منها البشر والسرور (32َضاِحَكةٌ ُمْستَْبِشَرةٌ )

 تغير وجه الكفار لما يصيبهم من غم (24َوُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ َعلَْيَها َغبََرةٌ )

 تغشاها ظلمة وسواد (21) تَْرَهقَُها قَتََرةٌ 



 المعلنون للفسق والخروج على الشرع. (29أُْولَئَِك هُْم اْلَكفََرةُ اْلفََجَرةُ )

 

 

 

 

 

 التمارين :
 

 / أجيب على األسئلة التالية :1

 ؟ماهي العبارة الدالة على يوم القيامة  ……..................................................... 

 ؟ات الدالة على هول يوم القيامة ما هي اآلي ………………………………… 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

  ؟ال يمكن أن يقدم عونا لغيره يوم القيامة اإلنسانما هي اآلية الدالة على أن 

...................................................................................................................... 

  ؟يفر منهم يوم القيامة من هم إلنساناذكر هللا خمسة من أقرب المقربين إلى 

.................. ..................... ................... ..................... .................... 

 

 / أصل بسهم بين كل عنصرين متناسبين :2

               يغشاها سواد وظلمة       وجوه أهل الجنة 

           مشرقة ومضيئة            وجوه أهل النار 

 

 /  أكمل بما يناسب :3

 ...............................................اإلنسان حسن الثواب .......التي يستحق بها  من األعمال

 ........................................من األعمال التي يستحق بها اإلنسان سوء العقاب ..............

 

 لكلمات التالية بأخرى وردت في هذا الجزء من سورة عبس ولها نفس المعنى / أغير ا4

 



 أهل جهنم مظلمة مضيئة الزوجة الصيحة

.................... .................. .................. ................... .................... 

 

 

 

 عبس(سورة  )حصة تأليفية  
 ب ورودها في سورة عبس:رتب اآليات التالية حس/ 1

  فأنت له تصدى

  و أما من جاءك يسعى

  و ما عليه أال يزكى

  أما من استغنى

  فأنت عنه تلهى

  و هو يخشى

 اكتب أمام كل عبارة "صواب" أو "خطأ" :/ 2

  أعرض الرسول على الرجل فعاتبه هللا في "سورة عبس"

  أم مكتومالصحابي األعمى الذي أعرض عنه الرسول هو ابن 

  عاتب هللا الرسول عتابا خفيفا نتيجة تصرفه مع األعمى

 اربط بسهم بين اآلية و المعنى الذي تدل عليه:/ 3

 مظاهر قدرة هللا  قتل االنسان ما أكفره

 الدعاء فلينظر االنسان إلى طعامه

 الجزاء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه

 نعم هللا:أضع في إطار اآليات الدالة على / 4

  إلى طعامه اإلنسانفلينظر 

  الصاخة جاءتفإذا 

 يوم يفر المرء من أخيه 

 إنا صببنا الماء صبا 

 عبس و تولى 

 أمأل الفراغ بكتابة اآليات المناسبة:/5

 مظاهر قدرة هللا

و عظمته في طعام 

 اإلنسان

 فأنبتنا فيها حبا 

............................................... 

 زيتونا و نخال و

............................................... 

 داللة اآليات المقابلة: اإلطارأكتب  داخل / 6

 "ثم السبيل يسره" ..............................................................

 م أماته فأقبره""ث .............................................................



 "ثم إن شاء أنشره" .............................................................

 ( في الخانة المناسبةxأضع العالمة )/ 7

 بالذل و الهوان بالفرح و االستبشار ىازَ جَ يُ 

   من شكر هللا و أطاعه

   من كفر باهلل و كذب بدينه

 ( 24ـيـــة وآيــاتــهــا مــكـ)    تالنازعاسورة               
 

 مـــيـــرحـــان الـــمـــرحـــم هللا الـــــســــــب
 

اـبْ ـاِت سَ ـحَ ـابِ ـسَّ ـَوال (2) طًّاـشْ ـاِت نَ ـطَ ـاشِ ـنَّ ـَوال (1) اـْرقًّ ـغَ  اتِ ـاِزعَ ــنَّ ـَوال        (3) حًّ

ا)ـَراِت أَمْ ـِ َدب  ـم  ـالْ فـ (4) اـقًّ ـبْ ـاِت سَ ـقَ ـابِ ـسَّ ـالـفَ        اجِ ـف  الـْرج  ـْوَم تَ ـيَ  (5رًّ  (6) ة  ـــفَ ـرَّ

اِدفَ ـا الـهَ ـع  ـبَ ـتْ ـتَ       هَ ـصَ ـأَبْ  (8) ة  ـفَ ـٍذ َواجِ ـئِ ـْومَ ـوب  يَ ـل ـ ق   (7) ة  ـرَّ  (9) ة  ـــعَ ـاشِ ـا خَ ـار 

 (11) َرةًّ ــخِ ـا نَ ـظَامًّ ـا عِ ـَ ن  ـا ك  ذإ (11) َرةِ ـافِ ـحَ ـي الْ ـْرد ود وَن فِ ـمَ ـا لَ ـنـوَن أَئِّ ـول  ـق  ـيَ       

ة  َخاِسَرة   ا َكرَّ اِهَرة فَإَِذاه مْ  (13) فَإِنََّما ِهَي َزْجَرة  َواِحَدة   (12) قَال وا تِْلَك إِذًّ  (14) بِالسَّ

ىدَِّس ط  ـقَ ـم  ـَواِدي الْ ـالْ ـه  بِ ـاَداه  َربُّ ـإِْذ نَ  (15) ىـوسَ ـث  م  ـِديـاَك حَ ـْل أتَ ـهَ  ْب ـاْذهَ  (16) وًّ

َوأَْهِديََك إِلَى  (18) ىــَزكَّ ــى أَْن تَ ـَك إِلَ ـْل لَ ـْل هَ ـق  ـفَ  (17) ىـغَ ـه  طَ ـْوَن إِنَّ ـْرعَ ـى فِ ـإِلَ 

