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ِْزيٌب و   ح قْ َتح ِ تح  يهِ رِ كح آِن امْ رْ ق  نْ ٌح ل
ِِ ِف   انَ َؾ مَ رَ اِم يَ  

 
 
 

 ْ ْ  َؼ عْ بَ وَ  ُىْجَىَل وََؽَع اتلَّْدِزيَب ال ْوَسِ يٍد عِ ُي شَ بْ  يهُ اهِ رَ ةْ ُذ الُىْقرُئ/ إِ يْ الظَّ / لِ ػَّ فَ ىُ ال  ي  ادلَّ
ْ  يِب زِ دْ اتلَّ  ثَ يَّ قِ ةَ َؽَع وَ وَ  لِ ال دُ ُذ/ ُمَ يْ / الظَّ ُىَفػَّ َديُْس ِي ِد الرَّْحَ تْ ُي عَ بْ  ىَّ  الص 

َح وَ  ْ يَب اتلَّْدزِ َنقَّ َل ال ْ اِودِ غَ ُي َشْعٍد امْ بْ  / ََعِ  ُىَفػَّ  َىِّك  ي  ال
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 ىل آِرِر انلَّاِس.وي أ
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وىل
 
 النينة  األ

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 20 -1 ابلقرةُ  ال
 29 -21 ابلقرةُ  اًيثُ الَّ 
 46 -30 ابلقرةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   59 -47 ابلقرةُ  الرَّ
 66 -60 ابلقرةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   74 -67 ابلقرةُ  الصَّ
اةعثُ   86 -75 ابلقرةُ  الصَّ
 91 -87 ابلقرةُ  الَّاوٌثُ 

 
 اًية  النينة  الَّ 
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 103 -92 ابلقرةُ  ال
 110 -104 ابلقرةُ  اًيثُ الَّ 
 123 -111 ابلقرةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   134 -124 ابلقرةُ  الرَّ
 148 -135 ابلقرةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   157 -149 ابلقرةُ  الصَّ
اةعثُ   167 -158 ابلقرةُ  الصَّ
 176 -168 ابلقرةُ  الَّاوٌثُ 
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 الة  النينة  الَّ 
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 188 -177 ابلقرةُ  ال
 195 -189 ابلقرةُ  اًيثُ الَّ 
 203 -196 ابلقرةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   212 -204 ابلقرةُ  الرَّ
 218 -213 ابلقرةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   223 -219 ابلقرةُ  الصَّ
اةعثُ   233 -224 ابلقرةُ  الصَّ
 242 -234 ابلقرةُ  الَّاوٌثُ 

 
 النينة  الرَّاةعة  

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 252 -243 ابلقرةُ  ال
 257 -253 ابلقرةُ  اًيثُ الَّ 
 263 -258 ابلقرةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   266 -264 ابلقرةُ  الرَّ
 274 -267 ابلقرةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   281 -275 ابلقرةُ  الصَّ
اةعثُ   283 -282 ابلقرةُ  الصَّ
 آِررِها -284 ابلقرةُ  الَّاوٌثُ 
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 النينة  اخلامسة  
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 17 -1 آُل عىرانَ  ال
 22 -18 آُل عىرانَ  اًيثُ الَّ 
 41 -23 آُل عىرانَ  الثُ الَّ 

اةعثُ   54 -42 آُل عىرانَ  الرَّ
 63 -55 آُل عىرانَ  اخلامصثُ 
ادشثُ   74 -64 آُل عىرانَ  الصَّ
اةعثُ   92 -75 آُل عىرانَ  الصَّ
 101 -93 آُل عىرانَ  الَّاوٌثُ 

 
 ادسة  النينة  السَّ 
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 117 -102 آُل عىرانَ  ال
 129 -118 آُل عىرانَ  اًيثُ الَّ 
 148 -130 آُل عىرانَ  الثُ الَّ 

