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 المعنى الكلمة اآلية
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 فاْستقام على صورته الِخلقـيّة فاستوى 6
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 المعنى الكلمة اآلية

 قِد انفلق فَـلـْـقـتْين ُمْعجزة له صلى هللا عليه و سلم انشّق القَمر 1

 دائٌم . أْو ُمـْحـكٌم أو ذاهبٌ  ِسـْحـرٌ  2

 ُمـنـْــتـٍه إلى غاية يستقـّر عليها  مْسـتـَِقـرّ  3

 كفر و الضاللازدجار و انتِهاٌر و رْدٌع عّما هم فيه من ال ُمزدَجرٌ  4

فـَـة لهم النّذر 5  الّرسل أو األمور الُمـَخـّوِ

 منكر فظيع )هْول يوم القيامة( شيٍء نُـُكـر 6

 ذليلة خاِضعة من شدة الهْول خّشعا أبصاُرهمْ  7

 القبور األْجَداث 7

ي أعناقهمْ  ُمْهطعين 8  مْسرعين ، ماّدِ

 صْعب شديٌد ِلِعظم أْهواله يوٌم َعِسر 8

 ُزجـِـَر عن تبليغ رسالته بالّسّب و غيره جـِـرازد 9

 َمقـْـهوٌر فانـْـتـَـِقم لي منهم  َمـغلوٌب فانتِصرْ  10

واب السماء 11 ْْ  الّسحاب أْب

 ُمنـْـصّب بشّدة و غزارة بماٍء منهِمر 11

 شققناها فّجرنا األرض 12

 قّدْرناه أَزالً )هالكهم بالطوفان( أْمــٍر قْد قـُـِدرَ  12

 َمَساميَر تـُـشّد بها األلواح ُدُســٍر 13

 بـِـِحـفـْـِظنا أو بمرأى منّا أو بأْمرنا تْجري بأْعـيُـننا 14
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 َعـلـّـم اإلنسان القرآن  علـّـَم القرآن 2
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 ال تشغَـْلـكم و تْصرفكمْ  ال تـلهكم 9

 ِعباَدته و طاعته و مراقبته ِذكر هللا 9

 هالّ أمهلتني و أّخرت أَجلي   لْوال أّخرتني 10

 نسورة التغاب  .19

 المعنى الكلمة اآلية

 يُنـّزهه و يَُمّجده تعالى و يدّل عليه  يُسبّح هلل . . 1

 التـّصرف المطلق في كّل شيء  له الُملك 1

 بالِحـكمة البالغة  بالحقّ  3

 أتقـَنـَـها و أحكمها  فأحسن ُصَوركم 3

 سوء عاقبة كفرهم في الدنيا  َوبال أمرهم 5

 يمان بالرسل أعرضوا عن اإل تـَـولّْوا 6

 القرآن  النور 8

 في يوم القيامة حيث تجتمع الخالئق للحساب و الَجزاء  ليَْوم الجمع 9

 يَظهر فيه َغـْبن الكافر بتـَرِكه اإليمان وغبن المؤمن بتقصيره في اإلحسان يوم التغابن 9

 بإرادته و قضائه و قـَـَدره تعالى  بإذن هللا 11

 ـقه لليَقين و الّصـبر و التـّـسليم يوفّ  يَْهِد قـَـلبَه 11

 بالٌء و ِمحنة و اختبار  فِـتنـَـة ٌ  15

 يُـْكَف بُخلَـَها الشديد مع ِحْرصها  يُوق ُشّح نفِسه 16

 احتسابا  بطيبة نفس  و إخالص  قـَـْرًضا َحَسنا 17

 



 

 

 سورة الطالق  .20

 المعنى الكلمة اآلية

 هّن )الــّطْهر(ُمستقـبالٍت لعدت فطلّـقوهن لعدتهنّ  1

 اضبطوها و أكِملوها ثالثة قروء  أحصوا العّدة 1

 بمعصيٍة كبيرةٍ ظاهرة  بفاحشة مبَيّـنة 1

 قارْبن انقضاء عدتهنّ  بَلَْغَن أجلهنّ  2

 من كّل شدة و ضيق و بالء  مخرجا 2

 ال يَخطر بباله و ال يكون في حسابه  ال يحتسب 3

 ميع أموره كافيه ما أهّمه في ج فهو حسبه 3

 أَجالً ينتهي إليه أو تقديرا أَزالً  قـَـْدًرا 3

 انقـطع َرجاؤهّن ِلِكبَرهنّ  يَـئِـْسنَ  4

 ِلِصغرهّن عدتهن ثالثة أشهر  و الالئي لم يَِحضن 4

 تْيسيرا و فَـَرًجا  يُْسرا 4

 ُوْسِعكم و طاقـَـتِكم  ُوْجِدكم 6

 اإلرضاع تشاَوروا في األجرة و  ائتِمروا  بْينكم 6

 تضايَـقـْـتم  و تشاحنتم فيهما  تـَـعاَسرتم 6

 غـنـًى و طاقة  ذو َسعَة 7

 ُضـيّـق عليه  قـُـِدَر عليه 7

ـْن ِمْن قـَـرية 8 ّْ  كثيٌر من أهل قْرية  كأّي

 تجبّرت و تكبّرْت و أْعَرضتْ  عـتـَـتْ  8

 ُمـنـَْكًرا شنيعا في اآلخرة  عذابا نُـكرا 8

 سوء َعاقـبة ُعـتّوها هاَوبال أْمر 9

ً  ُخـسرا 9  خسراناً و َهالكا

 قرآنا    ِذْكرا 10

 أْرسل رسوال ، أو جبريل َرسوال 11

 يَْجري قضاؤه و قـَـَدره أو تدبيره يتنّزل األمر 12

 

 سورة التحريم  .21

 المعنى الكلمة اآلية

 شرب العسل  ما أحّل هللا لك 1

 تـَـطلب تْبـتغي 1

 تحليلها بالكفّارة  نكمْ تحلّة أْيما 2

 ناِصركم و متولّي أموركم هللا موالكمْ  2

 أْخـبََرْت به غيرها  نبّـأت به 3

 أطلعه هللا تعالى على إفشائه  أظَهَره هللا عليه 3

 َمالْت عن َحقـّه صلى هللا عليه و سلم عليكما  َصغَْت قلوبكما 4



 
 

 

 تتعاونـَا عليه بما يسوُءه تظاَهَرا عليه 4

 َوليّـه  و ناِصره  هو مواله 4

 فْوٌج ُمظاهر معيٌن له  ظهير 4

 مطيعات خاضعاٍت هلل  قانتات 5

 مهاجَراٍت . أو صائمات سائحات 5

 َجـنّـبوها بالطاعات قوا أنفسكم 6

 قساةٌ أقوياء و هم الزبانية  ِغالظ ِشداد 6

 خالصة . أو صادقة . أو مقبولة  توبة نـَـصوحا 8

 ال يُـذلّه بل يُعّزه و يكرمه  ي هللا النبيال يُخز 8

ْد. أو اقـْـُس عليهم  اغلظ عليهم 9  شّدِ

 بالنّـفاق أو بالنميمة  فخانتاهما 10

 فـلْم يَْدفَعا و لم يْمنعاعنهما  فلم يغنيا عنهما 10

 َعـفّـْت و صانته من الّرجال  أحصنت فرجها 12

  توّسط أٍب )عيسى عليه السالم(روًحا ِمْن َخلِقـنـَـا بال من روحنا 12

 من القوم المطيعين لربّهم   من القانتين 12

  

  


