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  ق و ل

Word  ٌلقَو Say (imp)  ْقُل To say َقُولُ - قَالي 

He invented words َلقَوت That which says لٌقَآئ It was said  َيلق 

 

 51:30:1  
 كَذَٰلك قَالَ ربك إِنه هو الْحكيم الْعليم قَالُوا

12:96:10  
 أَلَم أَقُلْ لَكُم إِني أَعلَم من اللَّه ما لَا تعلَمونَ قَالَ

13:27:1  
 كَفَروا لَولَا أُنزِلَ علَيه آيةٌ من ربهالَّذين  ويقُولُ

17:104:1  
 من بعده لبنِي إِسرائيلَ اسكُنوا الْأَرض وقُلْنا

31:21:2  

لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما  قيلَ وإِذَا
 وجدنا علَيه آباَءنا

34:29:1  
 متٰى هٰذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقني ويقُولُونَ

17:40:10  
 عظيما قَولًا إِنكُم لَتقُولُونَ

18:19:6  
 منهم كَم لَبِثْتم قَائلٌ قَالَ

69:44:2  
لَولَ وقَوالْأَقَاوِيلِ ت ضعا بنلَيع 

  ك و ن

Place of being, space انٌكَم Be (imp)  كُن To be, become َكُونُ - كَاني 
 

 3:156:5  
 كَالَّذين كَفَروا تكُونوا يا أَيها الَّذين آمنوا لَا

4:1:26  
ا كَانَ إِنَّ اللَّهيبقر كُملَيع 

4:72:15  
إِذْ لَم لَيع اللَّه معأَن قَالَ قَد ا أَكُنهِيدش مهعم 

4:94:27  
ككَذَٰل متوا كُننيبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمقَب نم 

4:103:16  
 علَى الْمؤمنِني كتابا موقُوتا كَانت إِنَّ الصلَاةَ

15:98:4  
كبر دمبِح حبفَس كُنو يناجِدالس نم 

19:35:16  
 فَيكُونُ إِنما يقُولُ لَه كُنإِذَا قَضٰى أَمرا فَ

25:34:9  
رش كا أُولَٰئكَانبِيلًا ملُّ سأَضو 

11:93:4  
 إِني عاملٌ مكَانتكُم ويا قَومِ اعملُوا علَٰى
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  ا م ن

That which is safe  ٌآِمن Trustworthy    ٌاَِمين To be safe, feel safe ناَم -  ناْمي  
That which believes, gives 
safety 

نمؤم Belief    ٌاِيَمان To believe, have faith, give 
safety نآم – نمؤي 

That which believes (fm)  ٌُمْؤِمَنة Safety   ٌاَْمن Trust    اََمانَةٌ  -اََماَناٌت 
 

14:35:8  
 آمنا ا الْبلَدوإِذْ قَالَ إِبراهيم رب اجعلْ هٰذَ

2:283:11  
 بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَّذي اؤتمن أَمانته أَمن فَإِنْ

3:28:3  
ذختونَ لَا ينمؤالْم نِنيمؤالْم وند ناَء ميلأَو رِينالْكَاف 

3:86:7  
دعوا با كَفَرمقَو ي اللَّهدهي فكَي إِميانِهِم 

33:73:11  
نِنيمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو اتنمؤالْمو 

 4:58:6  
 إِلَٰى أَهلها الْأَمانات إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا

58:4:18  
كوا ذَٰلنمؤتل اللَّه وددح لْكتو هولسرو بِاللَّه 

7:68:7  
 أَمني م رِسالَات ربي وأَنا لَكُم ناصحأُبلِّغكُ

57:28:6  
قُوا اللَّهوا اتنآمو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمتؤي هولسبِر 

  ت ي ا

To bring  ىبِـ اَت Come (imp)  ئْتا To come  ىي- اَتأْتي  

That which comes, will come آت  Give (imp)  آت To give  ىي- آتتؤي  
 

2:25:25  
 بِه متشابِها وأُتوا قَالُوا هٰذَا الَّذي رزِقْنا من قَبلُ

2:85:16  
 أُسارٰى تفَادوهم وهو محرم علَيكُم يأْتوكُم وإِنْ

2:106:7  
 منها أَو مثْلهابِخيرٍ  نأْت ما ننسخ من آية أَو ننِسها

5:54:32  
لُ اللَّهفَض كذَٰل يهتؤي يملع عاسو اللَّهاُء وشي نم 

5:55:10  
 الزكَاةَ وهم راكعونَ ويؤتونَ الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ

5:57:13  
ينالَّذ نوا مالْكُفَّ أُوتو كُملقَب نم ابتاَءالْكيلأَو ار 

6:20:2  
ينالَّذ ماهنيآت ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم هرِفُونعي ابتالْك 

16:90:6  
انسالْإِحلِ ودبِالْع رأْمي اِء إِنَّ اللَّهإِيتٰى وبي الْقُرذ 

11:76:11  
مهإِنو كبر راَء أَمج قَد يهِمذَ آتعوددرم رغَي اب 

15:85:11  
 فَاصفَحِ الصفْح الْجميلَ لَآتيةٌ وإِنَّ الساعةَ
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  ج ع ل

Make, place (imp) ْلعجا That which makes, places ٌلاعج To make, place, create   َلعلُ-جعجي  
 

56:82:1  
 ونَرِزقَكُم أَنكُم تكَذِّب وتجعلُونَ

57:7:6  
 مستخلَفني فيه جعلَكُم وأَنفقُوا مما

57:26:5  
 في ذُريتهِما النبوةَ والْكتاب وجعلْنا

26:84:1  
 لي لسانَ صدقٍ في الْآخرِين واجعلْ

26:85:1  
 من ورثَة جنة النعيمِ واجعلْنِي

15:96:2  
 مع اللَّه إِلَٰها آخر فَسوف يعلَمونَ يجعلُونَ لَّذينا

16:56:1  
 لما لَا يعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهم ويجعلُونَ

2:124:9  
 للناسِ إِماما جاعلُك قَالَ إِني

18:8:2  
 زاما علَيها صعيدا جر لَجاعلُونَ وإِنا

  ر ا ي

To show off  آياُء-رري  To show   ىرِي-اَري  To see   اَىى-رري  
Sight, vote, 
opinion  

أْىر  Dream  ايْؤر  Show off رِئَآٌء  
 

5:52:1  
 الَّذين في قُلُوبِهِم مرض يسارِعونَ فيهِم فَترى

6:6:2  
ا أَلَموري لَكْنأَه كَمنقَر نم هِملقَب نا م 

7:143:14  
قَالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بانِي قَالَ ررت 

12:4:13  
مهتأَير يناجِدي سل 

53:18:2  
أَٰى لَقَدٰى ررالْكُب هبر اتآي نم 

4:142:13  
  قَليلًاالناس ولَا يذْكُرونَ اللَّه إِلَّا يراُءونَ

20:23:1  
كرِينى لرا الْكُبناتآي نم 

20:56:2  
لَقَدو اهنيٰى أَرأَبو ا فَكَذَّبا كُلَّهناتآي 

11:27:20  
يادا بلُناذأَر مه ينإِلَّا الَّذ كعبات اكرا نمأْيِ والر 

17:60:10  
 تي أَريناك إِلَّا فتنةً للناسِالَّ الرؤيا وما جعلْنا

4:38:4  
مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذاسِ رِئَاَء والن 
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  ل م ع

He who knows   ٌَعالِم Know (imp)  لَمعا To know  ملع - لَمعي 

Universes, worlds نيالَمع He who knows 
best 

لَمأَع   To teach  َّلعم – لِّمعي 
That which is 
known  

 He who knows  معلُومٍ
very well 

�مٌ   َعِليمٌ  He who knows all  َعلا
 

 السحر فَلَسوف تعلَمونَ علَّمكُم إِنه لَكَبِريكُم الَّذي  26:49:11

4:63:3  ينالَّذ كأُولَٰئ لَمعي قُلُوبِهِ يا فم اللَّهمهنع رِضفَأَع م 

2:235:14  ملا عرس نوهداعولَا ت نلَٰكو نهونذْكُرتس كُمأَن اللَّه 

12:34:10  يعمالس وه هإِن نهدكَي هنع فرفَص يملالْع 

3:36:9  اللَّهثَٰى وا أُنهتعضي وإِن بر لَ قَالَتأَعم تعضا وبِم 

3:167:15  قَالُوا لَو لَمعن اكُمنعبالًا لَاتتق 

2:140:15  متقُلْ أَأَن لَمأَع  أَمِ اللَّه 

 اللَّه بِدينِكُم  أَتعلِّمونَ قُلْ  49:16:2

 ما تقُولُونَ تعلَموا لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارٰى حتٰى  4:43:10