ْبَرىفَأََراه  اآل (19) َربَِّك فَتَْخَشى  ىـعَ ـسْ ـَر يَ ـمَّ أَْدبَ ـث   (21) فََكذََّب َوَعَصى (21) يَةَ اْلك 

اَل ـكَ ـَذه  هللاَّ  نَ ـأَخَ ـفَ  (24) ىـلَـ عْ ألْم اـك  ـا َربُّ ـاَل أَنَ ـقَ ـفَ  (23) اَدىـنَ ـَر فَ ـشَ ـحَ ـفَ  (22)

قًّا أَْم ـلـْ دُّ خَ ـْم أَشَ ـت  ـْ أَن (26) ْبَرةًّ لَِمْن يَْخَشىـعِ ـَك لَ ـي َذلِ ــإِنَّ فِ  (25) ىـولَ ألَرِة َواـخِ اآل

اهَا)ـهَا فَ ــكَ ــمْ ــَع سَ ــَرفَ  (27ا)ــاهَ ــنَ ــاء  بَ ــمَ ــسَّ ــال َرَج ــهَا َوأَخْ ـلَـ يْ ـَش لَ ـطَ ـَوأَغْ  (28َسوَّ

 (31) ا َوَمْرَعاهَاِمْنهَا َماَءهَ  أَْخَرجَ  (31) َك َدَحاهَاـَد َذلِ ـعْ ـَواأْلَْرَض بَ  (29) اــاهَ ــحَ ــض  

ْم وَ  (32أَْرَساهَا) َواْلِجبَالَ  ا لَك   (34) َرىـْ بـك  ـالْ  ة  ـامَّ ـطَّ ـاَءْت الـإَِذا جَ ـفَ  (33) ْنَعاِمك مْ ألَمتَاعًّ

َزْت الْ ـَوب   (35) ا َسَعىـان  مَ ـسَ ـنإلر  اــَذكَّ ــتَ ــْوَم يَ ــيَ  ا َمْن  (36) يم  لَِمْن يََرىـحِ ـجَ ـرِّ فَأَمَّ

ْنيَا (37) طََغى ا َمْن َخاَف مَ  (39) اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى فَإِنَّ  (38) َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ قَاَم َوأَمَّ

أَل ونََك ـسْ ـيَ  (41) أَْوىــمَ ــَي الْ ــةَ هِ ــنَّ ــجَ ــإِنَّ الْ ــفَ  (41) َعْن اْلهََوى َونَهَى النَّْفسَ  َربِّهِ 



ْرَساهَا اَعِة أَيَّاَن م  نتَهَاهَا (43) فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراهَا (42) َعْن السَّ إِنََّما  (44) إِلَى َربَِّك م 

نِذر  َمْن يَْخَشاهَا) َحاهَا (45أَْنَت م     (46) َكأَنَّه ْم يَْوَم يََرْونَهَا لَْم يَْلبَث وا إاِلَّ َعِشيَّةًّ أَْو ض 

 صــدق هللا الــعــظــيــم                                          

   النازعاتسورة  
 ( 24مــــكـــيـــة وآيــاتــهــا  ) 

 : المضمون

 البعث آت ال ريب فيه   -  وم البعث حال الناس ي  -  القسم وأهمية المقسم به 

 عقاب هللا له  -  كفر فرعون وادعاؤه الربوبية 

 مظاهر قدرة هللا وعظمته 

  دور الرسول في اإلنذار  -  استئثار هللا بعلم الساعة  -  عالقة الجزاء بالعمل 

 : المعنى اإلجمالي

o : أقسم هللا بالمالئكة أن يوم البعث آت ال ريب فيه ثم 

o قصة فرعون الذي طغى وتجبر وادعى األلوهية فأغرقه هللا ليكون عبرة لغيره  قص علينا 

o  أبرز جانبا من قدرته تعالى ليفحم الذين يزعمون أن إعادة خلقهم أمر مستحيل 

o أخبرنا أن الساعة ال يعلمها إال هللا تعالى 

  المغزى األخالقي

 على اإلنسان أن يعمل ما يرضي هللا ويريح الضمير ☼

 في هذه الحياة نهاية ينتهي إليها ونهاية الطغيان الخسرانلكل شيء  ☼

لو تأمل اإلنسان ما تحتويه الطبيعة من مخلوقات عجيبة دقيقة الخلق ألدرك قدرة هللا وعظمته  ☼

 وأيقن أن خالق هذه الكائنات قادر على إعادة ما يفنى منها متى يشاء.

 يكون الجزاء على قدر العمل ومناسبا له. ☼

 على اإلنسان أن يؤمن بالبعث وقيام الساعة والجزاء. ☼

 : أسباب النزول

 ( قال كفار قريش " أنا لمردودون في الحافرة :  لما نزل قوله تعالى )  19و 14ن اآليتا

 ( . تلك إذن كرة خاسرة لئن حيينا بعد الموت لنخسرن" فنزلت )

 



  لم " متى تقوم : سأل مشركو أهل مكة الرسول صلى هللا عليه وس 29اآلية

وقد كان  يسألونك عن الساعة أيان مرساها ...()الساعة؟"استهزاء ، فأنزل هللا اآلية 

 .( فيما أنت من ذكراهاالرسول صلى هللا عليه وسلم يكثر ذكر الساعة حتى نزلت ) 

 

 

 

 التمارين : 

 سم هذه الكواكب ./ أقسم هللا في هذه السورة بعدة كواكب . 1

...................................................................................................................... 

 / أكتب آيات القسم 2

...................................................................................................................... 

  سيدنا موسى عليه السالم في هذه السورة./ بما أمر هللا3

...................................................................................................................... 

 .............................اآلية : ................................................................................

 / ماذا كان موقف فرعون من دعوة موسى عليه السالم ؟ 4

...................................................................................................................... 

