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 االوجو
151-151 

 *بداية سورة األنبياء *إمنا السبيل على الذين يستأذنوك
 1 *ومن يقل منهم إين

 *ولقد آتينا إبراىيم رشده هللا اشرتى من ادلؤمنٌن*إن  153-154
 1 *وأيوب إذا اندى ربو

 *بداية سورة احلج *وما كان ادلؤمنون لينفروا كاّفة 155-156
 خصمان اختصموا يف رهبم ن*ىذا
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 *ولو يعجل هللا للناس 157-158
 *إن هللا يدافع عن الذين آمنوا

 *ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب
4 

 *للذين أحسنوا احلسىن وزايدة 159-161
 *بداية سورة ادلؤمنون

 5 *ىيهات ىيهات دلا توعدون

 *ولو رمحناىم وكشفنا ما هبم *ويستنبئوك أحق ىو 161-161
 *بداية سورة النور

6 

 *واتل عليهم نبأ نوح 163-164
 *اي أيها الذين ال تتبعوا

 *هللا نور السموات واألرض
7 

 إسرائيل*وجاوزان ببين  165-166
 

 *وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم
 8 *بداية سورة الفرقان

 *وقال الذين ال يرجون لقائنا *وما من دابة يف األرض 167-168
 البحرين ج*وىو الذي مر 
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 *بداية سورة الشعراء *مثل الفريقٌن كاألعمى 169-171
 *وأوحينا إىل موسى أن أسر

11 

 *وقال اركبوا فيها 171-171
 أنؤمن لك واتبعك األرذلون*قالوا 

 *أوفوا الكيل وال تكونوا
11 

 *وإىل مثود أخاىم صاحلا 173-174
 *بداية سورة النمل

 11 *قال سننظر أصدقت

 *فما كان جواب قومو *وإىل مدين أخاىم شعيبا 175-176
 *وإذا وقع القول عليهم

13 
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 من قبل*وحرمنا عليو ادلراضع  *وأما الذين سعدوا ففي اجلنة 178-177
 *فلما قضى موسى األجل

14 

 *ولقد وصلنا ذلم القول *لقد كان يف يوسف وإخوتو 181-179
 *إن قارون كان من قوم موسى

15 

 *بداية سورة العنكبوت *وقال نسوة يف ادلدينة  181-181
 16 *فآمن لو لوط

 *وال جتادلوا أىل الكتاب إال ابليت *وما أبرئ نفسي 184-183
 سورة الروم *بداية

17 

 *منيبٌن إليو واتقوه وأقيموا الصالة *قالوا إن يسرق 186-185
 *هللا الذي خلقكم من ضعف

18 

 *ومن يسلم وجهو إىل هللا *رب قد آتيتين من ادللك 188-187
 19 قل يتوفاكم*

 *بداية سورة األحزاب *وإن تعجب فعجب قوذلم 191-189
 *قد يعلم هللا ادلعوقٌن منكم

11 

 *ومن يقنت منكن هلل ورسولو *أفمن يعلم أمنا أنزل 191-191
 *ترجي من تشاء منهن

11 

 *لئن مل ينتو ادلنافقون *مثل اجلنة اليت وعد ادلتقون 194-193
 11 *ولقد آتينا داود منا فضال

 *قل من يرزقكم من السماوات *قالت رسلهم أيف هللا شك 196-195
 *قل إمنا أعظكم بواحدة

13 

 *اي أيها الناس أنتم الفقراء *أمل تر إىل الذين بّدلوا نعمة هللا 198-197
 *إن هللا ميسك السماوات واألرض

14 

     *بداية سورة احلجر 111-199
 

 *وما أنزلنا على قومو من بعده
 *أمل أعهد إليكم اي بين آدم

 
15 

111-111 
 *نبئ عبادي أين أان الغفور الرحيم

 
 *احشروا الذين ظلموا وأزواجهم

 *وإن من شيعتو إلبراىيم
16 

114-113 
 *بداية سورة النحل

 
 *فنبذانه ابلعراء وىو مذموم

 17 *وىل أاتك نبؤ اخلصم

116-115 
 *وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم

 
   *وعندىم قاصرات الطرف أتراب

 وإذا مس االنسان ضر     *
18 

 *فمن أظلم ممن كذب على هللا تتخذوا إذلٌن اثنٌن*وقال هللا ال  118-117
 *قل اي عبادي الذين أسرفوا

19 
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 *بداية سورة غافر *ضرب هللا مثال عبد مملوكا 111-119
 31 *أومل يسًنوا يف األرض فينظروا

 *واي قوم مايل أدعوكم إىل النجاة *إن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان 111-111
 *قل إين هنيت أن

31 

 *قل أئنكم لتكفرون ابلذي خلق *يوم أتيت كل نفس 114-113
 *وقيضنا ذلم قرانء

31 

 *بداية سورة اإلسراء 116-115
 *إليو يرد علم الساعة
 *شرع لكم من الدين

33 

 *ولو بسط هللا الرزق *وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه 118-117
 34 *وما كان لبشر