2:233:59  قُوا اللَّهاتوا ولَماعو ريصلُونَ بمعا تبِم أَنَّ اللَّه 

12:19:14  اللَّهةً واعبِض وهرأَسو يمللُونَ عمعا يبِم 

4:113:28  

 ا لَمم كلَّمعةَ وكْمالْحو ابتالْك كلَيع لَ اللَّهزأَنو
 تعلَم نتكُ

27:16:7  

اسا النها أَيقَالَ يا ونلِّمكُلِّ  ع نا مينأُوترِ والطَّي قطنم
 شيٍء

 للْعالَمني وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً  21:107:5

15:4:8  ابتا كلَهإِلَّا و ةيقَر نا ملَكْنا أَهمو لُومعم 

  ج ي أ

To bring  اَءجِيُء-اَجي  To bring اَء بِـج To come  اَءجِيُء-جي  
 

50:21:1 اَءتجو هِيدشو قائا سهعفْسٍ مكُلُّ ن 

 حيوك بِما لَم يحيك بِه اللَّه جاُءوك وإِذَا 58:8:19

 نصر اللَّه والْفَتح جاَء إِذَا 110:1:2

89:23:1 

جِيَءو  ٰى لَهأَنانُ وسالْإِن ذَكَّرتي ذئموي منهبِج ذئموي
 الذِّكْرٰى
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43:63:7 

قَالَ قَد كُمي  جِئْتالَّذ ضعب لَكُم نيأُبلو ةكْمبِالْح
يهفُونَ فلتخت 

43:78:2 لَقَد اكُمجِئْن كُمأَكْثَر نلَٰكو قونَبِالْحكَارِه قلْحل  

30:58:11 

نلَئو مهإِلَّا  جِئْت متوا إِنْ أَنكَفَر ينالَّذ قُولَنلَي ةبِآي
 مبطلُونَ

 نودي أَنْ بورِك من في النارِ ومن حولَها جاَءها فَلَما 27:8:2

  قَالُوا هٰذَا سحر مبِنيآياتنا مبصرةً جاَءتهم فَلَما 27:13:2

17:104:12 ةرالْآخ دعاَء وا فَإِذَا جيفًا جِئْنلَف بِكُم 

19:23:1 

الْمخاض إِلَٰى جِذْعِ النخلَة قَالَت يا لَيتنِي  فَأَجاَءها
 مت قَبلَ هٰذَا

  ع م ل
That which 
works, does 

  يعملُ-عملَ  To work, do  أَعمالٌ-عملٌ  Work, deed   عاملُونَ-  عاملٍ
 

98:7:4 

الصالحات أُولَٰئك هم خير  وعملُوا إِنَّ الَّذين آمنوا
ةرِيالْب 

99:7:2 نلْ فَممعي هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرم 

 الحات وتواصوا بِالْحقالص وعملُوا إِلَّا الَّذين آمنوا 103:3:4

 بصري تعملُونَ فَمنكُم كَافر ومنكُم مؤمن واللَّه بِما 64:2:10

 عملْتم قُلْ بلَٰى وربي لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما 64:7:14

 بصري نَتعملُو اعملُوا ما شئْتم إِنه بِما 41:40:25

35:37:6 

صالحا غَير  نعملْ وهم يصطَرِخونَ فيها ربنا أَخرِجنا
 نعملُ الَّذي كُنا

 أَيديهِم أَفَلَا يشكُرونَ عملَته ليأْكُلُوا من ثَمرِه وما 36:35:5

34:11:2 لْ أَنماع ري السف رقَدو اتابِغسد 
 يعملُونَ ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا 29:7:12

49:14:22 نم كُمتللَا ي ولَهسرو وا اللَّهيعطإِنْ تو كُمالمئًا أَعيش 

52:21:12 نم ماهنا أَلَتمو مهتيذُر ا بِهِمقْنأَلْح هِملمٍء عيش نم 

 فَرآه حسنا عمله أَفَمن زين لَه سوُء 35:8:5

 صالحا عملًا إِلَّا من تاب وآمن وعملَ 25:70:6
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 ولَكُم أَعمالُكُم أَعمالُنا ولَنا 2:139:9

 منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَٰى عاملٍ أَني لَا أُضيع عملَ 3:195:8

 عاملُونَ ولَهم أَعمالٌ من دون ذَٰلك هم لَها 23:63:14

29:58:17 

رأَج ما نِعيهف يندالخ ارها الْأَنهتحت نرِي مجت 
نيلامالْع 

  ك ف ر

Ungrateful  كَفَّار Disbelief, 
ungratefulness 

كُفْر To disbelieve, be ungrateful  كْ-كَفَري فُر 

Ungratefulness  كُفُور Very ungrateful كَفُور To cover, erase  كَفَّر-كَفِّري  

Ungratefulness  ٌانكُفْر  Expiation   ٌةكَفَّٰر  Disbeliever, ungrateful ركَاف 
 

 بِما وراَءه ويكْفُرونَ قَالُوا نؤمن بِما أُنزِلَ علَينا  2:91:13

 بِها إِلَّا الْفَاسقُونَ يكْفُر وما  2:99:7

 سلَيمانُ ولَٰكن الشياطني كَفَروا كَفَر وما  2:102:9

5:12:28  

عنكُم سيئَاتكُم ولَأُدخلَنكُم جنات تجرِي  لَأُكَفِّرنّ
ارها الْأَنهتحت نم 

 عنكُم سيئَاتكُم ويكَفِّر ا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناإِنْ تتقُو  8:29:10

2:41:10  

 وآمنوا بِما أَنزلْت مصدقًا لما معكُم ولَا تكُونوا أَولَ
 بِه كَافرٍ

2:161:6  

مهوا واتموا وكَفَر ينإِنَّ الَّذ كُفَّار  هِملَيع كةُ أُولَٰئنلَع
اللَّه 

2:217:45  

وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم ددتري نمو ركَاف  كفَأُولَٰئ
بِطَتح  

39:3:33  بكَاذ وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كَفَّار 

5:45:21  وفَه بِه قدصت نفَم اصصق وحرالْجةٌ وكَفَّار لَه 

2:217:15  بِيلِ اللَّهس نع دصكُفْر وامِ ورالْح جِدسالْمو بِه 

21:94:8  

 كُفْرانَ فَمن يعملْ من الصالحات وهو مؤمن فَلَا
يِهعسل 

 كُفُورا فَأَبٰى أَكْثَر الناسِ إِلَّا  17:89:14

 كَفُور  بِما قَدمت أَيديهِم فَإِنَّ الْإِنسانَوإِنْ تصبهم سيئَةٌ  42:48:27
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  أ خ ذ

To take, choose َذختذُ-اختي To hold 
responsible 

  يأْخذُ-اَخذَ To hold, seize يؤاخذُ-آخذَ

Taking, choosing  ٌاذخٱت That which 
takes, chooses 

 أَخذٌ Holding, seizing متخذٌ
 

 عذَاب قَرِيب فَيأْخذَكُم ولَا تمسوها بِسوٍء  11:64:15

11:67:1  

الَّذين ظَلَموا الصيحةُ فَأَصبحوا في ديارِهم  وأَخذَ
نيماثج 

11:94:11  

ذَتأَخو  مارِهيي دوا فحبةُ فَأَصحيوا الصظَلَم ينالَّذ
نيماثج 

 الْقُرٰى وهي ظَالمةٌ أَخذَ وكَذَٰلك أَخذُ ربك إِذَا  11:102:5

5:89:8  نلَٰكو ذُكُماخؤانَ يمالْأَي متقَّدا عبِم 

16:61:2  لَوذُ واخؤي ةابد نا مهلَيع كرا تم هِمبِظُلْم اسالن اللَّه 

 الْكَافرِين أَولياَء تتخذُوا لَّذين آمنوا لَايا أَيها ا  4:144:5

 بين ذَٰلك سبِيلًا يتخذُوا ويرِيدونَ أَنْ  4:150:19

4:153:24  ذُوا ثُمخات اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نلَ مجالْع 

 الْيهود والنصارٰى واتتخذُ يا أَيها الَّذين آمنوا لَا  5:51:5

 الَّذين اتخذُوا دينكُم هزوا ولَعبا تتخذُوا لَا  5:57:5

5:57:7  ينذُوا الَّذختذُوا لَا تخا اتبلَعا ووزه كُميند 

4:161:1  مهذأَخالَ ال ووأَم هِمأَكْلو هنوا عهن قَدا وباسِالرن 

11:56:12  وإِلَّا ه ةابد نا مذٌ ما آخهتياصبِن 

 أَخدان متخذي محصنِني غَير مسافحني ولَا  5:5:31

  ش ي أ

Things  اَءيأَش  Thing    ٌءيش To want  اَءاُء-ششي  
 

76:29:5 نةٌ فَمرذْكت هذٰاَء إِنَّ هش خبِيلًااتس هبذَ إِلَٰى ر 
 إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه تشاُءونَ وما 76:30:2
 فيها ولَدينا مزِيد يشاُءونَ لَهم ما 50:35:3

53:26:17 نمل أْذَنَ اللَّهأَنْ ي دعب ناُء إِلَّا مشٰى يضريو 
56:65:2 اُء لَوشطَ نح اهلْنعونَلَجفَكَّهت ما فَظَلْتام 
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 إِنه بِما تعملُونَ بصري شئْتم اعملُوا ما 41:40:22
 بدلْنا أَمثَالَهم تبديلًا شئْنا وإِذَا 76:28:6
3:26:8 نم لْكي الْمتؤت لْكالْم كالم ماُء قُلِ اللَّهشت 