 ....................................................اآلية : .........................................................

 أكتبها / في السورة آيات تشير إلى مظاهر قدرة هللا وعظمته .5

...................................................................................................................... 

 البعث أكتب اآليات الدالة على ذلك / في السورة رد على منكري6

..................................................................................................................... 

 / في السورة آيات تشير إلى مظاهر عدل هللا  .أكتبها 7

...................................................................................................................... 

 

 ( حسب ورودها في سورة النازعات: 41إلى  37/ أرتب اآليات التالية )من 8

ْنيَا ا َمْن طََغى (.....) َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ اْلَجِحيَم  فَإِنَّ (.....) أَْوىــمَ ــَي الْ ــةَ هِ ــنَّ ــجَ ــإِنَّ الْ ــفَ (......) فَأَمَّ

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونَهَى النَّْفسَ .....ِهَي اْلَمأَْوى)   (.....) َعْن اْلهََوى (َوأَمَّ



 

 / أشرح ما يلي :9
 

  َىـغَ ـط  ............................... : 

 

 زعاتاالنسورة  
 12إلى  1اآليات من  

 

 المعنى اإلجمالي: 
 

 به القسم وأهمية المقسم 

  حال الناس يوم البعث 

 البعث آت ال ريب فيه 

 

 رح :ـــــــشـــــــال

 

 الشرح اآليات

 المالئكة التي نزع أرواح الكفار نزعا مؤلما (1) َغْرقًّا َوالنَّاِزَعاتِ 

 المالئكة التي تنزع أرواح المؤمنين برفق (9) َوالنَّاِشطَاِت نَْشطًّا

ا ابَِحاِت َسْبحًّ  كة التي تسبح باألرواح إلى الجنة أو النارالمالئ (3) َوالسَّ

ابِقَاِت َسْبقًّا  المالئكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة (2) فَالسَّ

ا  المالئكة تنزل بالتدبير المأمور به من عند هللا (5) اْلُمَدبَِّراِت أَْمرًّ

اِجفَةُ   تيوم تضطرب األجرام السماوية بنقخة المو (4) يَْوَم تَْرُجُف الرَّ

اِدفَةُ   نفخة البعث التي تلحق النفخة األولى (7) تَْتبَعَُها الرَّ

 قلوب منزعجة خائفة (8) قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ 

 ذليلة منكسرة من الفزع (2) أَْبَصاُرَها َخاِشَعةٌ 

 بعد الموت هل نرد إلى حالتنا األولى ونحيا (14) ا لََمْرُدوُدوَن فِي اْلَحافَِرةِ نيَقُولُوَن أَئِّ 

ا نَِخَرةًّ إ  عظاما بالية متفتتة (11) ذا ُكنَّا ِعظَامًّ



ةٌ َخاِسَرةٌ  ا َكرَّ  ذات خسرانرجعة إلى الحياة  (19) قَالُوا تِْلَك إِذًّ

 إنما هي نفخة واحدة يعقبها البعث (13) فَإِنََّما ِهَي َزْجَرةٌ َواِحَدةٌ 

 اء بعد أن كانوا بباطنها أمواتا بوجه األرض أحي (12) فَإَِذا هُْم بِالسَّاِهَرة

 التمارين :

 كمل تعمير الجدول التالي :/ أ1

 ؟ لماذا أقسم هللا        ؟ عالم أقسم هللا       ؟ بماذا أقسم هللا       

.................................. 

.................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

................................. 

 

 / ما هو الركن من أركان اإليمان الذي ورد في هذه اآليات.2

..................................................................................................................... 

 اآلية : .............................................................................................................

 / لماذا أكد هللا البعث يوم القيامة ؟3

.................................................................................................................... 

 / ما هي اآلية التي أخبرت عن المكذبين ؟4

.................................................................................................................... 

أصل بسهم معتمدا على ما جاء في اآليات السابقة :/  5  

 ةواجف  األبصار

 خاشعة القلوب

 نخرة العظام

  

 / أكمل اآليات التالية : 6

 ..............ٍذ ـئِ ـْومَ ـوب  يَ ـل ـ ق   (7) ....................ا ـهَ ـع  ـبَ ـتْ ت (6) ....................ف  ـْرج  ـْوَم تَ ـيَ 

 َرةِ ـافِ ـحَ ـي الْ ـْرد ود وَن فِ ـمَ ـا لَ ـنـأَئِّ  ............................( 9) ة  ـــعَ ـاشِ ـخَ  ....................... (8)

 (11) َرةًّ ــخِ ـنَ ا ـظَامًّ ـا عِ ـَ ن  ـذا ك  إ (11)



 / أشرح ما يلي: 7

 

 فَإَِذا هُْم بِالسَّاِهَرة.....................................................................  : 

 

 النازعاتسورة  
 94إلى  15اآليات من 

 
 

 ى اإلجمالي: المعن

 كفر فرعون وادعاؤه الربوبية 

 عقاب هللا له 

 

 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 

 يا محمد هل علمت بحكاية موسى (15ْل أتَاَك َحِديُث ُموَسى)هـ

ى)  "طوى" اسم الوادي  (14إِْذ نَاَداهُ َربُّهُ بِاْلَواِدي اْلُمقَدَِّس طُوًّ

 تجاوز الحد في الكفر (17اْذَهْب إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطَغى)

 أدعوك أن تتطهر من الشرك  (18فَقُْل َهْل لََك إِلَى أَْن تََزكَّى)

 أدلك إلى معرفة هللا ببرهان فتخافه (12َوأَْهِديََك إِلَى َربَِّك فَتَْخَشى)

 من آياته السبع اليد أو العصا (94فَأََراهُ اآْليَةَ اْلُكْبَرى)

 فرعون موسى وعصى هللا كذب  (91فََكذََّب َوَعَصى)

 سعى في األرض بالفساد وترك االيمان (99ثُمَّ أَْدبََر يَْسَعى)

 جمع السحرة وجنده (93فََحَشَر فَنَاَدى)

 قال ال رب فوقي (92فَقَاَل أَنَا َربُُّكْم اأْلَْعلَى)

ُ نََكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُولَى)  عاقبه هللا بالغرق (95فَأََخَذهُ هللاَّ

 لمن يخاف هللا اإن في ذلك لدرس (94فِي َذلَِك لَِعْبَرةًّ لَِمْن يَْخَشى) إِنَّ 

 



 

 

 

 التمارين :
 

 ...................../ بماذا كلف هللا سيدنا موسى عليه السالم؟......................................1

 .................................................اآلية : ........................................................

