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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 املقدمة

ــا ــا    هللذحلىـ ــادٓ ٌعىـ ــٜ عبـ ــبع عمـ ــزٙ أطـ ــٜ   ،ٓٞالـ ــبن عمـ ٔأطـ

فكــــاُ  ،أأٌــــضه عمــــٜ عبــــذٓ الكلتــــا  ٔ   عــــن لــــْ عًٕ ــــ  ،ٓٞخمقــــْ آا

ٚ   ،أوًٍّجــــ أٖٛ ٌظاًوــــخــــك الكتــــ  الظــــىا ٚ   ــــاِش  ، عمــــْ اهلل وعجــــض

 ٛ ٔأرِـــــن   ابـــــْ  ،أعجـــــض ببالتـــــْ العـــــش  العشبـــــاٞ ،قـــــاِشٚ  ٔحمجـــــ

 أسبا  البٗاُ وَ الؼعشاٞ ٔاألدباٞ.

   ٞ ــا ــذ ٔال ٍـ ــن احلىـ ــٕ أِـ ــآ ِٔـ ــن يف عـ ــذٓ  ـ ــب اٌْ   ،أمحـ ــكشٓ طـ ٔأػـ

ٔأصـــــم٘ ٔأطـــــمي عمـــــٜ  ،ٔقـــــذ ٔعـــــذ الؼـــــااشَٖ باملضٖـــــذ وـــــَ الع ـــــاٞ

ــا  ــاطق بالغــ ــع ٌــ ــشب    ،دأبمــ ــَ حاعــ ــاد وــ ــح العبــ ُب بــ ــا ــا لظــ ــاٍد ٔأفضــ  ،ٔبــ

ٔعمــــٜ  ،ٔأفغــــن وــــَ ٔطــــ  ال ــــشٝ ،اهلل خــــك الــــٕسٝ حمىــــذ بــــَ عبــــذ

 ً ٔعمــــٜ صــــ ابتْ وؼــــاعن العمــــي   ،آلــــْ أٔلــــ٘ ال ّــــش ٔالعفــــا  ٔالكــــش

 :أوا بعذ، ٔوٍاِن احلكي

  ٛ ــ ٛ  ،فّــــزٓ إابــــٛ وٍٗفــ ــ ــٛ  ،وــــَ األلغــــاص الؼــــعشٖٛ الم ٗفــ عزبــ

ــا  ــا   ،األلفـــ ــش األحلـــ ــبٕاٛ اا ،تظـــ ــٗي وظـــ ــذ الٍظـــ ــتىمٛ  ،لعقـــ وؼـــ

ــٗي   ــشآُ العظـ ــٕس القـ ــٜ طـ ــٕافش    ،عمـ ــش الـ ــٜ  ـ ــا عمـ ــذ ٌظىتّـ ــٕاٍ   ،ٔقـ بقـ
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 ،فجــــــاٞس وتٍاطــــــقٛ ا وشطــــــمٛ بــــــذدا ،وتٍٕعــــــٛ وشصــــــعٛ بــــــا ٕاِش

 ٔوتٍا ىٛ ا طشاٟق قذدا.

ــا    ــَ الكتــ ــاص يف الٍضــــ  األٔه وــ ــافع يف  ،ٔقــــذ  عمــــ  األلغــ لٗتٍــ

ــا   ــٕ األلبـ ــّا أٔلـ ٌ   ،حمـ ــا ــٛ يف الٍضـــ  ال ـ ــاٞس األ ٕبـ ــي  ـ ــ ٛ  ،٘ثـ ٔاعـ

 ٘ ــاٌ ــاٌ٘ ٔاملبـــــ ــاس     ،املعـــــ ــاً ا ٖـــــ ــاسٚ    أسقـــــ ــا باإلػـــــ ــ  فّٗـــــ ٔااتفٗـــــ

ٌ ـــــــط ا ٖـــــــٛ ،الكشميـــــــاس ٔلعـــــــن اذـــــــذ  وـــــــَ رلـــــــك  ،دُٔ اتابـــــــٛ 

 ٛ فٗ ظـــــٜ بؼـــــش   ،أُ ٖعـــــٕد القـــــاس     املضــــ   الؼـــــشٖ   ،ٔالغاٖــــ

; فٍٗـــــاه األ ـــــش لب ـــــث يف اتـــــا  اهلل ا ـــــبك الم ٗـــــ  ٔا ،امل العـــــٛ

 ِٕا .ٔال ٕا  بفغن وَ اهلل الكشٖي ال

 !ٌظألْ التٕفٗق ٔالظذاد ،ٔاهلل س  العباد

 

 وكتبه

 صٖاد بَ حمىذ بَ عم٘ املٍٗف٘
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 اءَدِإْه
 

ُِ ُِ.   ٌبِع احلٍا ُِ.. ٔاّ ل األوا ٚل الٕ ذا  . ٔطمٕ

 أو٘

ٞل ٞل.   ٌّش الع ا ٞل.. ٔبذس الظىا  . ٔسوض الؼىٕخ ٔاإلبا

 أب٘

 

ٌل٘ ص غلًك) ٗ ا ُّى ا َاى ا س بَّ  (اسِّ ِّ اْسح ْى
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 ركلمة شل
 

ــًش أٔا -الؼـــــــكش  ًٍـــــــأآخـــــ هلل الكـــــــشٖي  -أ ـــــــاًِش ا، ٔباط

ــاص  ،الــــشحٗي الــــشمحَ ،املٍــــاُ ــ :الــــزٙ ٔفقــــل ذــــزٓ األلغــ  اٌظًىــ

 .أتّزًٖب أتٍقًٗ  ،أتشتًٗب

ــاعذٚ      ــذ املظــ ــذ ٖــ ــَ وــ ــن وــ ــٕه لكــ ــكش وٕصــ ــي الؼــ ــ   ،ثــ ٔبظــ

 ٙ ٔاملعمٕوٛ ٔالفاٟذٚ.أٔ اد عمٍٗا بالش ،ا  املظاٌذٚ
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 معنى األلغاز
ــش ا) ــُض،      للغـ ــض، ٔالم،غ ـ ــُض، ٔالم،ْغـ ــْ: الم،ُغـ ــْ، ٔو مـ ــَ ٔ ّـ ــ٘ٞ عـ ــن بالؼـ وٗـ

ْٗض ٝ، ٔا ىع ألغاص. ْٗض اٞ، ٔالم،غ   ٔالم،غ 

ُٖع ّىٜ بْ. واأُللغوسة   وا 

 ٔألغ ض  ااو ْ، ٔألغ ض  فْٗ: عّىٜ وشاد ٓ.

