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 قراءات تحّؿ إشكاالت

 
 السمع

ـَ اهلُل عمى قموِبيـ وعمى سمِعيـ)  7( البقرة خت
القموب بالجمع، والسمع بالمفرد، ولـ يأت السمع في القرآف إال مفرًدا. لكف 

 ىناؾ قراءة: أسماعيـ.
 

 العاقؿالعاقؿ وغير 
ـَ آدـَ األسماَء كّميا ثـ َعرضيـ عمى المبلئكةِ )  .20( البقرة وعّم

.)  في قراءة: )عرضيا(، )عرضيفَّ
 
 .5( غافر وَىمَّْت كؿُّ أمٍَّة برسوِليـ)

 في قراءة: برسوليا.
 
 .30( فصمت وقالوا ِلُجموِدىـ لـ َشِيدتُـّ عمينا)

.  في قراءة: شيدتفَّ
 
( وِف اهلِل َمف ال َيستجيُب لُو إلى يوـِ القيامةِ ِمف دُ وَمف أضؿُّ ممَّف َيْدُعو )

 .5األحقاؼ 
 في قراءة: ما ال َيستجيُب.
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 اإلثبات والنفي

 058( البقرة أف َيطَّوَّؼ بيما فَمف حجَّ البيت أو اعتمَر فبل ُجناَح عميوِ )
 : أف ال َيطَّوَّؼ.في قراءة

 
ـَ أىُؿ الكتاِب أال َيْقِدروَف عم)  .39( الحديد ى شيٍء ِمف فضِؿ اهللِ ِلئبل َيْعم

.في قراءة ـَ  : ِلَيْعَم
 

 المرفوع والمنصوب
 .077( البقرة والُموفوَف بعيِدىـ إذا عاىدوا والصابريَف في البأساِء والضرَّاءِ )

 الموفوف: مرفوعة. الصابريف: منصوبة. 
 في قراءة: والصابروَف.

 
ُيؤمنوَف بما ُأنزؿ إليَؾ وما ُأنزَؿ ِمف لكِف الراسخوَف في العمـِ منيـ والمؤمنوَف )

َقبمَؾ والمقيميَف الصبلَة والمؤتوَف الزكاَة والمؤمنوَف باهلِل واليوـِ اآلِخِر أولئَؾ 
 .063( النساء سنؤتييـ أجًرا عظيًما

 الراسخوف... المؤمنوف... المؤتوف...: مرفوع.
 المقيميف: منصوب.

 في قراءة: والمقيموف.
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نوا والذيَف ىاُدوا والصابئوَف والنَّصارى َمف آمَف باهلِل واليوـِ اآلِخِر إفَّ الذيَف آم)
 . 69( المائدة وعمَؿ صالًحا فبل خوٌؼ عمييـ وال ىـ َيحزنوفَ 

 في قراءة: والصابئيف.
 

 اختبلؼ الفعؿ
فاعتزلوا النساَء في المحيِض وال تقربوىفَّ حتى َيْطُيْرَف فإذا تطيَّرَف فأتوىّف ِمف )

 .333( البقرة أمركـُ اهللُ حيث 
 في قراءة: حتى َيطََّيْرَف.

 
 .000( األعراؼ قالوا أْرِجْو وأخاه)

 في قراءة: )أْرِجِو(، )أْرِجْئُو(.
 
ِمف شركائكـ َمف َيْيِدي إلى الحّؽ ُقِؿ اهلُل َيْيِدي لمحّؽ أفَمْف َيْيِدي إلى  ُقْؿ ىؿْ )

 .25( يونس ال أف ُيْيَدىالحّؽ أحؽُّ أف ُيتََّبَع أمَّْف ال َيِيّدي إ
 : ال َيِيّدي.في قراءة: ال ييتدي، بدؿ

 
ثـ اْقُضوا إليَّ وال  كـ ثـ ال يكْف أمُركـ عميكـ ُغمَّةً فأْجِمعوا أمَركـ وشركاءَ )

 . 70( يونس تُْنِظروفِ 
 : َأْفُضوا.في قراءة
 : وال تُْنِظُروِني.في قراءة
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 .012( يونس كذلَؾ حًقا عمينا ُنْنِج المؤمنيفَ )
 : ُنْنِجي.في قراءة

 
ف كاف مَ كروا مكَرىـ وعنَد اهلل مَ وقد مَ ) ( إبراىيـ الجباؿُ  كُرىـ ِلتزوَؿ منوُ كُرىـ وا 

66. 
 : كاف.في قراءة: كاد، بدؿ

 : َلتزوُؿ.في قراءة
 
( يس وجَعْمنا ِمف بيِف أيديِيـ َسًدا وِمف خمِفيـ َسًدا فأْغَشْيناىـ فيـ ال ُيْبِصروفَ )
9. 

 فأْعَشْيناىـ. :في قراءة
 
 .068( الصافات فآَمُنوا فمتَّْعناىـ إلى حيفٍ )

 : فَأِمُنوا.في قراءة
 
ُروُه وُتَوقُِّروُه وُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة وأصيبلً )  .9( الفتح ِلُتؤِمُنوا باهلِل ورسولِو وُتَعزِّ

ُزوُه.في قراءة  : وُتَعزِّ
 
َفتَبيَُّنوا أْف ُتِصيُبوا قوًما بجيالٍة يا أيُّيا الذيَف آمُنوا إْف جاَءكـ فاسٌؽ بنبٍإ )

 .6( الحجرات فُتصِبُحوا عمى ما فعمتُـ نادميفَ 
 : َفَتثبَُّتوا.في قراءة
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 .02( الحديد انُظُرونا َنْقَتِبْس ِمف ُنوِركـ)

 : َأْنِظرونا.في قراءة
 
 .00( التغابف وَمف ُيْؤِمف باهلِل َيْيِد قمَبوُ )

 (.، )ييَد قمُبوُ ()َيْيدا قمُبوُ ، (في قراءة: )َيْيدْأ قمُبوُ 
 

 صيغة الفعؿ
 .27( آؿ عمراف وكفَّميا زكريَّا)

 (.في قراءة: )وَكَفميا( )وَكِفميا
 
 .95( ىود أال ُبْعًدا ِلَمْدَيَف كما َبِعَدْت َثمودُ )

 : َبُعَدْت.في قراءة
 
 .00( يوسؼ ؼَ وسُ ما لَؾ ال تأمنَّا عمى يُ )

 : ال تأمُننا.في قراءة
 
 .76، ويس 32. كذلؾ لقماف 02( يوسؼ ذىبوا بوإني َلَيْحُزُنِني أف تَ  قاؿَ )

 : َلُيْحِزُنِني.في قراءة
 
 .23( يوسؼ اغريفَ الصّ  رُه َلُيْسَجَنفَّ وَلَيُكوًنا ِمفَ ولئف لـ يفعْؿ ما آمُ )
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.في قراءة  : وَلَيُكوَنفَّ
 
َي َمف نشاُء ىـ نَ ُؿ وظنُّوا أنيـ قد ُكِذبوا جاءَ الرسُ  حتى إذا استيأَس ) صُرنا وُنجِّ

 .001( يوسؼ جرميفَ وال ُيَردُّ بأُسنا عف القـو المُ 
 (.في قراءة: )فُنْنِجي( )فُنَنّجي

 
فَّ لكـ في األنعاـ لِعْبرًة ُنسقيكـ مما في بُ ) و ِمف بيِف َفْرٍث ودـٍ لبًنا خالًصا طونِ وا 

 .69، والفرقاف 30. كذلؾ المؤمنوف 66( النحؿ سائًغا لمشاربيفَ 
 : َنسقيكـ.في قراءة

 
 .91( اإلسراء وقالوا لف ُنؤمَف لَؾ حتى َتْفُجَر لنا ِمف األرض َينبوًعا)

َر.في قراءة  : تَُفجِّ
 
 .016( اإلسراء عمى ُمْكثٍ  اسِ وقرآًنا َفَرْقناُه لتقرأه عمى النّ )

ْقناُه.في قراءة  : فرَّ
 
 .29( الكيؼ إْف َتَرِف أنا أقؿَّ منَؾ مااًل وولًدا)

 : َتَرني.قراءةفي 
 
 .83( الكيؼ ذلَؾ تأويُؿ ما لـ َتْسِطْع عميو َصْبًرا)

 : َتْسَتِطْع.في قراءة
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 .85( الكيؼ فأتبع سبًبا)

 : فاتَّبَع.في قراءة
 
 .95( الكيؼ قاؿ ما مكَّػنِّي فيو ربِّي خيرٌ )

 : ما مكَّنني.في قراءة
 
 .6-5مريـ  (فيْب لي ِمف لدنَؾ ولًيا يرثُني ويرُث ِمف آِؿ يعقوبَ )

 : يرْثني ويرْث.في قراءة
 
 .78( مريـ َأطَّمَع الَغْيَب أـِ اتَّخَذ عنَد الرحمِف عيًدا)

 : اطَّمَع.في قراءة
 
 .66( طو َفَأْجِمُعوا َكْيَدكـ)

 : فاْجَمُعوا.في قراءة
 
، الواقعة 2، ؽ 06. كذلؾ الصافات 26( األنبياء دوفأفإْف ِمتَّ فيـُ الخال)

67. 
.: في قراءة  ُمتَّ

 
ـُ الفزُع األكبرُ )  .012( األنبياء ال َيْحُزُنُي
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ـُ.في قراءة  : ال ُيْحِزُنُي
 