3:26:12 الْم زِعنتونمم اُء لْكشت 
3:26:15 نم زعتاُء وشت 
3:26:18 نلُّ مذتاُء وشت يرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع كإِن ريالْخ كدبِي 
3:27:19 نم قزرتاُء وشابٍ تسرِ حيبِغ 

 قَدير شيٍء كُلِّقُلْ هو من عند أَنفُِسكُم إِنَّ اللَّه علَٰى  3:165:19
3:177:9 وا اللَّهرضي لَن انبِالْإِمي ا الْكُفْرورتاش ينئًا إِنَّ الَّذيش 
5:101:7 نأَلُوا عسوا لَا تنآم ينا الَّذها أَياَء ييأَش  لَكُم دبإِنْ ت

كُمؤست 

  ن ز ل
That which sends 
down, reveals  

 ,To come down لٌمنزِ
send down 

 ,To come down يتنزلُ-تنزلَ
descend 

  ينزِلُ-نزلَ 
That which is sent 
down, revealed  

 ,To send down نزلٌ   Offering منزلٌ
reveal 

  ينزلُ-نزلَ 
That which sends 
down, reveals  

 ,To send down يلٌتنزِ   Revelation منزلٌ
reveal 

   ينزِلُ-اَنزلَ 
 

17:105:4  قبِالْحو اهلْنزأَن قبِالْحلَ وزن 

 بِه الروح الْأَمني نزلَ  26:193:1

 الْكتاب وهو يتولَّى الصالحني نزلَ إِنَّ وليي اللَّه الَّذي  7:196:5

8:11:6  زنيلُو بِه كُمرطَهياًء لاِء ممالس نم كُملَيع 

9:64:4  

علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في  تنزلَ يحذَر الْمنافقُونَ أَنْ
قُلُوبِهِم 

 أَنزلْنا فَآمنوا بِاللَّه ورسوله والنورِ الَّذي  64:8:6

65:5:4  أَم كذَٰلاللَّه ر لَهزأَن كُمإِلَي 

 إِلَّا بِأَمرِ ربك نتنزلُ وما  19:64:2

 بِه الشياطني تنزلَت وما  26:210:2

3:198:13  

من عند  نزلًا تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها
اللَّه 

 نزلًا  جهنم للْكَافرِينإِنا أَعتدنا  18:102:14
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 من رب الْعالَمني تنزِيلٌ  69:43:1

 تنزِيلًا إِنا نحن نزلْنا علَيك الْقُرآنَ  76:23:6

  ك ذ ب
That which is 
denied 

كْذُوبم Liar  بكَاذ To lie  كَذَب-بكْذي 

Denial   بيكْذت Denier   ِّكَذمب To deny, accuse 
of lying 

 كَذَّب-كَذِّبي  

Denial   ذَّابك Lie   بكَذ Liar  كَذَّاب  
 

 تكْذبونَ وما أَنزلَ الرحمٰن من شيٍء إِنْ أَنتم إِلَّا  36:15:15

39:32:4  

نمم أَظْلَم نفَم كَذَب دبِالص كَذَّبو لَى اللَّهقِ إِذْ ع
اَءهج 

40:28:39  رِفسم وه ني مدهلَا ي إِنَّ اللَّه كَذَّاب 

3:75:34  لَى اللَّهقُولُونَ عيو بونَ الْكَذلَمعي مهو 

27:27:7  نم تكُن أَم قْتدأَص ظُرننقَالَ س بِنيالْكَاذ 

3:137:13  

ضِ فَاني الْأَروا فةُفَِسريباقكَانَ ع فوا كَيظُر 
كَذِّبِنيالْم 

 كذَّابا وكَذَّبوا بِآياتنا  78:28:3

  خ ل ق

Creature   لُوقخم Creator  قالخ To create, make  لَقخ-لُقخي  

Share   لَاقخ  Creator  لَّاقالْخ  Moral character   ٍلُقخ  
 

11:7:3 الَّذ وهيو لَقامٍ خأَي ةتي سف ضالْأَرو اتاومالس 
11:119:6 كذَٰللو كبر محر نإِلَّا م ملَقَهخ 
كَخلْقه فَتشابه الْخلْق  خلَقُوا أَم جعلُوا للَّه شركَاَء 13:16:33

هِملَيع 
 من طنيٍ وخلَقْته ي من نارٍقَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِ 7:12:15
 أَولَ مرة خلَقْناكُم ولَقَد جِئْتمونا فُرادٰى كَما 6:94:5

 من الطِّنيِ كَهيئَة الطَّيرِ بِإِذْنِي تخلُق وإِذْ 5:110:28
4:28:6 كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه رِيدي قلخو انُ ضسيفًاالْإِنع 

5:17:35 لُقخي يرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع اللَّهاُء وشا يم 
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 شيئًا وهم يخلَقُونَ يخلُق أَيشرِكُونَ ما لَا 7:191:4
15:86:4 وه كبإِنَّ ر لَّاقالْخ يملالْع 
 لَهم في الْآخرة خلَاق أُولَٰئك لَا 3:77:11
7:54:27 أَلَا لَه لْقالْخ نيالَمالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو 
 ثُم هدٰى خلْقَه قَالَ ربنا الَّذي أَعطَٰى كُلَّ شيٍء 20:50:7

13:16:40 قُلِ اللَّه قالخ ارالْقَه داحالْو وهٍء ويكُلِّ ش 
 ظيمٍع خلُقٍ وإِنك لَعلَٰى 68:4:3

  ه د ي

Guide  ىده Guide  اده To guide  ىدي-هدهي  

Sacrificial animal  يده Those who found 
the right way 

ونَمدته To find the right 
way, be guided 

 يهتدي-اهتدى
 

 من أَضلَّ اللَّه تهدوا أَترِيدونَ أَنْ  4:88:12

 سبِيلًا ليهديهم لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولَا  4:137:19

32:3:18  ملَّهلَع كلقَب نيرٍ مذن نم ماها أَتا ممقَو رذنتونَ لدتهي 

34:50:9  إِنو تيدتي اهبر ي إِلَيوحا يفَبِم 

2:272:3  كلَيع سلَي اهدهاُء مشي ني مدهي اللَّه نلَٰكو 

 محلَّه الْهدي ولَا تحلقُوا رُءوسكُم حتٰى يبلُغَ 2:196:16

 هاد إِنما أَنت منذر ولكُلِّ قَومٍ  13:7:15

 تدينمه قَد خِسر الَّذين كَذَّبوا بِلقَاِء اللَّه وما كَانوا  10:45:20

  و ق ي

Protector   ٍاقو Protect, save 
(imp) 

  يقي-وقَى  To protect, save قِ
Guarding, 
righteous 

  يتقي-اتقَى To guard اتقِ Guard (imp) متقٍ
Guarding, 
protection 

 ,Guarding  متقنيThose who guard    تقْوى
righteous 

يقت  
 
 

 عذَاب السمومِ ووقَانا فَمن اللَّه علَينا  52:27:4

59:9:26  نمو وقونَ يحفْلالْم مه كفَأُولَٰئ فِْسهن حش 

 اللَّه واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقني واتقُوا 2:194:16

6:69:4  ينلَى الَّذا عمقُونَ وتي ح نٍءميش نم ابِهِمس 

2:197:26  ادالز ريوا فَإِنَّ خدوزتٰى وقْوالت 
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 تقيا تلْك الْجنةُ الَّتي نورِثُ من عبادنا من كَانَ  19:63:9

 واقٍ ما لَك من اللَّه من ولي ولَا  13:37:19

  د ع و

Call, invitation ٌةوعد Call, prayer اٌءعد To call, pray  اعو-دعدي  

Caller, inviter ىاعد Prayer   ٰىوعد To want, claim  ٰعيدي-اعدي  
 

 إِلَيه تدعوهم كَبر علَى الْمشرِكني ما  42:13:28

42:15:2  كذَٰلفَل عفَاد لَا تو ترا أُمكَم مقتاسوماَءهوأَه بِعت 

 يدعونَ لَهم فيها فَاكهةٌ ولَهم ما  36:57:6

 الْكَافرِين إِلَّا في ضلَالٍ دعاُء وما  13:14:23

10:10:1  ماهوعد لَاما سيهف مهتيحتو ماللَّه كانحبا سيهف 

30:25:11  اكُمعإِذَا د ثُم ةًدوونَ عجرخت متضِ إِذَا أَنالْأَر نم 

 إِلَى اللَّه بِإِذْنِه وسراجا منِريا وداعيا  33:46:1

  ت ب ع

To follow  عبتا-بِعتي   To follow عباَت-بِؤتي  To follow  بِعت-عبتي  

Two consecutive ِنيابِعتتم Following  ٱاعبت Those who are 
followed 

 متبعونَ
 

3:73:5 نموا إِلَّا لنمؤلَا تو بِعت كُميند 

7:18:7  نلَم كبِعت نيعمأَج كُمنم منهلَأَنَّ جلَأَم مهنم 

10:90:5  مهعبا فَأَتودعا ويغب هودنجنُ ووعرف 

 في هٰذه الدنيا لَعنةً ويوم الْقيامة وأُتبِعوا  11:60:1

3:31:6  ونَ اللَّهبحت متونِي قُلْ إِنْ كُنبِعفَات اللَّه كُمبِبحي 

3:53:5  

لْتزا أَنا بِمنا آمنبا رنعباتو  عا منبولَ فَاكْتسالر
ينداهالش 

2:145:13  تا أَنمابِعٍ وبِت مهلَتبق 

 توبةً من اللَّه متتابِعينِ فَمن لَم يجِد فَصيام شهرينِ  4:92:53

 بِالْمعروف فَاتباع فَمن عفي لَه من أَخيه شيٌء  2:178:21

44:23:5  كُملًا إِني لَيادبرِ بِعونَ فَأَسعبتم 
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  خ ر ج

