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Iyong ginawaran 

ng pagpapala1532sa katunayan92tulong

925Sila, Siya+sa kanila628kung29at Tagumpay

216Kayo, Ikaw147hindi510kasama ng, nasa269at iyong makikita

154Kami/Tayo, Ako
yaong mga umani 

ng pagkapoot
1658sa, nasa242mga tao

1732at hindi1423sa78
pumapasok, sila ay 

pumapasok 

Ako ay nagpapakupkop
yaong mga 

naligaw ng landas736patungo sa
pangkat-

pangkat/pulutong

2702sa Allah86Siya (babae)48**Kung gayon luwalhatiin

mulaKanyang (babae) Rab304siya na95
at humingi ng 

kapatawaran

88ShaitanMuslim isa. PambabaeSa pamamagitan ng panulat1361ay mas mabuti

ang itinakwilMuslim mar. pambabae
51Dagdagan mo akoPalaging Mapagpatawad

39sa ngalan150Alin sa inyoSila ay gumagawa, Siya ay gumagawa

57

ang 

Pinakamahabagin261Aklat43ang mas mabutiKayo ay gumagawa, Ikaw ay gumagawa

182
ang 

pinakamaawain
190Aming inihayag itoKami ay gumagawa, Ako ay gumagawa

43

Ang lahat ng 

kaluwalhatian at 

pagpupuri
736sa iyo

970
ang Nagmamahal 

at Nagtutustos
puno ng mga pagpapala271Mga Ito, ItoMagsabi

73

lahat ng mga 

daigdig

nang sila ay 

mapagnilay-

nilayan
631Mga Iyon, Iyon81Ang Tanging Nag-iisa

382ang mga berso nito1384Siya na, Sila naAng may sariling kasapatan

Plural(Maramihan)163

upang 

makatanggap ng 

babala
347Hindi

43
mga taong 

nakakaunawa
Sa orasmagka-anak

Pinuno1367para65Tao
Maihahalintulad, 

Kapareho

393Araw3026mula51Kawalan

92ang Paghuhukom404Mula, Tungkol, Kasama ng666Maliban sa

24Ikaw lamang163Kasama ng782NaniwalaGumawa

126aming sinasamba140mga mabubuting gawainHuwag gumawa

aming hinihingan ng tulong409At sa katunayanPayuhan ang isa't-isa

Kanilang Rab, 

Kanyang Rab

Aming ginawang 

madali
247KatotohananBukang liwayway

Inyong Rab, 

Iyong Rab
186ang pinakamabubuti sa inyo94Pagtitiiskasamaan

atin/aming Rab, 

aking Rab
823sinoSila ay gumawa, Siya ay gumawana

natututoKayo ay gumawa, Ikaw ay gumawaSiya ay lumikha

patnubayan kami saat itinuturoKami ay gumawa, Ako ay gumawaKadiliman

46landas, daan146Lamang

kapag ito ay 

napakatindi;  kapag 

ito ay kalat na kalat

37tuwid41Mga kilos693KapagSila na umiihip

1080yaong mgaSa mga hangarin236DumatingMga buhol
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naiinggitSiya ay nangako

ang gumagawaSiya ay TumulongNahanap niya

ang 

naaapektuhan
Siya ay Lumikha58Hinampas niyaSiya ay nanganak

gagawin122Siya ay tumustos266Siya ay naniil

163Naalala niya94

Siya ay 

nagtiis/nagpasensiy

a
293aking sarili

95Siya ay nagpatawad74labis

Ako ay sumasaksi37ang mga kasalanan

naLahat ng papuri197ng iyong

Ang nag-iisangAt mga pagdarasalAng Palaging Mapagbigay

na46at ang mga 

dalisay na salita

Mohammad r
42Kapayapaan

Hari
at Kanyang 

Mensahero
75Propeta

DiyosO Allah!

bumubulong/taga-bulongYariin/gawin mo akong1361Siya ay naging

siya na 

umuurong 

sila na dinalisay 

ang mga sarili
Siya ay nagdagdag

mga dibdib, mga 

puso
DakilaSiya ay nagsisi

JinnHalina100Siya ay nakinig

Pagdarasal518Nalaman niya**Bigyan kami

Ang Kasaganaan318
Ginawa niya, 

Kumilos siya
115Mundo

461Siya ay hindi naniwala148Siya ay nagpakita ng habag31
(ang anumang) 

Mabuti

78Siya ay pumasok115Kabilang buhay

Siya ay nagbukas126Siya ay sumambaihatid ang kapayapaan
at ipagtanggol kami 

(mula sa)

Siya ay yumari26 ang Pamilya322Kaparusahan

41Ang Niluluwalhati ay Ikaw70Ibrahimu145Apoy

Mga hindi naniniwalaat pagpalain si59bilang

Ako ay sumasamba23at ang mataas ayKarapat-dapat sa papuri

Ikaw ay sumasambaIyong KamahalanPuno ng kaluwalhatian

mga sumasamba107ang MaringalMagpadala ng mga biyaya

Ikaw ay 

sumamba
*Siya ay nakinig1719Sinabi niya

ang Kataas-taasan55Siya ay tumayo

ى  Siya na, Sila na (pambabae)g    الَّتِي اَّلا

(Sa lalong madaling panahon)َس  (Sa madaling panahon)َسْوَف   na =قَْد 

Panambitan Azan at Wudu: 

Aralin 14

Panambitan Mula sa Quran: 

Aralin 19

Surah Al-Nas: Aralin 12

Surah Al-Kafiroon: Aralin 13

Durood Ibrahim(1): Aralin 17

Sana Ruku 'o' Sujood: Aralin 15

Tashahud: Aralin 16

Panambitan Pagkatapos ng 

Durood: Aralin 18