َـّ ْلَيْقَطْع َفْمَيْنُظْر ىؿ ُيذِىبفَّ كيُده ما َيِغيظُ ) ( الحج َفْمَيْمُدْد بسبٍب إلى السماِء ُث

05. 
 : ِلَيْقَطْع.في قراءة

 
 .08( الحج وكثيٌر َحؽَّ عميِو العذابُ )

 ُحؽَّ.: قراءة في
 
وأذِّْف في الناِس بالحجِّ يأتوَؾ رجااًل وعمى كؿِّ ضامٍر يأتيَف ِمف كؿِّ فّج )

 .37( الحج عميؽٍ 
 : يأتيَف.في قراءة: يأتوَف، بدؿ

 
فوا بالبيِت العتيؽِ ) َـّ ْلَيْقُضوا َتَفَثُيـ وْلُيوفوا ُنذوَرىـ وْلَيطَّوَّ  .39( الحج ث

 وفوا.: ِليقضوا.. وِليوفوا.. وِليطفي قراءة
 
فَّ اهلَل عمى نصِرىـ لقديرٌ ُأِذَف لمذيف يُ )  .29( الحج قاَتموف بأنَّيـ ُظمموا وا 

 قاِتموف.: يُ في قراءة
 
 .05( النور عمـٌ  ـ بوِ لكُ  بأفواِىكـ ما ليَس  إْذ َتَمقَّْوَنُو بألسنِتكـ وتقولوفَ )

 : َتِمُقوَنُو.في قراءة
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منكـ ِمف أحٍد أبًدا ولكفَّ اهلَل ُيَزكِّي َمف ولوال فضُؿ اهلِل عميكـ ورحمُتُو ما َزَكى )

 . 30( النور يشاءُ 
 (.، )ما َزكَّىما ُزكَِّي(): في قراءة

 
 .33( النور وال َيْأَتِؿ أولو الفضِؿ منكـ والسََّعِة أف ُيْؤُتوا أولي الُقْرَبى)

.في قراءة  : ال َيتَأؿَّ
 
 .53( النور ِو فأولئَؾ ىـ الفائزوفَ وَمف ُيِطِع اهلَل ورسوَلُو وَيْخَش اهلَل وَيتَّقْ )

 بكسر القاؼ. : وَيتَِّقِو.في قراءة
 
 .35( الفرقاف ويوـَ َتَشقَُّؽ السماُء بالَغماـ وُنزِّؿ المبلئكُة تنزيبلً )

 : وَتَنزَُّؿ.في قراءة
 
 .67( الفرقاف والذيَف إذا أنفقوا لـ ُيْسرفوا ولـ َيْقُتروا وكاَف بيَف ذلؾ َقواًما)

 : ُيَقتُِّروا.في قراءة
 
ْؿ عمييـ ِمف السماِء آيًة فظمَّْت أعناُقيـ ليا خاضعيفَ )  .6( الشعراء إْف نشْأ ُنَنزِّ

.في قراءة  : فتظؿُّ
 .: خاضعةً في قراءة
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 .26( الشعراء حاشريفَ  قالوا َأْرِجْو وأخاُه وابعْث في المدائفِ )
 (.َأْرِجْئوُ في قراءة: )َأْرِجِو( )

 
َـّ )  .66( الشعراء اآلَخريفَ وَأْزَلْفنا َث

 : وَأْزَلْقنا.في قراءة
 
 .069( الشعراء وتنِحُتوَف ِمف الجباِؿ ُبيوتًا)

 : وتنَحُتوَف.في قراءة
 
 .08( النمؿ موا مساكَنكـ ال َيْحِطَمنَّكـ سميماُف وجنوُدهُ يا أيُّيا النمُؿ ادخُ )

 : ال ُيَحطِِّمنَّكـ.في قراءة
 
 .38( النمؿ إلييـاذىْب بكتابي ىذا َفَأْلِقْو )

 : َفَأْلِقِو.في قراءة
 
( النمؿ بؿ ادَّارَؾ عمُميـ في اآلخرِة بؿ ىـ في شٍؾ منيا بؿ ىـ منيا َعُموفَ )

66. 
 : تدارؾ.في قراءة

 
 .32( القصص قالتا ال َنسقي حتى ُيْصِدَر الرِّعاءُ )

 : َيْصُدَر.في قراءة
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 .66( القصص فَعِمَيْت عمييـُ األنباءُ )

َيْت.: في قراءة  فُعمِّ
 
ـْ َيَروا كيَؼ ُيْبِدُئ اهلُل الخمَؽ ثـ ُيِعيدهُ )  .09( العنكبوت أَول

 .00: يبدأ، كما في الرـو في قراءة
 
 .22( لقماف واخَشوا يوًما ال َيْجِزي والٌد عف ولدهِ )

 : ال ُيْجِزُئ.في قراءة
 
ـْ َيْيِد ليـ كـ أىمكنا ِمف قْبميـ ِمف القروفِ )  .36( السجدة أَول
 : َنْيِد.ي قراءةف
 
ْف يأِت األحزاُب يودُّوا لو أنَّيـ باُدوف في األعراِب َيْسألوفَ ) ( ِئكـاعف أنب وا 

 .31األحزاب 
 : َيسَّاءلوف.في قراءة

 
 .50( األحزاب ُتْرِجي َمف تشاُء منيفَّ وُتؤوي إليَؾ َمف تشاءُ )

 : ُتْرِجُئ.اءةفي قر 
 
( األحزاب الحؽِّ  فَيْسَتْحِيي منكـ واهلُل ال َيْسَتْحِيي ِمفَ إفَّ ذلكـ كاَف ُيؤذي النبيَّ )

52 
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 : فَيْسَتِحي.. َيْسَتِحي.في قراءة
 
ـْ ما يتذكَُّر فيِو َمف َتَذكَّرَ ) ـْ ُنَعمِّْرُك  .27( فاطر أَول

 : َيَتَذكَُّر.في قراءة
 
ُموفَ )  .69( يس ما َيْنُظروَف إال صيحًة واحدًة تأخُذىـ وىـ َيِخصِّ

 : يختصموف.قراءةفي 
 
 .35( الصافات ما لكـ ال َتناَصُروفَ )

 : ال تتناصروف.في قراءة
 
 .67( الصافات ال فييا َغْوٌؿ وال ىـ عنيا ُيْنَزُفوفَ )

 : ُيْنِزُفوَف.في قراءة
 
 .96( الصافات فأقبموا إليِو َيِزفُّوفَ )

 : ُيَزفُّوَف.قراءة في
 
 .012ت ( الصافافمما َأْسَمما وَتمَُّو لمَجبيفِ )

 : َسمَّما.في قراءة
 
 .33( ص فاحكـْ بيَننا بالحؽِّ وال ُتْشِططْ )
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 : وال َتْشُطْط.في قراءة
 
 .8( الزمر وَجَعَؿ هلِل أنداًدا ِلُيِضؿَّ عف سبيِموِ )

.في قراءة  : ِلَيِضؿَّ
 
 .66( الزمر ُقْؿ أفغيَر اهلِل تأمرونِّي أعبُد أيُّيا الجاىموفَ )

 : تأمرونني.في قراءة
 
 .67( الزمر وما َقَدُروا اهلَل حؽَّ َقْدِرهِ )

 : قدَّروا.في قراءة
 
 .6( غافر فبل َيْغُرْرَؾ تقمُُّبيـ في الببلدِ )

 : فبل َيُغرََّؾ.في قراءة
 
 .61( غافر فأولئَؾ َيْدُخموَف الجنََّة ُيْرَزُقوَف فييا بغيِر حسابٍ )

 : ُيْدَخموَف.في قراءة
 
 .36( فصمت َتْسَمُعوا ليذا القرآِف والَغوا فيِو لعمَّكـ َتْغِمُبوفَ وقاَؿ الذيَف كفُروا ال )

 : والُغوا.في قراءة
 
 .61( فصمت إفَّ الذيَف ُيْمِحُدوَف في آياِتنا ال َيْخَفْوَف عمينا)
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 : َيْمَحُدوَف.في قراءة
 
ُؿ الَغْيَث ِمف بعِد ما َقَنُطوا)  .38( الشورى وىو الذي ُيَنزِّ

 ا.: َقِنُطو في قراءة
 
 .08( الزخرؼ أَو َمف ُيَنشَُّأ في الِحْميِة وىو في الِخصاـِ غيُر ُمبيفٍ )

 : َيْنَشأ.في قراءة
 
 .36( الزخرؼ قاَؿ أَو َلْو جئُتكـ بأىدى مما وجدتُـّ عميِو آباَءكـ)

 : ِجْيُتكـ.قراءةفي 
 
 .26الزخرؼ ( ِر الرحمِف ُنَقيِّْض لُو شيطاًنا فيو لُو َقِريفٌ كْ وَمف َيْعُش عف ذِ )

 : َيْعَش.في قراءة
 
ـَ َمثبًل إذا قوُمؾ منُو َيِصدُّوفَ )  .57( الزخرؼ ولمَّا ُضِرَب ابُف مري

 : َيُصدُّوَف.في قراءة
 
 .06( الدخاف يوـَ َنْبِطُش الَبْطَشَة الُكْبَرى إنَّا ُمْنَتِقموفَ )

 : َنْبُطُش.في قراءة
 
 .67( الدخاف ُخذوُه فاعِتموُه إلى سواِء الجحيـِ )
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 : فاعُتموُه.في قراءة
 