Exit   وجرخ  That which 
exits  

ارِجخ To come out, exit  جرخ-جرخي  

Driving out اجرإِخ That which 
brings out  

رِجخم To remove, bring 
forth, drive out 

 جراَخ-رِجخي  

Payment   جرخ That which is 
brought out  

رخمج To want to bring out  جرختسا-رِجختسي   
 

28:79:1  جرفَخ هتي زِينف هملَٰى قَوع 

30:25:16  متضِ إِذَا أَنالْأَر نةً موعد اكُمعإِذَا د ونَ ثُمجرخت 

2:267:10  

لَكُم من  ناأَخرج أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم ومما
 الْأَرضِ

3:27:13  

رِجخترِ  وياُء بِغشت نم قزرتو يالْح نم تيالْم
 حسابٍ

 منه حلْيةً تلْبسونها وتستخرِجوا  16:14:9

18:94:13  

لُ لَكعجلْ نا فَهجرخ  مهنيبا وننيلَ بعجلَٰى أَنْ تع
 سدا

9:83:8  وكأْذَنتوجِ فَاسرلْخا لدأَب يعوا مجرخت فَقُلْ لَن 

6:122:17  سلَي اتي الظُّلُمف ثَلُهم نارِجٍ كَما بِخهنم 

71:18:5 كُمرِجخيا ويهف كُميدعي ا ثُماجرإِخ 

9:64:15 زِئُوا إِنَّ اللَّههتقُلِ اس مرِجونَ خذَرحا تم 

17:80:7 

 مخرج  وأَخرِجنِي وقُلْ رب أَدخلْنِي مدخلَ صدقٍ
 صدقٍ

  ذ ك ر
Reminder, 
admonition 

 ,Reminder  ذكْرٰى
admonition 

كْرذ To remember, 
mention 

 ذَكَر-ذْكُري  

Male  ذَكَر Reminder, 
admonition 

  يذَكِّر-ذَكَّرTo remind   تذْكرةٌ
That which receives 
admonition 

مركد To remember, 
mention 

كَردا To take 
admonition 

 ذَكَّرت-ذَكَّرتي   
 

 يذْكُرونَ وإِذَا ذُكِّروا لَا  37:13:4

  ذَا الْأَيدعبدنا داوود واذْكُر اصبِر علَٰى ما يقُولُونَ  38:17:5

 إِحداهما الْأُخرٰى فَتذَكِّر أَنْ تضلَّ إِحداهما  2:282:69

5:13:15  

 ذُكِّروا مما يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه ونسوا حظا

بِه 
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 تتذَكَّرونَ وسع ربي كُلَّ شيٍء علْما أَفَلَا  6:80:25

 يذَّكَّرونَ قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ  6:126:9

3:36:13 سلَيو ثَٰى الذَّكَركَالْأُن 

 لقَومٍ يؤمنونَ وذكْرٰى إِنَّ في ذَٰلك لَرحمةً  29:51:13

13:28:5  مهقُلُوب نئطْمتوا ونآم ينكْرِ الَّذبِذ اللَّه 

74:49:4  ما لَهنِفَمع  ةرذْكالت نيرِضعم 

54:17:7  نلْ ملذِّكْرِ فَهآنَ لا الْقُرنرسي لَقَدرٍ وكدم 

  ر و د

Little   اديور  To want, desire اردو -ارِدوي  To want, desire, decree  اداَر-رِيدي  
 

 ئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونُشي أَراد إِنما أَمره إِذَا 36:82:4

37:86:5 ونَ اللَّهةً دهفْكًا آلونَ أَئرِيدت 

 بِه كَيدا فَجعلْناهم الْأَسفَلني فَأَرادوا 37:98:1

 يراد أَن امشوا واصبِروا علَٰى آلهتكُم إِنَّ هٰذَا لَشيٌء 38:6:12

 حرثَ الْآخرة نزِد لَه في حرثه يرِيد من كَانَ 42:20:3

33:28:7 نتنَ إِنْ كُنرِدت كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الديالْح 

20:63:5 انرِيدا يمرِهبِِسح كُمضأَر نم اكُمرِجخأَنْ ي 

  للَّه علَيكُم سلْطَانا مبِيناأَنْ تجعلُوا أَترِيدونَ 4:144:11

 أَنْ نأْكُلَ منها وتطْمئن قُلُوبنا نرِيد قَالُوا 5:113:2

 عن نفِْسه وإِنه لَمن الصادقني راودته أَنا 12:51:24

 عنه أَباه وإِنا لَفَاعلُونَ سنراوِد قَالُوا 12:61:2

54:37:2 لَقَدو وهداور مهنيا أَعنسفَطَم هفيض نع 

86:17:4 مهِلْهأَم رِينلِ الْكَافها فَمديور 

  ق ت ل

War   ٌالتق  To fight َلتقْتلُ-اتقْتي To kill  َللُ-قَتقْتي  

Killing   ٌلقَت To fight  َللُ-قَاتقَاتي  To kill, massacre  ُللُ-قَتقَتي  
 

9:5:5  

مرالْح رهالْأَش لَخسلُوا فَإِذَا انثُ  فَاقْتيح نيرِكشالْم
موهمتدجو 
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9:111:15  بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتلُونَ يقْتلُونَ فَيقْتيو 

 كُمأَبناَءكُم ويستحيونَ نِساَء يقَتلُونَ  7:141:9

 تقْتيلًا وقُتلُوا ملْعونِني أَينما ثُقفُوا أُخذُوا  33:61:5

 أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ فَقَاتلُوا  9:12:10

9:13:2  

 قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ تقَاتلُونَ أَلَا
 الرسولِ

 يقْتتلَان فَوجد فيها رجلَينِ  28:15:11

 الْقتالِ يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمنِني علَى  8:65:6

5:30:4  

هفْسن لَه تعلَ فَطَوقَت  نم حبفَأَص لَهفَقَت يهأَخ
رِيناسالْخ 

  ر س ل

Message  ٌالَةرِس  Messenger, prophet ٌولسر To send  َلسلُ-اَرسري  

Messages َاالرِست That which sends  ٌلسرم That which is sent  لٌمسر 
 

27:63:8  
نملُ وسري هتمحر يدي نيا برشب احيالر 

28:34:7  
لْهسقُنِي فَأَردصًءا يرِد يعم 

25:56:2  
 إِلَّا مبشرا ونذيرا أَرسلْناك وما

7:93:7  
كُمتلَغأَب لَقَد الَاترِس لَكُم تحصني وبر 

5:67:14  
تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو هالَترِس 

5:75:6  

له قَد خلَت من قَب رسولٌ ما الْمِسيح ابن مريم إِلَّا
 الرسلُ

35:2:13  
 لَه من بعده مرسلَ وما يمِسك فَلَا

36:52:12  
قدصو نٰمحالر دعا وذَا مٰلُونَ هسرالْم 

37:37:5  
قدصو قاَء بِالْحلْ جب نيلسرالْم 

  ع ب د

To enslave دبع  Worshipper ابِدع To worship ع دب-دبعي  

Worship  ةادبع  Worshippers َونابِدالْع  Worshipper, servant  دبع -ادبع  
 

1:5:2 
اكإِي دبعن نيعتسن اكإِيو 
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2:21:3 

اسا النها أَيوا يدباع  نم ينالَّذو لَقَكُمي خالَّذ كُمبر
كُملقَب 

2:83:7 
 إِلَّا اللَّه تعبدونَ وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا

9:31:14 
 إِلَٰها واحدا ليعبدوا وما أُمروا إِلَّا

10:18:1 
 من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويعبدونَ

10:104:18 
نلَٰكو دبأَع اللَّهفَّاكُموتي يالَّذ  

11:2:2 
 إِلَّا اللَّه إِننِي لَكُم منه نذير وبشري تعبدوا أَلَّا

11:109:9 
 إِلَّا كَما يعبد آباؤهم من قَبلُ يعبدونَ ما

17:23:4 
 إِحساناإِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ  تعبدوا وقَضٰى ربك أَلَّا

51:56:6 
 ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا

43:45:13 
 يعبدونَ أَجعلْنا من دون الرحمٰنِ آلهةً

26:22:6 
 بنِي إِسرائيلَ عبدت وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي أَنْ