 *قال أولوجئتكم أبىدى *قل كونوا حجارة أو حديدا 111-119
 35 *ودلا ضرب ابن مرمي مثال

 *ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون *ولقد كرمنا بين آدم 111-111
 *هللا الذي سخر لكم البحر

36 

 *بداية سورة األحقاف *أومل يروا أن هللا الذي خلق 114-113
 *واذكر أخا عاد

37 

 يسًنوا يف األرض فينظروا *أفلم *وترى الشمس إذا طلعت 116-115
 38 *اي أيها الذمي آمنوا أطيعوا هللا

 *لقد رضي هللا عن ادلؤمنٌن *واضرب ذلم مثال رجلٌن 118-117
 *بداية سورة احلجرات

39 

 *ما أشهدهتم خلق 131-119
 *قالت األعراب آمنا

 *قال قرينو ربنا ما أطغيتو
41 

 *قال أمل أقل لك إن لن تستطيع 131-131
 فما خطبكم أيها ادلرسلون *قال

 *ويطوف عليهم غلمان
 

41 

 *وكم من ملك يف السماوات *وتركنا بعضهم يومئذ ميوج 134-133
 41 *كذبت قبلهم قوم نوح

 *بداية سورة الرمحن *فحملتو فانتبذت بو مكاان 136-135
 *بداية سورة الواقعة

43 

 أقسم مبواقع النجوم *فال * فخلف من بعدىم خلف 138-137
 *أمل أين للذين آمنوا أن ختشع

44 

 *بداية سورة اجملادلة *بداية سورة طو 141-139
 *أمل تر إىل تولوا قوما

45 
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 *منها خلقناكم وفيها نعيدكم 141-141
 *أمل تر إىل الذين انفقوا

 46 *عسى هللا أن جيعل بينكم

 سورة اجلمعة *بداية *وما أعجلك عن قومك اي موسى 144-143
 *وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم

47 

 *وعنت الوجوه للحي القيوم 146-145
 *بداية سورة الطالق
 *بداية سورة التحرمي

48 

 *بداية سورة األنبياء 148-147
 *بداية سورة ادللك
 49 *بداية سورة القلم

 *بداية سورة احلاقة *ومن يقل منهم إين 151-149
 *إن اإلنسان خلق ىلوعا

51 

 *ولقد آتينا إبراىيم رشده 151-151
 *بداية سورة اجلن

 *إن ربك يعلم أنك تقوم
51 

 *وأيوب إذا اندى ربو 154-153
 *بداية سورة القيامة

 51 *ويطوف عليهم ولدان خملدون

 *بداية سورة النبأ *بداية سورة احلج 156-155
 *بداية سورة عبس

53 

 *بداية سورة االنفطار *ىذا خصمان اختصموا يف رهبم 158-157
 *بداية سورة االنشقاق

54 

 *إن هللا يدافع عن الذين آمنوا 161-159
 *بداية سورة األعلى

 *ويطوف عليهم ولدان خملدون
55 

 *ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب 161-161
 *بداية سورة النبأ
 56 *بداية سورة عبس

 *بداية سورة االنفطار *بداية سورة ادلؤمنون 164-163
 *بداية سورة االنشقاق

57 

 *ىيهات ىيهات دلا توعدون 166-165
 *بداية سورة األعلى
 *بداية سورة البلد

58 

 *ولو رمحناىم وكشفنا ما هبم 168-167
 *بداية سورة الشرح

 59 *أفال يعلم إذا بعثر ما يف القبور

 61  *بداية سورة النور 171-169
 61  *اي أيها الذين ال تتبعوا 171-171
 61  *هللا نور السموات واألرض 174-173
 63  *وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم 176-175
 64  *بداية سورة الفرقان 178-177
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 65  *وقال الذين ال يرجون لقائنا 181-179
 66  البحرين ج*وىو الذي مر  181-181
 67  *بداية سورة الشعراء 184-183
 68  *وأوحينا إىل موسى أن أسر 186-185
 69  *قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون 188-187
 71  *أوفوا الكيل وال تكونوا 191-189
 71  *بداية سورة النمل 191-191
 71  *قال سننظر أصدقت 194-193
 73  *فما كان جواب قومو 196-195
 74  *وإذا وقع القول عليهم 198-197

 75  *وحرمنا عليو ادلراضع من قبل 199-311
 76  قضى موسى األجل *فلما 
 77  *ولقد وصلنا ذلم القول 
 78  *إن قارون كان من قوم موسى 
 79  *بداية سورة العنكبوت 
 81  *فآمن لو لوط 

 

 

 

 - ادلستوى الثاين ادلستوى الثالث ادلستوى الرابع

 عدد احللقات 61 81 75
 اإلجناز جزء 14 أجزاء 11 أجزاء 7.5

 