( مِت القروُف ِمف َقْبميوالذي قاَؿ لوالديِو أؼٍّ لكما أَتِعَداِنِني أْف ُأْخَرَج وقد خَ )

 .07األحقاؼ 
 (.داِنيأتع) في قراءة: )أتعدانِّي(،

 
 .33( األحقاؼ قالوا أَجْئَتَنا لتأِفَكنا عف آليِتنا)

 : أِجْيَتَنا.في قراءة
 
 .6( محمد ي سبيِؿ اهلِل فمف ُيِضؿَّ أعماَليـوالذيَف ُقِتُموا ف)

 : قاتموا.في قراءة
 
ـْ أْف تُْفِسُدوا في األرِض وتَُقطُِّعوا أرحاَمكـ) ـْ إْف َتولَّْيُت  .33( محمد فيؿ َعَسْيُت

 : وَتْقَطُعوا.في قراءة
 
ؿ ِمف وكـ أىمْكنا َقْبَمُيـ ِمف َقْرٍف ىـ أشدُّ منيـ َبْطًشا فَنقَُّبوا في الببلِد ى)

 .26( ؽ َمِحيصٍ 
 (.في قراءة: فَنقُِّبوا )باألمر بدؿ الماضي

 
ػًا) ـَ َدعَّ  .02( الطور يوـَ ُيْدَعْوف إلى ناِر جينَّ

ػًا ".في قراءة  : ُيْدَعوَف. لكف ىذه القراءة ال تتناسب مع " َدعَّ
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 .09-08( الواقعة وكأٍس ِمف َمِعيٍف. ال ُيَصدَُّعوَف عنيا وال ُيْنِزُفوفَ )

 (.في قراءة: )ُيْنَزُفوَف(، )َيْنِزُفوفَ 
 
ـُ النشأَة األولى فموال َتَذكَُّروفَ )  .63( الواقعة ولقد َعِمْمُت

 : َتذَّكَُّروَف.في قراءة
 
 3( الحشر ُيْخِرُبوَف ُبيوَتيـ بأيدييـ وأيدي المؤمنيَف فاعتِبُروا يا أولي األبصارِ )

ُبوَف.في قراءة  : ُيَخرِّ
 
ذا قيَؿ ليـ تع) ْوا ُرُءوَسٌيـْ وا   .5( المنافقوف اَلوا َيستغِفْر لكـ رسوُؿ اهلِل لوَّ

 : لَوْوا.في قراءة
 
ْرَتني ) وأْنِفُقوا ِمف ما رزْقناُكـ ِمف َقْبِؿ أف يأتَي أحَدكـُ الموُت فيقوَؿ ربِّ لوال أخَّ

دََّؽ وأُكْف ِمفَ   .01( المنافقوف الصالحيفَ  إلى أجٍؿ قريٍب فأصَّ
 .: وأكوفَ في قراءة

 
ـْ لُو أْجًرا)  .5( الطبلؽ وَمف َيتَِّؽ اهلَل ُيَكفِّْر عنو سيئاِتِو وُيْعِظ

.في قراءة ـْ  : وُيَعظِّ
 

 اختبلؼ االسـ
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 .86( ىود ؤمنيفَ بقيَُّة اهلِل خيٌر لكـ إْف كنتـ مُ )
 : تقيَُّة.في قراءة

 
ـَ أنتُ إنَّكـ وما َتْعُبدوف ِمف دُ )  .98األنبياء  (ـ ليا واردوفَ وِف اهلِل َحَصُب جينَّ

 : َحَطُب.في قراءة
 
 .33( الرـو إفَّ في ذلَؾ آلياٍت لمعاِلميفَ )

 : لمعاَلميف.في قراءة
 
نَّكـ باهلِل الَغرورُ )  .5. كذلؾ فاطر 22( لقماف وال َيُغرَّ

 .: الُغرورُ في قراءة
 
 .06( سبأ وتِو إال دابَُّة األرِض تأكُؿ ِمْنَسأَتوُ ما دلَّيـ عمى مَ )

 األَرض.: في قراءة
 
وقاَؿ الذيَف اسُتْضِعفوا لمذيَف استكَبروا بؿ َمْكُر الميِؿ والنَّياِر إْذ تأمروَننا أْف )

 .22( سبأ نكفَر باهللِ 
( )َمَكرَّ   (.في قراءة: )َمَكرُّ

 
ـُ الطيِّبُ )  .01( فاطر إليِو َيْصَعُد الَكِم

 : الكبلـُ.في قراءة
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وِر فإذا ىـ ِمف األْجدا) . كذلؾ 50( يس ِث إلى ربِّيـ َيْنِسُموفَ وُنِفَخ في الصُّ

 .31، وؽ 68الزمر 
َوِر.في قراءة  : الصُّ
 : َيْنُسموَف.في قراءة

 
 .56( يس ىـ وأزواُجيـ في ِظبلٍؿ عمى األرائِؾ متكِّئوفَ )

 : ُظَمٍؿ.في قراءة
 
 .67( يس ولو نشاُء لمَسْخناىـ عمى مكانِتيـ فما استطاُعوا ُمِضّيػًا)

 مكاناِتيـ.: في قراءة
 
 .73( يس وَذلَّْمناىا ليـ فمنيا َركوُبيـ ومنيا يأكموفَ )

 : ُركوُبيـ.في قراءة
 
 .78( يس وَضَرَب لنا َمَثبًل وَنِسَي َخْمَقوُ )

 : خالَقو.في قراءة
 
 .3( ص بِؿ الذيَف كفُروا في ِعزٍَّة وِشقاؽٍ )

 : ِغرٍَّة.في قراءة
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. كذلؾ 02( فصمت صاعقِة عاٍد وثمودَ فإْف أعرضوا فقْؿ أنذرُتكـ صاعقًة مثَؿ )
 .66الذاريات 
 : َصْعقًة مثَؿ َصْعقِة.في قراءة

 
ُؿ ِبَقَدٍر ما يشاءُ )  .37( الشورى ولكْف ُيَنزِّ

 بكسر الراء ال بتنوينيا. : بقدِر.في قراءة
 
ـٌ لمساعةِ ) نَُّو َلِعْم  .60( الزخرؼ وا 

ـٌ.في قراءة  : َلَعَم
 
 .05( القمر دَِّكرٍ ولقد تركناىا آيًة فيؿ ِمف مُ )

 : ُمذَِّكٍر.في قراءة
 
 .71( الرحمف فييفَّ َخْيراٌت ِحَسافٌ )

 : َخيِّراٌت.في قراءة
 
فإْف فاتكـ شيٌء ِمف أزواِجكـ إلى الكفَّاِر فعاقْبتـُ فآُتوا الذيَف ذىبْت أزواُجيـ )

 .00( الممتحنة ِمْثَؿ ما أنفُقوا
 : شيء.في قراءة: أحد، بدؿ

 
 صيغة االسـ
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 .01( آؿ عمراف وأولئَؾ ُىـ َوقوُد النَّارِ )
 : ُوقوُد.في قراءة

 
 .05( آؿ عمراف اهللِ  وِرْضواٌف ِمفَ )

 : وُرْضواٌف.راءةفي ق
 
 .38( آؿ عمراف إال أف تتَّقوا منيـ تُقاةً )

 : تقيًَّة.في قراءة
 
 .97( آؿ عمراف وهلِل عمى الناِس ِحجُّ البيتِ )

.في قراءة  : َحجُّ
 
( بلتٍ فصّ ـَ آياٍت مُ عمييـ الطُّوفاَف والجراَد والُقمََّؿ والضفادَع والدّ فأرسمنا )

 .022األعراؼ 
 : والَقْمَؿ.في قراءة

 
َـّ إفّ )  .051( األعراؼ القـو استضعفوني قاؿ ابَف أ

 (.ءة: )ابَف أمِّي(، )ابَف أِـّ في قرا
 
 .73( األنفاؿ ف َواليتيـ ِمف شيءما لكـ مِ )

 : ِواليتيـ.في قراءة
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 .57( التوبة جدوَف َممجًأ أو َمغاراٍت أو ُمدََّخبًل لولَّوا إليولو يَ )

 (.( )َمْدَخبلً ُمْدَخبلً في قراءة: )
 
 .91( التوبة وجاء الُمَعذِّروَف مف األعراب ِلُيؤَذَف ليـ)

 (.في قراءة: )المعتذروفَ 
 
 .03و  6، والفتح 61. كذلؾ الفرقاف 98( التوبة عمييـ دائرُة السَّْوءِ )

 : السُّْوِء.في قراءة
 
 .018( التوبة أف َيتطيَّروا واهلُل ُيِحبُّ الُمطَّيِّريفَ  وفَ حبّ يُ  رجاؿٌ  فيوِ )
 

 : َيتطيَّروا... المتطيِّريف.في قراءة
 : َيطَّيروا... الُمطَّيِّريف.في قراءة

 
 .007( التوبة ِمف بعِد ما كاَد َيِزيُغ قموُب فريٍؽ منيـ)

 .: كادت تزيغُ في قراءة
 
 .60( ىود َمْجراىا وُمْرساىا ـ اهللِ سْ اركبوا فييا بِ  وقاؿَ )

 : ُمجراىا.في قراءة
 : َمْرساىا.في قراءة
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 .82، ص 61. كذلؾ الصافات 36( يوسؼ باِدنا الُمْخَمِصيفِمف عِ  وُ إنّ )

 : الُمْخِمصيف.في قراءة
 
 .67( يوسؼ َتزرعوف َسْبَع ِسنيَف َدَأًبا قاؿَ )

