
 
 

 

 سورة الملك .1

 المعنى الكلمة اآلية

 تعالى و تمّجد أو تكاثر َخْيره تبارك الذي 1

 له األمر و النّهي و السلطان بيده الملك 1

 أْوَده . أو قّدَره أزلا  خلق الموت 2

 ما بين الحياة و الموتليَختبركم في ليبلوكم 2

 أْصوبَه و أخلََصه أو أْسَرع طاعة أحسن عمال 2

 كّل َسماٍء َمقـْـــِبـيّة على األخرى  طباقا 3

 اختالف و َعَدم تناسب  تفاوت 3

 شقوق و صدوع أو خلل  فطور 3

 َرْجعَتين َرجعة بعد رجعة  كرتين 4

 صاغرا لعدم  ِوْجدان الفـُـطور خاسئا 4

 كليٌل من كثرة المراجعة  يرهو حس 4

 بكواكب عظيمة ُمضيئة  بمصابيح 5

 بانقـضاض الّشهب منها عليهم  رجوما للشياطين 5

ا كصوت الحمير  شهيقا 7  َصْوتا ُمـنـْـكرا

 تغلي بهم غليَان الِقْدر بما فيها  تفور 7

 تتقّطع و تتفّرق و تنـْـشقّ  تكاد تميّـز 8

 جماعة من الكفار فَـْوج 8

 فبُْعدا من الّرحمة و الكرامة  فَُسْحقا 11

 ُمذلـّـلة ليّـنـَـة َسْهلة تستقـّرون عليها  األرض ذلوال 15

 َجَوانبها . أو ُطُرقِها و فَِجاجها  َمناكبها 15

 إليه تْبعثون من القبور  إليه النشور 15

 أْمُره و قَـضاُؤه و سلطانه مْن في الّسماء 16

 ّور بكم يُـغَ  يَخسف بكم 16

 تـَـْرتّج و تضطرب  فتعلو عليكم  ِهي تمور 16

ا من الّسماء فيها َحصباء  حاصبا 17  ريحا

 كيف إنذاري و قْدرتي على الِعقاب  كيف نذير 17

 إنكاري عليهم باإلهالك كان نكير 18

  بها ُجنوبهّن لطيران وَيْضُمْمـنـَـها إذا ضربنَ لباسطاٍت أجنحتهّن في الجّو  صافّات و يَقبْضن 19

 بَْل َمْن هذا ؟ ؟ أّمن هذا ؟ ؟ 20

 أْعوان لكم و َمنـَـعَة ُجنٌد لكم 20

 خديعة من الشيطان و جنده  غرور 20

 تماَدْوا في استكبار و عناد  لّجوا في ُعـتوّ  21

 ِشَراٍد و تباعد عن الحقّ  نفور 21

 َساقطا عليه ل يَـأمن العثور  ُمِكـبّا على وجهه 22

ا من العثور )َمثٌل للمشرك و الموّحد( يَْمشي  َسويّا 22  ُمْسـتـَوياا  ُمنتِصبا سالما

 َخلقكم و بَثـّـكم و فّرقكم  ذرأكم 24



 

 

 َرأُوا العذاب قريبا منهم  رأوه زلفة 27

 َكئِبَْت و اْسَوّدْت غّما و ذلّ  سيئت 27

 تـَـطلبون أن يُعّجل لكم استهزاءا  به تدعون 27

 أخبروني أو أروني  رأيتمأ 28

 يُنـَّجـيهْم. أو يَمنعهم أو يَؤّمنهم  يُجير الكافرين 28

 غائرا ذاهبا في األرض ل يُنال  َغْورا 30

 َجار أو ظاهٍر . َسْهل التـّـناُول بماء معين 30
 

 سورة القلم  .2

 المعنى الكلمة اآلية

  يُكتب به قََسٌم( بالقلم الذي ( و القلم 1

 و الذي يكتبونه بالقلم  يسطرونو ما  1

 يا محمد )جواب القسم( ما أنت 2

 غير مقطوع عنك  غير ممنون 3

 في أّي الفريقين منكم المجنون  بأيكم المفتون 6

 أحبّوا لـَْو تاليـنُهْم و تصانِعُهمْ  وّدوا لو تدهن 9

 فَُهْم ياُلينونـَـك و يُصانعُونك فيُدِهنون 9

 ِف في الحّق و الباطل كثير الَحلِ  حالف 10

 حقير في الرأي و التمييز أو َكذاب  مهين 10

 عيّـاب أو ُمغتاب للنّـاس هّماز 11

عَايَة و اإلفساد بين الناس مّشـاء بنميم 11  بالّسِ

 فاِحش لئيم ، أة غليظ جافٍ  ُعـتلّ  13

 َدِعّي ُمـلَصق بقْوِمه أو ِشّرير زنيم 13

 المسطرة في كتبهم  أباطيلهم أساطير األولين 15

ا ل يُـفارقه كالَوْسم على األنف  سنسمه على الخرطوم 16  َسنلِحق به عارا

 اْمتحنّـا اهل مّكة بالقْحط بَلوناهم 17

 بُْسـتان بالقرب من صنعاء  الجنّة 17

 لـَـيَـقـْـطعّن ثمارها بعد اإلستواء  ليَْصرمنها 17

 داخلين في وقت الّصباح  مصبحين 17

 ِحّصة المساكين  ُمخاِلفـِيَن ألبيهم  ال يستثنون 18

 أحاط نازل عليها  فطاف عليها 19

 باَلٌء و عذاٌب )ناٌر ُمْحرقة( طائف 19

 كالليل األسود أو البستان الّمصروم كالصريم 20

 نادى بَعضهم بَْعضا حين أصبحوا  فتنادْوا مصحبين 21

 ين على ثماركم بَـاِكُروا ُمقبل اغدوا على حْرثِكم 22

 قاصدين قطعها  صارمين 22

 يَتساّروَن بالحديث  فيما بينهم  يَتخافتون 23

 ساروا ُغـدوة إلى حرثهم  َغدْوا 25



 
 

 

 على انفراد عن المساكين على حْرد 25

 على الّصرام قادرين 25

 الّطريق ، و ما هذه جنّـتـنا  إنّـا ضالون 26

 هم عقال أحسنهم رأيا و أرجح أْوَسطهم 28

 هالّ تستغفرون هللا من فعلكم و خْبث نيّـتكم  لوال تسبّحون 28

 يَلوم بَعضهم بَعضا على قْصدهم  يَتالومون 30

 طالبون منه الخير و العفو  إلى ربـّـنا راغـبون 32

 لـلـّـذي تختارونه و تشتهونه  لَمـا يتحيّرون 38

 عهود مؤّكدة باألْيَمان  لكم أيمان علينا 39

 لـلـّذي تحكمون به ألنفسكمْ  لما تْحكمون 39

 كفيٌل بأن يكون لهم ذلك  زعـيم 40

 كنايَة عن شّدة هْول يوم القـيامة يُكشف عن ساق 42

 ذليلة ُمنكِسَرة  خاشعة أْبصارهم 43

 يَغشاهم ذّل و خْسران و نـَـدامة  تْرهقهم ذلـّـة 43

 (َدْعـني و َخلـّـني )تهديد شديد فذرني 44

 َسنُدنيهم من العذاب َدَرَجة فَدرجة  حتى نوقِعَهم فيه  سنستدرجهم 44

 أْمِهلهْم ليزدادوا إثما  أْمِلي لهمْ  45

 َغرامة ذلك األجر َمغَرم   46

 ُمكلفون ِحْمالا ثقيالا  ُمثقلون 46

 يونس عليه الّسـالم كصاحب الحوت 48

 مه َمْمـلوٌء َغـْيظا في قـلبه على قَوْ  َمكظوم 48

 لـَـطرح من بَــْطن الحوت باألرض الفضاء الُمهِلكة  لنـُـبذ بالعراء 49

 فاْصـفاه بعَْودة الَوْحي إليه  فاجتباه َربّه 50

 ليُزلـّـوَن قـََدَمك فيَرمونـَـك  ليـُــزلقـونك 51
 

 سورة الحاقة  .3

 المعنى الكلمة اآلية

 الّساعة يَتحقـّـق فيها ما أنَكُروه  الحاقّة 1

 أّي شيٍء ِهَي في أْهَوالها  ما الحاقّة 2

 بالقيامة تـقـْـَرع القـلوب بأفَزاِعها  بالقارعة 4

 بالّصـْيَحة الُمَجاوزة للحّد في الّشدة  بالطاغية 5

 شديدة الّسموم أو البْرد أو الّصْوت  بريح صرصر 6

 شديدة العْصف  عاتِـيَة 6

 ْدرتِه تعالى َسلـّـطها عليهم بق َسّخرها عليهم 7

 ُمـتـتـَـابعَاٍت . أو َمشئوماتٍ  ُحُسوما 7

 ُجذوع نـَخل بال ُرُءوس أْعَجاز نخل 7

 ساقِطة أو فارغة  أو باِليَة  خاوية 7

 قرى قوم لوط )أهلها(  المؤتـفـكات 9



 

 