ــاس  ــا أُ     واأللغــ ــن فّٗــ ــالكّا، ٔاألصــ ــٜ طــ طــــشت تمتــــٕٙ ُٔتؼــــكلن عمــ

ًٗالكبـــــٕع نيفـــــش بـــــح الٍ    أطـــــفن، ثـــــي  اافقـــــاٞ ٔالقاصـــــعاٞ وظـــــتق

ٌُْ( اٖعذه عَ ميٍْٗ ٔمشالْ عشًٔع  .(1)ٖعرتعّا، فٗدتف٘ وكا

)ألغ ـــــض  يف ااوـــــْ  را عّىـــــٜ وـــــشاد ٓ، ٔااطـــــي )الم،غ ـــــُض(، ٔا ىـــــع       

 .(2))ألغاص( اُشَطٍ  ٔأسطا (

)ٔقـــــذ أطـــــتعك ِـــــزا المفـــــل لمىظـــــاٟن املغـــــممٛ يف المغـــــٛ، فكـــــأُ  

 ــــْ المغٕٖــــٛ املدتمفــــٛ، تؼــــبْ حــــكٚ البــــذٔٙ  حــــكٚ القــــاس  أوــــاً األٔ

أوـــــاً أٌفـــــات الغـــــ  املتعـــــذدٚ، ا ٖعمـــــي أّٖـــــا طـــــمك لٗقـــــب  عمـــــٜ  

 .(3)صٗذٓ، ٔقذ أٔلع العش  بالمغض وٍز القذٖي(

                                      
 القاوٕغ احملٗ ، لمفكٔصآبادٙ.(1) 

 خمتاس الض اح، لمشاصٙ.( 2) 

 اص ابَ ِؼاً.أطعذ خغك، ألغ( 3) 
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 األلغاز
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ٌُظي، ِٕٔ المغض الٕحٗذ الزٙ ٖتكُٕ وَ أسبعٛ أبٗاس.( 1)   ِٔزا أٔه لغض 
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 (صورة الفاحتة)إجابة اللغش األول 

 مسع  سطٕه اهلل :قاه ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث اب٘ ِشٖشٚ 

ٔلعبذٙ وا  ،بٗل ٔبح عبذٙ ٌضفح قظى  الضاٚ) :قاه اهلل تعا  :ٖقٕه

  .محذٌ٘ ٔعبذٌ٘ :قاه اهلل تعا  ،(احلىذ هلل س  العاملح) :فإرا قاه العبذ .طأه

والك ) :ٔ را قاه .أثٍٜ عم٘ عبذٙ :قاه اهلل تعا  ،(الشمحَ الشحٗي) :ٔ را قاه

 ٖاك ) :فإرا قاه–فٕض  ل٘ عبذٙ :ٔقاه وشٚ–جمذٌ٘ عبذٙ  :قاه (ًٖٕ الذَٖ

 :فإرا قاه .ٔلعبذٙ وا طأه ،ِزا بٗل ٔبح عبذٙ :قاه ،(ٖاك ٌظتعحٔ ٌعبذ 

صشاط الزَٖ أٌعى  عمّٗي لك املغغٕ  عمّٗي ٔا  .اِذٌا الضشاط املظتقٗي)

 .وظميسٔآ  ،ٔلعبذٙ وا طأه ،ِزا لعبذٙ :قاه ،(الغالح
 (صورة البكزة)إجابة اللغش الجاىي 

 مسع  سطٕه اهلل  :قاه  ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث أب٘ أواوٛ الباِم٘

اقشؤٔا الضِشأَٖ  ،ألص ابْ ااقشؤٔا القشآُ فإٌْ ٖأت٘ ًٖٕ القٗاوٛ ػفًٗع):ٖقٕه

فإٌّىا ٖأتٗاُ ًٖٕ القٗاوٛ اأٌّىا لىاوتاُ أٔ  ،البقشٚ ٔطٕسٚ آه عىشاُ

 ،حتا اُ عَ أص ابّىا ،أٔ اأٌّىا فشقاُ وَ طك صٕا  ،اأٌّىا لٗابتاُ

 (ٔا تظت ٗعّا الب مٛ ،ٔتشاّا حظشٚ ،ُ أخزِا بشاٛاقشؤٔا طٕسٚ البقشٚ ; فإ

 .سٔآ وظمي

 أُ بّا أعظي ا ٖاس ِٔ٘ آٖٛ الكشط٘.ٔيف المغض  ػاسٚ    

 (صورة آل عنزاٌ)إجابة اللغش الجالح 

 ( وَ الظٕسٚ ٌفظّا.103 ،41 ،37)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 مسع  سطٕه اهلل  :قاه ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث أب٘ أواوٛ الباِم٘ 

اقشؤٔا الضِشأَٖ  ،ألص ابْ ااقشؤٔا القشآُ فإٌْ ٖأت٘ ًٖٕ القٗاوٛ ػفًٗع) :ٖقٕه

فإٌّىا ٖأتٗاُ ًٖٕ القٗاوٛ اأٌّىا لىاوتاُ أٔ  ،البقشٚ ٔطٕسٚ آه عىشاُ

 ،حتا اُ عَ أص ابّىا ،أٔ اأٌّىا فشقاُ وَ طك صٕا  ،اأٌّىا لٗابتاُ

 (ٔا تظت ٗعّا الب مٛ ،ٔتشاّا حظشٚ ،بشاٛ ; فإُ أخزِإسٚ البقشٚاقشؤٔا ط

 سٔآ وظمي

 (صورة اليضاء)إجابة اللغش الزابع 

وَ الظٕسٚ  (141 ،128 ،62 ،20 ،10 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ فْٗ ا ٖاس 

 ٌفظّا.
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 (املائدةصورة )إجابة اللغش اخلامط 
 مً الضورة ىفضَا. (114 ،31)وقد تضنً اللغش ما جاء يف اآليتني 

 (صورة األىعاو  )ابة اللغش الضادظ إج

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (162 ،96 ،92 ،32 ،6)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة األعزاف  )إجابة اللغش الضابع 
وَ الظٕسٚ  (171 ،123 ،94 ،40 ،24 ،12 ،8)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ٌفظّا.

