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 سورة التكوير



  29مــــكـــيـــة وآيــاتــهــا 

 

 مـــيـــرحـــان الـــمـــرحـــم هللا الـــــســــــب
 

( 3( َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسي َِرْت )2( َوإِذَا النُُّجوُم انَكدََرْت )1َرْت )إِذَا الشَّْمُس ُكو ِ 

لَْت ) َرْت 5( َوإِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت )4َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعط ِ ( َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسج ِ

َجْت )6) ِ ِ ذَ 8)  َوإِذَا اْلَمْوُءودَةُ ُسئِلَتْ  ( 7( َوإِذَا النُّفُوُس ُزو   ْنٍب قُتِلَتْ ( بِأَي 

ُحُف نُِشَرتْ  ( َوإِذَا9) َرْت  َوإِذَا(11)السََّماُء ُكِشَطتْ  َوإِذَا(10)الصُّ اْلَجِحيُم ُسع ِ

أُْقِسُم ال فَ  (14ْحَضَرْت)ْفٌس َما أَ ِلَمْت نَعَ (13)ذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلفَتْ َوإِ  (12)

ْبحِ إِذَا  ( 17) ا َعْسعََس ( َواللَّْيِل إِذَ 16( اْلَجَواِر اْلُكنَِّس )15بِاْلُخنَِّس ) َوالصُّ

ْرِش ـدَ ِذي اْلعَ ـْ نـةٍ عِ ِذي قُوَّ  (19) مٍ ـوٍل َكِريـقَْوُل َرسُ ـَ هُ لـنَّ إ  (18)  تَنَفَّسَ 

( َولَقَْد َرآهُ 22)ونٍ َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُ (21( ُمَطاعٍ ثَمَّ أَِميٍن)20) نٍ ـيـكِ ـمَ 

ْوِل ـقَ ـَو بِ ـا هُ ـ( َومَ 24َو َعلَى اْلغَْيِب بَِضنِيٍن )ـا هُ ـ( َومَ 23فُِق اْلُمبِيِن )ألبِا

ِلَمْن َشاَء (27)ِذْكٌر ِلْلعَالَِمينَ ال ُهَو إِ  (إِنْ 26)ْذَهبُونَ تَ  ( فَأَْينَ 25َشْيَطاٍن َرِجيٍم )

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن )ال َوَما تََشاُءوَن إِ (28)يمَ ِمْنُكْم أَْن يَْستَقِ                                    ( 29أَْن يََشاَء َّللاَّ

 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 

 الب الكوني دالئل قدرة هللا من خالل االنق 

 .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 
 

 القيامة والبعث من دالئل قدرة هللا وعدله. 

 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.

 

 :  29أسباب نزول اآلية 

 

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

 ........................................................................ نفي أن يكون القرآن كذبا

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

 

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

 وما صاحبكم بمجنون ...

 شيطان رجيموما هو بقول  ...

 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 . ...
 

 / ما هي اآلية التي تتحدث عن القرآن الكريم .2

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

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

  وذا الجبال سيرت

  إنه لقول رسول كريم

  وإذا السماء كشطت

  رتوإذا الجحيم سع  

  ن يستقيملمن شاء منكم أ

 

 كمل تعالج سورة التكوير حقيقتين من حقائق العقيدة اإلسالمية وهما :   . أ6    

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

 التكويرسورة  



 14إلى  1اآليات من  

  اإلجمالي:المعنى 
 

 النقالب الكونيدالئل عظمة هللا من خالل ا 

 

 رح :ـــــــشـــــــال
 

 الشرح اآليات
َرْت ) ِ  أزيل ضياؤها أو لفت وطويت  (1إِذَا الشَّْمُس ُكوا

 تناثرت وتساقطت (2َوإِذَا النُُّجوُم انَكَدَرْت )

 ذهب بها عن وجه األرض فصارت هباء منبثا (3َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسياَِرْت )

 النوق الحوامل أهملت بال راع من شدة الهول (4لَْت )َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعطاِ 

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

َرْت )  أوقدت فصارت نارا مضطرمة (6َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسجاِ

َجْت ) ِ  قرنت كل نفس بجسدها (7َوإِذَا النُّفُوُس ُزوا

 البنت المدفونة حية تحت التراب (8لَْت )َوإِذَا اْلَمْوُءوَدةُ ُسئِ 

ِ ذَْنٍب قُتِلَْت )  قتلت بال ذنب (9بِأَيا

ُحُف نُِشَرْت )  صحف األعمال فرقت بين أصحابها (10َوإِذَا الصُّ

 نزعت فطويت كما ينزع الجلد من الشاة  (11َوإِذَا السََّماُء ُكِشَطْت )

َرْت )  يجت نارها أوقدت وه (12َوإِذَا اْلَجِحيُم ُسعاِ

 قربت وأدنيت من المتقين (13َوإِذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلَفْت )

 ما عملت من خير أو شر (14َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت )

 

 

  التمارين :
 

َرْت ) اآليات:    (14َعِلَمْت نَْفٌس َما أَْحَضَرْت ) ( 13( َوإِذَا اْلَجنَّةُ أُْزِلفَْت )12َوإِذَا اْلَجِحيُم ُسعاِ