 / ما المقصود بقوله تعالى : " فأراه اآلية الكبرى "2

................................................................................................................... 

 هات دليال من اآليات .................................       ................../ ماذا ادعى فرعون ؟ 3

................................................................................................................... 

 شهد باآليات المناسبة .أست ..................................................... / ماذا كانت عاقبته ؟4

.................................................................................................................... 

 / ما الغاية من ذكر هذه القصة ؟5

..................................................................................................................... 

 معنى :ال/ أكتب اآلية المناسبة أمام 6

 ةاآلي المعاني

أعطى هللا فرصة لفرعون عساه يتخلص من 

 غروره وطغيانه

...................................................... 

....................................................... 

 .......................................................................... مضار الظلم بين الناس ؟ / ما هي7

...................................................................................................................... 

 26إلى  21/ أرتب اآليات التالية من  8

 (....َحَشَر فَنَاَدى)فَ 

 (....ثُمَّ أَْدبََر يَْسَعى)

ُ نََكاَل اآْلِخَرِة َواأْلُولَى)  (....فَأََخَذهُ هللاَّ

 (....فَقَاَل أَنَا َربُُّكْم اأْلَْعلَى)



 (....فََكذََّب َوَعَصى)

 (....إِنَّ فِي َذلَِك لَِعْبَرةًّ لَِمْن يَْخَشى)

 

 ( 33 إلى  97اآليات من )    النازعاتسورة  
 مظاهر قدرة هللا وعظمته     المعنى اإلجمالي: 

 رح :ـــــــشـــــــال

 الشرح اآليات

َماُء بَنَاَها)  أيهما أصعب خلقكم أم خلق السماء مسواة ؟ (97أَأَْنتُْم أََشدُّ َخْلقًّا أَْم السَّ

اَها)  جعلها مستوية بال عيب (98َرفََع َسْمَكَها فََسوَّ

 جعل ليلها مظلما ونهارها مضيئا بالشمس (92لَْيلََها َوأَْخَرَج ُضَحاَها)َوأَْغطََش 

 بسطها وجعلها واسعة لسكنى أهلها   (34َواأْلَْرَض بَْعَد َذلَِك َدَحاَها)

 فجر العيون وأنبت العشب والشجر لإلنسان والحيوان (31أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها)

 أثبتها على وجه األرض لتثبت (39َها)َواْلِجبَاَل أَْرَسا

ا لَُكْم َوأِلَْنَعاِمُكْم)  تمتيعا لكم وألبقاركم وأغنامكم وإبلكم (33َمتَاعًّ

 التمارين :
 / أكتب اآلية الدالة على إتقان صنع السماء.1

...................................................................................................................... 

 الواردة في هذا الجزء من السورة  اإلنسان/ أعدد نعم هللا على 2

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 / ما هي اآلية الدالة على أن هللا سخر ما على األرض لإلنسان والحيوان ؟3

...................................................................................................................... 

 / أبحث عما يدل على قدرة الخالق وعظمته في اآليات 4

...................................................................................................................... 

 الموجهة إلى من أنكر البعث يوم القيامة  اآلية/ أكتب 5

.................................................................................................................... 

 والماء لإلنسان والحيوان/ أبين منافع كل من الليل واألرض 6

 الماء األرض الليل 

    اإلنسان

    الحيوان



 ماذا نفعل لنحافظ على هذه المكتسبات ؟ / 7

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 النازعاتسورة  
 ( 24آخر السورة ) إلى  32اآليات من 

 

 المعنى اإلجمالي: 
 

 عالقة الجزاء بالعمل 

 استئثار هللا بعلم الساعة 

 دور الرسول في اإلنذار 

 

 رح :ـــــــشـــــــال

 

 الشرح اآليات

ةُ اْلُكْبَرى)  يوم القيامة (32فَإَِذا َجاَءْت الطَّامَّ

نَساُن َما َسَعى) ُر اإْلِ  في الدنياشرما قام به من خير ويتذكر  (35يَْوَم يَتََذكَّ

َزْت اْلَجِحيُم لَِمْن يََرى)  أظهرت إظهارا بينا (34َوبُرِّ

ا َمْن طََغى)  من كفر (37فَأَمَّ

ْنيَا)  فضلها واختارها (38َوآثََر اْلَحيَاةَ الدُّ

 هي المرجع والمقام له (32فَإِنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى)

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونََهى  أبعد نفسه عن الشهوات  (24)النَّْفَس َعْن اْلَهَوى َوأَمَّ

 المطيع في الجنة (21فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِهَي اْلَمأَْوى)

اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها)  عن يوم القيامة متى يحصل (29يَْسأَلُونََك َعْن السَّ

 استحضارها والنطق بها وإعالمهم بها  (23فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها)

 منتهى علم وقوع حدوثها  (22إِلَى َربَِّك ُمنتََهاَها)

 إنما ينفع إنذارك من يخافها (25إِنََّما أَْنَت ُمنِذُر َمْن يَْخَشاَها)



 لبثوا في قبورهم عشية أو صباحاكأنهم  (24َكأَنَّهُْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إِلَّ َعِشيَّةًّ أَْو ُضَحاَها)

 

 التمارين :
 / يوم القيامة يتذكر اإلنسان ما عمله في دنياه من خير وشر . أكتب اآلية الدالة على ذلك 1

...................................................................................................................... 

