
 

 معانى كلمات النصف الثانى من الجزء الثالثين

 سورة الشمس

 ضحاها: ضوئها. -1

 تالها: تبعها مضيئا" بعد غروبها.- 2

 جالها: أظهرها. -3

 يغشاها: يغطيها.-4

 وما طحاها: جعلها صالحة لسكنى اإلنسان. -5

 زكاها: طهرها بالتقوى. -6

 خاب: خسر. -7

 دساها: أخفاها بالمعاصي ونقصها. -8

 بطغواها: بسبب طغيانها. -9

 انبعث: أسرع إلى ذبح الناقة. -11

ناقة الله وسقياها: احذروا عقرها ونصيبها من  -11

 الماء.

 فدمدم: أطبق العذاب. -12

 رض.ألفسواها: سوى القبيلة با -13

 عقباها: فال يسأله أحد عما يفعل. -14

 سورة الليل

 يغشى: يغطي كل شيء بظلمته . - 1

 هر.تجلى: ظ -2

 سعيكم: عملكم. -3

 

 لشتى: مختلف إلى الجنة أو نار. -4

 بالحسنى: بكلمة ال إله إال الله. -5

 واستغنى: أي عن ثوابه تعالى. -6

 ومايغني: مايدفع عنه العذاب. -7

 تردى: هلك وسقط في النار. -8

 تلظى: تتوقد و تتلهب . -9

 ال يصالها: ال يدخلها ويقاسي حرها. -11

 سيبعد عنها . وسيجنبها: -11

 يتزكى: يتطهر به من المعاصي . -12

 سورة الضحى:

 والضحى: قسم بوقت إرتفاع الشمس. -1

 سجى: غطى بظالمه ، أوسكن أهله. -2

 ما ودعك: ما تركك. -3

 وما قلى: ما أبغضك. -4

 فآوى: ضمك إلى من يكفلك. -5

 ضاال": لم تكن تدري القرآن وشرائع اإلسالم. -6

 فقيراً.عائال":  -7

 فال تقهر: ال تغلبه على حقه لضعفه. -8

 سورة الشرح

 ألم نشرح: قد شرحنا لك صدرك بالنبوة.-1

 وضعنا: خففنا. -2

وزرك: حملك من أعباء الرسالة فجعلنا التبليغ عليك  -3

 سهالً.

 أنقض: أثقل. -4

 فرغت: أي من العبادة. -5

 فانصب: فاتعب في الشكر. -6

 الدعاء وال تسأل غيره.فارغب: أي بالسؤال و -7

 سورة التين

 طور سينين: جبل الطور. -1

 مين: مكة المكرمة.ألالبلد ا -2

 أحسن تقويم: أكمل صورة. -3

 أسفل سافلين: إلى النار. -4

 غير ممنون: غير مقطوع. -5

 بالدين: بالبعث والجزاء. -6

 

 علىألسورة ا

 علق: دم جامد في رحم أمه. -1

 مستغنيا" بالمال.رآه استغنى: رأى نفسه  -2

 الرجعى: الرجوع إلى الله. -3

 لنسفعن: لنأخذنه بناصيته إلى النار.-4

 بالناصية: من ناصيته وهي شعر مقدم الرأس. -5

 ناديه: أهل مجلسه من عشيرته. -6

 الزبانية: مالئكة العذاب. -7



 سورة القدر

 أنزلناه: أي القرآن العظيم.-1

 والعظمة.ليلة القدر: ليلة الشرف  -2

 والروح: جبريل عليه السالم. -3

 سالم: ال يقدر الله فيها إال السالمة من كل مكروه. -4

 سورة البينة

 منفكين: منفصلين. -1

 البينة: الحجة الواضحة. -2

 مطهرة: منزهة عن الباطل. -3

 كتب: أحكام مكتوبة. -4

 قيمة: مستقيمة عادلة. -5

 سالمحنفاء: مائلين عن كل ملة إلى اإل -6

 دين القيمة: الملة المستقيمة. -7

 البرية: الخليفة. -8

 نهار: على وجه أرض الجنة.ألتحتها ا -9

 خشي ربه: خاف عقابه. -11

 سورة الزلزلة

 زلزلت: حركت بشدة عند النفخة الثانية. -1

 أثقالها: كنوزها وأمواتها بالنفخة الثانية. -2

 ر أو شر.تحدث أخبارها: تخبر بما فعل عليها من خي -3

 أوحى لها: أمرها بذلك. -4

يصدر الناس: يخرجون من القبور إلى المحشر  -5

 للحساب.

