
  الصف الخامس

 

 

 
Vision of the school :To be the best choice for any parent who seeks to achieve the best  educational service for his/ her children 

 

 

 Classe : -hg--- 

Subject  تربية إسالمية 
Lesson   سزرة التكوير   

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     
Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 ورقة عمل درس سورة التكوير

 
 

 صل بين الكلمة وما يناسبها من معنى*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى المعاني التالية *استخرج من االيات ما يدل عا

 )        (            هملة وجميع االموال يتركها اصحابها   مالنوق الحوامل تترك  -

 

 بها حتى قتلتها      )        (يسأل قاتلها توبيخا : ما ذنالبنت التى دفنت وهي حية  -

 

 (        نفس ما قدمت في الدنيا من أعمال صالحة أو سيئة                ) تعلم كل -

 

 لنفوس تقترن بأشباهها الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح          )         (ا-

 

 قال تعالى )علمت نفس ما أحضرت (

 . *اكتب خمسة اعمال صالحة تود ان تلقي بها هللا يوم القيامة

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

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

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

 ازيلت ونزعت

 النوق الحوامل

 ما قدمت من خير او شر

 قربت من المؤمنين

 اشتعلت

                        العشار                     

  

 كشطت

 

 سعرت 

 

 ما احضرت
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Subject  تربية إسالمية 
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P.O.BOX : 4328     
Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 
 

 صل بين الكلمة وما يناسبها من معنى*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *استخرج من االيات ما يدل عاى المعاني التالية 

 (      صح)  نوق الحوامل تترك مهملة وجميع االموال يتركها اصحابها               ال -

 

 (     صح)   لتى دفنت وهي حية يسأل قاتلها توبيخا : ما ذنبها حتى قتلتها      االبنت  -

 

 (     صحكل نفس ما قدمت في الدنيا من أعمال صالحة أو سيئة                )    تعلم -

 

 (     طاخ)      س تقترن بأشباهها الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح         النفو-

 

 قال تعالى )علمت نفس ما أحضرت (

 . *اكتب خمسة اعمال صالحة تود ان تلقي بها هللا يوم القيامة

 

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

 

 ت ونزعتازيل

 النوق الحوامل

 ما قدمت من خير او شر

 قربت من المؤمنين

 اشتعلت

                         العشار                    

  

 كشطت

 

 سعرت 

 

 ازلفت

 ما احضرت

 ..تكور ويمحى ضوؤهاتكور ويمحى ضوؤها
 ..تخرج من أوكارهاتخرج من أوكارها
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 Classe : -hg--- 

Subject  تربية إسالمية 
Lesson   سزرة التكوير   
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Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 2ورقة عمل سورة التكوير 

 
 كيف وصف هللا تعالى جبريل عليه السالم ؟ *

1-..................................................................... 

2-........................................................... 

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

 *كيف وصف هللا تعالى صدق القرآن الكريم ؟

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

 *لماذا أقسم هللا بهذه المخلوقات ؟

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

 *استخرج من اآليات ما يدل على ما يأتي ؟

 ان القرآن عظة وموعظة لجميع الناس .

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

 *افكر واعبر عن واجبي تجاه القرآن الكريم .

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

 وعالمة صح امام العبارات التالية :( ×)هيا يا مجتهد ضع عالمة 

 ( *اتلو القرآن الكريم واتدبر معانية                                 )           

 (        هللا عليه وسلم في اخالقي واقوالي وافعالي              )     *اقتدي بالرسول صلى

 *احرص على االعمال الصالحة استعداد للدنيا                 )          (
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 Classe : -hg--- 

Subject  تربية إسالمية 
Lesson   سزرة التكوير   

Harvest Private School   

P.O.BOX : 4328     
Ras Al Khaimah , United Arab Emirates 

 

 2ورقة عمل سورة التكوير 
 

 
 وصف هللا تعالى جبريل عليه السالم ؟ كيف *

 ...قوي.        -1

 ...أمين...     -2

 ....مطاع.    -3

 *كيف وصف هللا تعالى صدق القرآن الكريم ؟

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

 *لماذا أقسم هللا بهذه المخلوقات ؟

 والقرآنليبين صدق جبريل والرسول ..
 *استخرج من اآليات ما يدل على ما يأتي ؟

 ان القرآن عظة وموعظة لجميع الناس .

 ..)ان هوإال ذكر للعالمين (
 *افكر واعبر عن واجبي تجاه القرآن الكريم .

 لعمل بما فيها                                  حفظه        -قراءته           .

 وعالمة صح امام العبارات التالية :( ×)يا يا مجتهد ضع عالمة ه

 (        صح*اتلو القرآن الكريم واتدبر معانية                                 )    

 (          صح*اقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم في اخالقي واقوالي وافعالي              )  

                (        خطأة استعداد للدنيا                 )  *احرص على االعمال الصالح

 

 الليل إذا أظلمالليل إذا أظلم--

 

 

 الصبح إذا أضاء الصبح إذا أضاء   --

 وما صحبكم بمجنون

 وما هو على الغيب بضنين

 ليس بقول شيطان رجيمليس بقول شيطان رجيم
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