18:110:22 
لًا صملْ عمعفَلْيرِكشلَا يا وحال ةادبا بِعدأَح هبر 

19:65:8 
طَبِراصو هدبفَاع هتادبعل 

2:221:18 
دبلَعو كُمبجأَع لَوو رِكشم نم ريخ نمؤم 

3:15:24 
ريصب اللَّهو اللَّه نانٌ مورِضةٌ ورطَهم اجوأَزو ادببِالْع 

9:112:2 
 الْحامدونَ السائحونَ الْعابِدونَ التائبونَ

21:53:5 
 عابِدين قَالُوا وجدنا آباَءنا لَها

  ض ل ل

To make deviate  َّللُّ-اَضضي   That which goes 
astray 

  ,To deviate   الضالُّونَ- ضالٌّ
go astray 

  يضلُّ-ضلَّ 

More in error ُّلأَض  That which 
makes go astray 

  ,Deviation مضلٌّ
error  

   ضلَالٍ-ضلَالٌ 
 

33:36:22 
فَقَد ولَهسرو صِ اللَّهعي نملَّ وا ضبِينلَالًا مض 

34:50:3 
 فَإِنما أَضلُّ علَٰى نفِْسي ضلَلْت قُلْ إِنْ

34:50:5 
 علَٰى نفِْسي أَضلُّ إِنماقُلْ إِنْ ضلَلْت فَ

20:52:8 

ربي ولَا  يضلُّ قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لَا
 ينسى

4:44:13 
 السبِيلَ تضلُّوا يشترونَ الضلَالَةَ ويرِيدونَ أَنْ

9:37:6 
 ذين كَفَروابِه الَّ يضلُّ إِنما النِسيُء زِيادةٌ في الْكُفْرِ
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38:26:20 
ينلُّونَ إِنَّ الَّذضي يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهس نع 

2:26:29 
 بِه كَثريا ويهدي بِه كَثريا يضلُّ

2:26:36 
 بِه إِلَّا الْفَاسقني يضلُّ وما

3:69:7 
ابِ لَوتلِ الْكأَه نفَةٌ مطَائ تدو كُملُّونضي 

3:69:9 
 إِلَّا أَنفُسهم وما يشعرونَ يضلُّونَ وما

7:38:29 
 فَآتهِم عذَابا ضعفًا من النارِ أَضلُّونا ربنا هٰؤلَاِء

7:155:27 

كتنتإِلَّا ف يلُّ إِنْ هضت  ني مدهتاُء وشت نا مبِه
 تشاُء

36:62:2 
لَقَدلَّ ولُونَ أَضقعوا تكُونت ا أَفَلَمريا كَثجِبِل كُمنم 

38:26:14 
 عن سبِيلِ اللَّه فَيضلَّك ولَا تتبِعِ الْهوٰى

7:179:27 
ملْ هامِ بعكَالْأَن كلُّ أُولَٰئلُونَ أَضافالْغ مه كأُولَٰئ 

17:72:10 

هٰذه أَعمٰى فَهو في الْآخرة أَعمٰى ومن كَانَ في 
 وأَضلُّ سبِيلًا

13:14:27 
 ضلَالٍ وما دعاُء الْكَافرِين إِلَّا في

14:3:15 
 بعيد ضلَالٍ ويبغونها عوجا أُولَٰئك في

7:30:6 
هِملَيع قفَرِيقًا حٰى ودلَالَةُ فَرِيقًا هالض 

37:69:4 
ماَءها آبأَلْفَو مهإِن الِّنيض 

56:51:4 
 الْمكَذِّبونَ الضالُّونَ ثُم إِنكُم أَيها

28:15:37 
ودع هإِن طَانيلِ الشمع نذَا مٰلٌّ قَالَ هضم بِنيم 

  ط و ع

Obedience   ةطَاع To volunteer عطَوت To obey  اَطَاع- يعطي 

Willingly   عاًطَو To call, persuade عطَو To be able  طَاعتسا-يعطتسي  
 

8:46:1  
 اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وأَطيعوا

9:71:15  
 اللَّه ورسولَه أُولَٰئك سيرحمهم اللَّه ويطيعونَ

2:184:21  
فَمن عطَوت لَه ريخ وا فَهريخ 

21:40:6  
 يستطيعونَ بلْ تأْتيهِم بغتةً فَتبهتهم فَلَا

51:45:2  
 من قيامٍ وما كَانوا منتصرِين استطَاعوا فَما

24:53:11  
 بِما تعملُونَمعروفَةٌ إِنَّ اللَّه خبِري  طَاعةٌ قُلْ لَا تقِْسموا
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9:53:3  
 أَو كَرها لَن يتقَبلَ منكُم طَوعا قُلْ أَنفقُوا

  و ل ي
Protector, lord, 
friend 

ىلو Closer  لَٰىأَو To turn  لَّىلِّي-ووي  

Protection   ٌةالَيو Protector, 
lord, friend 

 ,To turn مولَٰى
befriend 

  يتولَّى-تولَّى 
 

3:175:5  
فوخطَانُ ييالش كُما ذَٰلمإِن اَءهيلأَو 

22:78:42  
مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعلَٰى ووالْم ريصالن منِعو 

4:135:21  
ا فَاللَّهريفَق ا أَوغَنِي كُنلَٰى إِنْ يا أَوبِهِم 

2:150:12  
متا كُنثُ ميحلُّوا وفَو هطْرش كُموهجو 

4:115:14  
لِّهوا نريصم اَءتسو منهج هلصنلَّٰى ووا تم 

60:1:8  
كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَياَء ييلأَو 

33:6:2  
بِيلَٰى النأَو بِالْممهاتهأُم هاجوأَزو فُِسهِمأَن نم نِنيمؤ 

60:9:18  
نمو ملَّهوتونَ يمالظَّال مه كفَأُولَٰئ 

64:12:6  
 فَإِنما علَٰى رسولنا الْبلَاغُ الْمبِني تولَّيتم فَإِنْ

29:22:15  
نم اللَّه وند نم ا لَكُممو يلريٍ وصلَا نو 

  د خ ل

Entrance   ٌلخدم To make enter, admit, 
insert 

  يدخلُ-دخلَ  To enter  يدخلُ-اَدخلَ 
 

17:7:14  
 الْمسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليدخلُوا

12:99:9  
 مصر إِنْ شاَء اللَّه آمنِني ادخلُوا وقَالَ

3:192:4  
نم كا إِننبلِ رخدت هتيزأَخ فَقَد ارالن 

9:99:20  
مةٌ لَهبا قُرهأَلَا إِن ملُهخديس هتمحي رف اللَّه 

22:59:2  
مهلَنخدلًا لَيخدم يملح يمللَع إِنَّ اللَّهو هنوضري 

  س أ ل

That which asks آلٌسئ To ask each other  َاَءلساَءلُ-تستي  To ask  َئَلئَلُ-سسي  
 

10:94:8  
 الَّذين يقْرُءونَ الْكتاب من قَبلك فَاسأَلِ

20:132:7  
 رِزقًا نحن نرزقُك والْعاقبةُ للتقْوٰى نسأَلُك لَا

36:21:4  
 أَجرا وهم مهتدونَ لُكُميسأَ اتبِعوا من لَا

23:101:10  
 يتساَءلُونَ فَلَا أَنساب بينهم يومئذ ولَا
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52:25:5  
 يتساَءلُونَ وأَقْبلَ بعضهم علَٰى بعضٍ

12:7:7  
اتآي هتوإِخو فوسي يكَانَ ف لَقَد نيلائلسل 

  ظ ل م

Unjust, cruel مظَال To darken  اَظْلَم  -مظْلي   To do injustice, oppress  ظَلَم-مظْلي  

Unjust, cruel (pl) نيملظَّالل   Darknesses   اتالظُّلُم   More unjust أَظْلَم   
 

2:231:19 
فَقَد كلْ ذَٰلفْعي نمو ظَلَم هفْسن 

2:59:12 
 رِجزا من السماِء ظَلَموا لَّذينفَأَنزلْنا علَى ا

3:117:19 
 اللَّه ولَٰكن أَنفُسهم يظْلمونَ ظَلَمهم وما

2:279:17 

وإِنْ تبتم فَلَكُم رُءوس أَموالكُم لَا تظْلمونَ ولَا 
 تظْلَمونَ

2:281:15 
و تبا كَسفْسٍ مفَّٰى كُلُّ نوت لَاثُم مونَ هظْلَمي 

7:160:39 
 ولَٰكن كَانوا أَنفُسهم يظْلمونَ ظَلَمونا وما

7:160:43 
مهفُسوا أَنكَان نلَٰكا وونا ظَلَممونَ ومظْلي 

28:16:4 
 نفِْسي فَاغْفر لي فَغفَر لَه ظَلَمت قَالَ رب إِني

2:20:11 
ا أَضإِذَاكُلَّمو يها فوشم ماَء لَه وا أَظْلَمقَام هِملَيع 

7:37:2 
نفَم أَظْلَم هاتبِآي كَذَّب ا أَوبكَذ لَى اللَّهٰى عرنِ افْتمم 

53:52:8 
موا هكَان مهلُ إِنقَب نوحٍ من مقَوو ٰى أَظْلَمأَطْغو 

3:182:8 
ا قَدبِم كذَٰلسلَي أَنَّ اللَّهو يكُمدأَي تبِظَلَّامٍ م بِيدلْعل 

27:14:5 
مهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجا وا ظُلْملُوعو 

31:13:13 
كرإِنَّ الش بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي لَظُلْم يمظع 