 : َدْأًبا.في قراءة
 
 .59( يوسؼ ا جيَّزىـ بَجيازىـولمّ )

 : بِجيازىـ.في قراءة
 
 .66( يوسؼ فاهلُل خيٌر حافًظا)

 : خيُر حافٍظ.في قراءة
 
 .3( الرعد ياونَ َعَمٍد ترَ  بغيرِ  السمواتِ  فعَ الذي رَ  اهللُ )

 : ُعُمٍد.في قراءة
 
 .71. كذلؾ النمؿ 037( النحؿ وال تُؾ في َضْيٍؽ مما َيمكروفَ )

 .ِضيؽٍ : في قراءة
 
 .20( اإلسراء ِخْطًئا كبيًرا إفَّ قتَميـ كافَ )

 : َخَطًأ.في قراءة
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 .28( اإلسراء كروًىامَ  ربِّؾَ  كؿُّ ذلَؾ كاَف سّيُئُو عندَ )

 : سيًئا.في قراءة
 
 .81( اإلسراء ؽٍ دْ ٍؽ وَأْخِرْجني ُمْخَرَج صِ دْ وُقْؿ ربِّ َأْدِخمني ُمْدخَؿ صِ )

 .: َمْدخَؿ ... َمْخرجَ في قراءة
 
 .016( اإلسراء عمى ُمْكثٍ  وقرآًنا َفَرْقناه لتقرأه عمى الناسِ )

 في قراءة: َمْكٍث.
 
 .66( الكيؼ ىنالَؾ الَواليُة هلِل الحؽِّ )

 : الِوالية.قراءةفي 
 
 .80( الكيؼ زكاًة وأقرَب ُرْحًما فأردنا أف ُيْبِدَلُيما ربُّيما خيًرا منوُ )

 : َرِحًما.في قراءة
 
 .96( الكيؼ يـ َسًدانا وبينَ جعَؿ بينَ َخْرًجا عمى أف تَ فيؿ نجعُؿ لَؾ )

 : َخراًجا.في قراءة
 
 .62مريـ  (العمـِ ما لـ يأِتؾَ  يا أبِت إني قد جاءني ِمفَ )

 : يا أبَت.في قراءة
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 .50مريـ  (رسواًل نبًيا ُمْخَمًصا وكافَ  و كافَ ى إنّ وسَ واذكْر في الكتاِب مُ )

 : ُمْخِمًصا.في قراءة
 
 .77( طو تخاُؼ َدَرًكاال )

 : َدْرًكا.في قراءة
 
 .87( طو بَمْمِكنا َدؾَ وعِ قالوا ما أْخَمْفنا مَ )

 (.في قراءة: )بِمْمكنا(، )بُمْمكنا
 
َـّ ال تأخْذ بمِ  قاؿَ )  .96( طو حيتي  وال برأسييا ابَف ُأ

.في قراءة  بكسر الميـ المشددة. : يا ابَف أِـّ
 
 .35الحج ( البادِ سواًء العاكُؼ فيو و )

 : والبادي.في قراءة
 
 .26( الحج ولكؿِّ أمٍة جعمنا َمْنَسًكا)

 : َمْنِسًكا.في قراءة
 
فَّ اهلَل لياِد الذيفَ )  .56( الحج ستقيـٍ راٍط مُ آمنوا إلى صِ  وا 

 : ليادي.في قراءة
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 .59( الحج لُيْدِخمنَّيـ ُمْدخبًل َيْرَضوَنوُ )

 : َمْدَخبًل.في قراءة
 
 .31( المؤمنوف ُطور َسيناَء َتْنُبُت بالدُّىِف وِصْبٍغ لآلكميفَ وشجرًة َتخرج ِمف )

 : ِسيناَء.. تُْنِبُت الدُّىَف وِصْبًغا.في قراءة
 
 .39( المؤمنوف وُقْؿ ربِّ َأْنِزْلني ُمْنَزاًل مبارًكا)

 : َمْنِزاًل.في قراءة
 
 .52المؤمنوف ( حوفَ رِ ييـ فَ فَتقطَّعوا أمَرىـ بيَنيـ ُزُبًرا كؿُّ ِحزٍب بما لدَ )

 : ُزَبًرا.في قراءة
 
 .73( المؤمنوف ربِّؾ خيٌر وىو خيُر الرازقيفَ  أـ تسأُليـ َخْرًجا فَخراجُ )

 : َخراًجا.في قراءة
 
 .016( المؤمنوف يفَ قالوا ربَّنا َغَمبْت عمينا ِشْقوتُنا وكنَّا قوًما ضالّ )

 (.، )َشقاوتُنا(في قراءة: )َشْقوتُنا
 
 .00( النور عذاٌب عظيـٌ  ُه منيـ لوُ والذي تولَّى ِكْبرَ )

 : ُكْبَرُه.في قراءة
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 .30( النور وا ال تَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشيطافِ آمنُ  يا الذيفَ يا أيّ )

 : َخَطواِت.في قراءة
 
 .62. كذلؾ النمؿ 68( الفرقاف وىو الذي أرسَؿ الرياَح ُبْشًرا بيَف يَدي رحمتوِ )

 : ُبْشَرى.في قراءة
 
ى أِف اضِرْب بعصاَؾ البحَر فانفمَؽ فكاَف كؿُّ ِفْرٍؽ كالطَّْود وسَ فأوحينا إلى مُ )

 .62( الشعراء العظيـِ 
 : ِفْمٍؽ.في قراءة

 
 .038( الشعراء وَف بكؿِّ ِرْيٍع آيًة َتعبثوفَ نُ أتبْ )

 : َرْيٍع.في قراءة
 
 .8( القصص فالتقطُو آُؿ فرعوَف ليكوَف ليـ عدًوا وَحَزًنا)
 : وُحْزًنا.ي قراءةف
 
 .00( القصص شعروفَ عف ُجُنٍب وىـ ال يَ  فَبُصَرْت بوِ )

 (.في قراءة: )َجْنٍب(، )َجَنبٍ 
 
ـْ إليَؾ َجناحَؾ ِمفَ )  .23( القصص الرَّْىبِ  واضُم
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 : الرََّىِب.في قراءة
 
ْينا اإلنساَف بوالَدْيِو ُحْسًنا)  .8( العنكبوت ووصَّ

 .05: إحساًنا. وىي كذلؾ في األحقاؼ في قراءة
 
 .9. كذلؾ الجاثية 6( لقماف وَيتَِّخَذىا ُىُزًوا)

 (.، )ُىْزًءا(في قراءة: )ُىُزًؤا
 
ذ قالْت طائفٌة منيـ يا أىَؿ يثرَب ال ُمقاـ لكـ فاْرجِ )  .02( األحزاب عواوا 

 .: ال َمقاـَ في قراءة
 
ـَ النبيّ ) ( األحزاب يفَ ما كاَف محمٌد أبا أحٍد ِمف رجالكـ ولكْف رسوَؿ اهلِل وخاَت

61. 
 .: وخاِتـَ في قراءة

 
 .00( فاطر وما ُيَعمَُّر ِمف ُمَعمٍَّر وال ُيْنَقُص ِمف ُعُمِرِه إال في كتابٍ )

 : ُعْمِرِه.في قراءة
 
 .26( فاطر وقالوا الحمُد هلِل الذي أذىَب عنَّا الَحَزفَ )

 : الُحْزَف.في قراءة
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 .55( يس إفَّ أصحاَب الجنَِّة اليوـَ في ُشُغٍؿ فاكيوفَ )
 : ُشْغٍؿ.ي قراءةف

 : فِكيوف.في قراءة
 
 .08، والواقعة 65( الصافات ُيطاُؼ عمييـ ِبكأٍس ِمف َمِعيفٍ )

 : ِبكاٍس.في قراءة
 
 .021( الصافات سبلـٌ عمى ِإْؿ ياسيفَ )

 : آِؿ ياسيَف.في قراءة
 
فَّ ُيُوَنس َلِمَف الُمْرَسِميفَ )  .029( الصافات وا 

 : ُيْوِنَس.في قراءة
 
( ص عبَدنا أيوَب إذ نادى ربَُّو أنِّي َمسَِّنَي الشيطاُف ِبُنْصٍب وعذابٍ واذكْر )

60. 
 : ِبَنَصٍب.في قراءة

 
 .00( فصمت فقاَؿ ليا ولؤلرِض اْئِتيا َطْوًعا أو َكْرًىا قالتا أتْينا طائعيفَ )

 : ُكْرًىا.في قراءة
 
 .05الزخرؼ  (َكفوٌر ُمِبيفٌ وجعموا لُو ِمف عبادِه ُجْزًءا إفَّ اإلنساَف لَ )
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 : ُجُزًؤا.في قراءة
 
 .38( الزخرؼ وجعميا َكِممًة باقيًة في َعِقبِو لعمَّيـ َيْرِجُعوفَ )

 : ِكْمَمًة.في قراءة
 
 .52( الزخرؼ َأْسِوَرٌة ِمف َذَىبٍ  فموال ُأْلِقَي عميوِ )

 : أساوَر.في قراءة
 
. كذلؾ 36-35( الدخاف كـ َتركوا ِمف جنَّاٍت وُعيوٍف. وُزروٍع وَمقاـٍ كريـٍ )