 (صورة األىفال  )إجابة اللغش الجامً 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (60 ،41 ،33 ،10)قذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس ٔ

 (صورة التوبة  )إجابة اللغش التاصع 

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (108 ،107)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ الظٕسٚ مبجىمّا تكؼ  حقاٟق املٍافقح ٔخفاٖاِي.

 (صورة يوىط  ) إجابة اللغش العاعز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (98 ،57 ،24 ،9 ،5)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 .(وضـــــــــــــــــــــــــــــــش)ٔالباد اليت راشس ِ٘ 

 (صورة ٍود  ) إجابة اللغش احلادي عغز

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (69 ،64 ،43)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ع قٕوّي اليت  اٞس يف ِزٓ الظٕسٚ.ٔفْٗ  ػاسٚ    قضط األٌبٗاٞ و

 (صورة يوصف  ) إجابة اللغش الجاىي عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (100 ،33)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 (صورة الزعد  ) إجابة اللغش الجالح عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (35 ،28 ،17 ،3)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة إبزاٍيه  ) إجابة اللغش الزابع عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (40 ،37 ،32 ،25 ،23)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ( صورة احلجز ) إجابة اللغش اخلامط عغز

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (80 ،44 ،22)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

ٕدٚ ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ أطٕه امىٛ يف القشآُ الكشٖي ِ٘ " فأطقٍٗااىٕٓ " املٕ 

 يف ِزٓ الظٕسٚ.
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 (صورة اليخل  ) إجابة اللغش الضادظ عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (69 ،10 ،8)قذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ف ٕٝ املقاه. :ٔالم َ (حلَ) (حنن)ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع امىٛ 

 (صورة اإلصزاء  ) إجابة اللغش الضابع عغز

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (91 ،90 ،33 ،30 ،23 ،1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الكَف  ) إجابة اللغش الجامً عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (45 ،42 ،31)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 أُ الٍيب ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث أب٘ طعٗذ ا ذسٙ 

 ُ وَ قشأ طٕسٚ الكّ  ًٖٕ ا ىعٛ أعاٞ لْ وَ الٍٕس وا بح ) :قاه 

 .ٔحظٍْ األلباٌ٘ ،سٔآ احلااي (ا ىعتح

 (صورة مزيه  ) إجابة اللغش التاصع عغز
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (78 ،59 ،37 ،26)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة طُ  )إجابة اللغش العغزيً 

وَ الظٕسٚ  (132 ،131 ،130 ،124 ،10 ،8)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ٌفظّا.

 (صورة األىبياء  )ادي والعغزيً إجابة اللغش احل
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (35 ،1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 ٔفْٗ  ػاسٚ    أٌبٗاٞ اهلل ٔقذ ٌادٔا سبّي فاطتجا  ذي ٌذاِٞي  ن يف عآ.

 (صورة احلج  )إجابة اللغش الجاىي والعغزيً 

ٔفْٗ  وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (65 ،45 ،27 ،26 ،14)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 بظ  الؼ٘ٞ. :ٔا ا "  ا "  ػاسٚ    أُ عكع " حج "

 (صورة املؤميوٌ  )إجابة اللغش الجالح والعغزيً 
 ،25 ،15 ،14 ،13 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2، 1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (85

 (يور صورة ال )إجابة اللغش الزابع والعغزيً 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (35 ،31 ،30 ،23 ،6 ،4 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الفزقاٌ  )إجابة اللغش اخلامط والعغزيً 
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 (76 ،74 ،73 ،72 ،68 ،67 ،65 ،64 ،63 ،61 ،7)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا.

 (غعزاء صورة ال )إجابة اللغش الضادظ والعغزيً 

وَ الظٕسٚ  (226 ،225 ،224 ،155 ،88 ،32 ،4)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ٌفظّا.

 (صورة الينل  )اللغش الضابع والعغزيً إجابة 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (60 ،44 ،34 ،23 ،20 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الكصص  )إجابة اللغش الجامً والعغزيً 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (76 ،75 ،85 ،13)المغض وا  اٞ يف ا ٖاس  ٔقذ تغىَ

 (صورة العيكبوت  )إجابة اللغش التاصع والعغزيً 

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (51 ،43 ،41 ،31 ،29 ،15)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ( الزوو صورة ) الجالثني اللغش إجابة
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (37 ،28 ،17 ،5 ،4 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة لكناٌ  )إجابة اللغش احلادي والجالثني 
ٞ يف ا ٖاس  َ المغض وا  ا فظّا. (34 ،19 ،18 ،17 ،16 ،13 ،12)ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة الضجدة  )الجاىي والجالثني  إجابة اللغش
 ظّا.وَ الظٕسٚ ٌف (27 ،16 ،12 ،8)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة األحشاب  )إجابة اللغش الجالح والجالثني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (63 ،56 ،43 ،7)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة صبأ  )زابع والجالثني إجابة اللغش ال
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (35 ،15 ،10)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (فاطز صورة  )إجابة اللغش اخلامط والجالثني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (38 ،33 ،27 ،20 ،1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة يط  )إجابة اللغش الضادظ والجالثني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (44 ،34 ،31 ،20 ،13)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الصافات  )إجابة اللغش الضابع والجالثني 
ٞ يف َ المغض وا  ا فظّا. (144 ،105 ،84 ،65 ،45 ،43) ا ٖاس ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة ص  )إجابة اللغش الجامً والجالثني 
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 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (51 ،47 ،33 ،32 ،19)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الشمز  )إجابة اللغش التاصع والجالثني 

 سٚ ٌفظّا.وَ الظٕ (53 ،21)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 (صورة غافز  )إجابة اللغش األربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (64 ،60 ،17)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة فصلت  )إجابة اللغش احلادي واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (20 ،12 ،10)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الغورى  )إجابة اللغش الجاىي واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (38 ،19 ،13)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الشخزف  )إجابة اللغش الجالح واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (57 ،26 ،13 ،11 ،9 ،4)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الدخاٌ  )إجابة اللغش الزابع واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (57 ،55 ،40 ،19 ،3) ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس

 (صورة اجلاثية  )إجابة اللغش اخلامط واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (29 ،15 ،5)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ وعٍٜ " ا اثٗٛ " ٔوعٍٜ " ا مٕغ " ٔاحذ ِٕٔ وَ 

 املرتادفاس.