  أذكرهاصفة من صفات هللا(    41-39-38-37 ) /وردت في اآليات :2

.................................................................................................................... 

 أعدد فوائد العدل :

..................................................................................................................... 

 / أكتب اآلية المناسبة أمام كل معنى :3

 اآليات المعاني

 ...................................................... تفرد هللا بعلم قيام الساعة

 ....................................................... تحذير الرسول للناس من يوم القيامة

 ........................................................ قيام الساعة بغتة

 / هل يعلم الرسول موعد قيام الساعة ؟ ما دليلك على ذلك 4

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 / ماذا يظن اإلنسان إذا قامت الساعة ؟5

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 46ى إل 42/ أرتب اآليات التالية من  6

 (....َكأَنَّهُْم يَْوَم يََرْونََها لَْم يَْلبَثُوا إِلَّ َعِشيَّةًّ أَْو ُضَحاَها)

 (....َمْن يَْخَشاَها) إِنََّما أَْنَت ُمنِذرُ 

 (....إِلَى َربَِّك ُمنتََهاَها)

 (....فِيَم أَْنَت ِمْن ِذْكَراَها)



اَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها)  (.....يَْسأَلُونََك َعْن السَّ

 

 النازعات(سورة  )حصة تأليفية  
 : أمأل الفراغات بما يناسب/ 1

( 8( قلوب يومئذ واجفة)7)( ..........................6يوم ترجف الراجفة )

(.........................9(......................... )11) 
 

 تها :أربط بسهم بين اآليات ودالال/ 2

  فإن الجنة هي المأوى
 القسم 

 تأكيد يوم القيامة 

 الجزاء 

 والسابحات سبحا

 يوم ترجف الراجفة

 فإن الجحيم هي المأوى
 

 ية المناسبة من سورة النازعاتأكتب في الفراغ اآل/ 3

 طغيان فرعون ........................................................................ 

 خسران فرعون........................................................................ 

 .........................................................أعمال االنسان يوم القيامة ............... 
 

 : أكتب المعنى الذي تدل عليه كل آية/ 4

 (                        22ها )إلى ربك منتها...........................................,........... 

 ( 14يقولون أئنا لمردودون في الحافرة)   ....................................................... 

 ( 97أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها)         ..........................................,............ 

 (           32ت الطامة الكبرى )فإذا جاء  ....................................................... 
 

 تقامة:أضع في إطار المواقف الدالة على االس/ 5

 العمل على إرضاء هللا وطاعنه 

 الخوف يوم من القيامة 

 االهتمام المفرط بالحياة الدنيا 

 .شكر هللا على ما حبا به اإلنسان من نعم 
 

 :  أعمر الفراغ بذكر الكواكب الواردة بسورة النازعات/ 6

 الكواكب السابحة في الفضاء                                .......................... 

 الكواكب التي بسببها يتكون الليل والنهار                 .......................... 

 الكواكب الجارية بدقة                                        .......................... 

 الكواكب التي شرعت في االنتقال من برج إلى آخر    .......................... 

 أضع العالمة ) + ( في الخانة المناسبة /  7

 فرعون موسى عليه السالم المتقون 

    ملك تجبر وطغى في األرض



    رسول بعثه هللا إلى طاغية ليهديه

    وعدهم هللا بالجنة 

 النبأسورة  
  (24مــــكـــيـــة وآيــاتــهــا ) 

 

 مـــيـــرحـــان الـــمـــرحـــم هللا الـــــســــــب

 
ْختَلِف وَن)2ْن النَّبَإِ اْلَعِظيِم)ـ(عَ 1وَن)ـَساَءل  ـتَ ـمَّ يَ ـعَ  وَن) َكالَّ (3(الَِّذي ه ْم فِيِه م   (4َسيَْعلَم 

ا)ـهَ ـْل اأْلَْرَض مِ ـعَ ـجْ ـْم نَ ـ(أَلَ 5وَن)ـم  ـلَـ عْ ـيَ ـالَّ سَ ـمَّ كَ ـث   ا)ــــاَل أَْوتَ ـبَ ـِ َواْلج (6ادًّ  (7ادًّ

ا)ـلـْ عَ ـَوجَ  (9ا)ـاتًّ ـبَ ـْم س  ـك  ـْومَ ـنَا نَ ـلـْ عَ ـ(َوجَ 8ا)ـْزَواجًّ ْم أَ ـاك  ـنَ ـقْ ـلَـ َوخَ   (11نَا اللَّْيَل لِبَاسًّ

ا) ا)11َوَجَعْلنَا النَّهَاَر َمَعاشًّ ا ِشَدادًّ ْم َسْبعًّ ا) (12(َوبَنَْينَا فَْوقَك  ا َوهَّاجًّ  (13َوَجَعْلنَا ِسَراجًّ

ْعِصَراِت َماءًّ  اَوأَنَزْلنَا ِمْن اْلم  اجًّ  (16(َوَجنَّاٍت أَْلفَافًّا)15لِن ْخِرَج بِِه َحب ًّا َونَبَاتًّا) (14)ثَجَّ

وِر فَتَأْت وَن أَْفَواجًّ ـَ ي (17ا)ـاتًّ ـقَ ـيـاَن مِ ـِل كَ ـصْ ـفَ ـْوَم الْ ــإِنَّ يَ   (18ا)ـْوَم ي نفَخ  فِي الصُّ

 (21ْت َسَرابًّا)ـَكانَ ـبَال  فَ ـجِ ـَرْت الْ ـِ ي  ـ  (َوس19ا)ـَوابًّ ـْت أَبْ ـانَ ـكَ ـاء  فَ ـمَ ـسَّ ـْت الـحَ ـتِ ـَوف  