 .50الدخاف 
.في قراءة  : وُمقاـٍ

 
ـُ إْسراَرىـ)  .36( محمد واهلُل َيْعَم

 : أسراَرىـ.في قراءة
 
ـُ األعَمْوفَ ) ْمـِ وأنت  .25( محمد فبل َتِيُنوا وَتْدُعوا إلى السَّ

.في قراءة ْمـِ  بكسر السيف. : السِّ
 
 .39( الفتح اهلِل وِرْضواًنا َيْبَتُغوَف َفْضبًل ِمفَ )

 : وُرْضواًنا.في قراءة
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ـْ يوـَ الدِّيفِ )  .56( الواقعة ىذا ُنُزُلُي
.في قراءة ـْ  : ُنْزُلُي

 
 .89( الواقعة عيـٍ َفَرْوٌح وَرْيحاٌف وجنَُّة نَ )

 : َفُروٌح.في قراءة
 
 .6( الممتحنة لقد كاَف لكـ فييـ ُأْسَوٌة َحَسنةٌ )

 : ِإْسَوٌة.في قراءة
 
( ُنوِدَي لمصبلِة ِمف يوـِ الُجُمَعِة فاْسَعوا إلى ِذْكِر اهللِ يا أيُّيا الذيَف آمُنوا إذا )

 .9الجمعة 
 : الُجْمَعِة.في قراءة

 
 اختبلؼ الحرؼ

 .3( الِحْجر سمميفَ ُرَبما يودُّ الذيف كفروا لو كانوا مُ )
 : ُربَّما.في قراءة

 
 .69( الحجر نبِّْئ عبادي أنِّي أنا الغفوُر الرحيـُ )

ـُ.: أّني الغفو في قراءة  ُر الرحي
 
 .28( الكيؼ يلكنَّا ىو اهلُل ربّ )
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 : لكْف أنا.في قراءة
 
 .20( النور ؤمنوفَ وُتوبوا إلى اهلِل جميًعا أيَُّو المُ )

 (.في قراءة: أيُّيا )وقًفا
 
ـَ ويَ  وما أرسمنا َقْبمَؾ ِمفَ ) ( وَف في األسواؽِ مشُ المرسميف إال إنَّيـ َليأكموَف الطعا

 .31الفرقاف 
 : أنَّيـ. في قراءة

 
 .36( السجدة برواوجعمنا منيـ أئمًة َيْيُدوف بأمِرنا لمَّا صَ )

 : ِلَما.في قراءة
 
وامرأًة مؤمنًة إْف وىبْت نفَسيا لمنبيِّ إْف أراَد النبيُّ أْف َيْسَتْنِكَحيا خالصًة لَؾ )

 .51( األحزاب وِف المؤمنيفَ ِمف دُ 
 : إْف وىبْت.ْت(، بدؿفي قراءة: )إْذ وىبْت(، ) أْف وىبْت (، ) وىب

 
 .71( ص إْف ُيْوَحى إليَّ إال َأنَّما أنا نذيٌر ُمبيفٌ )

 : إنَّما.في قراءة
 
 .31( الزمر لكِف الذيَف اتََّقوا ربَّيـ ليـ ُغَرٌؼ ِمف َفوِقيا ُغَرٌؼ َمْبِنيَّةٌ )

.في قراءة  : لكفَّ
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 .36. كذلؾ الزخرؼ 22( فصمت وقاَؿ إنَّني ِمف الُمْسِمميفَ )

 : إنِّي.قراءةفي 
 
ْف كؿُّ ذلَؾ لمَّا متاُع الحياِة الدنيا)  .25( الزخرؼ وا 

 (.في قراءة: )لَما( )إال
 
وال َتْجَيُروا لُو بالقوِؿ كَجْيِر بعِضكـ لبعٍض أْف َتْحَبَط أعماُلكـ وأنتُـ ال )

 .3( الحجرات َتْشُعروفَ 
 : فَتْحَبَط.في قراءة

 
 الضمائر

 .62( الكيؼ  أف أذكَرهُ  وما أنسانيُو إال الشيطافُ ) 
 في قراءة : أنسانيِو.

 
 .70( الزخرؼ وفييا ما تشتييِو األنفُس وَتَمذُّ األعيفُ )

ما تشتيي األنفُس وتمذُّ ) ،(شتييِو األنفُس وتمذُُّه األعيفُ ما تفي قراءة: )
 (.األعيفُ 

 
وا إلييا وتركوَؾ قائًما) ذا رَأوا ِتجارًة أو َلْيًوا انفضُّ  .00( الجمعة وا 

 (.في قراءة: )إليو(، )إلييما
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 اإلضافة

 .78( الكؼ ىذا فراُؽ بيني وبيِنؾ)
 : فراٌؽ بيني وبيَنؾ.في قراءة

 
( ِِ  .25( غافر قمِب متكبٍِّر جبَّارٍ كذلَؾ َيْطَبُع اهلُل عمى كؿِّ

 (.ّباٍر(، )كؿِّ قمٍب متكّبٍر جّبارٍ ٍر جقمِب كؿِّ متكبّ في قراءة: )
 

 الصفة والموصوؼ
 .37( يونس ظمًماالميِؿ مُ  ُأغشيْت وجوُىيـ ِقَطًعا ِمفَ كأنما )

 : ِقْطًعا.في قراءة
 
 .86( الكيؼ يٍف َحِمئةٍ ىا َتْغُرُب في عَ حتى إذا بمغ َمغِرَب الشمِس وجدَ )

 : حاميٍة.في قراءة
 
 .98( الكيؼ وعُد ربِّي َجَعمُو دكَّاءَ  فإذا جاءَ )

 : َدّكػًا.في قراءة
 
 .3( مريـ عبَده زكرياِذْكُر رحمِة رّبَؾ )

 : َذَكَر رحمَة رّبَؾ عبُده زكريا.في قراءة
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 .77( طو َفاْضِرْب ليـ طريًقا في البحِر َيَبًسا)
 : يابًسا.في قراءة

 
 .68( األنبياء ياًء وِذْكًرا لممتقيفَ ى وىاروَف الُفْرقاَف وضِ وسَ ولقد آتينا مُ )

 : ضياًء.في قراءة
 
 .26( الحج َصواؼَّ فاذكروا اسـَ اهلِل عمييا )

 َف.وافِ : صَ في قراءة
 
 .50( الحج والذيف َسَعوا في آياِتنا ُمعاِجزيف أولئَؾ أصحاُب الجحيـِ )

زيف.في قراءة  : ُمَعجِّ
 
 .67( المؤمنوف بو سامًرا َتْيُجروفَ  ستكبريفَ مُ )

 (.في قراءة: )ُسمَّاًرا( )ُسمًُّرا
 (.في قراءة: )ُتْيِجروَف( )ُتَيجِّروفَ 

 
 .62. كذلؾ ص 001( المؤمنوف خذتموىـ ِسْخِرّيػًا حتى أنَسوكـ ِذْكريفاتَّ )

 : ُسْخِرّيػًا.في قراءة
 
 .00، وؽ 03. كذلؾ الحجرات 69( الفرقاف بمدًة مْيتًا ِلُنْحيَي بوِ )

 : ميِّتًا.في قراءة
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. كذلؾ 52( الفرقاف وىو الذي َمَرَج البحريِف ىذا عذٌب ُفراٌت وىذا ِمْمٌح ُأَجاجٌ )

 .03فاطر 
 : َمِمٌح.في قراءة

 
نَّا لجميٌع حاذروفَ )  .56( الشعراء وا 

 .: َحِذُروفَ في قراءة
 
 .61( الشعراء فَأْتَبُعوىـ ُمْشِرقيفَ )

 : فاتََّبُعوىـ.في قراءة
قيفَ في قراءة  .: ُمَشرِّ

 
 9( القصص ٍف لي ولَؾ ال تقتموهُ يْ َف ُقرَُّت عَ وْ عَ رْ وقالِت امرأُة فِ )

 : ُقرَُّة. في قراءة
 
 .01( القصص ى فارًغاوسَ وأصبَح فؤاُد أِـّ مُ )

 : َفِزًعا.في قراءة
 
 .37( الرـو وىو الذي يبدأ الخمَؽ ثـ ُيعيده وىو أىوُف عميوِ )

 : ىّيف.في قراءة
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 .68( األحزاب والَعْنيـ لْعًنا كبيًرا)
 : كثيًرا.في قراءة

 
 .69( األحزاب وكاَف عنَد اهلِل وجيًيا)

 : عبًدا هلِل وجيًيا.في قراءة
 
 .37( فاطر فأخرْجنا بِو ثَمراٍت مختِمًفا ألواُنيا)

 : مختمفًة.في قراءة
 
( يس الُمْكَرِميفَ  قاَؿ يا ليَت قومي َيعمموَف. بما غفَر لي ربِّي وجعمني ِمفَ )

 .36، والذاريات 63. كذلؾ الصافات 36-37
ِميفَ في قراءة  .: الُمَكرَّ

 
 .22( يس ْيتُة أحَيْيناىاوآيٌة ليـُ األرُض المَ )

 : الَميِّتُة.في قراءة
 
َضَرَب اهلُل َمَثبًل َرُجبًل فيِو شركاُء متشاكسوَف وَرُجبًل َسَمًما لَرُجٍؿ ىؿ يستوياِف )

 .39( الزمر َمَثبلً 
 : سالًما.في قراءة

 
ـُ ألبيِو وقومِو إنَّني َبَراٌء ممّ ) ْذ قاَؿ إبراىي  .36( الزخرؼ ا َتْعُبدوفَ وا 
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 : بريٌء.قراءةفي 
 
 .23( الزخرؼ ليتخَذ بعُضيـ بعًضا ُسْخِريَّػًا وَرفْعنا بعَضيـ فوَؽ بعٍض دَرجاتٍ )