 (األحكاف  صورة )إجابة اللغش الضادظ واألربعني 
وَ الظٕسٚ  (35 ،27 ،24 ،21 ،16 ،15 ،12 ،5)وا  اٞ يف ا ٖاس  ٔقذ تغىَ المغض

 ٌفظّا.

 (صورة حمند  )إجابة اللغش الضابع واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (15 ،7)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 (صورة الفتح  )إجابة اللغش الجامً واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (18 ،15)ض وا  اٞ يف ا ٖتح ٔقذد تغىَ المغ

املٕس يف الفشاش وَ لك  :ٔاحلت ، " حت  " ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع " فتا "

 قتاه.

 (صورة احلجزات  )إجابة اللغش التاصع واألربعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (13 ،12 ،11 ،10)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 
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 (صورة م  )إجابة اللغش اخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (16، 13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الذاريات  )إجابة اللغش احلادي واخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (56 ،36 ،26 ،22 ،19ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة الطور  )إجابة اللغش الجاىي واخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (48 ،38 ،24 ،21 ،6 ،4)وا  اٞ يف ا ٖاس  غضٔقذ تغىَ الم

 (صورة اليجه  )إجابة اللغش الجالح واخلنضني 
 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2) :ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (18 ،17 ،16 ،15

 (صورة الكنز  )إجابة اللغش الزابع واخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (12 ،11)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

 حلظاس وا قبن املٕس. :ٔالشوق، " سوق " " قىش " ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع

 (صورة الزمحً  )إجابة اللغش اخلامط واخلنضني 
وَ تكشاس  .ِزا المغض وا اػتىم  عمْٗ آٖاس ِزٓ الظٕسٚ ٌفظّا ٔقذ تغىَ المغض

 ٔٔص  ا ٍاُ. امىٛ " آاٞ "

 (صورة الواقعة  )إجابة اللغش الضادظ واخلنضني 
  :ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (92 ،90 ،88 ،73 ،41 ،27 ،31 ،30 ،24 ،20 ،10 ،9 ،8)

 (صورة احلديد  )إجابة اللغش الضابع واخلنضني 
 ٕسٚ ٌفظّا.وَ الظ (25 ،20 ،12)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة اجملادلة  )إجابة اللغش الجامً واخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (22 ،19 ،11 ،4)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة احلغز  )إجابة اللغش التاصع واخلنضني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (21 ،20 ،9 ،7 ،6 ،5)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة املنتخية  )إجابة اللغش الضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (13 ،12 ،10 ،7 ،4 ،3 ،1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الصف  )إجابة اللغش احلادي والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (13 ،12 ،11 ،6)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 
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 (صورة اجلنعة  )إجابة اللغش الجاىي والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (9 ،1) اٞ يف ا ٖتح  ٔقذ تغىَ المغض وا

 (امليافكوٌ صورة  )إجابة اللغش الجالح والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (11 ،10 ،4 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة التغابً  )إجابة اللغش الزابع والضتني 
 .وَ الظٕسٚ ٌفظّا (11 ،10 ،4 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الطالم  )إجابة اللغش اخلامط والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة التخزيه  )إجابة اللغش الضادظ والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (12 ،11 ،10 ،8)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (رة امللك صو )الضابع والضتني  إجابة اللغش
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (15 ،5)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح 

خباٞٓ  عش  بع  أص ا  الٍيب  :قاه ،ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث ابَ عباغ

فإرا فْٗ  ٌظاُ ٖقشأ طٕسٚ تباسك الزٙ بٗذٓ  ،ِٕٔ ا نيظ  أٌْ قرب ،عمٜ قرب

٘ عشب  خباٟ٘ عمٜ  ٌ ،ٖا سطٕه اهلل :فقاه فأتٜ الٍيب  ،املمك حتٜ ختىّا

فإرا فْٗ  ٌظاُ ٖقشأ طٕسٚ تباسك املمك حتٜ ختىّا  ،ٔأٌا ا أحظ  أٌْ قرب ،قرب

سٔآ  .(ِ٘ املٍجٗٛ تٍجْٗ وَ عزا  القرب ،ِ٘ املاٌعٛ) : فقاه سطٕه اهلل

 الرتوزٙ ٔحظٍْ.

 (صورة الكله  )إجابة اللغش الجامً والضتني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (26 ،25 ،24 ،23 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 الع   وع الٕداد. :ٔاملمق ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ " قمي " عكظّا " ومق "

 (صورة احلاقة  )إجابة اللغش التاصع والضتني 
ٞ يف ا ٖاس  َ المغض وا  ا فظّا. (17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،7)ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة املعارج  )إجابة اللغش الضبعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (37 ،32 ،30 ،11 ،5 ،2)تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس  ٔقذ

 (صورة ىوح  )إجابة اللغش احلادي والضبعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (12 ،11 ،10)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 
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 (صورة اجلً  )الجاىي والضبعني  إجابة اللغش
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (24 ،15 ،8 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة املشمل  )إجابة اللغش الجالح والضبعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (20 ،19 ،7 ،3)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة املدثز  )إجابة اللغش الزابع والضبعني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (56 ،52 ،31)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس

 بأُ أٔه طٕسٚ أٌضل  بكاومّا ِ٘ ِزٓ الظٕسٚ.   العمىاٞٔفْٗ  ػاسٚ    قٕه بع

 (صورة الكيامة  )إجابة اللغش اخلامط والضبعني 
ٞ يف ا ٖاس  َ المغض وا  ا فظّا. (39 ،19 ،16 ،14 ،7 ،3 ،1)ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة اإلىضاٌ  )إجابة اللغش الضادظ والضبعني 
ٞ يف ا ٖاس  َ المغض وا  ا فظّا. (29 ،15 ،13 ،8 ،7 ،6 ،2 ،1)ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة املزصالت  )إجابة اللغش الضابع والضبعني 
وَ الظٕسٚ  (42 ،30 ،26 ،25 ،22 ،20 ،13 ،3)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ٌفظّا.