 بالفَعاَلت ذات الَخَطـأ الَجسيم  بالخاطئة 9

 ذات َزائدة في الشّدة على األخ أخذة َرابيَة 10

 َسفينة نوح عليه الّسـالم الَجاريَة 11

 ِعـْبَرة و ِعظة  تـَـذِكرة 12

 و ِلتْحـفَـظها  َوتـَـِعـيَها 12

 النّـفخة األولى  لخراب العالم  نـَـفـْـخة ٌ واحدة 13

 ُرفِعَت من أماكنها بأْمرنا  ُحـِملِت األرض 14

يت فُدّكـتـا 14  ا فدقّـتا و ُكِسَرتا . أو فُسّوِ

 قامت القيامة  َوقَعَت الواقِعة 15

ْْ و تـَـصّدَعْت من الَهْول  انَشقّـت الّسماء 16  تـفَـــّطَرْت

 ضعيفة ُمتداِعـيَة بعد اإلْحكام  َواهـية 16

 َجوانبها و أطرافها  على أْرجائها 17

 بعد النّـفخة الثانية للحساب و الجزاء  يَـْومـَـئِـذ تـُـْعـَرضون 18

 ُخذوا أو تعالـَـْوا ؤمها 19

 كتابي ، و الهاء للّسـكـت  ِكـتـَـابيَهْ  19

 َمْرِضيّة ل مكروهة  راِضـية 21

 ثمارها قريبة التـّـناول إذ تـُـْجـنى قطوفها دانية 23

 أْكالا غْير ُمنغّص و ل مَكّدر  هنيئا 24

 المْوتة القاطعة ألْمري و لم أْبعَث  كانت القاضية 27

 ما َدفََع العَذاب َعنّي  أغنى عـنّيما  28

 الذي كان لي ِمْن ماٍل و نحوه  َمالـِـيَهْ  28

 ُحّجـتِي أو تسلـّـطي و قـّوتي  ُسـْلـطانِيَهْ  29

 اْجعلوا الغّل في يََدْيه و ُعنِقه  فَغـلـّـوه 30

 أْدِخلوه . أو احرقوه فيها  الَجحيم َصـلـّـوه 31

 ها فأدِخلوا في فاْسـلكوه 32

 ل يَُحّث و ل يَُحّرض  ال يَُحضّ  34

 قريٌب ُمشفـِـق يَْحميه ِمَن العَذاب  َحمـِـيمٌ  35

 َصديد أْهل النّـار  ِغسلين 36

 الكافرون  الخاِطـئون 37

 أقِسُم. و "ل" مزيدة  فاَلَ أقـْـِسـم 38

 يُـبَـلـّـغُهُ عن هللا أوِحَي إلْيه  إنّه لَقْول َرسول 40

 اْختـَـلَق و افترى علينا  ّوَل َعـلـْيـناتق 44

 بيَمينه . أْو بالقـُـّوة و القُـْدَرة باليَمين 45

 نِيَاط القـَـلب . أو نُخاع الظهر  الَوتين 46

 مانِعين الهالك َعـنه عـنه َحاجزين 47

 نـَـداَمة عظيمة  لََحْسَرةٌ  50

 به تعالى             نـَـّزْههُ َعّمـا ل يَليق فسبّح باسم ربّـك 52
 

 



 
 

 

 سورة المعارج  .4

 المعنى الكلمة آليةا

 َدَعـا َداع على نـَـفـِسه و قْوِمه َسأل سائل 1

 ذي الّسمـوات َمَصـاِعـد المالئكة  ذي المعارج 3

 تْصعَـُد في تلك المعارج  تعُرج المالئكة 4

 جبريل عليه السالم  الّروح 4

 هو يوم القيامة  في يوم 4

 في حّق الكفار  قدارهمِ  4

ا جميال 5 ََ  ل شكوى فيه لغْيره تعالى  َصْبًر

 كالمعدن الُمذاب أو ُدْرُدرّي الّزيت الّسماء كالُمهل 8

 كالّصوف المصبوغ ألوانا الجبال كالِعهن 9

 قريٌب ُمْشـفـٌق ِلشّدة الَهْول َحميم 10

ف األْحماء أْحَماَءهم  يُـبـَّصرونهم 11  يُعَرَّ

 عشيرته األقربين المنفصل عنهم  صيلتهفَ  13

 تـَـضّمه في النَّسـب . أو ِعـند الشّدة  تـُـؤويه 13

 َجهنّم . أو الدركة الثانية ِمنـْـها  إنّها لظى 15

 قالّعة لألطراف أْو جلِد الّرأس  نـَـّزاعة للّشوى 16

ـا و تأميالا  فأْوعى 18  أْمَسك ما له في وعاٍء حرصا

 كثيَر الَجَزَع ، شديد الِحْرص هلوًعـا 19

 كثيَر الَجَزعِ و األَسى  َجزوًعـا 20

 كثيَر الَمنـْـعِ و اإلمساك  َمنوًعا 21

 ِمَن العَطاء لتعفـّـفِه َعِن الّسؤال الَمْحروم 25

ا هلل تعالى  ُمشِفـقـون 27  خائفون اْسـتِعظاما

 الُمـَجاوزون الحالل إلى الَحَرام  العادون 31

 ُمْسرعين ، ماّدي أْعناقِهم إليك هِطعينمُ  36

 جماعات ُمتفرقين ِعزين 37

 ِمْن نُطٍف َمهينـَـة َمِذَرة مّما يعلمون 39

 أْقـِسم . و "ل" مزيدة  فال أقسمُ  40

 َمْغـلوبين عاجزين  بَمْسبوقين 41

 فدْعُهم و َخـلّـهْم غير ُمـْكـترٍث بهم  فَـذْرُهم 42

 وا في باطِلهمْ يَنغِمسُ  يَخوضوا 42

 ِمَن القـبُور   ِمَن األجداث 43

 ُمْسرعـين إلى الّداعي  ِسراًعـا 43

 أْحَجار َعـــّظموها في الجاهلية  نُُصب 43

 يُْسرعون  يوفِضون 43

 ذليلة ُمنـْـكِسرة ل يَْرفَعونها  خاِشعة أْبصاُرهم 44

 تْغـشاهْم َمَهانة شديدة    تْرَهقهم ذلـّـة 44
 



 

 

 ورة نوحس  .5

 المعنى الكلمة اآلية

 َوقـْـَت َمجيء عذابه إْن لم تُؤِمنوا إّن أجل هللا 4

ا عن اإليمان  فِراًرا 6  تـَـبَاُعـداا و نِفـَـارا

 بالغُوا في التـّـغَّطـى بها َكَراهة لي  استـَـْغـَشْوا ثِيابهم 7

 تشّددوا و انـْـَهَمـُكوا في الُكـفـر أصّروا 7

 المطر الذي في الّسحاب  الّسماءيُْرِسل  11

ا ُمـتـتابعاا ِمْدراًرا 11  غزيرا

 ل تعتِقـدون أو ل تخافون َعظَمة هللا  ال تـَـْرجوَن هلل َوقاًرا 13

ا لكم في حالٍت ُمختِلفة  خلقـَـكْم أطوارا 14  ُمَدّرجا

 كّل َسَمـاٍء ُمقـْـبيَّة على األْخرى  سموات ِطباقا 15

ا ِلَوْجِه األرض في الظالمُمن نوًرا 16  ـَـّورا

ـا ُمضيئا يمُحو الظالم  الّشمس ِسَراًجـا 16  ِمْصباحا

 أنـْـشأكم من طينتها  أنـْـبَـتـَـكم من األرض 17

 فِـراشا مبسوطا لالستقـرار عليها  األرض بساًطا 19

ا َواِسعات  ُسباُلً فَِجاًجـا 20  طُرقــا

ا في اآلخرة ضالل في الدنيا َخَسـاًرا 21  و ِعقابـا

 بَاِلَغ الغَـايِة في الِكـبَر َمْكًرا ُكـبّـَاًرا 22

 أصناٌم َعبَدوها ثّم انتقلت إلى العََرب .،  فكان َوّد ِلكـَــلـْـب َودًّا 23

 و ُسَواعٌ ِلُهـذْيـل ُسَواًعـا 23

 َو يَغُوث ِلغَطفان   يَغوثَ  23

 و يَعُوق ِلَهَمذان يَعُوق 23

 و نـَـْسـٌر آلِل ذي الَكالع ِمْن ِحْمير  ـْسَرانـَ  23

 من أجل ذنوبهم و "ما" زائدة  مّما خطيئاتِهم 25

 أحداا يَدور ة يَتحّرك في األرض  ديّـاًرا 26

ا  تباًرا 28  َهالكاا َو َدمارا

 

 سورة الجن .6

 المعنى الكلمة اآلية

ا بديعا في بالغته و فصاحته  قرآنا َعَجـبا 1  عجبـا

 الحّق و الّصــواب . أو التوحيد و اإليمان  الّرشد 2

 ارتفَع و َعــُظَم  تعالى 3

 جالله . أو سلطانه . أو ِغـنـَـاه جّد ربّـنا 3

 َجـاِهـلنا )إبليس اللعين( يَقول َسفـيُهـنا 4

 قْولا ُمـفرطاـا في الكذب و الّضـالل شططا 4

 يَْسـتعيذون و يَتحيّـرون يَعوذون 6

 إثما . أو طغيانا و َسفَها  فزادوهْم َرَهـقـا 6



 
 

 

 ُحّراسا أقوياء من المالئكة  َحَرًسـا شديدا 8

 ُشعل نار تـَـنـْـقـَـّض كالكواكب  ُشُهـبًـا 8

 راِصداا ، ُمـترقّـبا يَْرُجمه  ِشـهابًـا َرَصًدا 9

ا و رحمة  َرَشـًدا 10 ا و َصالحا  َخْيرا

 هب ُمتفرقة ُمختِلفة ذوي مذا طرائق قَِدًدا 11

 َعـِلـْمـنا و أيقـنّـا اآلن  ظنـنّـا 12

ـا مْن ثَوابه  فال يَخاف بخسا 13  فال يَخشى نـَـقـْصا

 َغـَشيَـان ِذلـّـة له و ال رهقا 13

 الَجـائرون بكفرهم  العادلون عْن طريق الحقّ  منّـا القاسطون 14

ا و صالح تـَـحّروا رشدا 14  ا و ُهـداىقـَـَصـدوا َخيرا

 للنّـار وقوداا لجهنّم حطبا 15

 طريقة الهدى  "ملـّة اإلسالم" على الطريقة 16

ا يتـّـِسع بع العيش  ماًء َغَدقـًـا 16  كثيرا

 ِلنـَـْخـتـَـبَرهم فيما أْعطيناهم  لنفـتِنـَهم فيه 17

 يُدخلـْـه يَـْسـلكه 17

 ال يُطيقه شاقّـا يعلوه و يَغلبُـه ف َعذابًا َصعًَدا 17

 هو النبي صلى هللا عليه و سلم  َعـْبُد هللا يَْدعـوه 19

 ُمـتـَـراِكِمين من ازدحامهم عليه تعّجـبا  َعـلْيه ِلبًَدا 19

 نفعا أو هداية  َرَشًدا 21

 لْن يمنعَني من عذابه إْن َعَصـيتـُـه  لْن يجيرني من هللا 22

ا أ ُملتـَـَحـدا 22  ْرَكُن إليه َمْلَجـأ أْو ِحْرزا

 زمنا بعيدا  أَمًدا 25

 َحَرسا من المالئكة يحرسونه َرَصًدا 27

ـا تاّمـا  أحاط 28  َعِلَم ِعـلما

 َضـبَـط ضبطا كامال  أْحَصى 28
 

 

