
www.understandquran.com  Email: UnderstandQuran@Yahoo.ie 37

yUzi•\ _ @^ _ Av{8n `kiyk] 
 

t~tIy `kiyk] 

<`kiyaXatuvie˙ 1{Tmaz\ n}kiyi6u-t\> 

 `pv{8i6uk لعف مفْعول فَاعل افْعلْ *فَعلَ  يفْعلُ  105 

 اللَّه رصاء نإِذَا ج
حالْفَتو  

tuR6uk حفَت مفْتوح فَاتح حفْتا حفْتي ح29  *فَت 

 نم لْنِيعاج ماَللّه
نابِيوالت  

3Ha6uk لعج مجعول جاعل اجعلْ *جعلَ  يجعلُ  346 

 اللَّه رصاء نإِذَا ج
حالْفَتو  

shayi6uk رصن منصور ناصر رصاُن رصني  رصن*  92 

لَقا خم رن شم  s~W\fi6uk لْقخ قمخلُو خالق لُقاُخ لُقخي لَق248 خ 

قُلْ يا أَيها 
 الْكَافرونَ،

ونشكُرك والَ 
ككْفُرن 

1viwVsi6uk كُفْر مكْفُور كَافر اُكْفُر كْفُري  كَفَر*  461 

لَقَد يسرنا الْقُرَءانَ 
  للذّكْر

oa{0i6uk كْرذ مذْكُور ذَاكر اُذْكُر ذْكُري  ذَكَر*  163 

 قْنِيزارو نِيافعو
نِيفَعارو 

n}kuk قرِز مرزوق رازِق قزاُر قزري قز122 ر 

يدخلُونَ في دينِ اِهللا 
  أَفْواجا

`pEvwi6uk ولخد مدخول داخل اُدخل  78 دخلَ يدخلُ

 اكوإِي دبعن اكإِي
نيعتسن  

vSie„fuk ةادبع عابِد معبود دباُع دبعي  دبع*  143 

 برض     ،برض
ضرب 1fi6uk اُهللا مثَالً مضروب ضارِب رِبضا رِبضي برض*  58 

 نةً مرفغم يل رفَاغْف
كدنع 

papEmacnM 

n}kuk 
مغفرة مروفُغ غَافر  رغْفا رفغي 95 غَفَر 

صبر mi6uk=  وتواصوا بِالصبرِ صابِر - بِرصا بِرصي رب53 ص 

 تظَلَم ينا ماَللّه
ظُلْم kmi6uk`1 نفِْسي ظُلْما مظْلُوم ظَالم مظْلا مظْلي  ظَلَم*  266 

 نماَهللاُ  ل عمس
 ،حمده

Ek]6uk ةاعمس مسموع امعس عمسا عمسي  عمس*  100 
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 يلراغْف ماَللّه
 نِيمحارو  

kruzka 

zi6uk 
رحمة مرموح راحم محرا محري مح148 ر 

- 1Riyuk لْمع عالم معلُوم لَمعا لَمعي  ملع*  518 

 أَيكُم أَحسن عمالً،
لنياتإِنما الْأَعمالُ بِا  `pv{8i 6uk لمع معمول عامل اعملْ *عملَ  يعملُ  318 

داهللاُ  أَح وقُلْ ه  pRyuk لقَو قَائل مقُول *قَالَ  يقُولُ قُلْ  1719 

قيام ni}6uk  قَد قَامت الصلَوة، قَائم - قُم قُومي 55 قَام 

 Ayiri6uk نكَو كَائن مكُون كُونُ كُنكَانَ  ي*  1361 

- `pa{Ti6uk اءعد وعداعٍ مد عاُد *دعا  يدعو  197 

مشيئَة 3E“wi6uk  إن شاَء اهللا يشاٍء مأْ شاُء ششاَء  يش*  277 

إِذَا جاء نصر اِهللا 
حالْفَتو  

vruk جِيءم  236 جاَء يجِيُء جِئْ جاٍء -

• viwxmay `kiyarUpaKYan8ieì p7ik6\ ¼`pv~8i pricyM" (Work-Book) Ena6uk. 

 

saXarz `pkfmaku9 gtikLuM  

1vEyaefa„M Ec{9uvru9 s{v/namNLuM 
EvHi _2} ni9\ sMbn\Xic/\ 

kUef, 

ekaH\ 

ekaH\,2} 

<3LLi}> 

2} 

<3LLi}> 

Em} 

<mukLi}> 
_6\, El6\ 

for from about With with, in in on to, towards 

نهع منه لَه هيعلَ فيه بِه معه   إِلَيه 
ملَه مهنم مهنع مهعم مبِه ميهلَيهِ فعم  مإِلَيه 

لَك كنم كنع كعم بِك يكلَ فعيك  إِلَيك 
لَكُم كُمنم كُمنع كُمعم بِكُم يكُملَ فعيكُم  إِلَيكُم 

يمعِ عني منِي لي  إِلَِي علَي في بِِي 
نايعلَ فينا بِنا معنا عننا منا لَنا  إِلَينا 

هايعلَ فيها بِها معها عنها منها لَها  إِلَيها 

 

gtiyuef 1{ˆM oa{0i6anuLL 3xahrz vackN]. 

  ،دين ولي دينكُم لَكُم :لَ

  ،الشيطَان نم بِاِهللا أَعوذُ :من

 عنه اُهللا رضي ،النعيم عنِ :عن

عاهللا إنَّ :م َ عابِرِين مالص  

 اهللا بِسمِ :بِ

 اهللا سبِيلِ في :في

 علَيكُم السالم :علَى

 راجِعون إِلَيه وإِنا ِِهللا إنا :إِلَى