اةعثُ   155 -149 آُل عىرانَ  الرَّ
 175 -156 آُل عىرانَ  اخلامصثُ 
ادشثُ   180 -176 آُل عىرانَ  الصَّ
اةعثُ   189 -181 آُل عىرانَ  الصَّ
 رِهاآرِ  -190 آُل عىرانَ  الَّاوٌثُ 
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 اةعة  النينة  السَّ 
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 10 -1 منِصاءُ ا ال
 14 -11 امنِصاءُ  اًيثُ الَّ 
 21 -15 امنِصاءُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   24 -22 امنِصاءُ  الرَّ
 35 -25 امنِصاءُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   42 -36 امنِصاءُ  الصَّ
اةعثُ   50 -43 امنِصاءُ  الصَّ
 57 -51 امنِصاءُ  الَّاوٌثُ 

 
 اوٌة  النينة  الَّ 

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 70 -58 امنِصاءُ  ال
 76 -71 امنِصاءُ  اًيثُ الَّ 
 87 -77 امنِصاءُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   91 -88 امنِصاءُ  الرَّ
 94 -92 امنِصاءُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   100 -95 امنِصاءُ  الصَّ
اةعثُ   104 -101 امنِصاءُ  الصَّ
 113 -105 امنِصاءُ  الَّاوٌثُ 
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 اسعة  النينة  الَّ 

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 126 -114 امنِصاءُ  ال
 134 -127 امنِصاءُ  اًيثُ الَّ 
 141 -135 امنِصاءُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   147 -142 امنِصاءُ  الرَّ
 159 -148 امنِصاءُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   169 -160 امنِصاءُ  الصَّ
اةعثُ   173 -170 امنِصاءُ  الصَّ
 آِررِها -174 امنِصاءُ  الَّاوٌثُ 

 
 النينة  امعارشة  

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 5 -1 الَىائدةُ  ال
 11 -6 الَىائدةُ  اًيثُ الَّ 
 19 -12 الَىائدةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   26 -20 الَىائدةُ  الرَّ
 34 -27 الَىائدةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   40 -35 الَىائدةُ  الصَّ
اةعثُ   47 -41 الَىائدةُ  الصَّ
 50 -48 الَىائدةُ  الَّاوٌثُ 

 



7 
 

ةح   النينة  احلاديةح عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 63 -51 الَىائدةُ  ال
 66 -64 الَىائدةُ  اًيثُ الَّ 
 77 -67 الَىائدةُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   86 -78 الَىائدةُ  الرَّ
 96 -87 الَىائدةُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   105 -97 الَىائدةُ  الصَّ
اةعثُ   115 -106 الَىائدةُ  الصَّ
 آِررِها -116 الَىائدةُ  الَّاوٌثُ 

 
ةح النينة  الَّ   اًيةح عْْشح

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
  ال

َ
 20 -1 ًعامُ ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 32 -21 ًعامُ ال

  الثُ الَّ 
َ
 47 -33 ًعامُ ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 58 -48 ًعامُ ال

  اخلامصثُ 
َ
 67 -59 ًعامُ ال

ادشثُ    الصَّ
َ
 73 -68 ًعامُ ال

اةعثُ    الصَّ
َ
 90 -74 ًعامُ ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 94 -91 ًعامُ ال
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ةح النينة  الَّ   الةح عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
  ال

َ
 105 -95 ًعامُ ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 117 -106 ًعامُ ال

  الثُ الَّ 
َ
 127 -118 ًعامُ ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 135 -128 ًعامُ ال

  اخلامصثُ 
َ
 144 -136 ًعامُ ال

ادشثُ    الصَّ
َ
 150 -145 ًعامُ ال

اةعثُ    الصَّ
َ
 160 -149 ًعامُ ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 آِررِها -161 ًعامُ ال

 
ةح النينة  الرَّاةعةح   عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
  ال

َ
 25 -1 عراُف ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 34 -26 عراُف ال

  الثُ الَّ 
َ
 43 -35 عراُف ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 53 -44 عراُف ال