 (صورة اليبأ  )إجابة اللغش الجامً والضبعني 
ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ  ظّا.وَ الظٕسٚ ٌف (40)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖٛ 

 ٔا باٞ ٖظعذُٔ بأبٍاّٟي ٔتغىشِي البؼشٝ بّي. " ابَ " عكع " ٌبأ "

 (صورة الياسعات  )إجابة اللغش التاصع والضبعني 
ٞ يف ا ٖاس  َ المغض وا  ا فظّا. (39 ،35 ،3 ،31 ،30 ،29 ،26)ٔقذ تغى  ٌٚ َ الظٕس  و

 (صورة عبط  )إجابة اللغش الجناىني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (30 ،29 ،28 ،25)غض وا  اٞ يف ا ٖاس ٔقذ تغىَ الم

 ِٔ٘ قبٗمٛ وؼّٕسٚ. (ع ْبع) (ع ب ع)ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ تظكح أٔط ّا 
 " طبع " عكظّا ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ " ع ب ع " اطي وَ أمساٞ الؼىع. :ُٔرااٞ

 ِٕٔ وَ رٔٙ الٍا  اليت تفتك بالفشٖظٛ.

 (صورة التكويز  )إجابة اللغش احلادي والجناىني 
 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4، 3 ،2 ،1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (17

 (صورة االىفطار  )اللغش الجاىي والجناىني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (19 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 
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 (صورة املطففني  )إجابة اللغش الجالح والجناىني 
وَ الظٕسٚ  (31 ،28 ،24 ،18 ،15 ،14 ،7 ،2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 ٌفظّا.

 (صورة االىغكام  )إجابة اللغش الزابع والجناىني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (24 ،16 ،7 ،3)وا  اٞ يف ا ٖاس  ٔقذ تغىَ المغض

 (صورة الربوج  )إجابة اللغش اخلامط والجناىني 
 وَ الظٕسٚ ٌفظّا. (4 ،2 ،1)ذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس ٔق

 ". " ًٖٕ عشفٛ الًٕٗ املؼّٕد ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ

 (صورة الطارم  )إجابة اللغش الضادظ والجناىني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا12، 10، 6، 5، 3، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (عل  صورة األ )إجابة اللغش الضابع والجناىني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا15، 14، 9، 8، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة الغاعية  )إجابة اللغش الجامً والجناىني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا19، 17، 14، 10، 5)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الفجز  )إجابة اللغش التاصع والجناىني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا22، 21، 8، 7، 1 ا ٖاس )ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف

 (صورة البلد  )إجابة اللغش التضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا17، 8، 6، 2، 1)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 قاه: مسع  الٍيب ٔفْٗ  ػاسٚ    حذٖث أٌع بَ والك 
عٕعتْ  را ابتمٗ  عبذٙ  بٗبتْٗ فضرب، )قاه:  –تعا –ٖقٕه:  ُ اهلل  

 سٔآ البداسٙ.  .ٖشٖذ عٍْٗٗ (وٍّىا ا ٍٛ

 (صورة الغنط  )إجابة اللغش احلادي والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا15، 13، 8، 7، 6، 4، 2)ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس 

 (صورة الليل  )إجابة اللغش الجاىي والتضعني 
 .ٚ ٌفظّا( وَ الظٕس13، 6، 4ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 ٔوعٍٜ. أفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع " لٗن " " لٗن " ِٔىا وتفقتاُ لفظ 

 (صورة الضخ   )إجابة اللغش الجالح والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا11، 2ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 .ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ " الغ ٜ " صوَ وَ أصوٍٛ الٍّاس
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 (الغزح  صورة )الزابع والتضعني إجابة اللغش 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا6، 5، 3، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 .ٔاحلشش: األثش .ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع " ػشح " "حشش"

 (صورة التني  )إجابة اللغش اخلامط والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا7، 6، 3، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة العلل  )إجابة اللغش الضادظ والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا17، 12، 2ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

ِ٘ أٔه وا ٌضه وَ القشآُ ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ ا ٖاس األٔ  وَ ِزٓ الظٕسٚ 

 .الكشٖي

 (صورة الكدر  )إجابة اللغش الضابع والتضعني 
 " لٗمٛ القذس "ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ القشآُ الكشٖي ٌضه يف ِزٓ المٗمٛ املباساٛ 

 .غاٞقذس " نيٕه وعٍاِا    احلكي ٔالقْ  ػاسٚ    أُ حتشٖك الشاٞ يف " الٔفٗ

 (صورة البيية  )إجابة اللغش الجامً والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا5، 3، 2ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة الشلشلة  )إجابة اللغش التاصع والتضعني 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا8، 7، 3، 2، 1اٞ يف ا ٖاس )ٔقذ تغىَ المغض وا  

 (صورة العاديات  )إجابة اللغش املائة 
 .ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس ِزٓ الظٕسٚ ٌفظّا

 (صورة الكارعة  ) واملائةإجابة اللغش احلادي 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا9، 6، 4، 3، 2، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 . أُ " القاسعٛ " وَ أمساٞ ًٖٕ القٗاوٛٔفْٗ  ػاسٚ   

 (صورة التكاثز  ) واملائةإجابة اللغش الجاىي 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا8، 7، 3، 2ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة العصز  ) واملائةإجابة اللغش الجالح 
أُ ٔفْٗ  ػاسٚ     .( وَ ِزٓ الظٕس1ٚٔقذ تغىَ ِزا المغض وا  اٞ يف ا ٖٛ )

ُٖشٔٝ أُ الض ابٛ ٔفْٗ  .ٔالشصع: الغش  .عكع " عضش " " سصع "  ػاسٚ    أثش 

اإٌا  را التقٕا ا ٖفرتقُٕ حتٜ ٖتمٕا طٕسٚ العضش; ملا فّٗا وَ التٕاص٘ 

 .باحلق ٔالتٕاص٘ بالضرب
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 (صورة اهلنشة  ) واملائةإجابة اللغش الزابع 
 .ٕسٚ ٌفظّا( وَ الظ7، 1ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖاس )

 (صورة الفيل  ) واملائةإجابة اللغش اخلامط 
ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ عكع " فٗن "  .ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس الظٕسٚ ٌفظّا

 .بالكظش قؼش الٍدٗن أٔ ػعكاس فْٗ :ٔالمٗ  " لٗ  "
 (صورة قزيػ  ) واملائةإجابة اللغش الضادظ 

 .ظّأقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس الظٕسٚ ٌف

 (صورة املاعوٌ  ) واملائةإجابة اللغش الضابع 
 .ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس الظٕسٚ ٌفظّا

 (صورة الكوثز  ) واملائةإجابة اللغش الجامً 
ٛ األخكٚ ٞ يف ا ٖ َ المغض وا  ا فظّا ٔقذ تغى  ٌٚ ٓ الظٕس ز  َِ ٜ  .و ُ وعٍ ٚ    أ ْ  ػاس ٔفٗ