 سورة المزمل  .7

 المعنى الكلمة اآلية

 المتلفّـف بثيابه )النبي صلى هللا عليه و سلم( المّزمل 1

 ّهل ، و تْبيين حروفاقرأه بتم رتـّـل القرآن 4

 شاقّـاعلى المكلـّـفـين قْوالً ثقيال 5

 العبادة التي تنشأ به و تحدث  ناِشئة الليل 6

 ثباتا للقَدم و رسوخا في العبادة  أشّد وطأ 6

 أثبُت قِراءة لحضور القلب فيها  أقَوم قيال 6

 تصّرفا و تقـلـّـبا في ُمهّمـاتك  َسْبًحا 7

 قطع إلى عبادته تعالى ، و استغرق في مراقـبتهان تبتـّـل إليه 8

 اعتزال َحَسنا ل جزع فيه  هجًرا جميال 10



 

 

 َدْعـني و إياهم فسأكفـيكهم ذرني و المكذبين 11

 أرباب التنعّم ، و غضارة العيش  أولي النعمة 11

 أْمهلهم زمانا قليال بعده النّـكال مّهـلهم قليال 11

 يدة ثِقال قـيودا شد أنـْـكاال 12

 ذا نُشوب في الحلق فال يَـنـْـساغ  طعاًمـا ذا غّصة 13

 تضطرب و تتزلزل )يوم القيامة( يوم ترُجف األرض 14

ا  كثيبا مهيال 14  سائال ُمنهال –َرْمال ُمْجـتِمعـا

 شديدا ثقيال َوخيم العُقـبى أخذا وبيال 16

 ْوله شيء ُمنشّق في ذلك اليوم ِله السماء منفطر به 18

 لْن تـُـطيقـوا َضْبط َوقِت قِـيامه لْن تـُحصوه 20

 بالتـّرخيص في ترك قيامه المقّدر  فـتـَـاب َعليكم 20

 فصلـّـوا ما َسُهـَل عليكم مْن صالة اللـّـيل ، و في الّصالة قرآن فاقرُءوا ما تيسر من القرآن 20

 يُـسافـرون للتجارة و نحوها  يَضربون 20

 المفروضة الّصـالةأقيموا  20

 احتسابا بطيبة نفـْـس        قرضا حسنا 20
 

 سورة المدثر  .8

 المعنى الكلمة اآلية

 المتغّشى بثيابه )النبي صلى هللا عليه و سلم( المدثر 1

 اخصْص َربّـك بالتكبير و التعظيم  َربّـك فكبر 3

 كناية عن تطهير النفس من المذامّ  ثيابك فطّهر 4

 اهجْر المآثم الموجبة للعذاب هجرالرْجز فا 5

 ل تـُـْعـِط طالبا الكثير ِعَوضا  عنه  ال تمنن تستكثر 6

 نـُـفخ في الّصور للبعث و النّشور  نِقـر في النّـاقور 8

 َدْعـنِي و َخـلـّـني  )تهديد و وعيد( ذرني 11

 كثيرا دائما غير منقطع عنه مال مْمدودا 12

 عه ، ل يُفارقونه للتكّسب ِلغناهم عنه حضورا م بنين شهوًدا 13

 بََسطُت له النّعمة  و الّرياسة و الَجاه مّهدت له 14

 كلمة َرْدع و زجر عن الطمع الفارغ  كالّ  16

 معاندا َجاِحداا أو ُمـجانيا  للحقّ  آلياتنا عنيدا 16

 َسأكلـّـفه َعذابا  شاقّـا سأرهقه صعودا 17

ا في القرآن هيّـأ في نفِسه قَ  قّدر 18  ـْولا طاِعـنــا

 لُِعَن و ُعذب أو قُـبِّـح فقتل 19

 تأّمل فيما قّدَر و هيّـأ من الــّطـْعن نظر 21

 قـَــّطَب َوْجَهه لّما ضاقـَـْت عليه الِحيَل َعبَس 22

 اشتّد في العبوس و ُكـلـُـوح الَوْجه بََسر 22

 من السََّحَرة  يُْرَوى  و يُـتـَـعـلـّـمُ  ِسْحٌر يُؤثر 24

 سأْدِخلـُـه جهنّم  سأصليه َسقـَـر 26



 
 

 

 ُمسوّدة للجلود ، ُمْحـرقَة  لها  لّواحة للبشر 29

 سبب فتنة و ضالل  فتنة 31

 و ما َسقـَـر و ما هي 31

 َولـّـى و ذَهب )قسم( و الليل إذ أدبَر 33

 أضاء و انكشف )قَسم( و الصبح إذا أْسـفَر 34

 إلحدى الّدواهي العظيمة )جوابه( الُكـبـَرإنها إلحدى  35

 إلى الخْير و الطاعة أْن يتقـّدم 37

 َمْرهونة عنده تعالى بعََمِلـها  بما َكَسبَْت َرهينة 38

 أّي شيء أْدَخلكْم؟ ما َسلَككم ؟ 42

 نـَـْشرُع في الباطل ل نُـبالي به كنّـا نخوض 45

 َساب و الجزاء بيَْوِم البْعِث و الحِ  بيوم الّدين 46

 ُحُمـٌر َوْحِشـيّة ، شديدة الـِنّـفَار ُحُمٌر ُمـْسـتـَـنِفـَرة 50

 أسٍد . أو الّرماة القـنّـص  قـَـْسورة 51

 أهل أو يَـتـّـِقـيَهُ عباُده  أهل التقَوى 56
 

 

 سورة القيامة  .9

 المعنى الكلمة اآلية

 أْقـِسم . و "ل" مزيدة  ال أقِسم 1

 كثيرة الـلـّـْوم و النّـَدم على ما فات  الـلـّـّوامة بالنـّـفس 2

 نجَمعَُها  بَْعَد التـّـفـّرق و البـِـلـَـى بَلـَـى 4

 أطراف أصابعه فنـَُرّد ِعظاَمها كما كانت على ِصغَرها بقـُـْدَرتنا  نُسّوي بَنـَـانه 4

 ِليَـدزم على فجوره ُمّدة ُعـْمره ِلـيَـْفُجر أمامه 5

 َدِهَش و تـَـَحـيَّر فََزعاا مما رأى   البَصربَرقَ  7

 ذَهب ضوُءه َخَسف القَمر 8

 في الطلوع من المْغرب ُمظلَمْين  ُجِمَع الّشمس و القَمر 9

 الَمْهَرب ِمن العذاب أو الَهْول أْيَن الَمـفـّر ؟ 10

 ل َمْلَجأ و ل َمنـْـَجى له ِمَن هللا  ال َوَزر 11

 بَيّـنـَـة أو َعْيٌن بَصيرة  ُحّجة بَصيَرة 14

 لْو جاَء بكّل ُعذر لم يَنفْعه  لْو ألقى َمعَـاذيَره 15

 في َصْدرك و ِحْفـِظَك إيّـاه  َجـَمـعَه 17

 أْن تـَقـَْرأه  بلسانِك َمتى ِشئت  قرآنه 17

 أتَمْمنا قراَءته عليك بلسام جبريل  قرأناه 18

  َمعانيه تـَـفـْـسير ما أشكل ِمنْ  بَيَانه 19

 َحَسنة  ُمْشرقة ُمتهلـّـلة ناِضـَرة 22

 شديدة الكلوَحة و العُبُوس  باِسـَرة 24

 داهية عظيمة تـقـْـِصم فَـقـَــار الظْهر فَاقِـَرة 25

 َوَصلِت الّروح ألعلى الّصـْدر  بَلغَِت التـّـراقي 26



 

 

 َمْن يُـداويه و ينجيه من الموت؟ مْن راق ؟ 27

 الـْتـَـَوْت. أو اْلـتـَـَصقت . . . .التفّـت 29

 َسْوق الِعبَـاد للجزاء  الَمساق 30

 يَـتبَختر في ِمشيَـتِه اْختِـيال يَتَمطى 33

 قاَربَك ما يُْهـِلـُكـك  أْولى لك 34

 ُمْهَمال فال يُكلـّـف و ل يَُجـاَزى  يُـتـْـَرك ُسـًدى 36

 يَُصّب في الّرحم  َمنِّي يُْمـنـَى 37

 فعَّدله و َكّمـله و نـَـفََخ فـيه الّروح  فََسّوى 38
 

 

 سورة االنسان  .10

 المعنى الكلمة اآلية

 أخالط ممتزجة ُمتباينـَـة الّصـفات  أمشاج 2

 ُمتبَلين له بالتّكاليف فيما بعد نبتليه 2

 بيّـنا له طريق الهداية و الّضالل  هديناه الّسبيل 3

 النّار يُسحبون بها يُقادون و في  سالسل 4

 بها تـُـْجَمع أيديهم إلى أعناقهم و يُقـيّدون  أغالال 4

 َخْمر أو ُزجاجة فيها َخمر  كأس 5

 ما تـُمـْـَزج الكأس به و تـُْخـلـَط مزاُجها 5

 ماءا كالكافور في أحسن أوصافه  كافورا 5

 ماَء َعـْين أو َخْمر عْين  عْينا 6

 و يَرتوي بها يَشرب منها . أ يَشرب بها 6

 يُْجرونها حيث شاءوا من منازلهم  يُـفّجرونها 6

ا غاية اإلنتشار مستِطرا 7 ا ُمنتِشرا  فاِشيـا

 تـَـْكـلـَُح فيه الُوُجوه ِلَهْوله  يوما عبوسا 10

 شديد العُبوس قمطريرا 10

 أعطاُهم ُحْسـنـاا و بَْهَجة في الُوجوه  لقـّـاهم نضرة 11

 ر في بيت يُزيّن بالقـِباب و األِسّرة و الّسـتورالّسرُ  األرائك 13

ا  زمهريرا 13  بَْرداا شديدا . أو قََمرا

 قريبة منهم ظالل أشجارها  دانِية عليهم ظاللها 14

 قُّربت ثِماُرها لمتناوِلها ذلـّلْت قطوفها 14

 أقداح بال عرى و خراطيم  أكواب 15

 كالّزجاجات في الّصـفاء قوارير 15

يّ  قّدروها 16  َجعَلوا شرابَها على قْدر الّرِ

ا أو زجاجة فيها َخْمر  كأًسا 17  َخْمرا

 ما تـُـمَزج به و تـُْخـلط مزاُجها 17

 ماءا كالزنجبيل في أْحَسن أوصافه  زنجبيال 17

 يُوَصف شرابُها بالّسالسة في اإلنسياغ  تَُسّمى سلسبيال 18



 
 