 ذرة: وزن أصغر هباءة أو نملة. -6

 سورة العاديات

 والعاديات: قسم بالخيل تسرع نحو العدو.-1

 ضبحا": صوت أنفاسها إذا جرت. -2

 فالموريات: حوافر الخيل تخرج الشرر عند الجري. -3

 حجار.ألقدحا": بحوافرها تصطك با -4

 فالمغيرات: يغير أهلها على العدو. -5

 فأثرن: هيجن. -6

 نقعا": غبارا". -7

 عداء .ألفوسطن به جمعا": صرن وسط جمع من ا -8

 لكنود: كفور يجحد النعم. -9

 جل حب المال.أللحب الخير:  -11

 لشديد: لقوي في تحصيله والحرص عليه. -11

 وأخرج.بعثر: أثير  -13

 وحصل: جمع وأفرز وميز من إيمان وغيره. -14

 سورة القارعة

 القارعة: القيامة تقرع القلوب بأهوالها. -1

 كالفراش: هو الحشرة التي تترامى على الضوء ليالً. -2

 المبثوث: المنتشر. -3

 لوان.ألكالعهن: الصوف ذي ا-4

 المنفوش: المتطاير. -5

 سيئاته. ثقلت موازينه: رجحت حسناته على -6

 راضية: ذات رضا وهي الجنة . -7

 فأمه هاوية: فمأواه النار المحرقة يهوي فيها . -8

 سورة التكاثر

 ألهاكم : شغلكم عن طاعة ربكم. -1

 والد.ألموال واألالتكاثر : التباهي بكثرة ا -2

 عين القين: أي الرؤية التي هي نفس العين. -3

 النعيم: مايتلذذ به في الدنيا. -4

 العصرسورة 

 والعصر: قسم بالدهر )الزمن( - 1

 خسر: نقصان وضياع. -2

 تواصوا: أوصى بعضهم بعضاً. -3

 سورة الهمزة

 ويل : عذاب وهالك. -1

 همزة لمزة: عياب للناس يحتقرهم بالقول أو بالفعل -2

 أخلده: جعله خالداً ال يموت. -3

 لينبذن : ليطرحن. -4

 الحطمة: النار. -5

 مؤصدة : مغلقة -6

 غالقها.إلفي عمد ممدة : بأعمدة ممدودة على أبوابها  -7

 



 سورة الفيل

 أصحاب الفيل: أبرهة وجيشه.-1

 كيدهم: سعيهم لهدم الكعبة. -2

 تضليل: تضييع وهالك. -3

 أبابيل: جماعات . -4

 سجيل: طين متحجر محرق. -5

 كعصف مأكول: مثل زرع أكلته الدواب ثم راثته. -6

 

 سورة قريش

ريش: ما تعودت عليه قريش من الرحلة إلى يالف قإل -1

 اليمن وإلى الشام.

 البيت: الكعبة. -2

 نه ال زرع بمكة.ألمن جوع:  -3

 من خوف: من جيش الفيل. -4

 سورة الماعون

 أرأيت الذي: أخبرني عنه هل عرفته؟ -1

 بالدين: بالحساب والجزاء. -2

 يدع اليتيم: يظلمه. -3

 وال يحض: وال يحث. -4

 غافلون يؤخرونها عن وقتها. ساهون :-5

 يراؤون: يعملون للناس لت لوجه الله.  -6

 الماعون: مايستعيره الناس بعضهم من بعض. -7

 سورة الكوثر

 الكوثر: نهر في الجنة. أو هو الخير الكثير.  -1

 ضاحي وتصدق بلحمها.ألوانحر: اإلبل وا -2

 شانئك: مبغضك. -3

 عن كل خير. بتر: المنقطع العقب .أو المنقطعألا -4

 سورة الكافرون

 صنام.ألما تعبدون: أي من ا -1

 دينكم: كفركم وشرككم. -2

 دين: ديني من التوحيد وإخالص العبادة لله. -3

 

 سورة النصر

 الفتح: فتح مكة.-1

 أفواجا" : جماعات. -2

 فسبح بحمد ربك : فنزهه عن النقائص حامدا"له . -3

 ن.توابا": كثير القبول لتوبة التائبي -4

 سورة المسد:

 تبت: خسرت أو هلكت. -1

 وتب: خسر أبو لهب أو هلك. -2

 ماأغنى عنه: مادفع عنه الهالك. -3

 وما كسب : كسبه من المال والوجاهة. -4

 سيصلى نارا": سيدخلها ويقاسي حرها. -5

حمالة الحطب: الشوك تلقيه في طريقه صلى الله عليه  -6

 وسلم. 

 جيدها: عنقها. -7

 مسد: مما فتل من الحبال.من  -8

 سورة اإلخالص

 الله الصمد : المقصود وحده في كل الحوائج.-1

 كفوا": مكافئا" ومماثال" -2

 سورة الفلق

 أعوذ : أعتصم وأستجير -1

 الفلق :الصبح. - 2

 غاسق : هو الليل.  -3

 وقب : دخل ظالمه في كل شيء -4

خيط حين النفاثات في العقد : السواحر ينفثن في عقد ال -5

 يسحرن.

 

 سورة الناس

 ملك: مالكهم الملك التام. -1

 إله الناس: معبودهم بحق. -2

 الوسواس: الموسوس بالشر. -3

 الخناس : المتواري المختفي إذا ذكر اإلنسان ربه. -4

 الجنة: الجن. -5

ن الموسوس قد يكون من الجن أو من ألوالناس: أي  -6

 نس.إلا