  اخلامصثُ 
َ
 64 -54 عراُف ال

ادشثُ    الصَّ
َ
 72 -65 عراُف ال

اةعثُ    الصَّ
َ
 84 -73 عراُف ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 93 -85 عراُف ال
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ةح  اخلامسةح النينة    عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
  ال

َ
 102 -94 عراُف ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 129 -103 عراُف ال

  الثُ الَّ 
َ
 141 -130 عراُف ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 154 -142 عراُف ال

 171 -155 العراُف  اخلامصثُ 
ادشثُ    الصَّ

َ
 180 -172 عراُف ال

اةعثُ    الصَّ
َ
 198 -181 عراُف ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 آِررِها -199 عراُف ال

 
ةح  ادسةح السَّ النينة    عْْشح

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
  ال

َ
 14 -1 ًفاُل ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 26 -15 ًفاُل ال

  الثُ الَّ 
َ
 40 -27 ًفاُل ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 44 -41 ًفاُل ال

  اخلامصثُ 
َ
 54 -45 ًفاُل ال

ادشثُ    الصَّ
َ
 63 -55 ًفاُل ال

اةعثُ    الصَّ
َ
 71 -64 ًفاُل ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 آِررِها -72 ًفاُل ال
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ةح  اةعةح السَّ النينة    عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 16 -1 اتلوبثُ  ال
 22 -17 اتلوبثُ  اًيثُ الَّ 
 28 -23 اتلوبثُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   33 -29 اتلوبثُ  الرَّ
 37 -34 اتلوبثُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   40 -38 اتلوبثُ  الصَّ
اةعثُ   55 -41 اتلوبثُ  الصَّ
 63 -56 اتلوبثُ  الَّاوٌثُ 

 
ةح  اوٌةح الَّ النينة    عْْشح

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 74 -64 اتلوبثُ  ال
 80 -75 اتلوبثُ  اًيثُ الَّ 
 89 -81 اتلوبثُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   96 -90 اتلوبثُ  الرَّ
 110 -97 اتلوبثُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   116 -111 اتلوبثُ  الصَّ
اةعثُ   122 -117 اتلوبثُ  الصَّ
 آِررِها -123 اتلوبثُ  الَّاوٌثُ 
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ةح  اسعةح الَّ النينة    عْْشح
 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 14 -1 يونُس  ال
 25 -15 يونُس  اًيثُ الَّ 
 47 -26 يونُس  الثُ الَّ 

اةعثُ   61 -48 يونُس  الرَّ
 74 -62 يونُس  اخلامصثُ 
ادشثُ   92 -75 يونُس  الصَّ
اةعثُ   103 -93 يونُس  الصَّ
 آِررِها -104 يونُس  الَّاوٌثُ 

 
 ونْْش  امعِ  النينة  

 

 الىحقطع   ورة  الس   كعة  الرَّ 
وىل

ُ
 14 -1 هودُ  ال
 24 -15 هودُ  اًيثُ الَّ 
 49 -25 هودُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   60 -50 هودُ  الرَّ
 83 -61 هودُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   95 -84 هودُ  الصَّ
اةعثُ   113 -96 هودُ  الصَّ
 آِررِها -114 هودُ  الَّاوٌثُ 
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ح
 وامعْشيي احلاديةِ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 15 -1 يوشُف  ال
 21 -16 يوشُف  اًيثُ الَّ 
 35 -22 وشُف ئي الثُ الَّ 

اةعثُ   42 -36 يوشُف  الرَّ
 57 -43 يوشُف  اخلامصثُ 
ادشثُ   68 -58 يوشُف  الصَّ
اةعثُ   79 -69 يوشُف  الصَّ
 87 -80 يوشُف  الَّاوٌثُ 

 107 -88 يوشُف  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -108 يوشُف  امعارشةُ 