 

ْون  ولدان ُمَخلـّدون 19  على هْيئة الولدان في البَهاء ُمـبَقـَـّ

 اللؤلؤ الُمـفـّرق في الُحـْسن و الّصـفاء لؤلؤا منثورا 19

 ثِـيَاب من ديباج رقيق  ثياب سندس 21

 ديباج غليظ  إستبرق 21

 أّول النّهار و آِخره . أو دائِما  بكرة و أصيال 25

 شديد األهوال )يوم القيامة ( يوما ثقيال 27

 أْحَكْمـنا خلقهم   همشددنا  أسر 28
 

 

 سورة المرسالت  .11

 المعنى الكلمة اآلية

  ممتابعة َكعُْرف الفَـرس أقسم هللا برياح العذاب و المرسالت ُعْرفا 1

 الّرياح الشديدة الهبوب الُمهلكة  فالعاصفات َعصفا 2

 المالئكة تنشر أجنحتها في الَجّو عند النّـزول بالوحي و الناشرات نشرا 3

 المالئكة تأتي بالوحي فُرقانا بين الحّق و الباطل الفارقات فرقاف 4

 المالئكة تُـلقي الوْحي إلى األنبياء فالُملِقـيات ذكرا 5

 لإلعذار من هللا للَخلـْـق ُعذرا 6

 لإلنذار و التـّـخويف بالِعقاب  نـُـذرا 6

 من البَْعْث ) َجَواب القـَـَسم( إنما توعدون 7

 ُمـِحـَي نوُرها و أذِهَب ضوؤها َستْ النجوم ُطمِ  8

 ُشـقّـت أو فُتَِحْت فكانت أبوابا  الّسماء فُـرَجت 9

 قُـِلعَت من أماِكنِها بُسْرَعة  الجبال نُِسفت 10

 بُلـّـغَْت ميقاتـَها ) يوم القيامة(  الّرسل أقـّـتت 11

َرتْ  ألي يوم أّجـلت 12  يُقال ألّي يوم أّخِ

 بين الخالئق أو الحّق و الباطل  ـلليوم الفـَـصْ  13

 هالٌك في ذلك اليوم الهائل  وْيـٌل يومئذ 15

 َمنِـّي ضعيف َحقير  ماء  مهين 20

 ُمتَمّكن ، و هو الّرِحم قرار مكين 21

 فـقـَـّدْرنا ذلك تقديرا  فقـََدرنا 23

ا تضّم  األحياء على ظهرها  األرض ِكفاتا 25  وعاءا

 و األموات في بطنها  اتاأْحياًء و أْموَ  26

 جـِبال ثوابَت ُمْرتـَِفعات  رواِسَي شامخات 27

ا  ماًء فـَُراتـًا 27 ا َعذبـا  ُحـلوا

 هو ُدخان جهنّم  ظلّ  30

 فَِرٍق ثالث كالذوائب ثالث ُشعَب 30

 ل مظلـّـل من الحّر  ال ظليل 31

 ل يَْدفـَُع شْيئا من حّره  ال يُغني من اللـَّهب 31

ا ترمي بَشَرر 32  هو ما تطايَر من النّار ُمتفـّرقـا

 كّل شَرَرة كالبناء الُمشيّد في الِعظم و اإلرتفاع  كالقـَـْصر 32



 

 

 ُسْرعةالفي الكثرة و التـّـتابع و (وتـُسـّميها العََرب صفرا)كأّن الّشرر إبل سوٌد  كأنّه جـِمالة ٌ ُصـفر 33

 ابحيلة لتـّـقاء العذ لكم كْيدٌ  39
 

 

 سورة النبأ  .12

 المعنى الكلمة اآلية

 عن أّي شيء عظيِم الّشـأن؟ عّم ؟ 1

 عن القرآن أو البَْعث عن النّبإ العظيم 2

 َرْدٌع و َزْجر عن اإلختالف فيه  كالّ  4

 فِـَراشاـا ُمَوّطـأ لالستقرار عليها  األرض ِمهاًدا 6

 كاألوتاد لألرض لئالّ تميد الجبال أوتاًدا 7

ا و إناثـا للتـّـناُسـل  لقناكم أزواًجاخ 8  أصنافا ذكورا

 قـَـْطعاا ألعماِلُكْم و راحة ألْبدانِكم  نوَمكم ُسباتا 9

 ساتِرا لكم بظلمتِه كاللـّـباس  الليل ِلباًسا 10

 تَحّصلون فيه ما تعيشون به  النّـهار معاشا 11

ـداًدا 12  سمواٍت قويّـاٍت ُمْحَكمات َسْبـعًا ش 

 ِمْصباحا ُمنيرا وقـّـاداا )الّشمس( ِسَراجا وّهاجا 13

 الّسحائب التي حان لها أن تـُْمِطر الُمعِصَرات 14

 ُمنـْـَصـبّـا بكثرةٍ مع التـّـتابُع ماًء ثّجاجا 14

 بساتين ُمـلتـَـفّة األشجار  جنّات  ألفافا 16

ـا أو جماعات ُمختلفة األحوال  فتأتون أفواجا 18  أَمما

 صاَرْت ذات أبواب و طُرق فكانت أبوابا 19

 فالّسراب الذي ل َحقيقة له  فكانت سرابا 20

 َمْوِضَع تَرّصٍد و ترقّب للكافرين  كانت ِمْرصاًدا 21

ا و مأوى لهم  للطاغين مآبًـا 22  َمْرجـِعـا

ا ممتابعة ل نهاية لها  أحقابـًا 23  دهورا

ا من ح بَْرًدا 24 ا أو َرْوحا  ّر النّـارنـَْوما

 ماءا بالغا نِهاية الحرارة  حميما 25

 صديدا يسيل من ُجـلوِدهم غّسـاقا 25

 جَزْينـاهم َجَزاءا ُموافِـقا ألعماِلِهم  َجَزاًء وفاقـًا 26

ا شديدا  ِكذابا 28  تكذيبـا

ا أحصْيناه ِكتابا 29  َحِفظناه و ضبطناه مكتوبـا

ا بكّل محْ  َمفاًزا 31 ا و ظفَـرا  بوبفْوزا

 فتيات ناِهدات )نساء الَجنّة( كواِعب 33

 ُمْستـَـوياٍت في الّسن  أترابًا 33

 ُمتـْـَرَعة مليئة من َخْمر الَجنّة  كأًسـا ِدهاقـا 34

ـا  لْغًوا 35  كالما غير ُمْعـتّد به . أو قبيحا

 تكذيباا ِكذابا 35



 
 

 

 إحسانا كافِـيا أو كثيرا َعطاًء ِحسابا 36

 إل بإذنه   ِخطابـًا 37

 جبريل عليه السالم  الّروح 38

ا باإليمان و الطاعة  مآبـا 39  َمْرجـِـعـا

 في هذا اليوم فال أُعـذ ّب  ُكـْنت تـُـَرابًـا 40
 

 

 سورة النازعات  .13

 المعنى الكلمة اآلية

 تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم أقسم هللا بالمالئكة و النازعات 1

 شديدا ُمْؤلما بالغ الغاية  نـَزعا غْرقا 1

 المالئكة تـَـُسـّل أرواح المؤمنين برفق و الناشطات نشطا 2

 المالئكة تنزل مسرعة  لما أِمرْت به  و السابحات سْبـحا 3

ا أو َجـنّـة  فالسابقات سبقا 4  المالئكة تسبق باألرواح إلى مستقّرها نارا

 المأمور به المالئكة تنزل بالتدبير  فالمدبرات أمرا 5

 لتبعثّن يَوم تضطرب األْجَرام بالصيحة الهائلة )نفخة الموت(  يوم ترجف الراجفة 6

 نفخة البعث التي تردف األولى  تتبعها الرادفة 7

 ُمضطربة . أو خائفة َوجلة  واجفة 8

 ذليلة ُمنكِسرة من الفَزع أبصارها خاشعة 9

 إلى الحالة األولى )الحياة( في الحافرة 10

 باليَة ُمـتـفـتـّـتة  كنا عظاما نِخرة 11

 َرْجعة غابـِـنة  كّرة خاِسرة 12

 صيحة واحدة )نفخة البَْعث( زْجرة واحدة 13

 هم أحياٌء على وجه األرض هْم بالساهرة 14

 اسم الوادى المقـّدس طوى 16

 عـتا و تجبّر و َكـفـَر و الطغيان طغى 17

 لطغيان تطّهر من الكفر و ا تـزكى 18

 معجزة العصا و اليد البيضاء اآلية الكبرى 20

 يَــجـِّد في اإلفساد و المعارضة  يَسعى 22

 َجَمَع الّسـَحَرة . أو الُجـنـْـد فَحشر 23

 ُعقوبة . أو بعقوبَة . .  نكال . . 25

ا جهة العلوّ  رفع سمكها 28  جعل ثِـَخـنـَـها ُمْرتـَـِفعـا

 ْسـتـَـوية الخلـْـق بال َعْيب فَجعَلها مُ  فسّواها 28

 أظلمه أغطش ليلها 29

 أْبرز نهارها المضيء بالشمس  أخرج ضحاها 29

 بََسطها و أْوَسعها لُسكنى أهلها  دحاها 30

 أقواَت الناس و الّدواب  َمْرعاها 31

 أثبَتها في األرض ، كاألوتاد  الجبال أرساها 32



 

 

 ى )القيامة(الّداهـية العظم الطامة الكبرى 34

ا بُرزت الجحيم 36 ا بَيّـنــا  أْظِهَرْت إظهارا

 هي المْرجع و الُمقام له ل غيرها  هي المأوى 39

 متى يقيمها هللا و يُثبتها  أيان مرساها؟ 42
 

 