6:122:15 
 لَيس بِخارِجٍ منها ماتالظُّلُ كَمن مثَلُه في

21:87:13 
 أَنْ لَا إِلَٰه إِلَّا أَنت سبحانك الظُّلُمات فَنادٰى في

37:113:8 
ِسنحا مهِمتيذُر نمو مظَالو بِنيم فِْسهنل 

39:24:9 
 ذُوقُوا ما كُنتم تكِْسبونَ للظَّالمني وقيلَ

22:45:6 
يها واهلَكْنأَه ةيقَر نم نةٌ فَكَأَيمظَال 

17:33:11 
 فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَانا مظْلُوما ومن قُتلَ
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  ن ظ ر

To wait   ظَرتنا-رظتني  To give respite  ظَراَن-ظَرني  To look, see  ظَرن-ظُرني  

Those who wait  َونرظنتم  Those who are given 
respite 

  ناظرِينThose who look    منظَرونَ
 

78:40:6  
موي ظُرني اهدي تما قَدُء مرالْم 

80:24:1  
 الْإِنسانُ إِلَٰى طَعامه فَلْينظُرِ

15:36:3  
بنِي قَالَ ررظثُونَ فَأَنعبمِ يوإِلَٰى ي 

16:85:11  
ملَا هو مهنع فَّفخونَ فَلَا يظَرني 

7:71:21  
 إِني معكُم من الْمنتظرِين فَانتظروا

26:33:6  
 للناظرِين ونزع يده فَإِذَا هي بيضاُء

  و ج د

 To find  دجو-جِدي  
 

18:58:16 
لَن دعوم ملْ لَهجِ بوايلًا دئوم ونِهد نم 

18:65:1 
 عبدا من عبادنا آتيناه رحمةً من عندنا فَوجدا

18:69:2 
 إِنْ شاَء اللَّه صابِرا ولَا أَعصي لَك أَمرا ستجِدنِي قَالَ

18:77:12 
 هفيها جِدارا يرِيد أَنْ ينقَض فَأَقَام فَوجدا

26:74:3 
 آباَءنا كَذَٰلك يفْعلُونَ وجدنا قَالُوا بلْ

27:23:2 
 امرأَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيٍء وجدت إِني

35:43:23 
لَنو جِدوِيلًا تحت اللَّه تنسل 

59:9:12 
 وتوافي صدورِهم حاجةً مما أُ يجِدونَ ولَا

4:43:36 
اَء فَلَمسالن متسلَام وا أَوجِدا تبا طَييدعوا صممياًء فَتم 

  غ ف ر

Oft-forgiving غَفَّار Oft-forgiving غَفُور To forgive, cover  غَفَر-رفغي  

Forgiveness  ٌةرفغم  Asking  forgiveness فَارغتٱس  To ask forgiveness  فَرغتٱس-رفغتسي   
 

28:16:6  
 لي فَغفَر لَه فَاغْفر قَالَ رب إِني ظَلَمت نفِْسي

39:5:23 
زِيزالْع وى أَلَا همسلٍ مأَجرِي لجكُلٌّ ي فَّارالْغ 

41:43:14  
 وذُو عقَابٍ أَليمٍ مغفرة إِنَّ ربك لَذُو
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51:18:3  
مارِ هحبِالْأَسونَ ورفغتسي 

63:6:7  

لَم أَم ملَه تفَرغتأَس هِملَياٌء عوس رفغتست  لَن ملَه
ملَه اللَّه رفغي 

7:167:18  
هإِنقَابِ والْع رِيعلَس كبإِنَّ ر فُورلَغ يمحر 

8:38:6  
 لَهم ما قَد سلَف يغفَر ا إِنْ ينتهواقُلْ للَّذين كَفَرو

9:114:3  
 إِبراهيم لأَبِيه إِلَّا عن موعدة استغفَار وما كَانَ

  ل ق ي

To throw, place  ي-اَلْقَىلقي  Meeting  قَاٌءل To meet   لْقَى-لَقَىي   
To meet  قَيلْتي-اقلْتي  To take, get لَقَّٰىت To make meet, give  لَقِّي-لَقَّٰىي   
 

17:13:12  
 منشورا يلْقَاه ونخرِج لَه يوم الْقيامة كتابا

27:6:2  
كإِنلَقَّى ويمٍ لَتليمٍ عكنْ حلَد نآنَ مالْقُر 

52:45:3  
 يه يصعقُونَيومهم الَّذي ف يلَاقُوا فَذَرهم حتٰى

7:116:2  
 فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ أَلْقُوا قَالَ

50:17:2  
 الْمتلَقِّيان عنِ الْيمنيِ وعنِ الشمالِ قَعيد يتلَقَّى إِذْ

55:19:3  
 يلْتقيان مرج الْبحرينِ

30:8:20  
 ربهِم لَكَافرونَ بِلقَاِء سِوإِنَّ كَثريا من النا

11:29:17  
مهلَاقُو إِنلُونَ مهجا تمقَو اكُمي أَرنلَٰكو هِمبر 

  س م ع

To listen   عمتسا-عمتسي  To make hear   عماَس-عمسي  To hear  عمس  -عمسي   
That which hears  يعمس Hearing, ear عمس Those who listen  امونسع  
 

7:179:21  
 بِها يسمعونَ ولَهم أَعين لَا يبصرونَ بِها ولَهم آذَانٌ لَا

10:42:6  
تأَفَأَن عمسلُونَ تقعوا لَا يكَان لَوو مالص 

39:18:2  
ينونَ الَّذعمتسي بِعتلَ فَيالْقَوهنسونَ أَح 

5:41:22  
 لقَومٍ آخرِين لَم يأْتوك سماعونَ

2:20:18  
بلَذَه اَء اللَّهش لَوو هِمعمبِس مارِهصأَبو 

3:35:17  
تأَن كي إِننلْ مقَبفَت يعمالس يملالْع 
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  ق و م

That which stands مقَآئ To be straight ا قَامتس- يمقتسي To stand up, become  قَام-قُومي   
That which performs, 
makes stand 

ميمق People, nation مقَو To make stand, 
perform 

 اَقَام-يمقي   
Straight   يمقتسم Place, position قَامم Resurrection, 

standing up  
  مةقيا

 

30:25:4  
 السماُء والْأَرض بِأَمرِه تقُوم ومن آياته أَنْ

73:2:1  
 اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا قُمِ

9:18:10  
أَقَامو إِلَّا اللَّه شخي لَمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص 

30:43:1  
ممِ فَأَقينِ الْقَيلدل كهجو 

46:13:7  
إِنَّ الَّذثُم ا اللَّهنبقَالُوا ر وا ينقَامتاس هِملَيع فوفَلَا خ 

4:78:32  
 لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا الْقَومِ فَمالِ هٰؤلَاِء

6:12:16  
 لَا ريب فيه الْقيامة لَيجمعنكُم إِلَٰى يومِ

37:164:5  
ا إِلَّا لَهنا ممو قَامم لُومعم 

22:26:14  
نيفلطَّائل يتيب رطَهو نيمالْقَائو ودجكَّعِ السالرو 

22:35:11  
مهابا أَصلَٰى مع ابِرِينالصي ويمقالْمو لَاةالص 

26:182:3  
 الْمستقيمِ وزِنوا بِالْقسطَاسِ

2:213:49  
 مستقيمٍ  من يشاُء إِلَٰى صراطواللَّه يهدي

  أ ك ل

Eating   ِأَكْل Fruits ِأُكُل To eat  َأْكُلُ-اَكَلي   
 

22:36:18 
 منها وأَطْعموا الْقَانِع والْمعتر فَكُلُوا

23:19:13 
 تأْكُلُونَ لَكُم فيها فَواكه كَثريةٌ ومنها

15:3:2 
مهأْ ذَرلُ كُلُوايالْأَم لْهِهِميوا وعتمتيو 

9:34:9 
انبهالرارِ وبالْأَح نا مريأْكُلُونَ كَثاسِ لَيالَ النوأَم 

10:24:14 
 الناس والْأَنعام يأْكُلُ فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ مما

4:6:15 
 دارا أَنْ يكْبرواإِسرافًا وبِ تأْكُلُوها ولَا

4:6:27 
 بِالْمعروف فَلْيأْكُلْ ومن كَانَ فَقريا

5:66:11 
هِمبر نم هِمزِلَ إِلَيا أُنملَأَكَلُوا و هِمقفَو نم 

5:75:15 
 الطَّعام يأْكُلَان وأُمه صديقَةٌ كَانا
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7:31:8 