٘ أِ  " الكٕثش " " الٍّش " ٕٔا  –اطي ُ حزف  ثٌا ٙ  –ٙأ حش  ال صاسس الكمىٛ " ا ش " أ

صاد  .منأ 

 (صورة الكافزوٌ  ) واملائةإجابة اللغش التاصع 
فظّا زٓ الظٕسٌٚ  اسِ  ٔفْٗ  ػاسٚ    افتتاح الظٕسٚ بفعن  .ٔقذ تغىَ المغض وا  ٞا يف ٖآ

 .األوش

 (صورة اليصز  ) واملائةإجابة اللغش العاعز 
 .آٖاس ِزٓ الظٕسٚ ٌفظّأقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف 

 .ٔفْٗ  ػاسٚ    قٕه بع  العمىاٞ أُ ِزٓ الظٕسٚ تٕدٖع لمٍيب 

 (صورة املضد  ) واملائةإجابة اللغش احلادي عغز 
 .ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس ِزٓ الظٕسٚ ٌفظّا

 (صورة اإلخالص  ) واملائةإجابة اللغش الجاىي عغز 
 – ن يف عآ–زٓ الظٕسٚ وَ تٕحٗذ اهلل ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس ِ

  .ٔصفاتْ العظىٜ
ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ اطي ِزٓ الظٕسٚ " اإلخاظ " ٔاإلخاظ ػشط لكن فعن 

 .ٔعىن

 (صورة الفلل  ) واملائةإجابة اللغش الجالح عغز 
 .ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف آٖاس ِزٓ الظٕسٚ ٌفظّا

 .ٔأدباس الضمٕاسأرااس الضباح ٔاملظاٞ، ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ ِزٓ الظٕسٚ تتمٜ وع 
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 (صورة الياظ  ) واملائةإجابة اللغش الزابع عغز 
 .( وَ الظٕسٚ ٌفظّا5، 4ٔقذ تغىَ المغض وا  اٞ يف ا ٖتح )

 .ٔفْٗ  ػاسٚ    أُ ِزٓ الظٕسٚ تتمٜ وع أرااس الضباح ٔاملظاٞ، ٔأدباس الضمٕاس
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 26 ........................................................................ وانثالثىٌ انخايض انهغش

 26 ........................................................................ وانثالثىٌ انظادص شانهغ

 27 .......................................................................... وانثالثىٌ انظابع انهغش

 27 .......................................................................... وانثالثىٌ انثايٍ انهغش
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 21 .......................................................................... وانثالثىٌ انخاطع انهغش

 21 .................................................................................. األربعىٌ انهغش

 29 ......................................................................... األربعىٌ انسادٌ انهغش

 29 ......................................................................... واألربعىٌ انثاٍَ انهغش

 11 ........................................................................ واألربعىٌ انثانث انهغش

 11 ........................................................................ واألربعىٌ انزابع انهغش

 10 ...................................................................... واألربعىٌ انخايض انهغش

 12 ........................................................................ واألربعىٌ انظابع انهغش

 12 ........................................................................ واألربعىٌ انثايٍ انهغش

 11 ........................................................................ واألربعىٌ انخاطع انهغش

 11 .................................................................................. انخًظىٌ انهغش

 11 ....................................................................... وانخًظىٌ انسادٌ انهغش

 11 ......................................................................... وانخًظىٌ انثاٍَ انهغش

 15 .........................................................................وانخًظىٌ انثانث انهغش

 15 .........................................................................وانخًظىٌ انزابع انهغش

 16 ...................................................................... وانخًظىٌ انخايض انهغش

 16 ...................................................................... وانخًظىٌ انظادص انهغش

 17 ........................................................................ ٌوانخًظى انظابع انهغش

 17 .........................................................................وانخًظىٌ انثايٍ انهغش

 11 ........................................................................ وانخًظىٌ انخاطع انهغش

 11 ..................................................................................... خىٌانظ انهغش

 19 .......................................................................... وانظخىٌ انسادٌ انهغش

 19 ........................................................................... وانظخىٌ انثاٍَ انهغش

 11 ........................................................................... وانظخىٌ انثانث انهغش
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 11 ........................................................................... وانظخىٌ انزابع انهغش

 10 ......................................................................... وانظخىٌ انخايض انهغش

 10 ......................................................................... وانظخىٌ انظادص نهغشا

 12 ........................................................................... وانظخىٌ انظابع انهغش

 12 ........................................................................... وانظخىٌ انثايٍ انهغش

 11 ........................................................................... وانظخىٌ انخاطع انهغش

 11 ................................................................................... انظبعىٌ انهغش

 11 ........................................................................ وانظبعىٌ انسادٌ انهغش

 11 .......................................................................... وانظبعىٌ انثاٍَ انهغش

 15 .......................................................................... وانظبعىٌ انثانث انهغش

 15 .......................................................................... وانظبعىٌ انزابع انهغش

 16 ....................................................................... وانظبعىٌ انخايض انهغش

 16 ........................................................................ وانظبعىٌ انظادص انهغش

 17 ......................................................................... وانظبعىٌ انظابع انهغش

 17 .......................................................................... وانظبعىٌ انثايٍ انهغش

 11 ......................................................................... وانظبعىٌ انخاطع انهغش

 11 .................................................................................. )(انثًاَىٌ انهغش

 19 .........................................................................وانثًاَىٌ انسادٌ انهغش

 19 .......................................................................... وانثًاَىٌ انثاٍَ انهغش

 51 .......................................................................... وانثًاَىٌ انثانث انهغش

 51 .......................................................................... وانثًاَىٌ انزابع انهغش

 50 ........................................................................ وانثًاَىٌ انخايض انهغش

 50 ........................................................................ وانثًاَىٌ انظادص انهغش

 52 .......................................................................... وانثًاَىٌ انظابع انهغش
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 52 .......................................................................... وانثًاَىٌ انثايٍ انهغش

 51 .......................................................................... وانثًاَىٌ عانخاط انهغش

 51 ................................................................................... انخظعىٌ انهغش

 51 ........................................................................ وانخظعىٌ انسادٌ انهغش

 51 .......................................................................... وانخظعىٌ نثاٍَا انهغش

 55 .......................................................................... وانخظعىٌ انثانث انهغش

 55 .......................................................................... وانخظعىٌ انزابع انهغش

 56 ....................................................................... وانخظعىٌ انخايض انهغش

 56 ........................................................................ وانخظعىٌ انظادص انهغش