 : ِسْخِريَّػًا.راءةفي ق
 
  .08. كذلؾ الطور 37( الدخاف وَنْعَمٍة كانوا فييا فاكييفَ )

 : َفِكييَف.في قراءة
 بكسرىا.)َنعمة(: وردت فقط في الدخاف بفتح النوف، ولـ أجد قراءة 

 
 .7( القمر ُخشًَّعا أبصاُرىـ)

 : خاشعًة.في قراءة
 
 .2( الطبلؽ إفَّ اهلَل بالُغ أمِرهِ )

 : بالٌغ أمَرُه.في قراءة
 

 المفرد والمثنى والجمع
 .35( الكيؼ نيفَ يـ ثبلَث مائٍة سِ ولبثوا في كيفِ )

 : ثبلَث مائِة سنٍة.في قراءة
 
ـُ القوـِ  وكنَّا ِلُحْكِميـ  الَحْرِث إذ َنَفَشْت فيوِ وداوَد وسميماَف إْذ َيحكماِف في ) غن

 .78( األنبياء شاىِديفَ 
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 : ِلُحْكِمِيما.في قراءة
 
 .09( الحج خصماِف اختصموا في ربِّيـ ىذافِ )

 : اختصما.في قراءة
 
 .65( النمؿ فإذا ىـ فريقاِف يختصموفَ )

 : يختصماف.في قراءة
 
 .61النمؿ ( فأنبتنا بو حدائَؽ ذاَت بيجةٍ )

 : ذوات.في قراءة
 
( سبأ َيعمموَف لو ما يشاُء ِمف َمحاريَب وتماثيَؿ وِجفاٍف كالَجواِب وُقُدوٍر راسياتٍ )

02. 
 : كالجوابي.في قراءة

 
 .05( سبأ ماؿٍ لقد كاَف لسبٍإ في مسكِنيـ آيٌة جنَّتاِف عف يميٍف وشِ )

 : مساكِنيـ.في قراءة
 
 .60( الزمر ِبَمفازِتيـ ال َيَمسُّيـُ السُّوءُ وُيْنِجي اهلُل الذيَف اتََّقوا )

 : ِبَمفازاِتيـ.في قراءة
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 .67( فصمت أكماِميا وما َتْخُرُج ِمف َثَمراٍت ِمف)
 : َثَمرٍة.في قراءة

 
 .23( الزخرؼ نحُف َقَسْمنا بيَنيـ معيشَتيـ في الحياِة الدنيا)

 : َمعايَشيـ.في قراءة
 
ْف طائفتاِف ِمف المؤمنيَف )  .9( الحجرات اقتتموا فأصِمُحوا بيَنيماوا 

 : اقتتمتا.في قراءة
 
 .01( الحجرات ْيُكـْ إنَّما الُمؤمنوَف إخوٌة فَأْصِمُحوا بيَف أَخوَ )

 (.في قراءة: )إخوِتكـ(، )إخواِنكـ
 
وكـ ِمف َمَمٍؾ في السمواِت ال ُتغني شفاعُتيـ شيًئا إال ِمف بعِد أف يأذَف اهلُل )

 .36( النجـ ىلَمف يشاُء وَيرضَ 
 : شفاعُتو.في قراءة

 
 .03( القمر فالتقى الماُء عمى أمٍر قد ُقِدرَ )

 (.في قراءة: )الماءاف(، )الماواف(، )الماياف
 
 .06( القمر َتْجري بأعُيِننا َجزاًء لَمف كاَف ُكِفرَ )

 : بأعُينَّا.في قراءة
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 : َكَفَر.في قراءة
 
 .56القمر ( اٍت وَنَيرٍ في جنّ  إفَّ الُمتَّقيفَ )

 : وُنُيٍر.في قراءة
 
 .76( الرحمف متَِّكئيَف عمى َرْفَرٍؼ ُخْضٍر وَعْبَقريٍّ ِحسافٍ )

.في قراءة  : رفارَؼ.. وعباقريَّ
 
الُّوَف الُمَكذُِّبوَف. آلكموَف ِمف َشَجٍر ِمف َزقُّوـٍ ) َـّ إنَّكـ أيُّيا الضَّ -50( الواقعة ث

53. 
 في قراءة: شجرٍة.

 
 .3( الطبلؽ َمُيفَّ فَأْمِسُكوىفَّ بمعروٍؼ أو فارقوىفَّ بمعروؼٍ فإذا َبَمْغَف أجَ )

.في قراءة  : آجاَلُيفَّ
 

 المذكر والمؤنث
 .375( البقرة إلى اهللِ  هُ وأمرُ  ؼَ مَ ما سَ  فانتيى فموُ  وِ ف ربّ فمف جاءه موعظة مِ )

 : جاءتو.في قراءة
 
 .90النمؿ  (البمدِة الذي حرَّميا إنَّما ُأِمْرُت أف أعبَد ربَّ ىذهِ )

 : التي.في قراءة
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ـْ ُنَمكِّْف ليـ َحَرًما آمًنا ُيْجَبى إليِو ثمَ )  .57( القصص راُت كؿِّ شيءٍ أَول

 : ُتْجَبى.في قراءة
 
 .53. كذلؾ غافر 57( الرـو فيومئٍذ ال ينفُع الذيَف َظمموا معذرُتيـ)

 : ال تنفُع.في قراءة
 
 .26( لقماف وما َتْدري نفٌس بأيِّ أرٍض تموتُ )

 : بأية.في قراءة
 وبيذا ال وجو لتخطئة )أية(، كما ىو شائع في عصرنا بيف عمماء المغة.

 
( ساَء النبيِّ َمف يأِت منكفَّ بفاحشٍة مبيِّنٍة ُيضاَعْؼ ليا العذاُب ِضْعَفيفِ يا نِ )

 .21األحزاب 
 : تأِت.في قراءة

 
تيفِ وَمف َيْقُنْت منكفَّ هلِل ورسولِو وتعمْؿ صالًحا ُنؤِتيا أ)  .20( األحزاب جَرىا مرَّ

 : َتْقُنْت.في قراءة
 
ال َيِحؿُّ لَؾ النِّساُء ِمف بعُد وال أف تََبدََّؿ بيفَّ ِمف أزواٍج ولو أعجبَؾ حسُنيفَّ )

 .53( األحزاب إال ما َمَمَكْت يميُنؾَ 
.في قراءة  : ال تحؿُّ
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 .59( الزمر ريفَ بمى قد جاءتَؾ آياتي فكذَّْبَت بيا واستكبرَت وكنَت ِمف الكاف)

 (.واستكبرِت وكنِت )الخطاب لمنفس : جاءتِؾ.. فكذَّْبِت..في قراءة
 
 .5( الشورى تكاُد السمواُت َيَتَفطَّْرَف ِمف فوِقيفَّ )

 : َتَتَفطَّْرَف.في قراءة
 
 .35( األحقاؼ فأصبحوا ال ُيَرى إال مساكُنيـ)

 (.ُتَرى(، )ال َترى إال مساكَنيـ الفي قراءة: )
 
 .33( ؽ كنَت في غفمٍة ِمف ىذا فكشْفنا عنَؾ ِغطاَءَؾ فبصُرَؾ اليوـَ حديدٌ لقد )

 (.ِؾ )الخطاب لمنفس: عنِؾ غطاَءِؾ فبصرُ في قراءة
 
 .05( الحديد فاليوـَ ال ُيؤخُذ منكـ ِفْديةٌ )

 ُتؤخُذ.ال : في قراءة
 

 اإلعراب
( آؿ وأخرى كافرةٌ  قد كاَف لكـ آيٌة في فئتيِف التقتا فئٌة تقاتُؿ في سبيِؿ اهللِ ) 

 .02عمراف 
 : فئٍة... كافرٍة.في قراءة
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ئكـ بخيٍر ِمف ذلكـ لمذيَف اتََّقوا عنَد ربِّيـ جنَّاٌت تجري ِمف تحِتيا ُقْؿ أؤنبِّ )
 .05( آؿ عمراف األنيارُ 

 : جنَّاٍت.في قراءة
 
 .38( الكيؼ زينَة الحياِة الدنيا وال َتْعُد عيناَؾ عنيـ تريدُ )

 ُتَعدِّ عينيؾ. : والفي قراءة
 
 .69( مريـ ِعِتّيػًا ثـ َلَنْنِزَعفَّ ِمف كؿِّ شيعٍة أيُّيـ أشدُّ عمى الرحمفِ )

 : أيَّيـ أشدَّ.في قراءة
 
 .62( طو قالوا إفَّ ىذاِف َلساحرافِ )

 : ىذيِف.في قراءة
 
ُتُكـ أمًة واحدةً )  .53. كذلؾ المؤمنوف 93( األنبياء إفَّ ىذه أمَّ

 دٌة.: أمٌة واحفي قراءة
 
 .35( الحج سواًء العاكُؼ فيو والبادِ )

 : سواٌء.في قراءة
 
. سيقولوف هللِ ) -86( المؤمنوف ُقْؿ َمف ربُّ السمواِت السبِع وربُّ العرِش العظيـِ

 . 89-88. كذلؾ المؤمنوف 87
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 : اهلُل.في قراءة
 
ـَ بيَنيـ أف َيقولوا سمعنا  إنَّما كافَ ) قوَؿ المؤمنيف إذا ُدُعوا إلى اهلِل ورسولِو ِلَيْحُك