 سورة عبس  .14

 المعنى الكلمة اآلية

 قّطـَب َوْجهه الشريف صلى هللا عليه و سلم َعـبَس 1

 هه الشريف صلى هللا عليه و سلم أعَرض بوج  تَولـّـى 1

 يَـتطّهر بتـَـعليِمك ِمْن َدنـَـس الجْهل  لعَلـّـه يَزّكى 3

 يـتـّـِعـظ  يَذّكـر 4

 تتعّرض له باإلقـبال عليه  له تـَـصّدى 6

 َوَصـل إليك ُمـْسرعا ليَتـَـعلـّـم  َجاءك يَْسعى 8

 تتشاَغـل  و تـُـْعرض -تتلهـّى عنه تـَـلـّهـى 10

 إّن آيات القرآن َمْوِعـظة و تذكيرٌ  إنـّـها تذِكَرة 11

 منتسخٍة من اللوح المحفوظ في ُصحف 13

 َرفيعة الـقـَـْدر و الَمنزلة عنده تعالى  َمْرفوعة 14

 مالئكة ينسخونها  من اللوح المحفوظ بأيدي َسفـرة 15

 ُمطيعين له تعالى أو صادقين  بََررة 16

 لُِعن الكافـر . أو ُعـذب  قـُـتِل اإلنسان 17

 أطوارا أو هيّـأه  لما يَْصـلـُـح له  فـَـقـّدره 19

 َسّهـل له طريقي الهدى و الّضالل  الّسبيل يّسره 20

 أَمَر بدفـنِه في قـْبر تْكرمة ا له  فأقـبََره 21

 أْحـيـَاه بَْعد موته  أنـْـَشـره 22

 ا أَمَره هللا به بَْل قـَـّصـر لْم يفعَْل م لّمـا يَقـْـِض ما أمره 23

 بالنّـبات أو بالَحْرث  شقـقـنا األرض 26

ا للّدواّب كالبَـْرِسيم قْضـبًـا 28 ا َرْطـبـا  َعـلفــا

ـا ُمتكاثفة األشجار  َحدائق ُغـْلـبا 30  بَساتين ِعظاما

 كأل و ُعـْشـباا . أو ُهَو التـِّـْبن خاّصة أبّـا 31

 ـْيَحـة تـُـِصّم اآلذان لِشدتِها )النفخة الثانية(الصّ  جاءت الصاّخة 33

 ُمـشـْـرقة ُمـضيئة )وجوه المؤمنين( ُمْسـفـَِرة 38

 غباٌر َو ُكـُدوَرة )وجوه الكافرين( َغـبَـَرة 40

 تـَـْغـشاها ُظـلـْـَمـة و سواد       تَْرَهـقها قـترة 41
 

 



 
 

 

 سورة التكوير  .15

 المعنى الكلمة اآلية

 أزيل ِضـياؤها أو لـُـفّـت و ُطويَْت  كّورت ْ الّشمس  1

 تـََساقـَطْت و تـَـهاَوت  النجوم انكدرت 2

 أزيلْت عن َمَواضعها  الجبال ُسـيّـرت 3

 النـّوق الَحَوامل  أْهـِملـَْت بال َراع  الِعشار ُعطلت 4

 ُجِمعَـْت ِمْن كّل َصْوب  الُوحوش ُحِشرت 5

ا تـَـْضـطرم  أوقَِدتْ  البحار ُسّجـرت 6  فَصـارْت نـارا

 قـُرنـَْت كّل نـَفـس بـشـَـْكـِلـها  النـّـفـوس ُزّوَجت ْ  7

 البنـْـت التي تـُـْدفـن َحـيّـة الَمْوءودة 8

 صحف األعمال فـُرقـَـْت بين أصحابها  الّصـُحف نِشَرت 10

 قـُـِلعَْت كما يُـقـْـلع الّسـقف الّسماء ُكِشطت 11

 أوقَِدْت و أْضرَمْت للكفـّـار ُسعّـَرتْ الَجحيم  12

 قـُـّربَْت و أْدنِـيَـتْمن المتـّـقين  الَجـنـّـة أزلفتْ  13

 ما َعـِملـَـْت مْن خير أو شّر )جواب إذا( َعِلَمـْت نـَـفـْـٌس ما أْحَضَرتْ  14

 ( مزيدة "ل"و  (أقـِْسم فال أقِسم 15

 وتظهر ليال ْخـنُـس نهارا وتْخـتـفي عن البَصرت بالكواكب الّسـيّـارة بالُخـنـّـس 15

 تكنس و تستتر في مغيبها تحت األفق الَجَوار الكنـّس 16

 أقبل ظالمه . أو أْدبر  و الليل إذا عسعس 17

 أقبل أو أضاء و تـَـبَـلـّج  و الّصـْبح إذا تـنفّـس 18

 جبريل عن هللا ) جواب القسم( إنـّـه لقـْول َرسول 19

 ذي مكانة رفيعة و شرف  ينمك 20

 رأى الرسول جبريل بصورته الِخـلقـيّـة َرآه 23

 الَوْحي و خبَـر الّسماء  الغَْيب 24

 ببَخيل  فـيُـقـّصـر في تبليغه  بَضـنين 24

 

 

 سورة االنفطار  .16

 المعنى الكلمة اآلية

 انشقـّـْت عند قِـيَـام الساعة  السماء انفطرت 1

 ساقطْت ُمـتـفـرقة ت الكواكب انتثرت 2

ا واِحداا  البحار فّجرت 3  شقـّـقْت َجوانِبـُـها فصارْت بَْحرا

 قـُـِلَب ترابُها ، و أْخــِرج موتاها  القبور بُعثرت 4

 ما خدَعك و َجّرأك على ِعْصيانه ؟ ما َغّرك بربّك ؟ 6

 َجعَل أْعضاَءك َسويّة سليمة  فسّواك 7

 ناسب الَخـلـْق َجـعَلك معتدل مت فعََدلك 7



 

 

 بالبعث أو الجزاء أو باإلسالم  تكذبون بالّدين 9

 الذين بَّروا و صدقوا في إيمانهم  األبرار 13

 يَْدُخـلونـَـها ، أو يُـقـاسوَن َحّرها   يْصـلونها 15

 

 

 سورة المطففين  .17

 المعنى الكلمة اآلية

 َعذاٌب أْو َهالك أو واٍد في جهـنـّـم  َوْيـل 1

 الُمـنقـِـصين في الكـْيـل ، و مثله الوزن  طـفـفينللم 1

 اْشترْوا بالكيل ، و مثله الوزن  اكتالوا 2

 أعَطْوا غـيرهم بالكيل  كالوهمْ  3

 أْعَطْوا غـيرهم َوزنوهمْ  3

 يَنـقـصون الكيل و الَوزن  يُـْخـِسرون 3

 ألمره و حكمه  لرّب العالمين 6

 من أعمالهم ما يُـكتب  َكـتاب الفّجـار 7

 لُمـثـبَـٌت في ديوان  الّشر  لفي سجين 7

 بَـيّـن الكتابة أو معلـّـم بعالمة  كتاٌب َمرقوم 9

 فاجر ُمتجاوز عن نـَـْهج الحقّ  ُمْعـتد   12

 أباطيلهم المَســـّطرة في كتبهم  أساطير األّولين 13

 َرْدٌع و زْجٌر عن قولهم الباطل  كالّ  14

 َغـلَب و َغـــّطى عليها أو طبع عليها  وبهمراَن على قـل 14

 لداِخلوها أو لمقاسو َحّرها  لصالوا الجحيم 16

 ما يُكتب من أعمالهم  كتاب األبرار 18

 لُمثبت في ديوان الخْير لفي عليين 18

 األِسّرة في بيت يزيّن بالقباب و األسرة و الستور األرائك 23

 و بَهاَءه بهجته و رونقه  نْضرة النّعيم 24

 أْجَود الَخْمر و أْصـفاه َرحيق 25

 إناؤه حتى يَفـّكه األبرار  َمختوم 25

 ختام إنائه الِمْسـك بََدل الــّطين  ِخـتامه مْسـك 26

 فـلـيَـتـَـسارْع . أو فـلـيَْسـتـَـبـِـقْ  فلـيـتنافس 26

 ما يُـْمـَزَج بِه و يُـْخـلـَـط  ِمَزاُجه 27

 ْيـن ٍ عاليٍة َشرابُـها أشرف شراب َعـ تْسـنيم 27

 يَشَرب منها يَشَرب بها 28

 يُشيرون إليهم باعين استهزاء يَتغاَمـزون 30

 ُمـتـلذذين باستِخفافهم بالمؤمنين  فـكهين 31

 ُجوُزوا بُسخريّـتهم بالمؤمنين     ثـُـّوب الكـفار 36

 



 
 

 

 سورة االنشقاق  .18

 المعنى الكلمة اآلية

 انَصدعت عند قيام القيامة ـتالسماء انشقّ  1

 اْسـتـَمـعَْت و انـْـقاَدْت له تعالى  أذنت لربها 2

 َحّق هللا عليها الستماع و النقـياد ُحـقـّـتْ  2

 بُـِسطْت و ُسـّويَْت  كَمـّد  األديم  األْرض ُمّدتْ  3

 لـَـفـَـظْت ما في َجْوفِها مَن الموتى  ألـْـقـَت ما فـيها 4

 َخـلـت عنه غاية الُخـلـُـوّ  تْ تخلـّـ 4

 جاهٌد في عملك إلى لقاء ربّـك  كاِدح إلى ربّـك 6

 فُمـالٍق ل محالة جزاء عملك فـُمالقـيه 6

 يُنادي َهـالكاـا قائال يَاثـُـبُـراه يَْدعو ثبورا 11

 يْدخلها أو يُـقاسي حّرها  يَصلى سعيرا 12

 با بالبَْعث لن يْرجع إلى ربّـه تْكذي لْن يَحور 14

 أقِسم و "ل" مزيدة  فال أقِسم 16

 بالُحْمَرة في األفق بعد الغروب  بالّشـفـق 16

 ما َصّم و َجَمـَع ما انتشر  بالنـّهار  ما َوَسق 17

 اْجـتـَمَع و تكامل و تّم نوره اتـّـسق 18

 لتـُـالقُـّن أيّها النـّاس ) جواب القسم( لتـركبنّ  19

 ْحَوال بَْعَد أْحَوال ُمتطابقة في الّشدة أ طبَـقـًـا 19

 يُضِمرونه أو يَجمعونه من الّسيئات  يوعـون 23

 غير مقطوع عنهم   غْيُر َمْمـنون 25

 
 