واشربوا ولَا  وكُلُوا  مسجِدخذُوا زِينتكُم عند كُلِّ
 تسرِفُوا

6:141:11 
 والزيتونَ والرمانَ أُكُلُه والنخلَ والزرع مختلفًا

13:4:21 
 الْأُكُلِ ونفَضلُ بعضها علَٰى بعضٍ في

4:161:6 
هنوا عهن قَدا وبالر مهذأَخو هِمأَكْلاسِ والَ النوأَم 

37:66:2 
مهلُونَ فَإِنطُونَ لَآكا الْبهنئُونَ مالا فَمهنم 

105:5:3 
فصكَع ملَهعأْكُولٍ فَجم 

  ف ع ل

That which is done  ولفْعم That which does, doer  ٌلفَاع To do  َللُ-فَعفْعي   
 

21:59:3 
نلَ قَالُوا مفَع ٰهنيمالظَّال نلَم ها إِننتهذَا بِآل 

21:62:3 
تقَالُوا أَأَن لْتفَع يماهرا إِبا ينتهذَا بِآلٰه 

2:68:21 
كذَٰل نيانٌ بوع لَا بِكْرو لُوا لَا فَارِضونَ فَافْعرمؤا تم 

2:71:24 
 يفْعلُونَ ها وما كَادواقَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحو

2:215:16 
 من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليم تفْعلُوا وما

2:231:16 
نملْ وفْعي هفْسن ظَلَم فَقَد كذَٰل 

3:135:21 
 وهم يعلَمونَ فَعلُوا ولَم يصروا علَٰى ما

12:89:5 

بِيوسف وأَخيه إِذْ أَنتم  فَعلْتم قَالَ هلْ علمتم ما
 جاهلُونَ

21:62:3 
تقَالُوا أَأَن لْتفَع يماهرا إِبا ينتهذَا بِآلٰه 

14:45:10 
فكَي لَكُم نيبتا ولْنثَالَ فَعالْأَم ا لَكُمنبرضو بِهِم 

26:19:2 
لْتفَعو كلَتفَع ي فَعالَّترِينالْكَاف نم تأَنو لْت 

12:61:6 
 لَفَاعلُونَ قَالُوا سنراوِد عنه أَباه وإِنا

15:71:6 
متي إِنْ كُناتنلَاِء بؤٰقَالَ ه نيلفَاع 

18:23:5 
 ذَٰلك غَدا فَاعلٌ ولَا تقُولَن لشيٍء إِني

8:42:21 
 مفْعولًا ه أَمرا كَانَولَٰكن ليقْضي اللَّ

11:107:13 
كبالٌ إِنَّ رفَع رِيدا يمل 
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  خ و ف

Fear   فويفَةٌ- خخ  To make fear, frighten   فوخ-فوخي  To fear  افخ-افخي   
 

16:50:1  
 ربهم من فَوقهِم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ يخافُونَ

19:5:2  
 الْموالي من ورائي وكَانت امرأَتي عاقرا خفْت وإِني

20:21:4  
 سنعيدها سريتها الْأُولَٰى تخف قَالَ خذْها ولَا

39:16:11  
كذَٰل فوخي قُونفَات ادبا عي هادبع بِه اللَّه 

10:62:6  
لَاأَلَا إِنَّ أَو اَء اللَّهيل فوونَ خنزحي ملَا هو هِملَيع 

13:13:6  
نكَةُ ملَائالْمو هدمبِح دعالر حبسيو هيفَتخ 

28:18:4  
ةيندي الْمف حبفًا فَأَصائخ قَّبرتي 

  ر ج ع

Place of return جِعرم That which returns  اجِعر To return, turn   عجر-جِعري   
 

2:281:3 
 فيه إِلَى اللَّه ترجعونَ واتقُوا يوما

3:72:17 
ملَّهلَع هروا آخاكْفُرونَ وجِعري 

89:28:1 
 إِلَٰى ربك راضيةً مرضيةً ارجِعي

11:4:3 
إِلَى اللَّه كُمجِعرلَٰى كُلِّ مع وهويرٍء قَديش  

21:93:6 
 راجِعونَ وتقَطَّعوا أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا

  ا م ر

Subject, matter, order رورِ- أَمأُم   To consult  رمئْتا-رمأْتي  To order   راَم-رأْمي  
 

13:25:10 

صلَ ويفِْسدونَ في اللَّه بِه أَنْ يو أَمر ويقْطَعونَ ما
 الْأَرضِ

13:36:15 
 أَنْ أَعبد اللَّه ولَا أُشرِك بِه أُمرت قُلْ إِنما

15:65:14 
 تؤمرونَ ولَا يلْتفت منكُم أَحد وامضوا حيثُ

15:94:3 
 وأَعرِض عنِ الْمشرِكني تؤمر فَاصدع بِما

16:50:7 
ايلُونَ مفْعيو هِمقفَو نم مهبافُونَ رونَ خرمؤي 

16:76:24 

نمو ووِي هتسلْ يه رأْمي  اطرلَٰى صع وهلِ ودبِالْع
 مستقيمٍ
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20:132:1 
رأْما وهلَيع طَبِراصو لَاةبِالص لَكأَه 

3:110:6 
 وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمنونَ بِاللَّهبِالْمعروف  تأْمرونَ

28:20:11 
 بِك ليقْتلُوك يأْتمرونَ قَالَ يا موسٰى إِنَّ الْملَأَ

65:6:25 
 بينكُم بِمعروف وأْتمروا

3:186:24 
 الْأُمورِ وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَٰلك من عزمِ

4:47:26 
 اللَّه مفْعولًا أَمر وكَانَ

4:59:9 
 منكُم الْأَمرِ أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي

4:83:3 
ماَءهإِذَا جو رأَم وا بِهأَذَاع فونِ أَوِ الْخالْأَم نم 

82:19:7 
 يومئذ للَّه مروالْأَ يوم لَا تملك نفْس لنفْسٍ شيئًا

97:4:9 
 أَمرٍ تنزلُ الْملَائكَةُ والروح فيها بِإِذْن ربهِم من كُلِّ

18:71:15 
 إِمرا قَالَ أَخرقْتها لتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا

9:112:7 
 كَرِبِالْمعروف والناهونَ عنِ الْمن الْآمرونَ

  و ع د

Threaten  دعاَو-دوعي  To promise each other  داعو-داعوي   To promise  دعو–دعي  

Threat   يدعو  Promise دعو  Promised time مدعو  
   Promised  ودعوم  Promise, 

appointment 
اديعم  

 

2:268:7 
اللَّهو كُمدعي رفغميملع عاسو اللَّهلًا وفَضو هنةً م 

3:194:4 

علَٰى رسلك ولَا تخزِنا يوم  وعدتنا ربنا وآتنا ما
ةاميالْق 

4:95:24 
 اللَّه الْحسنٰى وعد وكُلا

4:120:1 
مهدعا يمو يهِمنميو مهدعطَانُ إِلَّ يياالشورا غُر 

6:134:3 
 لَآت وما أَنتم بِمعجِزِين توعدونَ إِنَّ ما

23:83:2 
ا لَقَدندعلُ وقَب نذَا مٰا هناؤآبو نحن 

23:93:6 
 يوعدونَ قُلْ رب إِما ترِيني ما

23:95:6 
 ونَلَقَادر نعدهم وإِنا علَٰى أَنْ نرِيك ما

2:51:2 

موسٰى أَربعني لَيلَةً ثُم اتخذْتم الْعجلَ من  واعدنا وإِذْ
هدعب 

2:235:20 
 سرا إِلَّا أَنْ تقُولُوا قَولًا معروفًا تواعدوهن ولَٰكن لَا
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7:86:5 
اطروا بِكُلِّ صدقْعلَا تونَ ودوعت 

8:42:12 
 لَاختلَفْتم في الْميعاد تواعدتم وولَ

18:48:16 
لَ لَكُمعجن أَلَّن متمعلْ زا بدعوم 

18:58:14 
ملْ لَهب دعولًا مئوم ونِهد نوا مجِدي لَن 

13:31:51 
فلخلَا ي إِنَّ اللَّه اديعالْم 

34:30:3 

قُلْ لَكُم اديعلَا  مةً واعس هنونَ عرأْختسمٍ لَا توي
 تستقْدمونَ

20:86:12 
كُمبر كُمدعي مِ أَلَما قَوا قَالَ يدعا ونسح 

34:29:4 
 إِنْ كُنتم صادقني الْوعد ويقُولُونَ متٰى هٰذَا

14:14:10 
افخي وقَامم افخ نمل كذَٰل ويدع 

20:113:8 
نم يها ففْنرصا وبِيرا عآنقُر اهلْنزأَن ككَذَٰلو يدعالْو 

85:2:2 
 الْموعود والْيومِ

  ج ز ي

Reward, recompense اُءزج  To punish   ازِى -جازىجي To reward,  
recompense 

  يجزِي-جزى 
 

46:25:12 

الْقَوم  نجزِي ا يرٰى إِلَّا مساكنهم كَذَٰلكفَأَصبحوا لَ
نيرِمجالْم 

52:16:9 
 ما كُنتم تعملُونَ تجزونَ سواٌء علَيكُم إِنما

53:31:8 
زِيجيلُوا لما عاُءوا بِمأَس ينالَّذ 

34:17:2 
كذَٰل ماهنيزج لْ نهوا وا كَفَربِمازِي إِلَّا الْكَفُورج 

34:33:30 
 إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ يجزونَ هلْ

35:36:16 
كزِي كَذَٰلجكُلَّ كَفُورٍ ن 

36:54:7 

إِلَّا ما كُنتم  تجزونَ فَالْيوم لَا تظْلَم نفْس شيئًا ولَا
 تعملُونَ

16:97:13 
مهنزِيجلَنو لُونَأَجمعوا يا كَاننِ مسبِأَح مهر 

20:15:6 

كُلُّ نفْسٍ بِما  لتجزٰى إِنَّ الساعةَ آتيةٌ أَكَاد أُخفيها
 تسعٰى

34:17:6 
 إِلَّا الْكَفُور نجازِي ذَٰلك جزيناهم بِما كَفَروا وهلْ

41:28:10 
لْدالْخ ارا ديهف ملَه اًءجونَ زدحجا يناتوا بِآيا كَانبِم 
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42:40:1 
 سيئَة سيئَةٌ مثْلُها وجزاُء