 57 ......................................................................... وانخظعىٌ انظابع انهغش

 57 .......................................................................... وانخظعىٌ انثايٍ انهغش

 51 ......................................................................... وانخظعىٌ انخاطع انهغش

 51 ............................................................................... نهًائت انًخًى انهغش

 59 ............................................................................ وانًائت انسادٌ انهغش

 59 ............................................................................. وانًائت انثاٍَ انهغش

 61 ............................................................................. وانًائت انثانث انهغش

 61 ............................................................................. وانًائت انزابع انهغش

 60 ........................................................................... وانًائت انخايض انهغش

 60 ........................................................................... وانًائت انظادص انهغش

 62 ............................................................................. وانًائت انظابع انهغش

 62 ............................................................................. وانًائت انثايٍ انهغش

 61 ............................................................................. وانًائت انخاطع انهغش

 61 ............................................................................ وانًائت انعاشز انهغش

 61 ..................................................................... وانًائت عشز انسادٌ انهغش
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 61 ...................................................................... وانًائت عشز انثاٍَ انهغش

 65 ...................................................................... وانًائت عشز انثانث انهغش

 65 ...................................................................... وانًائت عشز انزابع انهغش

 67 .......................................................................................... اإلجابات

 61 ............................................................ (انفاحست طىرة) األول انهغش إخابت

 61 ............................................................. (انبمزة طىرة) انثاٍَ انهغش إخابت

 61 ....................................................... (عًزاٌ آل طىرة) انثانث انهغش إخابت

 61 ............................................................ (انُظاء طىرة) انزابع انهغش إخابت

 69 ........................................................" انًائذة طىرة"  انخايض انهغش إخابت

 69 ........................................................" األَعاو طىرة"  انظادص انهغش إخابت

 69 ...................................................... " األعزاف طىرة"  انظابع انهغش إخابت

 69 ......................................................... " األَفال طىرة"  انثايٍ انهغش إخابت

 69 .......................................................... " انخىبت طىرة"  انخاطع انهغش إخابت

 69 ......................................................... " َىَض طىرة"  انعاشز انهغش إخابت

 69 .................................................... " هىد طىرة"  عشز انسادٌ انهغش إخابت

 69 ................................................... " َىطف طىرة"  عشز انثاٍَ انهغش إخابت

 69 ................................................... " انزعذ طىرة"  عشز انثانث انهغش إخابت

 69 .................................................. " إبزاهُى طىرة"  عشز انزابع انهغش إخابت

 69 ................................................ " دزانس طىرة"  عشز انخايض انهغش إخابت

 71 ................................................. " انُسم طىرة"  عشز انظادص انهغش إخابت

 71 ................................................. " اإلطزاء طىرة"  عشز انظابع انهغش إخابت

 71 .................................................. " انكهف طىرة"  عشز انثايٍ انهغش إخابت

 71 .................................................... " يزَى طىرة"  عشز انخاطع انهغش إخابت

 71 .......................................................... " طه طىرة"  انعشزٍَ انهغش إخابت
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 71 ........................................... " األَبُاء طىرة"  وانعشزٍَ انسادٌ انهغش إخابت

 71 ............................................... " انسح طىرة"  وانعشزٍَ انثاٍَ انهغش إخابت

 71 ......................................... " انًؤيُىٌ طىرة"  وانعشزٍَ انثانث انهغش إخابت

 71 .............................................. " انُىر طىرة"  وانعشزٍَ انزابع انهغش إخابت

 71 .......................................... " انفزلاٌ طىرة"  وانعشزٍَ انخايض انهغش إخابت

 70 ......................................... " انشعزاء طىرة"  وانعشزٍَ انظادص انهغش إخابت

 70 .............................................. " انًُم طىرة"  وانعشزٍَ انظابع انهغش إخابت

 70 .......................................... " انمصض طىرة"  وانعشزٍَ انثايٍ انهغش إخابت

 70 ......................................... " انعُكبىث طىرة"  وانعشزٍَ انخاطع انهغش إخابت

 70 ......................................................... " انزوو طىرة"  انثالثٍُ انهغش إخابت

 70 .............................................. " نمًاٌ طىرة"  وانثالثٍُ انسادٌ انهغش إخابت

 70 .............................................. " انظدذة طىرة"  وانثالثٍُ انثاٍَ انهغش إخابت

 70 ........................................... " األزشاب طىرة"  وانثالثٍُ انثانث انهغش إخابت

 70 .................................................. " طبأ طىرة"  وانثالثٍُ ابعانز انهغش إخابت

 70 ............................................. " فاطز طىرة"  وانثالثٍُ انخايض انهغش إخابت

 70 ............................................... " َض طىرة"  وانثالثٍُ انظادص انهغش إخابت

 70 ........................................... " انصافاث طىرة"  وانثالثٍُ انظابع انهغش إخابت

 70 ................................................. " ص طىرة"  وانثالثٍُ انثايٍ انهغش إخابت

 72 .............................................. " انشيز طىرة"  وانثالثٍُ انخاطع انهغش إخابت

 72 ........................................................ " غافز طىرة"  األربعٍُ انهغش إخابت

 72 ........................................... " فصهج طىرة"  ربعٍُواأل انسادٌ انهغش إخابت

 72 ........................................... " انشىري طىرة"  واألربعٍُ انثاٍَ انهغش إخابت

 72 .......................................... " انشخزف طىرة"  واألربعٍُ انثانث انهغش إخابت

 72 ............................................ " انذخاٌ طىرة"  واألربعٍُ انزابع انهغش إخابت
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 72 .......................................... " انداثُت طىرة"  واألربعٍُ انخايض انهغش إخابت

 72 ........................................ " األزماف طىرة"  واألربعٍُ انظادص انهغش إخابت

 72 ............................................. " يسًذ طىرة"  واألربعٍُ انظابع انهغش إخابت

 72 .............................................. " انفخر طىرة"  واألربعٍُ انثايٍ غشانه إخابت

 72 ......................................... " انسدزاث طىرة"  واألربعٍُ انخاطع انهغش إخابت

 71 ............................................................ " ق طىرة"  انخًظٍُ انهغش إخابت

 71 ......................................... " انذارَاث طىرة"  وانخًظٍُ انسادٌ انهغش إخابت

 71 ............................................. " انطىر طىرة"  وانخًظٍُ انثاٍَ انهغش إخابت