 
 وامعْشيي احلاديةِ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 17 -1 الرَّعدُ  ال
 29 -18 الرَّعدُ  اًيثُ الَّ 
 آِررِها -30 الرَّعدُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   12 -1 إِةراهيهُ  الرَّ
 23 -13 ةراهيهُ إِ  اخلامصثُ 
ادشثُ   34 -24 ةراهيهُ إِ  الصَّ
اةعثُ   آِررِها -35 إِةراهيهُ  الصَّ
 25 -1 احِلْجرُ  الَّاوٌثُ 

 84 -26 احِلْجرُ  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -85 احِلْجرُ  امعارشةُ 
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ح
 اًيِة وامعْشييل  النينِة الَّ وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 23 -1 انلَّْدُل  ال
 34 -24 انلَّْدُل  اًيثُ الَّ 
 55 -35 انلَّْدُل  الثُ الَّ 

اةعثُ   64 -56 انلَّْدُل  الرَّ
 83 -65 انلَّْدُل  اخلامصثُ 
ادشثُ   89 -84 انلَّْدُل  الصَّ
اةعثُ   105 -90 انلَّْدُل  الصَّ
 111 -106 انلَّْدُل  الَّاوٌثُ 

 119 -112 انلَّْدُل  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -120 انلَّْدُل  امعارشةُ 

 
 اًيِة وامعْشييالَّ  النينةِ ر  آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 21 -1 اإلساءُ  ال
 39 -22 اإلساءُ  اًيثُ الَّ 
 60 -40 اإلساءُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   77 -61 اإلساءُ  الرَّ
 96 -78 اإلساءُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   آِررِها -97 اإلساءُ  الصَّ
اةعثُ   31 -1 الكهُف  الصَّ
 59 -32 الكهُف  الَّاوٌثُ 

 82 -60 الكهُف  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -83 الكهُف  امعارشةُ 
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ح
 وامعْشيي الةِ الَّ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 40 -1 مريهُ  ال
 65 -41 مريهُ  اًيثُ الَّ 
 87 -66 مريهُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   آِررِها -88 مريهُ  الرَّ
 48 -1 َطاَها اخلامصثُ 
ادشثُ   55 -49 َطاَها الصَّ
اةعثُ   76 -56 َطاَها الصَّ
 82 -77 َطاَها الَّاوٌثُ 

 114 -83 َطاَها اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -115 َطاَها امعارشةُ 

 
 وامعْشيي الةِ الَّ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
  ال

َ
 29 -1 ًبياءُ ال

  اًيثُ الَّ 
َ
 47 -30 ًبياءُ ال

  الثُ الَّ 
َ
 91 -48 ًبياءُ ال

اةعثُ    الرَّ
َ
 آِررِها -92 ًبياءُ ال

 37 -1 حلج  ا اخلامصثُ 
ادشثُ   57 -38 ج  احل الصَّ
اةعثُ   آِررِها -58 ج  احل الصَّ
 22 -1 ُىؤوٌونال الَّاوٌثُ 

 83 -23 ُىؤوٌونال اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -84 ُىؤوٌونال امعارشةُ 
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ح
 وامعْشيي الرَّاةعةِ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 10 -1 ورُ انل   ال
 26 -11 ورُ انل   اًيثُ الَّ 
 31 -27 ورُ انل   الثُ الَّ 

اةعثُ   34 -32 ورُ انل   الرَّ
 40 -35 ورُ انل   اخلامصثُ 
ادشثُ   46 -41 ورُ انل   الصَّ
اةعثُ   57 -47 ورُ انل   الصَّ
 60 -58 ورُ انل   الَّاوٌثُ 

 61 ورُ انل   اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -62 ورُ انل   امعارشةُ 

 
 وامعْشيي الرَّاةعةِ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 44 -1 مفرقانُ ا ال
 آِررِها -45 فرقانُ ام اًيثُ الَّ 
عراءُ ال الثُ الَّ   68 -1 ظ 