 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

( 3ُسي َِرْت ) ................( َوإِذَا 2) ............................( َوإِذَا 1) ...................إِذَا الشَّْمسُ 

 ................( َوإِذَا اْلبَِحاُر 5) ................................( َوإِذَا 4) ..................َشاُر َوإِذَا اْلعِ 

 .(7) ..................( َوإِذَا النُّفُوُس 6)

 استشهد باآليات التي تتحدث عن : /3

 نشر كتب األعمال أجسادهاعودة األرواح إلى 

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

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

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

 صير الفتيات في العصر الجاهلي ) قبل مجيء اإلسالم (/ ما كان م4

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

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

ُ وإذا   . وإذا الصحف نشرت . سئلت اْلَمْوُءودَة

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

 . ماء كشطتوإذا الس   . لتــتــبأي ذنب ق

   . وإذا الجنة أزلفت

 

 / اربط كل آية بمعناها :6

 وإذا الشمس كورت 
  سجرتوإذا البحار 
 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  
 25إلى  15اآليات من 



 المعنى اإلجمالي :

  صدق ما جاء به القرآن 

 صفات الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 صفات جبريل عليه السالم 

 

 الشرح : 

 

 الشرح اتاآلي
 (15أُْقِسُم بِاْلُخنَِّس )ال فَ 

قسم بالكواكب السي ارة تخنس نهارا فتختفي عن 

 البصر عل الرغم من أنها فوق األفق.

 (16اْلَجَواِر اْلُكنَِّس )
النجوم التي تظهر ليال وتجري في السماء ثم تكنس 

 وتستتر في مغيبها تحت األفق.

 بل ظالمه وأدبرأق (17َواللَّْيِل إِذَا َعْسعََس )

ْبحِ إِذَا تََنفََّس )  أقبل وأضاء وامتد حتى يصير نهارا بينا  (18َوالصُّ

 جبريل عليه السالم نقال عن ربه (19إِنَّهُ لَقَْوُل َرُسوٍل َكِريٍم )

ٍة ِعْنَد ِذي اْلعَْرِش َمِكيٍن )  صاحب قدر ومكانه رفيعة وشرف (20ِذي قُوَّ

 ثم : هناك في المأل األعلى (21ُمَطاعٍ ثَمَّ أَِميٍن )

 النبي محمد صلى هللا عليه وسلم (22َوَما َصاِحبُُكْم بَِمْجنُوٍن )

 (23َولَقَْد َرآهُ بِاأْلُفُِق اْلُمبِيِن )
محمد صلى هللا عليه وسلم سيدنا رأى الرسول 

 جبريل بصورته الخلقية وهو في  األفق.

 بمتهم ، ببخيل فيقصر في تبليغه (24َوَما ُهَو َعلَى اْلغَْيِب بَِضِنيٍن )

 القرآن كالم هللا  بلغه جبريل إلى محمد  (25َوَما ُهَو ِبقَْوِل َشْيَطاٍن َرِجيٍم )

 

 : التمارين 
 

 أشطب الخطأ في ما يلي : / 1



 ألنه أخبر بأحوال األمم السابقة                                               

  ألن الذي أنزله على محمد ملك أمين            صادق          القرآن 

 ألنه يشبه الشعر                                               

 .ألنه كالم هللا                                               

 

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

 نظام الكون تقوم الساعة فيختل 

 يبعث الناس أحياء بعد قيام الساعة 

 يجازى الناس حسب أعمالهم 

 يثابون بالجنة ويعاقبون بالنار. 

 

 

 /اكتب اآليات الدالة على القسم .3

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

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

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

 / ماذا نفى هللا عن رسوله في هذه اآليات:4

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

 ما هي اآليات الدالة على ذلك ؟

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

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

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

 fلوحي على الرسول كتب اآلية الدالة على أن جبريل هو الذي نزل با/ أ5

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

 

  التكوير
 29إلى  26اآليات من 



 المعنى اإلجمالي : 
 

 القرآن موعظة للناس 

 تحديد مكارم األخالق التي يدعو إليها القرآن 
 

 

 الشرح : 
 

 الشرح اتاآلي
 ( 26فَأَْيَن تَْذَهبُوَن) 

  ِ(27ِذْكٌر ِلْلعَاَلِميَن ) لا إِْن ُهَو إ 

 ( 28ِلَمْن َشاَء ِمْنُكْم أَْن يَْستَِقيَم) 

ُ َربُّ اْلعَالَِميَن  لَوَما تََشاُءوَن إِ   (29)أَْن َيَشاَء َّللاَّ

 تسلكون في تكذيبكم للقرآن. قفأي طري

 لناس.هذا القرآن موعظة وعبرة لجميع ا

 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 

  لقرآن على أحدال يبخل با                           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)حصة تأليفية  
 



ذي قوة عند ذي العرش مكين / إنه    ب كتابة اآليات التالية كما وردت بسورة التكوير :/ رت1

 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

 فال أقسم بالخنس

 

 ي في الجدول : / أصنف ما يل 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 

 ........           نفى هللا أن يكون القرآن كذبا......... 

 / 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

 منافع االستقامةمنفعة من  صفة من صفات المستقيم جزاء المستقيم في اآلخرة 

    األمانة

    التقدير

    حسن المآل

 
 