ا)ـْرصَ ـْت مِ ـانَ ـَم كَ ـنَّ ـهَ ـإِنَّ جَ   (23(اَلبِثِيَن فِيهَا أَْحقَابًّا)22ا)ـآبًّ ـَن مَ ـيـاغِ ـطَّ ـ(لِلْ 21ادًّ

ا َواَل شَ ـا بَ ـيهَ ـوَن فِ ـذ وق  ـاَل يَ  اقًّا)24َرابًّا)ـْردًّ ا َوَغسَّ  (26(َجَزاءًّ ِوفَاقًّا)25(إاِلَّ َحِميمًّ

ب  ــَوكَ  (27ا)ــابًّ ــسَ ــوَن حِ ــْرج  ــوا اَل يَ ــان  ــْم كَ ــ  هــإِنَّ  ابًّا)ــا كِ ــنَ ــاتِ ــآيَ ــوا بِ ــذَّ  (28ذَّ

 (31ا)ـــــَذابًّ ـْم إاِلَّ عَ ـَدك  ـِزيـْن نَ ـلَـ وا فَ ـذ وق  ـفَ  (29ا)ـابًّ ـتَ ـْينَاه  كِ ـصَ ـْيٍء أَحْ ــلَّ شَ ــَوك  

ا) تَّقِيَن َمفَازًّ ا ِدهَاقًّا) (33َوَكَواِعَب أَْتَرابًّا) (32َق َوأَْعنَابًّا)(َحَدائِ 31إِنَّ لِْلم   (34َوَكأْسًّ

ا َواَل كِ ـغْ ـا لَ ـيهَ ـوَن فِ ـع  ـمَ ـسْ ـاَل يَ  ابًّا)ـوًّ  (36ابًّا)ـسَ ــطَاءًّ حِ ـَك عَ ـْن َربِّ ـَجَزاءًّ مِ  (35ذَّ

ْحَماِن اَل يَ ـيْ ـا بَ ـاَواِت َواأْلَْرِض َومَ ـمَ ـسَّ ـَربِّ ال  (37ابًّا)ـطَ ـلِك وَن ِمْنه  خِ ـمْ ـنَه َما الرَّ

ْحَمان  َوقَاَل َصَوابًّا وَن إاِلَّ َمْن أَِذَن لَه  الرَّ وح  َواْلَماَلئَِكة  َصف ًّا اَل يَتََكلَّم  ( 38) يَْوَم يَق وم  الرُّ

ْم َعَذابًّا قَِريبًّا ــاك  ــْرنَ ذَ ــا أَنــ(إِنَّ 39آبًّا)ـِه مَ ـى َربِّ ـَخَذ إِلَ ـاَء اتَّ ـْن شَ ـمَ ـَحقُّ فَ ـْوم  الْ ـيَ ـَك الْ ـَذلِ 

 (41يَْوَم يَنظ ر  اْلَمْرء  َما قَدََّمْت يََداه  َويَق ول  اْلَكافِر  يَالَْيتَنِي ك نت  ت َرابًّا)



 صدق هللا العظيم

 النبأسورة  
  (24مــــكـــيـــة وآيــاتــهــا ) 

 المضمون

 اختالف الناس حول يوم البعث 

 رد هللا على المختلفين فيه 

 دالئل قدرة هللا ونعمته 

 يوم القيامة ال ريب فيه 

 وصف يوم القيامة 

 عدل هللا يوم الحساب نوع الجزاء مناسب للعمل 

 جزاء المتقين 

 عدل هللا في المجازاة 

 

 المعنى اإلجمالي

 رد عل منكري القيامة بتأكيد حتمية البعث وجزاء كل إنسان بما قدم في الدنيا 

 بيان لعدل هللا 

 كذبين يوم القيامة وحسرتهموصف لندم الم 

 

 المغزى األخالقي

  إن المتأمل في مظاهر قدرة هللا في الكون وما فيه ال يخامره شك في أمر البعث 

   البراهين على وجود يوم القيامة مدعاة االستقامة وترسيخ اإليمان 

 تنفعه  بما أن اإلنسان سيجازى على ما فعل بالعدل ، عليه االلتزام باألعمال الصالحة فهي

 في الدنيا واآلخرة ، وعليه اجتناب الشرور التي ال يجني منها إال الضرر والندم.

 

 : أسباب النزول

:  لما بعث النبي صلى هللا عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت اآلية ) عما يتساءلون  1اآلية 

 عن النبأ العظيم .

 



 

 

 : التمارين
 

 منكري البعث. اعإلقن/ ذكر هللا بعض مظاهر قدرته 1

 أكتب اآليات الدالة على ذلك :

......................................................................................................................

.. 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 أذكر هذه المظاهر 

...................................................................................................................... 

 ؟ حسب ما جاء في هذه السورة اإلنسانما هي النعم التي أغدقها هللا على / 2

...................................................................................................................... 

 أسباب معاشه ؟على  اإلنسانبم يحافظ 

...................................................................................................................... 

 له وقت محدد ال يعلمه إال هللا. القيامة/ أكتب اآلية الدالة على أن يوم 3

...................................................................................................................... 

 :/ يوم القيامة يجازي هللا العباد بأعمالهم في الدنيا4

 ................................................................................................ عالم يدل ذلك ؟

 ............................................................................. ما هي اآليات المشيرة إلى ذلك ؟

 / أكمل الفراغات بما يناسب من سورة النبأ :5

تَّقِيَن إِ   (33).................َوَكَواِعَب  (32)......................(َحَدائَِق 31)...................نَّ لِْلم 

ا َواَل كِ ـغْ ـا لَ ـيهَ ـفِ  ..........................اَل  (34)  ِدهَاقًّا و............................. ابًّاـوًّ   (35)  ذَّ

 (36ابًّا)ـسَ ــطَاءًّ حِ ـَك عَ ـْن َربِّ ـَجَزاءًّ مِ 

 /  أشرح العبارة التالية : 6



 ................................ : الروح : ...................................     الرحمان... 