اةعثُ  عراءُ ال الرَّ  104 -69 ظ 
عراءُ ال اخلامصثُ   191 -105 ظ 
ادشثُ  عراءُ ال الصَّ  آِررِها -192 ظ 
اةعثُ   44 -1 انلَّْىُل  الصَّ
 58 -45 انلَّْىُل  الَّاوٌثُ 

 75 -59 انلَّْىُل  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -76 انلَّْىُل  امعارشةُ 
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ح
 وامعْشيي اخلامسةِ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 13 -1 امقػُع  ال
 19 -14 امقػُع  اًيثُ الَّ 
 28 -20 امقػُع  الثُ الَّ 

اةعثُ   35 -29 امقػُع  الرَّ
 42 -36 امقػُع  اخلامصثُ 
ادشثُ   50 -43 امقػُع  الصَّ
اةعثُ   67 -51 امقػُع  الصَّ
 75 -68 امقػُع  الَّاوٌثُ 

 84 -76 امقػُع  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -85 امقػُع  امعارشةُ 

 
 وامعْشيي اخلامسةِ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 45 -1 امعٌكتوُت  ال
 آِررِها -46 عٌكتوُت ام اًيثُ الَّ 
ومُ ال الثُ الَّ   39 -1 ر 

اةعثُ  ومُ ال الرَّ  آِررِها -40 ر 
 اكمنثً  مقىانُ  اخلامصثُ 
ادشثُ  جدةُ ال الصَّ  اكمنثً  صَّ
اةعثُ    الصَّ

َ
 27 -1 خزاُب ال

 ا الَّاوٌثُ 
َ
 40 -28 خزاُب ل

  اشعثُ اتلَّ 
َ
 55 -41 خزاُب ال

  امعارشةُ 
َ
 آِررِها -56 خزاُب ال
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ح
 وامعْشيي ادسةِ السَّ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
  ال

ٌ
 9 -1 شتأ

  اًيثُ الَّ 
ٌ
 14 -10 شتأ

  الثُ الَّ 
ٌ
 21 -15 شتأ

اةعثُ    الرَّ
ٌ
 30 -22 شتأ

  اخلامصثُ 
ٌ
 39 -31 شتأ

ادشثُ    الصَّ
ٌ
 آِررِها -40 شتأ

اةعثُ   11 -1 فاطرُ  الصَّ
 26 -12 فاطرُ  الَّاوٌثُ 

 37 -27 فاطرُ  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -38 فاطرُ  امعارشةُ 

 
 وامعْشيي ادسةِ السَّ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 59 -1 ياشنيْ  ال
 آِررِها -60 ياشنيْ  اًيثُ الَّ 
افَّاُت  الثُ الَّ   113 -1 الػَّ

اةعثُ  افَّاُت ا الرَّ  آِررِها -114 لػَّ
 48 -1 غادْ  اخلامصثُ 
ادشثُ   آِررِها -49 غادْ  الصَّ
اةعثُ  َمرُ ا الصَّ  20 -1 لز 
َمرُ ا الَّاوٌثُ   31 -21 لز 

َمرُ ا اشعثُ اتلَّ   52 -32 لز 
َمرُ ا امعارشةُ   آِررِها -53 لز 
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ح
 وامعْشيي اةعةِ السَّ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 17 -1 اغفرُ  ال
 22 -18 اغفرُ  اًيثُ الَّ 
 37 -23 اغفرُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   52 -38 اغفرُ  الرَّ
 77 -53 اغفرُ  اخلامصثُ 
ادشثُ   آِررِها -78 اغفرُ  الصَّ
اةعثُ   18 -1 فُِػنَْج  الصَّ
 29 -19 فُِػنَْج  الَّاوٌثُ 

 44 -30 فُِػنَْج  اشعثُ اتلَّ 
 آِررِها -45 فُِػنَْج  امعارشةُ 

 
 وامعْشيي اةعةِ السَّ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
ورىال ال  35 -1 ظ 
ورىال اًيثُ الَّ   آِررِها -36 ظ 
 56 -1 ز ْرُرُف ال الثُ الَّ 