 .50( النور وأطعنا
 : قوُؿ.في قراءة

 
( الشعراء قاَؿ ربِّ إنِّي أخاُؼ أف ُيَكذِّبوِف. ويضيُؽ صدري وال ينطمُؽ لساني)

03-02. 
 : ويضيَؽ .. وال ينطمَؽ.في قراءة

 
. 56( النمؿ أف قالوا َأْخِرجوا آَؿ لوٍط ِمف قريِتكـ فما كاَف جواَب قومِو إال)

 .36كذلؾ العنكبوت 
 : جواُب.في قراءة

 
 .26( القصص فَأْرِسْمو معَي ِرْدًءا ُيَصدُِّقني)

 : ُيَصدِّْقني.في قراءة
 
( العنكبوت وِف اهلِل أوثاًنا مودََّة بيِنكـ في الحياِة الدنياوقاَؿ إنَّما اتخذتـ ِمف دُ )

35. 
 : مودًَّة بيَنكـ.راءةفي ق

 



 46 

َـّ كاَف عاقبَة الذيفَ )  .07. كذلؾ الحشر 01( الرـو أساؤوا السُّوأى ُث
 : عاقبُة.في قراءة

 
 .50( األحزاب وَيْرَضْيَف بما آتيَتيفَّ كمُّيفَّ )

.في قراءة  : كمَّيفَّ
 
 .00. كذلؾ الجاثية 5( سبأ أولئَؾ ليـ عذاٌب ِمف ِرْجٍز أليـٌ )

.في قراءة  : أليـٍ
 
ـَ الذي ُأنزَؿ إليَؾ ِمف ربَِّؾ ىو الحؽَّ ويَ )  .6( سبأ رى الذيَف ُأوتوا العم

 : الحؽُّ.في قراءة
 
ْعِؼ بما عَ )  .27( سبأ ِمموافأولئَؾ ليـ جزاُء الضِّ

 (.الضعُؼ(، )جزاًء الضعؼُ  جزاءٌ في قراءة: )
 
 .50( سبأ ولو َترى إْذ َفِزُعوا فبل فوَت وُأِخُذوا ِمف مكاٍف قريبٍ )

 : فبل فوٌت. في قراءة
 
 .2( فاطر ىْؿ ِمف خالٍؽ غيُر اهللِ )

 : غيِر. في قراءة
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 .8( فاطر فبل َتْذَىْب نفُسَؾ عمييـ َحَسراتٍ )
 : فبل ُتْذِىْب نفَسَؾ.في قراءة

 
. تنزيَؿ العزيِز الرحيـِ )  .5-2( يس إنََّؾ َلِمَف الُمْرَسِميَف. عمى ِصراٍط مستقيـٍ

 (.نزيؿِ ، )ت(في قراءة: )تنزيؿُ 
 
 .03( يس وكؿَّ شيٍء أحَصْيناُه في إماـٍ مبيفٍ )

.في قراءة  : وكؿُّ
 
 .29( يس والقمَر قدَّْرناُه منازَؿ حتى عاَد كالُعْرُجوف القديـِ )

 : والقمُر.قراءةفي 
 
 .58-57( يس ليـ فييا فاكيٌة وليـ ما يدَُّعوَف. سبلـٌ قواًل ِمف ربٍّ رحيـٍ )

 : سبلًما.في قراءة
 
 .83( يس إنَّما أمُرُه إذا أراَد شيًئا أْف يقوَؿ لُو ُكْف فيكوفُ )

 : فيكوَف.في قراءة
 
 .39( ص كتاٌب أنزلناُه إليَؾ مبارٌؾ ليدَّبَُّروا آياِتوِ )

 : مبارًكا.في قراءة
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 .66( ص إنَّا َأْخَمْصناُىـ ِبخالصٍة ِذْكَرى الدَّارِ )
 : ِبخالصِة ِذْكَرى الدَّاِر.في قراءة

 
 .85( ص قاَؿ فالحؽُّ والحؽَّ أقوُؿ ألمؤلفَّ جينَّـَ )

 (.ؽُّ والحؽُّ(، )فالحؽَّ والحؽَّ فالحفي قراءة: )
 
 .61( الزمر رى الذيَف كَذبوا عمى اهلِل وجوُىيـ ُمْسَودَّةٌ ويوـَ القيامِة تَ )

 : وجوَىيـ ُمْسَودًَّة.في قراءة
 
 .68( غافر إنَّا كؿٌّ فييا)

 : كبًل.في قراءة
 
. كذلؾ الجاثية 01( فصمت دََّر فييا أقواَتيا في أربعِة أياـٍ سواًء لمسائميفَ وقَ )

30. 
 : سواٌء.في قراءة

 
ـْ عمى قمبَؾ وَيْمُح اهلُل الباطَؿ وُيِحؽُّ الحؽَّ بكمماتوِ ) ( الشورى فإْف يشِإ اهلُل َيْخِت

36. 
 (.في قراءة: يمحو )بالرفع
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رواكَد عمى ظيرِه إفَّ في ذلَؾ آلياٍت لكؿِّ صبَّاٍر  إْف َيَشْأ ُيْسِكِف الريَح فَيْظَمْمفَ )
ـَ الذيَف ُيجادلوَف في آياِتنا  َشُكوٍر. أو ُيوبْقُيفَّ بما كَسُبوا وَيْعُؼ عف كثيٍر. وَيْعَم

 .25-22( الشورى ما ليـ ِمف محيصٍ 
(، )وَيْعَمـُ   (.في قراءة: )وَيْعَمـِ

 
. كذلؾ األحقاؼ 68( الزخرؼ َتحزنوفَ يا عباِد ال خوٌؼ عميكـُ اليوـَ وال أنتـ )

02. 
 : ال خوَؼ.في قراءة

 
 .88( الزخرؼ وِقيِمِو يا ربِّ إفَّ ىؤالِء قوـٌ ال ُيؤمنوفَ )

 (.في قراءة: )وقيُموُ 
 
ـُ. ربِّ السمواِت واألرِض ) إنَّا كنَّا ُمْرِسميَف. رحمًة ِمف ربَِّؾ إنَُّو ىو السميُع العمي

 .7-5( الزخرؼ وما بيَنيما
. ي قراءةف  : ربُّ
 
إفَّ في السمواِت واألرِض آلياٍت لمُمؤمنيَف. وفي خمِقكـ وما َيُبثُّ ِمف دابٍَّة آياٌت )

لقوـٍ ُيوقنوَف. واختبلِؼ الميِؿ والنَّيار وما َأْنَزَؿ اهلُل ِمف السماِء ِمف رزٍؽ فأحيى 
 .5-2الجاثية ( بِو األرَض بعَد موِتيا وتصريِؼ الرياِح آياٌت لقوـٍ َيعِقموفَ 

 : آياٌت.راءة: )آياٍت(، )آلياٍت( بدؿفي ق
 : وفي اختبلِؼ. في قراءة
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َتُيـ إال أف قالوا ائتوا بآباِئنا إْف كنتُـ صادقيفَ )  .35( الجاثية ما كاَف ُحجَّ

ُتُيـ.في قراءة  : ُحجَّ
 
 (بما كنتـُ َتْعَمُموفَ وَترى كؿَّ أمٍَّة جاثيًة كؿُّ أمٍَّة ُتْدَعى إلى كتاِبيا اليوـَ ُتْجَزْوَف )

 .38الجاثية 
.في قراءة  : كؿَّ

 
ذا قيَؿ إفَّ وعَد اهلِل حؽٌّ والساعُة ال ريَب فييا قمتُـ ما َنْدري ما الساعةُ ) ( وا 

 .23الجاثية 
 : والساعَة.في قراءة

 
إال  كأنَّيـ يوـَ َيَرْوَف ما ُيوَعُدوَف لـ َيْمَبُثوا إال ساعًة ِمف نياٍر ببلٌغ فيؿ ُيْيَمؾُ )

 .25( األحقاؼ القوـُ الفاسقوفَ 
 (.، )َبمِّغْ (في قراءة: )َببلًغا

 
( وُ مَّ ىـُ الذيَف كفُروا وصدُّوكـ عِف المسجِد الحراـِ والَيْدَي َمْعُكوًفا أْف َيْبُمَغ َمحِ )

 .35الفتح 
 في قراءة: والَيْدِي، بكسر الياء.