 النبأسورة  
 14إلى  1اآليات  

 

 المعنى اإلجمالي:  
 

 اختالف الناس حول يوم البعث 

 رد هللا على المختلفين فيه 

 دالئل قدرة هللا ونعمته 

 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

  

 الشرح اآليات
 عن أي شيء عظيم يسأل بعضهم بعضا (1َعمَّ يَتََساَءلُوَن)

 -القرآن أو البعث بعد الموت  –خبر العظيم ال (9َعْن النَّبَإِ اْلَعِظيِم)

 المؤمنون يثبتونه والكافرون ينكرونه (3الَِّذي هُْم فِيِه ُمْختَلِفُوَن)

 ستعرفون الحقيقة بعد الموت فاتركوا الشك (2َكالَّ َسيَْعلَُموَن)

 إنكارهم  ىتأكيد على ما سيحل بالكفار عل (5ثُمَّ َكالَّ َسيَْعلَُموَن)

ا)أَلَْم نَ   موطئا لالستقرار عليها (4ْجَعْل اأْلَْرَض ِمَهادًّ

ا)  أوتادا تحفظ توازن األرض  (7َواْلِجبَاَل أَْوتَادًّ

ا)  ذكورا وإناثا (8َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواجًّ

 راحة ألبدانكم (2َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًّا)

ا)  باسساترا لكم بظلمته كالل (14َوَجَعْلنَا اللَّْيَل لِبَاسًّ

ا)  تتم فيه الحركة لطلب الرزق  (11َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاشًّ

ا)  سبع سماوات قويات محكمات الخلق (19َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًّا ِشَدادًّ

ا) ا َوهَّاجًّ  شمسا مضيئة شديدة التأللؤ (13َوَجَعْلنَا ِسَراجًّ

ا) اجًّ  أنزلنا من السحب الممطرة ماء ينصب بغزارة (12َوأَنَزْلنَا ِمْن اْلُمْعِصَراِت َماءًّ ثَجَّ

 ما به قوت االنسان (15لِنُْخِرَج بِِه َحباًّا َونَبَاتًّا)

 بساتين ملتفة األشجار لكثرتها " (14َوَجنَّاٍت أَْلفَافًّا)

 

 



 

 

 : التمارين
 

 / ما المقصود بالنبأ العظيم ؟1

 ..................................................................................................................... 

 / ما هي اآليات التي ذكر هللا فيها مظاهر طبيعية باهرة وقع التنبيه إلى التأمل في وجودها ؟ 2

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 إلى التدبير والتفكير . أكتب اآليات الدالة على ذلك . اإلنسان/ يدعو القرآن 3

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

ليها في بعض اآليات ظمته وقعت اإلشارة إفي سورة النازعات نعم توحي بقدرة هللا وع/  4

 اذكرها

 النعم اآليات

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

......................... 

......................... 

......................... 

......................... 

 

 :( حسب ورودها في سورة النازعات  12إلى  6/ أرتب اآليات التالية ) من  5

 (....ا)أَلَْم نَْجَعْل اأْلَْرَض ِمَهادًّ 

ا)  (....َوَخلَْقنَاُكْم أَْزَواجًّ

ا)  (....َواْلِجبَاَل أَْوتَادًّ

ا)  (....َوَجَعْلنَا اللَّْيَل لِبَاسًّ

 (....َوَجَعْلنَا نَْوَمُكْم ُسبَاتًّا)

ا)  (....َوبَنَْينَا فَْوقَُكْم َسْبعًّا ِشَدادًّ

ا)  (....َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاشًّ
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 السحب رجاال ونساء مضيئة قوية

.................. ................ .................... .................... 

 34إلى  17اآليات من      النبأسورة  
 المعنى اإلجمالي: 

 يوم القيامة ال ريب فيه 

 وصف يوم القيامة 

 ع الجزاء مناسب للعملعدل هللا يوم الحساب نو 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
 يوم القيامة موعد محدد لحساب الخالئق  (17إِنَّ يَْوَم اْلفَْصِل َكاَن ِميقَاتًّا)

ا) وِر فَتَأْتُوَن أَْفَواجًّ  البوق الذي ينفخ فيه إعالنا عن يوم القيامة (18يَْوَم يُنفَُخ فِي الصُّ

َما  لنزول المالئكةتشققت السماء  (12ُء فََكانَْت أَْبَوابًّا)َوفُتَِحْت السَّ

 ذهب بها عن أماكنها فكانت هباء (94َوُسيَِّرْت اْلِجبَاُل فََكانَْت َسَرابًّا)

ا)  موضع ترصد وترقب للكافرين (91إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصادًّ

 مرجعا ومأوى لهم (99لِْلطَّاِغيَن َمآبًّا)

 ودهورا متتابعة ماكثين فيها أزمنة طويلة (93ا أَْحقَابًّا)َلبِثِيَن فِيهَ 

ا َوَل َشَرابًّا)  ال يذوقون النوم وال يشربون شيئا (92َل يَُذوقُوَن فِيَها بَْردًّ

اقًّا) ا َوَغسَّ  صديدا منتنا يسيل من جلودهم (95إِلَّ َحِميمًّ

 مناسبا لعملهم (94َجَزاءًّ ِوفَاقًّا)

 ال يخافون الحساب إلنكارهم البعث (97 يَْرُجوَن ِحَسابًّا)إِنَّهُْم َكانُوا َل 

ابًّا)  كذبوا القرآن تكذيبا (98َوَكذَّبُوا بِآيَاتِنَا ِكذَّ

 وكل األعمال ضبطناها في لوح محفوظ  (92َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْينَاهُ ِكتَابًّا)

 م من العذاب ذوقوا جزاءك " (34فَُذوقُوا فَلَْن نَِزيَدُكْم إِلَّ َعَذابًّا)

 : التمارين
 / حدد هللا في علمه وقتا معينا ليوم القيامة وجعله موعدا لجميع الخالئق للحساب .1

 ما هي اآليات الدالة على ذلك ؟

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 / كيف وصف هللا سبحانه وتعالى يوم القيامة ؟2

...................................................................................................................... 