 71 .............................................. " انُدى طىرة"  وانخًظٍُ انثانث انهغش إخابت

 71 .............................................. " انمًز طىرة"  وانخًظٍُ انزابع انهغش إخابت

 71 ......................................... " انززًٍ طىرة"  وانخًظٍُ انخايض انهغش إخابت

 71 .......................................... " انىالعت طىرة"  وانخًظٍُ انظادص انهغش إخابت

 71 ............................................. " انسذَذ طىرة"  وانخًظٍُ انظابع انهغش إخابت

 71 .......................................... " انًدادنت طىرة"  وانخًظٍُ انثايٍ انهغش إخابت

 71 ............................................ " انسشز طىرة"  وانخًظٍُ انخاطع انهغش إخابت

 71 ......................................................." انًًخسُت طىرة"  انظخٍُ انهغش إخابت

 71 .............................................." انصف طىرة"  وانظخٍُ انسادٌ انهغش إخابت

 71 ............................................... " اندًعت طىرة"  وانظخٍُ انثاٍَ انهغش إخابت

 71 ............................................ " انًُافمىٌ طىرة"  وانظخٍُ انثانث انهغش إخابت

 71 ............................................... " انخغابٍ طىرة"  وانظخٍُ انزابع انهغش إخابت

 71 ............................................ " انطالق طىرة"  وانظخٍُ انخايض انهغش إخابت

 71 ............................................ " انخسزَى طىرة"  وانظخٍُ انظادص انهغش إخابت

 71 ................................................ " انًهك طىرة"  وانظخٍُ انظابع انهغش إخابت

 71 .................................................. " انمهى طىرة"  وانظخٍُ انثايٍ انهغش إخابت
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 71 ................................................" انسالت طىرة"  وانظخٍُ انخاطع انهغش إخابت

 71 ..................................................... " انًعارج طىرة"  انظبعٍُ انهغش إخابت

 71 ............................................... " َىذ طىرة"  وانظبعٍُ انسادٌ انهغش إخابت

 75 ................................................ " اندٍ طىرة"  وانظبعٍُ انثاٍَ انهغش إخابت

 75 ............................................. " انًشيم طىرة"  وانظبعٍُ انثانث انهغش إخابت

 75 .............................................. " انًذثز طىرة"  وانظبعٍُ انزابع انهغش إخابت

 75 ............................................ " انمُايت طىرة"  وانظبعٍُ انخايض انهغش إخابت

 75 .......................................... " اإلَظاٌ طىرة"  وانظبعٍُ انظادص غشانه إخابت

 75 ......................................... " انًزطالث طىرة"  وانظبعٍُ انظابع انهغش إخابت

 75 ................................................. " انُبأ طىرة"  وانظبعٍُ انثايٍ انهغش إخابت

 75 .......................................... " انُاسعاث طىرة"  وانظبعٍُ انخاطع انهغش إخابت

 75 ......................................................... " عبض طىرة"  انثًاٍَُ انهغش إخابت

 75 ............................................ " انخكىَز طىرة"  وانثًاٍَُ انسادٌ انهغش إخابت

 75 ................................................... " االَفطار طىرة"  وانثًاٍَُ انثاٍَ انهغش

 76 ........................................... " انًطففٍُ طىرة"  وانثًاٍَُ انثانث نهغشا إخابت

 76 ........................................... " االَشماق طىرة"  وانثًاٍَُ انزابع انهغش إخابت

 76 ........................................... " انبزوج طىرة"  وانثًاٍَُ انخايض انهغش إخابت

 76 ..........................................." انطارق طىرة"  وانثًاٍَُ انظادص انهغش إخابت

 76 ............................................. " األعهً طىرة"  وانثًاٍَُ انظابع انهغش إخابت

 76 ............................................. " انغاشُت طىرة"  وانثًاٍَُ انثايٍ انهغش إخابت

 76 ............................................... " انفدز طىرة"  وانثًاٍَُ انخاطع انهغش إخابت

 76 .......................................................... " انبهذ طىرة"  انخظعٍُ انهغش إخابت

 76 ............................................ " انشًض طىرة"  وانخظعٍُ انسادٌ انهغش إخابت

 76 ................................................ " انهُم ىرةط"  وانخظعٍُ انثاٍَ انهغش إخابت
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 76 ............................................ " انضسً طىرة"  وانخظعٍُ انثانث انهغش إخابت

 77 .............................................." انشزذ طىرة"  وانخظعٍُ انزابع انهغش إخابت

 77 ............................................. " انخٍُ طىرة"  وانخظعٍُ انخايض انهغش إخابت

 77 ............................................. " انعهك طىرة"  وانخظعٍُ انظادص انهغش إخابت

 77 ............................................... " انمذر طىرة"  وانخظعٍُ انظابع انهغش إخابت

 77 ............................................... " انبُُت طىرة"  وانخظعٍُ انثايٍ انهغش إخابت

 77 ............................................. " انشنشنت طىرة"  وانخظعٍُ انخاطع انهغش إخابت

 77 ........................................................ " انعادَاث طىرة"  انًائت انهغش إخابت

 77 .............................................. " انمارعت طىرة"  وانًائت انسادٌ انهغش إخابت

 77 ................................................ " انخكاثز طىرة"  وانًائت انثاٍَ انهغش إخابت

 77 ................................................ " انعصز طىرة"  وانًائت انثانث انهغش إخابت

 71 ................................................ " انهًشة طىرة"  وانًائت انزابع انهغش إخابت

 71 ................................................ " انفُم طىرة"  وانًائت انخايض انهغش إخابت

 71 ............................................... " لزَش ىرةط"  وانًائت انظادص انهغش إخابت

 71 .............................................. " انًاعىٌ طىرة"  وانًائت انظابع انهغش إخابت

 71 ................................................ " انكىثز طىرة"  وانًائت انثايٍ انهغش إخابت

 71 ............................................. " انكافزوٌ طىرة"  وانًائت انخاطع انهغش إخابت

 71 ............................................... " انُصز طىرة"  وانًائت انعاشز انهغش إخابت

 71 ......................................... " انًظذ طىرة"  وانًائت عشز انسادٌ انهغش إخابت

 71 ...................................... " اإلخالص طىرة"  وانًائت عشز انثاٍَ انهغش إخابت

 71 ........................................... " انفهك طىرة"  وانًائت شزع انثانث انهغش إخابت

 79 .......................................... " انُاص طىرة"  وانًائت عشز انزابع انهغش إخابت
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