 
 .32( الذاريات ما أنَّكـ تَْنِطُقوفَ َفَوَربِّ السمواِت واألرِض إنَُّو َلَحؽٌّ ِمْثَؿ )
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 : ِمْثُؿ.في قراءة
 
 .32( الطور يتنازعوَف كأًسا ال َلْغٌو فييا وال تأثيـٌ )

ـَ.في قراءة  : ال لغَو فييا وال تأثي
 
 .36( القمر فقالوا أبشًرا منَّا واحًدا نتَِّبُعوُ )

 : أبشٌر.. واحٌد.في قراءة
 
 .69القمر ( إنَّا كؿَّ شيٍء خمقناُه ِبَقَدرٍ )

.في قراءة  : كؿُّ
 
ْيحافُ ) . والحبُّ ذو الَعْصِؼ والرَّ -00( الرحمف فييا فاكيٌة والنَّخُؿ ذاُت األكماـِ

03. 
ْيحاِف.في قراءة  : والرَّ

 
 .37( الرحمف ويبقى وجُو ربَِّؾ ذو الَجبلِؿ واإلكراـِ )

 : ذي.في قراءة
 
 .25( الرحمف افِ ُيْرَسُؿ عميكما ُشواٌظ ِمف ناٍر ونحاٌس فبل تَنتصر )

 : ونحاٍس.في قراءة
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 .78( الرحمف تبارَؾ اسـُ ربَِّؾ ذي الَجبلِؿ واإلكراـِ )
 : ذو.في قراءة

 
 .33( الواقعة ولحـِ طيٍر مما يشتيوَف. وُحوٌر ِعْيفٌ )

 : وُحوٍر ِعْيٍف.في قراءة
 
 .3( المجادلة ما ُىفَّ أمَّياِتيـْ )

.في قراءة  : أمَّياُتيـْ
 
َنْجوى ثبلثٍة إال ىو رابُعيـ وال خمسٍة إال ىو سادُسيـ وال أدنى ما يكوُف ِمف )

 .7( المجادلة واِمف ذلَؾ وال أكثَر إال ىو معيـ أيَف ما كانُ 
 : أكثُر.في قراءة

 
 .07( الحشر يااِر خالَدْيِف فيفكاَف عاقبَتيما أنَّيما في النّ )

 : خالداِف.في قراءة
 
ُـّ ُنوِرِه ولو َكِرهَ )  .8( الصؼ الكافروفَ  واهلُل ُمِت

ـٌ ُنوَرُه.في قراءة  : ُمِت
 
 .06( الصؼ يا أيُّيا الذيَف آمُنوا كوُنوا أنصاَر اهللِ )

 : أنصاًرا هلِل.في قراءة
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 التكرار لئلطالة

 .25( المؤمنوف أَيِعُدكـ أنَّكـ إذا ِمتُـّ وكنتـ تراًبا وعظاًما أنَّكـ ُمْخَرجوف)
 إلخ.: أيعدكـ إذا متـ ... في قراءة

 
وَف منوُ )  .8( الجمعة فإنَُّو ُمبلقيكـ ُقْؿ إفَّ الموَت الذي تَِفرُّ

 (.، )حذؼ: فإنَّوُ (في قراءة: )إنَّوُ 
 

 التبعيض
عمييفَّ ُجناٌح أف َيَضْعَف  النِّساِء البلتي ال َيْرُجوَف ِنكاًحا فميَس  والقواعُد ِمفَ )

 .61( النور خيٌر ليفَّ ثيابيفَّ غيَر متبرِّجاٍت بزينٍة وأف َيْسَتْعِفْفَف 
.في قراءة  : يضعَف ِمف ثيابيفَّ

 
 ألؼ اإلطبلؽ

 .01( األحزاب وَتظنُّوَف باهلِل الظُّنونا)
 : الظنوَف.في قراءة

 
 .66( األحزاب  يقولوَف يا ليَتنا أطْعنا اهلَل وأطْعنا الرَُّسوال) 

 : الرسوَؿ.في قراءة
 
 .67( األحزاب وُكَبراَءنا فأضمُّونا السَّبيبلوقالوا ربَّنا إنَّا أطْعنا سادَتنا )
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 : السبيَؿ.في قراءة
 

 التركيب
فممَّا جاَءىـ نذيٌر ما زاَدىـ إال ُنفوًرا. استكباًرا في األرِض وَمْكَر السيِّئ وال )

 .62-63( فاطر َيحيُؽ الَمْكُر السيُِّئ إال بأىموِ 
 : وَمْكَر السيِّئ.في قراءة: وَمْكًرا سيًِّئا، بدؿ

 
 .6( الصافات إنَّا زينَّا السَّماَء الدُّنيا بزينٍة الكواكبِ )

 (.في قراءة: )بزينِة الكواكبِ 
 

 حذؼ ياء المتكمـ
 .31( آؿ عمراف أسممُت وجيَي هلِل وَمِف اتََّبَعفِ )

 : اتََّبَعِني.في قراءة
 
 .56( الصافات قاَؿ تاهلِل إْف ِكدتَّ َلُتْرِدْيفِ )

 : َلُتْرِدْيِني.في قراءة
 
 .99( الصافات وقاَؿ إنِّي ذاىٌب إلى ربِّي سَيْيِدْيفِ )

 : سَيْيِديني.في قراءة
 
 .68. كذلؾ الزخرؼ 06( الزمر يا ِعَباِد فاتَُّقوفِ )
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 : يا ِعبادي فاتَّقوني.في قراءة
 
 .5( غافر فأخذُتيـ فكيَؼ كاَف ِعقابِ )

 : عقابي.في قراءة
 
ـْ سبيَؿ الرشادِ وقاَؿ الذي آمَف يا قوـِ اتَِّبُعوِف )  .28( غافر َأْىِدُك

 : اتَِّبُعوني.في قراءة
 
ـٌ لمساعِة فبل َتْمَتُرفَّ بيا واتَِّبُعوفِ ) نَُّو َلِعْم  .60( الزخرؼ وا 

 : واتَّبعوني.في قراءة
 
 .62( الزخرؼ فاتَُّقوا اهلَل وَأِطيُعوفِ )

 : وأطيعوني.في قراءة
 
نِّي ُعْذُت ِبربِّي وربِّكـ أف ) ْف لـ ُتؤِمُنوا لي فاعتزلوفِ وا  الدخاف  (َتْرُجُموِف. وا 

31-30. 
 : َتْرُجُموني... فاعتزلوني.في قراءة

 
ُسَؿ فَحؽَّ وعيدِ )  .06( ؽ كؿٌّ كذََّب الرُّ

 : وعيدي.في قراءة
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 .65( ؽ فَذكِّْر بالقرآِف َمف َيخاُؼ وعيدِ )
 : وعيدي.في قراءة

 
 .56( الذاريات ُدوفِ وما خمقُت الجفَّ واإلنَس إال ِلَيْعبُ )

 : ليعبدوني.راءةفي ق
 
 .57( الذاريات ما أريُد منيـ ِمف ِرْزٍؽ وما أريُد أْف ُيْطِعُموفِ )

 طعموني.: يُ في قراءة
 
 .59( الذاريات فإفَّ لمذيَف َظمموا َذنوًبا ِمْثَؿ َذنوِب أصحاِبيـ فبل َيستعجموفِ )

 : فبل يستعجموني.في قراءة
 
 .06( القمر وُنُذرِ فكيَؼ كاَف عذابي )

 : وُنُذري.في قراءة
 

 ياء المتكمـ المفتوحة
 .31( آؿ عمراف أسممُت وجيَي هللِ )

 : وجيي.في قراءة
 

 حذؼ ياء آخر الكممة
 .23( الشورى وِمف آياتِو الَجَواِر في البحِر كاألعبلـِ )
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 : الجواري.في قراءة
 
 .05( غافر ِلُيْنِذَر يوـَ التَّبلؽِ )

 التبلقي.: في قراءة
 
 .23( غافر ويا قوـِ إنِّي أخاُؼ عميكـ يوـَ التنادِ )

 (.، )التنادِّ (في قراءة: )التنادي
 
 .60( ؽ واستِمْع يوـَ ُيَناِد الُمناِد ِمف مكاٍف قريبٍ )

 : المنادي.في قراءة
 
 .8( القمر ُمْيِطِعيَف إلى الداعِ )

 : الداعي.في قراءة
 

 النداء
 .013( الصافات لمناـ أنِّي أذبُحؾيا ُبَنيَّ إنِّي أرى في ا)

.في قراءة  : يا ُبَنيِّ
 
 .013( الصافات قاَؿ يا َأَبِت افعْؿ ما ُتْؤَمرُ )

 : يا َأَبَت.في قراءة
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 .56( الزمر أْف تقوَؿ نفٌس يا َحْسَرَتى عمى ما فرَّطُت في َجْنِب اهللِ )
 (.)يا حسرتي(، )يا حسرتاْه وقًفا: في قراءة
 ِذْكِر اهلل.: في في قراءة

 
 صيغة المبالغة

 .2( الزمر إفَّ اهلَل ال َيْيِدي َمف ىو كاذٌب َكفَّارٌ )
 : َكذَّاٌب.في قراءة

 
 أفعؿ التفضيؿ

 .25( الزمر ِلُيَكفَِّر عنيـ أسوأ الذي َعِمُموا)
 : أْسَواَء.في قراءة

 
 الممنوع مف الصرؼ

 .07( فصمت ىوأمَّا ثموُد فيَديناىـ فاستحبُّوا الَعَمى عمى الُيدَ )
 (.: )ثموٌد(، )ثموَد(، )ثموًدا في قراءة

 
 اإلخبار واالستفياـ

ْينا بني إسرائيَؿ ِمفَ )  العذاِب الُمييِف. ِمف ِفرعوَف إنَُّو كاَف عالًيا ِمفَ  ولقد نجَّ
 .20-21( الدخاف الُمْسِرفيفَ 
 : َمف فرعوُف.في قراءة
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 اختبلؼ الشكؿ
 .01( الفتح اهللَ وَمف َأْوَفى بما عاىَد عميُو )

 : عميِو.في قراءة
 

 العامي الفصيح
 .33( الرحمف َيْخْرُج منيما المؤلُؤ والَمْرجافُ )

 : المولو.في قراءة
 

 الفاصمة 
 .39( الرحمف كؿَّ يوـٍ ىو في شأفٍ )

 : شاٍف.في قراءة
 

 الَقَسـ المنفي
ـُ بمواقِع النُّجوـِ )  .75( الواقعة َفبل أْقِس

ـُ.: في قراءة  َفؤلْقِس
 

 ـ                    رفيؽ يونس المصري03/3/3102الثبلثاء 
 
 

 