اةعثُ   آِررِها -57 لز ْرُرُف ا الرَّ
 اكمنثً  انُ رَ ادل   اخلامصثُ 
ادشثُ   اكمنثً  اييثُ اجل الصَّ
اةعثُ    الصَّ

َ
 20 -1 خقاُف ال

  الَّاوٌثُ 
َ
 آِررِها -21 خقاُف ال

دٌ  اشعثُ اتلَّ   24 -1 مىَّ
دٌ  امعارشةُ   آِررِها -25 مىَّ
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ح
 وامعْشيي اوٌةِ الَّ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 17 -1 فتحُ ام ال
 آِررِها -18 فتحُ ام اًيثُ الَّ 
 13 -1 ُجراُت احلُ  الثُ الَّ 

اةعثُ   آِررِها -14 ُجراُت احلُ  الرَّ
 35 -1 قاْف  اخلامصثُ 
ادشثُ   آِررِها -36 قاْف  الصَّ
اةعثُ  ارياُت ا الصَّ  46 -1 ذلَّ
 آِررِها -47 ارياُت اذلَّ  الَّاوٌثُ 

ورُ  اشعثُ اتلَّ   28 -1 امط 
ورُ  امعارشةُ   آِررِها -29 امط 

 
 وامعْشيي اوٌةِ الَّ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 اكمنثً  انلَّْجهُ  ال
 اكمنثً  قىرُ ام اًيثُ الَّ 
 اكمنثً  حيُ رَّ ال الثُ الَّ 

اةعثُ   اكمنثً  واقعثُ ال الرَّ
 اكمنثً  ديدُ احل اخلامصثُ 
ادشثُ   اكمنثً  ُىجاَدمَثُ ال الصَّ
اةعثُ   اكمنثً  شُ احل الصَّ
 اكمنثً  ُىىتدٌَثُ ال الَّاوٌثُ 

 اكمنتنيِ  الػف  واجلُُىعثُ  اشعثُ اتلَّ 
 اكمنثً  الُىٌافقون امعارشةُ 
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ح
 وامعْشيي اسعةِ الَّ ل  النينِة وَّ أ

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
 اكمنثً  اتلغاُبيُ  ال
الُق ام اًيثُ الَّ   اكمنثً  طَّ
 اكمنثً  دريهُ اتل الثُ الَّ 

اةعثُ   اكمنثً  ُىنُْك ال الرَّ
 اكمنثً  قنهُ ام اخلامصثُ 
ادشثُ   اكمنثً  اقَّثُ احل الصَّ
اةعثُ   اكمنثً  َىعارجُ ال الصَّ
 اكمنثً  ًوحٌ  الَّاوٌثُ 

 اكمنثً  اجِلي   اشعثُ اتلَّ 
ِوُل  امعارشةُ   اكمنثً  الُىزَّ

 
 وامعْشيي اسعةِ الَّ ر  النينِة آخِ 

 

قطع   ورة  الس   كعة  الرَّ   الىح
وىل

ُ
يُِر وامقياوثُ ا ال  اكمنتنيِ  لُىدَّ
 اكمنثً  إلنصانُ ا اًيثُ الَّ 
 ال الثُ الَّ 

ُ
 اكمنتنيِ  ُىرشالُت وانلَّتأ

اةعثُ   اكمنتنيِ  ات ُُت وَعبََس انلَّ  الرَّ
 اكمالٍت  اِِلنظقاُق ىل إِ تلكويُر ا اخلامصثُ 
ادشثُ   اكمالٍت  ىل امغاطيثِ إِ  ربوجُ ام الصَّ
اةعثُ   اكمالٍت  ىل النَّيلِ فجُر إِ ام الصَّ
ىح ال الَّاوٌثُ   اكمالٍت  ىل ابليٌِثِ إِ ؾ 

لزمُث إِ  اشعثُ اتلَّ   اكمالٍت  ىل قريٍض الزَّ
 اكمالٍت  ىل انلَّاِس الَىاعوُن إِ  امعارشةُ 

 
 