 سورة البروج  .19

 المعنى الكلمة اآلية

 بعدها أَقَسَم( هللاُ بها وبما) و السماء 1

 ذات المنازِل المعروفة للكواكب ذات البروج 1

 يوِم القيامة الموعود اليوم 2

 من يَشهُد على غيِره فيه شاهد 3

 من يَشهُد عليه غيُره فيه مشهود   3

 لقد لُِعَن أشدَّ اللَّْعِن )جواب القسم( قُـتِـل 4

ّقِ العظيم ؛ كالَخْنَدق األخدود 4  الّشِ

 ما َكِرُهوا وما عابُوا وما أنَكروا ما نقموا 8

 َرقُواَعذبُوا أو أَح فـَـتَـنوا 10

 أْخَذه الجبابرةَ والظلمةَ بالعذاب بَْطش ربّـك 12

 يَخلُُق ابتِداءا بقدرته هو يُبدئ 13

 يَبعُث الموتى يوم القيامة بقدرته يُعيد 13



 

 

ُد إلى أوليائِه بالكرامة الَودود 14  الُمتوّدِ

 العظيُم الجليُل الُمتعاِلى المجيد 15

 
 

 سورة الطارق  .20

 المعنى الكلمة اآلية

 الثَّاقِب يَطلُُع ليالا  قسٌم بالنَّجم و الطارق 1

ُج أو الُمرتِفُع العالى النـّـجم الثاقب 3  الُمِضىُء الُمتوّهِ

 ما كلُّ نَفٍس )جواب القسم( إن كّل نـَـفس 4

 إل عليها لّمـاَعـليها 4

 ُمَهْيمٌن وَرقِيٌب وهو هللا تعالى حافِـظٌ  4

 رجِل والمرأةُممتَزجٍ من مائَي ال ماء   6

ِحم َدافِـق 6  َمصبُوٍب بَِدْفعٍ وُسرعٍة فى الرَّ

 َظْهر كّلٍ من الرجل والمرأة ِمـْن بين الصلب 7

دِر أواألطراِف ِمن كّلٍ منهما، أويَخرُج من كل البََدِن ِمنهما و التـّرائب 7  ِعظاِم الصَّ

 إعاَدةِ اإلنساِن بعَد فنائه َرْجِعه 8

 ـُكَشُف َمكنوناُت القلوبت تْبلى الّسرائر 9

ا ذات الّرْجـع 11  المطِر ِلُرُجوِعه إلى األرض ِمرارا

 النباِت الذى تـَنَشقُّ عنه ذات الّصْدع 12

 فاصٌل بين الحق والباطل لـَـقْوٌل فصل 13

 أُجازيهم على فِعِلهم بالْستْدراج أكيُد كْيًدا 16

 ام منهمْ فال تـَستَعجـِْل بالنتق فمّهل الكافرين 17

 إْمهالا قريباا ، أو قليالا حتى يَأتِيَهم العذاب أْمهلُهْم رَوْيدا 17

 

 

 سورة األعلى  .21

 المعنى الكلمة اآلية

ا ل يَليق به سبّح اسم ربّك 1 دهُ تعالى عمَّ ُهه وَمّجِ  نَّزِ

 أَْوَجَد كلَّ شىٍء بقدرتِه َخلق 2

 بَيَن َخْلِقه فى اإلْحكام واإلتقان فَسّوى 2

 جعَل األشياَء على َمقاِديَرَمخصوصهٍ  قـَـّدر 3

ه كلَّ واحٍد منها إلى ما يَنبَغى له فَهـَدى 3  فَوجَّ

ا أْخَرَج المرعى 4  أنـْـبََت العُشَب َرْطباا َغضًّ

ا  فَجعَله غـُـثاءً  5  هو ما يَحِملُه السَّيُل من ورِق الشجِر ُمخاِلطاا َزبََده لغُثاءِ وايابِساا َهِشيما

 أْسوَد أو أْسَمَر بعد الُخضرة أْحَوى 5

 ما نُوِحى إليَك بواسطِة جبريل عليه السالم سنـُـقرؤك 6

 أبَداا من قوةِ الحفِظ واإلتقان فال تنسى 6



 
 

 

 نُوفِّقَُك للطريقِة اليُسرى فى كل أْمرٍ  نـُـيـّسـُرك لليُـسرى 8

هايَدُخُل جهنََّم أو يُقاِسى حَ  يَْصـلى النّار الكبرى 12  رَّ

 فاَز بالبُْغيةِ  أْفـلح 14

َر من الكفر والمعاصى تَزّكى 14  تَطّهِ

 المذكوَر )اآلياِت األربَع السابقة( إّن َهذا 18

 

 سورة الغاشية .22

 المعنى الكلمة اآلية

 القيامِة تَغشى الناَس بأهواِلها الغاشية 1

 َذليلةٌ خاِضعةٌ من الِخْزي خاشعة 2

 لسالسَل واألغالَل فى النارتَُجرُّ ا عاِملة 3

ا تـاُلقِيه فيها من العذاب ناصبة 3  تـَِعبَة ٌ ممَّ

ها تصلى ناًرا حامية 4 ا تـَناَهى َحرُّ  تدُخُل أو تـُقاِسي نارا

 بَلَغَت أنـَاَها )غايَـتـَها( فى الحرارة عْين آنـيَـة 5

ّْ ُمنـْتـِنٍ  ضريع 6  شيٍء فى النار ، كالشَّوِك ُمّر

 ل يَدفَُع عـنهم ُجوعاا ْغـني مْن جوعال يُ  7

 ذاُت بهجٍة وُحسٍن ونَضارةٍ  ناعمة 8

ا وباِطالا  الِغية 11  لَغوا

 ُمرتـَفعةُ السَّمِك أو رفيعة ُ القـَْدرِ  ُسُرٌر مرفوعة 13

 أقداٌح بين أيديهم للشرب منها أكواب َمْوضوعة 14

كِ  نـَـمارق َمْصـفوفة 15  أُ عليها َموُضوعٌ بَعُضها إلى َجنـِْب بعضوسائُد وَمرافُق يَـتـَـّ

 بُسٌط فاِخرةٌ ُمـفـَّرقة فى المجالس زرابّي َمْبـثوثة 16

ـلـُـون فيُْدرُكون يَـنظرون 17  يَتأمَّ

ارٍ  بُمـسْيـطر 22  بُِمـتـَـسـلّـٍِط جبَـّ

 رُجوَعهم بعد الموت بالبعث إيابَـهم 25

 

 سورة الفجر  .23

 المعنى الكلمة اآلية

 المعروف أَْقَسَم تعالى( بالوقتِ ) و الفجر 1

ة و ليال  عْشر 2  العَْشِر األَُوِل من ِذى الِحجَّ

 يوِم النَّْحِر ، ويَوِم َعَرفَة و الّشـفـع و الوتر 3

 إذا يَمِضى ويَذَهُب أو يُساُر فيه و الليل إذا يَْسر 4

 المذكوِر الذى أَقـَسْمـنـَا به َهْل في ذلك 5

 ُمقَسٌم به َحقيٌق بالتعظيِم لدى العُقالِء  ـٌم لذي ِحْجر ؟قـَـسَ  5

وا باسِم أبيهم بـِعاد   6  قَوِم ُهوٍد ؛ ُسمُّ

ـيَت القبيلة إَرم 7 هم وبه ُسّمِ  هو اسُم َجّدِ

فيعِة الُمحَكَمة بالعََمد ذات الِعماد 7  الشدةِ أو األْبنِية الرَّ



 

 

 فيه بيوتـَهمقَـَطعُوه ونـََحتـُوا  جابوا الّصْخـر 9

 الُجيُوِش الكثيرةِ التى تَُشدُّ ُمـلـْـَكه ذي األوتاد 10

ا َسْوط عذاب 13 ا دائما  عذاباا شديداا ُمؤِلما

 يَرقـُـُب أعَمالَهم ويُجازيهم عليها إّن ربّـك لبالمرصاد 14

 اْمـتـََحنه واخـتـَـبَره بالنعم أو الـنـِّقم اْبـتاله ربّه 15

قـَه عليه ولم يَبُسْطه له هفقدر عليه رزق 16  فََضـيَـّ

ا قاله فى الحالَْين كالّ  17  َرْدٌع لإلنسان عمَّ

 لكم أعماٌل أسوأ ُ  من ذلك بلْ  17

ا ال تحاّضون 18  ل يَُحثُّ بعُضكم بعضا

غار تأكلون التـّـراث 19  ِميراَث النساِء والّصِ

 َجمعاا بين الحالل والحرام أْكالً لّمـا 19

 كثيارا مع ِحرٍص وَشَرهٍ  ـا َجّمـاُحـبّ  20

لزل ُدّكِت األرض 21 ْت وُكـِسَرْت بالزَّ  دقَـّ

 َدكًّا ُمـتـَتـَابـِعاا حتى صارت َهباءا  دّكـا دّكـا 21

 مالئكة ُ كّلِ سماءٍ  و الَمـلـَـك 22

 من أين له َمنفـَعَـتـُها ؟ هـَْيهات أنـّـى له الذكرى 23

  بالسالسِل واألغاللل يَُشـدُّ  ال يوثِـق 26

 

 سورة البلد  .24

 المعنى الكلمة اآلية

  مزيدة "ل" أقِسم( و( ال أقِسم 1

 بمّكة المكّرمة  بهذا البلد 1

 حالٌل لك ما تـَـْصـنـَـع به يومئذ  ِحّل بهذا البلد 2

 آدم و جميع ذريّـته أو الصالحين منهم  والد و ما َولد 3

 كابَدة للّشدائدنـَـَصـب و مشقـّة و مُ  كبد 4

 كثيرا في الَمْكُرمات مباهاةا و تـَـعاظما  أهلكُت ماال لـُـبًَدا 6

ا له طريقْي الخْير و الشرّ  هَدْينـاه النـّـْجَدين 10 نـَـّ  بَـيـَـّ

 فهالّ َجاهد نفَسـه في أعمال البرّ  فال اقـتحم العقبة 11

 تخليصها من الّرق و العبوديّة  فّك َرقـبَة 13

 َمـَجـاَعة  ذي مسغبة 14

 قَرابَة في الـنّـَسب  يتيما ذا مقربة 15

 فاقة شديدة لـَـِصـَق منها بالتراب  مسكينا ذا متربَة 16

 بالّرحمة فيما بينهم  بالَمْرحَمـة 17

 اليُـْمن . أو ناحية اليمين  أصحاب الميمنة 18

 الّشؤم . أو ناحية الشمال  أصحاب المشأمة 19

 ُمـطبَقة ٌ ُمـْغـلقة أْبوابها مؤَصدةناٌر  20

 
  



 
 

 