 / أكتب اآلية المناسبة أمام كل معنى :3

 اآليات المعاني
 ................................................................. مآل الظالمين



 ................................................................. أعمال الناس وحفظها في كتب إحصاء

 ................................................................. ث على االستقامة وحسن العملح

 النبأسورة  
 ( 24آخر السورة ) إلى  31اآليات من 

 

 المعنى اإلجمالي: 
 

 جزاء المتقين 

 عدل هللا في المجازاة 
 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات

ا)إِنَّ لِْلُمتَّقِيَن َمفَ   مكانا للفوز بالنعم (31ازًّ

 بساتين  (39َحَدائَِق َوأَْعنَابًّا)

 فتيات جميالت متساويات في السن  (33َوَكَواِعَب أَْتَرابًّا)

ا ِدَهاقًّا)  ممتلئة صافية  (32َوَكأْسًّ

ابًّا) ا َوَل ِكذَّ  كالما ال فائدة منه (35َل يَْسَمعُوَن فِيَها لَْغوًّ

 إحسانا كافيا  (34طَاءًّ ِحَسابًّا)َجَزاءًّ ِمْن َربَِّك عَ 

ْحَماِن َل  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما الرَّ َربِّ السَّ

 (37يَْملُِكوَن ِمْنهُ ِخطَابًّا)

ال يقدرون على مخاطبة هللا في 

 طلب زيادة ثواب أو إنقاص عقاب 

وُح َواْلَماَلئَِكةُ َصفاًّا َل يَتََكلَّمُ  وَن إِلَّ َمْن أَِذَن يَْوَم يَقُوُم الرُّ

ْحَماُن َوقَاَل َصَوابًّا)  (38لَهُ الرَّ

جبريل عليه السالم والمالئكة 

 مصطفين 

 يوم الحساب مرجعا إلى هللا بالتوبة (32)َمآبًّا ْن َشاَء اتََّخَذ إِلَى َربِّهِ َذلَِك اْليَْوُم اْلَحقُّ فَمَ 

قَدََّمْت يََداهُ  نظُُر اْلَمْرُء َماا يَْوَم يَ إِنَّا أَنَذْرنَاُكْم َعَذابًّا قَِريبًّ 

  (24لَْيتَنِي ُكنُت تَُرابًّا) َويَقُوُل اْلَكافُِر يَا

إنا حذرناكم من العذاب يوم يندم 

 الكافر عن أفعاله .

 

 



 
 

 

 : التمارين
 

 / حدد هللا في هذا الجزء من السورة مآل المتقين . لماذا استحق هؤالء نعيم هللا؟1

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

 تقين وجزاء الظالمين . / حدد هللا في هذه السورة جزاء الم2

 هي صفته سبحانه وتعالى من خالل ذلك ؟ ما

................................................................................................................... 

 / أعدد فوائد العدل في المجتمع .3

..................................................................................................................... 

 / ما هي اآلية التي تؤكد حقيقة يوم البعث ؟ 4

...................................................................................................................... 

 ة المناسبة التي تشير إلى المعنى المذكور :/ أعمر الفراغ باآلي5

 المعاني اآليات

 التحذير واإلنذار .....................................................................

 النظام واالنضباط يوم الحساب ....................................................................

 

 . أكتبها .لجزء آية تشير إلى ندم الظالمين يوم القيامة في هذا ا /6

............................................................................................................... 

 / حسب رأيك ما هي األعمال التي يستغني بها اإلنسان عن الندم يوم القيامة ؟7

......................................................................................................................

...................................................................................................................... 

 ة النبأ:/ أشرح العبارة التالية الواردة بسور8

 َكَواِعَب أَْتَرابًّا   :.................................................................................... 



 

 النبأ(سورة  )حصة تأليفية  
 أربط بسهم بين النبأ العظيم وداللته/1

 البعث بعد الموت                                                            

 الجزاء يوم القيامة                                     النبأ العظيم 

 توحيد هللا                                                            

 يوم القيامة                                                            

 

 يامة آت ال شك فيهأضع في إطار اآليات الدالة على أن يوم الق/ 2

  (  11وجعلنا النهار معاشا ) 

 (  17إن يوم الفصل كان ميقاتا) 

 (  13وجعلنا سراجا وهاجا) 

 

 أعمر الفراغات بذكر العالمات الدالة على يوم القيامة والواردة بسورة النبأ/ 3

1. ........................................... 

 حشر الناس .2

3. ........................................... 

4. ........................................... 

 

 بكتابة اآليات المناسبة :في سورة النبأ آيات تدل على عدل هللا وقدرته : أكمل تعمير الفراغ / 4

  العدل .......................................................................................... 

 ...القدرة ....................................................................................... 

 أكمل تعمير الجدول التالي بـ ) عمل في الدنيا وجزاؤه في اآلخرة (/  5

 ................................... غير مصدق ليوم البعث التكذيب باآليات

 الفوز بالجنة مؤمن باهلل ورسوله .................................

 

 –الجنة  –الحب والنبات  –الفوز بالثواب  –أصنف داخل الجدول النعم التالية: الماء الثجاج / 6

 حسن الجزاء يوم البعث . –النوم 

 ............................................................................................... نعم الدنيا

 ............................................................................................... نعم اآلخرة

 

 أضع العالمة ) + ( في اإلطار المناسب/  7

 الندم النظام يوم الحساب التحذير واإلنذار تفيد

    أنا أنذرناكم عذابا قريبا

ح والمالئكة صفا  ل يتكلمون يوم يقوم الرو

 إل من أذن له الرحمان وقال صوابا 

   



    ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا
 