 سورة الشمس .25

 المعنى الكلمة اآلية

 قسٌم بها و بما بعدها و الشمس 1

 َضوئها إذا أشرقـَتْ  ُضـحاها 1

 تـَـبـِعَـها في اإلضاءة بَـْعَد غروبها  تـَـالها 2

 أظَهر الشمس للّرائين  َجـالّها 3

 ـتـُـظِلـم اآلفاق يُغّطيها حين تغيب فـَ  يَـْغـشاها 4

 و الذي خلقها و هو هللا تعالى  و ما بناها 5

 و الذي بَـَسـطها و َوّطـأها و ما طحاها 6

 و الذي عّدل أعضاءها و َمنـَـَحها قـُـَواها و ما َسّواها 7

 َمـْعِصـيَتها و طاعتها و َخـْيَرها و َشّرها  فـُـُجـورها و تـَـقـْـواها 8

 بالبغية و ظفَـر)جواب القسم( فاز قْد أفـلح 9

 طّهرها و أنماها بالتـّـقوى  مْن زّكـاها 9

 َخسر قْد خاب 10

 نقـّـصها و أخـْـفاها و أْخـَملها بالفجور  مْن دّسـاها 10

 بَسبَِب طغيانِها و ُعْدوانِها  بطْغواها 11

 قام ُمْسرعاا يَـْعـِقـُر النّـاقة  انبعََث أشقاها 12

 اْحذروا عـقـْـَرها و نـَـصيـبَها من الماء   و ُسقياهاناقة هللا 13

 أْهـلـكهْم و أطبَق العذاب عليهم  فدمدم عليهم 14

 فَجعَل الدْمدمة عليهم سواءا  فَسّواها 14

 عاقِـبة هذه العقـوبة   ُعـقـْـبَـاها 15

 

 سورة الليل  .26

 المعنى الكلمة اآلية

 بظلمته )قسم( يُغطي األشياء  و الليل إذا يغشى 1

 ظهر بضْوئه و َوضح  و النهار إذا تجلـّى 2

 إّن َعَمـلكْم لمْخـتِلف في الجزاء )جواب القسم(  إّن سعيكم لشتـّـى 4

 بالِملـّـة الُحْسنـى و هي اإلسالم َصّدق بالحسنى 6

 فـَسـنـُـوفّـقهو نـُـهيـّـئـُـه  فسنـُـيَـّسره 7

 إلى اليُْسر و الّراَحة للَخصـلة المَؤّدية  لليُسرى 7

 للخصلة المؤدية إلى العُْسر و الشّدة  للعُْسرى 10

 ما يَْدفع العذاب عنه  ما يُـْغنى 11

 َهـلـَـَك . أْو َسـقـَـط في النـّـار تَرّدى 11

 الّدللة على الحّق أو بيان طريقه  إّن علينا للهدى 12

 تتلّهب و تتوقّد  ناًرا تـَـلظى 14

 ل يَْدخلها أو ل يُقاسي َحّرها  ْصالهاال ي 15

 َسـيُـْبعَُد عنها  َسـيُـَجـنّـبُها 17



 

 

 يتـطّهر به مَن الذنوب  يتزّكى 18

 تكافَـأ ، نزلت في الّصديق رضي هللا عنه  تـُـْجـزى 19

 

 سورة الضحى  .27

 المعنى الكلمة اآلية

  الشمس أقسم( بَوقت ارتفاع) و الضحى 1

 اشتّد ظالمه َسكَن أو  سجى 2

 ما تـَـَرك منـْـذ اختاَرك )جواب القسم( ما وّدعك ربّـك 3

 ما أْبغَـَضـك منذ ُ أحبّـك  ما قـلى 3

 قَْد َعـِلـَمك . .  –ألْم  يَْعـلْمـك ربّـَك  ألْم يَجْدك . . 6

 ِطفالا مات أبوك و أنَت جنين  يَـتيما 6

 ك فَـضّمـك إلى َمْن يَكفـلك و يَْرعا فآوى 6

 غافاِلا عْن أحكام الّشرائع  ضاالّ  7

 فَهـَداك إلى مناهجها بما أوحى إليك  فَهَدى 7

 فقيرا َعديما  عائال 8

 فَرّضـاك بما أعطاك و َمنـَـَحك  فأغـنى 8

 فال تـَـْغـِلـبُه على ماله و ل تْسـتـَـذلـّـه  فال تـَقـْـَهرْ  9

 و ارفـُـْق به فال تـَْزُجْره ،  فال تـَـنـْـَهرْ  10

 

 سورة الشرح  .28

 المعنى الكلمة اآلية

 قد أفـْـَسْحـنا  –ألم نـُـفـِسـْح بالحكمة و النبّوة  ألم نشرحْ  1

 َخـفـّـفـنا عنك و َسـّهـلنا عـليك  َوَضْعنا 2

وزرك 2  ِحْمـلك "أعباَء النبّوة و الّرسالة" َِ

 "َصْوٌت"أثقـله حتـّـى ُسـِمَع له نقـيض  الذي أنقض ظهرك 3

 ِمـْن ِعـبَـادة أّديتها  فإذا فرغت 7

 فاْجتِهْد و أتـْـبْعها بِعبادة أخرى  فانصبْ  7

 فاْجعَـْل َرْغـبَـتـَك في َجميع شؤونك فاْرَغبْ  8

 
  



 
 

 

 سورة التين .29

 المعنى الكلمة اآلية

 بِمْنـبـَتـَيـْهما من األرض المباركة قسمٌ  و التين و الزيتون 1

 َجبَِل الُمناجاة ِللَكِليم عليه السالم نو طور ِسني 2

 مكة المكّرمة البلد األمين 3

 قَبلَه جواُب القسم( باألربعةِ ( لقـَـْد َخلـقـْـنا 4

 أْكَمِل تَعِديٍل وأحسِن ُصوَرةٍ  أْحَسِن تقويم 4

 رَدْدنا الكافَر أو جـِنَس اإلنسان رَدْدناه 5

 رَذِل العُُمرإلى النار أو الَهرِم وأ أسفل سافلين 5

 غيُر َمقُطوعٍ عنهم غير ممنون 6

 بالجزاِء بعد البعث والحساب بالّدين 7

 

 سورة العلق  .30

 المعنى الكلمة اآلية

 َدٍم جاِمٍد استحاَل إليه الَمنِىُّ  َعلق 2

َم اإلنساَن الكتابةَ بالقلم علـّـم 4  َعلَـّ

ا كالّ  6 ـا  حقـّـ

 ِعصيانلَيَُجاوُز الحدَّ فى ال ليَطغَى 6

ُجوَع فى اآلخرة للجزاء الّرْجعى 8  الرُّ

 أْخبـِْرني أَرأيت 9

 لـَـنـَسَحبَـنـَّه بناِصيـتِه إلى النار لنـَـْسـفَـعن بالناصية 15

 أهَل َمجِلِسه من قَوِمه وَعِشيَرتِه فليَْدع ناِديَه 17

ه إلى النار َسنْدع الزبانية 18  مالئكةَ العذاِب ِلَجّرِ

 

 قدرسورة ال  .31

 المعنى الكلمة اآلية

 اْبـتـَـَدأنا إنـْـَزاَل القرآِن العظيم أنزلناه 1

 لَيلَِة الشَّرِف والعََظَمة ليلة القْدر 1

 جبريل عليه السالم الّروح 4

 بكّل أمر من الخير و البركة  مْن كل أمر 4

 على أولياء هللا و أهل طاعته سالم هيَ  5

 
  



 

 

 سورة البينة .32

 المعنى ةالكلم اآلية

 ُمـزايلين ما هْم عليه من الّدين  مـنفّكين 1

 الُحّجة الواضحة و هي الّرسول  تأتيَُهم البيّـنة 1

 مكتوبا فيها القرآن العظيم  ُصُحـفـًـا 2

 ُمنّزهة عن الباطل و الّشبهات  مطّهرة 2

 آيات و أحكام  مكتوبة  فيها كتب 3

 َكَمة ُمْسـتقـيمة َحقة عادلة ُمحْ  قيّمة 3

 في الّرسول بين ُمْؤِمن و َجاحد ما تفّرق 4

 بالُهدى و كان الحّق أو ل يتفـرقـوا  جاءتهم البينة 4

 الِعبادة  الدين 5

 مائلين عن الباطل إلى اإلسالم  ُحنفاء 5

 الِملـّـة المستقيمة أو الكتب القيّمة  دين القيمة 5

 الخالئق أو البََشر    البَريّة 6

 

 الزلزلة سورة  .33

 المعنى الكلمة اآلية

 حـُّركت تْحريكا َعـنيفا ُمتكّررا عند النفخة األولى  زلزلت األرض 1

 ُكنـوزها و َمْوتاها في النّـفخة الثانية  أثقالها 2

 تُدّل بحاِلها على ما ُعمَل عليها  تـَُحـّدث أخبارها 4

 َجعَل في حاِلها ِدللة على ذلك  أْوحى لها 5

 يَْخـرجوَن مْن قُـبُورهْم إلى الَمْحـَشر الناسيصدر  6

 ُمـتـفّرقين على َحَسب أْحـواِلهمْ  أشتاتا 6

 َوْزَن أْصـغر نملٍة أو َهـباَءةٍ  ِمثقال ذّرة 7

 حـُّركت تْحريكا َعـنيفا ُمتكّررا عند النفخة األولى  زلزلت األرض 1

 ة ُكنـوزها و َمْوتاها في النّـفخة الثاني أثقالها 2

 تُدّل بحاِلها على ما ُعمَل عليها  تـَُحـّدث أخبارها 4

 َجعَل في حاِلها ِدللة على ذلك  أْوحى لها 5

 يَْخـرجوَن مْن قُـبُورهْم إلى الَمْحـَشر يصدر الناس 6

 ُمـتـفّرقين على َحَسب أْحـواِلهمْ  أشتاتا 6

 َوْزَن أْصـغر نملٍة أو َهـباَءةٍ  ِمثقال ذّرة 7

 
  



 
 

 

 سورة العاديات .34

 المعنى الكلمة اآلية

 تـَـْعـدو في الغَْزو قسٌم بالخْيـل و العاديات 1

 ُهَو َصْوُت أنـْـفاِسها إذا َعَدتْ  َضْبـًحا 1

 الُمـْخرجات النار بصّك َحوافِرها فالموريات قـَـْدحا 2

 المباِغتات للعدّو َوقـْـَت الّصباح فالمغيرات ُصْبحا 3

ا  ـْعًـافأثْرَن به نق 4  هـيّـْجَن في الّصـْبح غبارا

 فـتـَـَوّســـْطَن  فيه ِمَن األعداء  فََوَسطَن به َجْمعا 5

 بطْبِعه إلّ مْن َرِحم هللا )جواب القسم(  إّن اإلنسان 6

 لـَـكفوٌر َجحودٌ  لكـَـنـُـودٌ  6

 ألْجـل ُحّب المال  إنّه لُحّب الَخْير 8

 يله ُمتـهالٌك عليهلقوّي ُمجّد في تحص لشديدٌ  8

 أُثير و أُْخرج و نـُـثِرَ  بُـْعـثِـرَ  9

ـل 10  ُجِمَع و اُْظِهر أو ُمـيّـَز  ُحّصِ

 تـَـْعـدو في الغَْزو قسٌم بالخْيـل و العاديات 1

 ُهَو َصْوُت أنـْـفاِسها إذا َعَدتْ  َضْبـًحا 1

 الُمـْخرجات النار بصّك َحوافِرها فالموريات قـَـْدحا 2

 المباِغتات للعدّو َوقـْـَت الّصباح فالمغيرات ُصْبحا 3

ا  فأثْرَن به نقـْعًـا 4  هـيّـْجَن في الّصـْبح غبارا

 فـتـَـَوّســـْطَن  فيه ِمَن األعداء  فََوَسطَن به َجْمعا 5

 بطْبِعه إلّ مْن َرِحم هللا )جواب القسم(  إّن اإلنسان 6

 لـَـكفوٌر َجحودٌ  لكـَـنـُـودٌ  6

 ألْجـل ُحّب المال  إنّه لُحّب الَخْير 8

 لقوّي ُمجّد في تحصيله ُمتـهالٌك عليه لشديدٌ  8

 أُثير و أُْخرج و نـُـثِرَ  بُـْعـثِـرَ  9

ـل 10  ُجِمَع و اُْظِهر أو ُمـيّـَز  ُحّصِ
 

 سورة القارعة  .35

 المعنى الكلمة اآلية

 القيامة تـقـْـَرُع القـلوب بأهواِلها  القارعة 1

 هَو طْيٌر كالبَعوض يَتهافُت في النّار كالفراش 4

 الُمتـفـّرق الُمـنـتـَـِشر المْبثوث 4

 كالّصوف المْصبوغ  بألوان ُمختلفة  كالِعهن 5

 الُمـفّرق باألصابع و نْحوها  المنفوش 5

 َرَجحْت َمقادير حسناته ثقـُـلْت موازينه 6

 تهَرَجحت مقادير َسيّـئا َخـفـّـت موازينه 8

 فمأواه جهنّم يَْهوي فيها فأّمه هاوية 9

 و الهاء للّسكت   –ما هَي  َماِهـيَهْ  10



 

 

 سورة التكاثر  .36

 المعنى الكلمة اآلية

 َشغَلَكم عْن طاَعة ربّكم  ألهاكم 1

 التـّـباهي بكثرة متاع الدنيا  الـتـّـكاثر 1

 متـّـْم و ُدفِنـنـْـتم في القبور  ُزْرتم المقابر 2

 لْو تعلمون مآلكم ِعلما يَقـينا لـَـَمـا ألهاكم التـّـكاثر لو تعلمون ِعلم اليقين 5

 و هللا لتَرُوّن الجحيم  لتروّن الجحيم 6

 نـَـفـْـَس اليَقين و هو المشاهدة  عْين اليقين 7

 الذي ألهاكْم عْن طاعة َربّكْم  النّعيم 8

 

 سورة العصر  .37

 المعنى الكلمة اآلية

  النّبّوة قسٌم بالّدهر أو عصر رو العَصْ  1

 جنـْـس اإلنسان )َجَواب القسم( إّن اإلنسان 2

 ُخْسران و نُـقصان و َهلـَـكة لـَـِفي ُخْسر 2

 بالَخـْير كلـّه اعتِقاداا و َعَمالا  تـَـَواَصْوا بالَحقّ  3

 َعن الَمعاصي و على الّطـاعات و البالء تـَـواَصْوا بالّصبر 3

 

 مزةسورة اله  .38

 المعنى الكلمة اآلية

 عذاب أو َهالك أْو َواٍد في َجهنّم  َوْيل 1

 َطعّـان َغـيّـاب َعـيّـاب للناس  ُهَمزة  لُـَمزة   1

 أحصاه . أو أعّده للنّوائب َعّدده 2

 يُخـلـّـُدهُ في الدنيا  أخلده 3

 لـَـيُطَرَحنّ  لـَـيُنـْـبَذنّ  4

  ما يُـْلـقى فيها َجهنّم . ِلَحْطِمها كلّ  الُحطمة 4

 تـَـْغشـَى َحَرارتها أْوساط القلوب  تّطـلع على األفـئدة 7

 ُمـطبَـقـَـة ُمـْغـلـقـَة ٌ أْبوابها  مْؤَصَدة 8

 بأعِمدةٍ ممدودةٍ على أْبوابها  في َعَمد  ُمَمّددة 9

 سورة الفيل  .39

 المعنى الكلمة اآلية

 م مولده صلى هللا عليه و سلم َوقـَـعَت القّصة أّول عا بأصحاب الفـيل 1

 َسْعـيَهْم لتْخريب الَكْعـبَة يَْجعَْل َكْيَدهمْ  2

 تـَـضييع و إْبطال و َخسار تـَـْضـليل 2



 
 

 

 جماعاٍت ُمتفّرقة  ُمتتابعة  َطْيًرا أبابيل 3

 طين ُمـتحّجر ُمْحَرق )آُجّرٍ (  ِسّجـيـل 4

 اّب فراثـَتـْـهَكـتِـْبـِن أَكلـتـْه الّدو َكعَْصف  مأكول 5

 

 سورة قريش  .40

 المعنى الكلمة اآلية

 اْعـَجـبُـوا إليالفهم الّرحلتين و تـَـْرِكِهْم ِعبادة رّب البَْيت إليالف قريش . . 1

 

 سورة الماعون  .41

 المعنى الكلمة اآلية

 أْخبرني الذي يكذب َمْن هو ؟ أرأيَت الذي 1

 ر البَْعث يَْجَحُد الَجَزاء إلنكا يُـَكذُب بالّدين 1

اَعـنيفا عْن َحقّه يَُدُع اليَتيم َ  2  يَْدفَـعُـه َدفـْعـا

 ل يَُحّث و ل يَْبـعَُث أَحداا  ال يَحضّ  3

 عذاٌب أو َهالٌك ، أْو َواٍد في َجهـنّـم  فََوْيـلٌ  4

ا أو رياءا  للمصلـّينَ  4  نِفاقــا

 غـَـافـِلون َغْيُر ُمبالين بها  َساهون 5

 يَقـْـِصـدون الّرياَء بأعماِلهمْ  يَُراُءون 6

 ما يَتعاَوُره النّاس بينهم بُْخالا   يَْمنـَعون الماعـون 7

 

 سورة الكوثر  .42

 المعنى الكلمة اآلية

ا في الَجنّة أو الخْير الَكثير  أعطيناك الكوثر 1  نهرا

ا هلل تعالى  انـْـَحرْ  2  األضاحي نـُـُسـكاـا ُشـْكرا

 ْبِغـضك )أحد ُمشركي قريش(ُمـ شـَأنِـئـَـكَ  3

 المقطوع األثر. أو الخير    هو األْبـتـر 3

 



 

 

 سورة الكافرون  .43

 المعنى الكلمة اآلية

 ِشْرككم  و كفركم أو َجزاؤهُ  لَُكْم دينكمْ  6

 إخالصي و توحيدي أو َجـَزاُؤهُ  ِلَي دين 6

 

 سورة النصر  .44

 المعنى الكلمة اآلية

 ك على األعداء َعْونـُهُ ل جاء نصر هللا 1

 فتح مكة في السنة الثامنة الهجرية  الفتح 1

 َجماعاٍت جماعات كثيرة  أفواجا 2

 فـنـَـّزْههُ تعالى ، حاِمداا له  فسبّح بحمد ربّك 3

 كثير القبول لتوبة عباده  كان تّوابا 3

 

 سورة المسد  .45

 المعنى الكلمة اآلية

 َهلَكْت أو َخِسَرْت أو خابَتْ  تـَـبّتْ  1

 و قَْد َهـلـََك أو َخِسَر أْوخـَابَ  و تب   1

 ما َدفَـَع التـّـبَاَب عنه  ما أغنى عنه 2

 الذي َكَسبَـهُ بـِـنـَـفـِْسهِ  ما َكَسب 2

 َسـيَـْدخلـها أْو يُقاسي َحّرها  َسيَصلى ناًرا 3

 في ُعـنـُـِقـها  في جيدها 5

 ا ِمَن الِحبَال مـّمـا يُـفـْـتـَـُل قـَويّـ ِمْن َمَسد   5

 

 سورة اإلخالص  .46

 المعنى الكلمة اآلية

 هو َوْحَده المقصود في الَحوائج هللا الّصمد 2

ا و ُمـَمـاثاِلا  ُكـفًُوا 4  ُمـكافِـئــا

 
  



 
 

 

 سورة الفلق .47

 المعنى الكلمة اآلية

 أْعتـَِصُم و أْستجير أعوذ 1

 برّب الّصـْبح . أو الَخـلـْـق كلـّهمْ  برّب الفلق 1

 شّر الليل  شّر غاسق 3

 َدَخل ظالمه في كّل شيء  َوقب 3

 النـِّساء السَّـواِحر يَـنـْـفُـثـَْن في ُعـقـَـد الخْيط حين يَْسَحْرَن  النفاثات في العقد 4

 

 سورة الناس  .48

 المعنى الكلمة اآلية

 أْعـتِصـُم و أستجير  أعوذ 1

 لهم ُمَربِّـيِهْم وُمدبّر أحوا برّب النـّـاس 1

 ماِلِكِهْم ِملـْـكاـا تـاّمـا َمـِلـِك النّـاس 2

 َمْعبُوِدِهم الحقّ  إله النّاس 3

 الُمَوْسوس جـِنـِّـيّـا أو إنـْـِسـيّـا الَوسواس 4

 الُمـتـََواري الُمـْخـتـَفي  الخنّاس 4

 الجـِـن الجـِنّة 6
 

 
 
 