98:8:1 

مهاؤزا  جهتحت نرِي مجت ندع اتنج هِمبر دنع
ارهالْأَن 

9:29:25 
 عن يد وهم صاغرونَ الْجِزيةَ حتٰى يعطُوا

31:33:15 
وه لُودولَا مازٍ وئًا جيش هدالو نع 

  و ح ي

  Revelation  يحو  To reveal, inspire  ىحي-اَووحي  
 

42:13:10 

شرع لَكُم من الدينِ ما وصٰى بِه نوحا والَّذي أَوحينا 
كإِلَي 

42:51:16 
 إِذْنِه ما يشاُء إِنه علي حكيمبِ فَيوحي أَو يرسلَ رسولًا

42:52:2 
ككَذَٰلا ونيحا أَورِنأَم نا موحر كإِلَي 

43:43:3 

إِلَيك إِنك علَٰى صراط  أُوحي فَاستمِسك بِالَّذي
 مستقيمٍ

46:9:18 
 ا إِلَّا نذير مبِنيإِلَي وما أَن يوحٰى إِنْ أَتبِع إِلَّا ما

14:13:12 
 إِلَيهِم ربهم لَنهلكَن الظَّالمني فَأَوحٰى

12:109:7 

إِلَيهِم من أَهلِ  نوحي وما أَرسلْنا من قَبلك إِلَّا رِجالًا
 الْقُرٰى

20:114:13 
 وحيه  إِلَيكولَا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضٰى

23:27:7 
 ووحيِنا فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا

42:51:8 

أَو من وراِء  وحيا وما كَانَ لبشرٍ أَنْ يكَلِّمه اللَّه إِلَّا
 حجابٍ

53:4:4 
 يوحٰى وحي إِنْ هو إِلَّا

  ح ي ي

To give life  اييِي-اَححي  To greet  يح-يحي  To live  يا-حيحي  

Life, living 
   حياةً

Alive  
ياُء -حيأَح   To let live, 

be shy, 
embarrassed 

  يستحيِي-استحٰيي 

 

7:25:3 
 وفيها تموتونَ ومنها تخرجونَ تحيونَ قَالَ فيها

8:42:27 
ةنيب نع لَكه نم كلهيٰى ليحيو ةنيب نع يح نم 
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23:37:7 

وتما نينا الدناتيإِلَّا ح يا إِنْ هيحنو  نحا نمو
نيوثعببِم 

4:86:2 
 بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها حييتم وإِذَا

58:8:20 
اُءوكإِذَا جو كويح اللَّه بِه كيحي ا لَمبِم 

30:24:11 
 بِه الْأَرض بعد موتها فَيحيِي وينزلُ من السماِء ماًء

35:9:11 
تيم لَدإِلَٰى ب اهقْنا فَسنييا فَأَحهتوم دعب ضالْأَر بِه 

36:12:3 
إِننحيِي ا نحن مهآثَاروا وما قَدم بكْتنٰى وتوالْم 

5:32:25 
 الناس جميعا أَحيا ومن أَحياها فَكَأَنما

2:243:17 
وا ثُموتم اللَّه مفَقَالَ لَه ماهيأَح 

28:4:14 

ماَءهنأَب حذَبيِي يحتسيو إِن ماَءهنِس نكَانَ م ه
ينفِْسدالْم 

33:53:32 

بِيي النذؤكَانَ ي كُميِي إِنَّ ذَٰلحتسلَا فَي اللَّهو كُمنم 
 من الْحق يستحيِي

7:127:17 
ماَءهنلُ أَبقَتنيِي قَالَ سحتسنو ماَءهنِس 

3:169:10 

 أَحياٌء وا في سبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْولَا تحسبن الَّذين قُتلُ
 عند ربهِم يرزقُونَ

35:22:3 
 ولَا الْأَموات الْأَحياُء وما يستوِي

40:65:2 
وه يالْح ينالد لَه نيصلخم وهعفَاد وإِلَّا ه لَا إِلَٰه 

25:58:3 
 الَّذي لَا يموت وسبح بِحمده الْحي وتوكَّلْ علَى

25:3:20 
 ولَا نشورا حياةً ولَا يملكُونَ موتا ولَا

28:60:6 
اعتٍء فَميش نم ميتا أُوتمو اةيا الْحهتزِينا وينالد 

14:23:15 
هِمبر ا بِإِذْنيهف يندالخ مهتيحا  تيهفلَامس 

30:50:13 
كيِي إِنَّ ذَٰلحلَم يرٍء قَديلَٰى كُلِّ شع وهٰى وتوالْم 

  ش ر ك

Polytheism  كرش  To associate 
partners 

 كراَش-رِكشي  Be partner ارش ك 

Partners   َرِكُونتشم  Polytheist  رِكشم Partners   كَاَءرش   
 

17:64:10 
مارِكْهشو مهدعو لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف 

3:64:15 
 بِه شيئًا نشرِك أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولَا
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4:36:4 
 بِه شيئًا تشرِكُوا واعبدوا اللَّه ولَا

4:48:6 

ونَ ذَٰلك لمن بِه ويغفر ما د يشرك إِنَّ اللَّه لَا يغفر أَنْ
 يشاُء

5:72:21 
نم هإِن رِكشةَ ينالْج هلَيع اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه 

5:82:9 

 ودهوا الْينآم ينلَّذةً لاوداسِ عالن دنَّ أَشجِدلَت
ينالَّذكُوا ورأَش 

6:80:12 
 لَّا أَنْ يشاَء ربي شيئًابِه إِ تشرِكُونَ ولَا أَخاف ما

9:31:23 
 يشرِكُونَ لَا إِلَٰه إِلَّا هو سبحانه عما

18:42:17 
نِي لَمتا لَيقُولُ ييو رِكا أُشدي أَحببِر 

31:13:12 
 لَظُلْم عظيم الشرك يا بني لَا تشرِك بِاللَّه إِنَّ

34:27:6 
 كَلَّا شركَاَء رونِي الَّذين أَلْحقْتم بِهقُلْ أَ

35:40:3 
متأَيقُلْ أَر كَاَءكُمرش اللَّه وند نونَ معدت ينالَّذ 

9:33:14 
كَرِه لَوو ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريرِكُونَ لشالْم 

9:36:27 
 ا يقَاتلُونكُم كَافَّةًكَافَّةً كَم الْمشرِكني وقَاتلُوا

33:73:6 

 قَاتافنالْمو نيقافنالْم اللَّه ذِّبعيل
نيرِكشالْمو رِكَاتشالْمو 

24:3:7 
ةً أَوانِيإِلَّا ز حكنانِي لَا يرِكَةً الزشم 

37:33:5 
 مشترِكُونَ فَإِنهم يومئذ في الْعذَابِ

  قن ف 

Hypocrisy   نِفَاقًا  To spend  فَقاَن-قفني  To become hypocrite  افَقن-قافني  
 

3:167:3 

ينالَّذ لَمعيلافَقُوا وبِيلِ  ني سلُوا فا قَاتالَوعت ميلَ لَهقو
 اللَّه أَوِ ادفَعوا

59:11:5 

ينإِلَى الَّذ رت افَقُوا أَلَمن ي ينالَّذ انِهِموإِخقُولُونَ ل
 كَفَروا

2:215:6 
 من خيرٍ فَللْوالدينِ والْأَقْربِني والْيتامٰى أَنفَقْتم قُلْ ما

2:219:17 
 قُلِ الْعفْو ينفقُونَ ويسأَلُونك ماذَا

2:254:4 
 زقْناكُممما ر أَنفقُوا يا أَيها الَّذين آمنوا

57:10:4 
 في سبِيلِ اللَّه تنفقُوا وما لَكُم أَلَّا
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65:7:10 
قُهرِز هلَيع رقُد نمو قفنفَلْي اللَّه اها آتمم 

47:38:4 
 في سبِيلِ اللَّه لتنفقُوا ها أَنتم هٰؤلَاِء تدعونَ

6:35:10 

في الْأَرضِ أَو سلَّما في  نفَقًا نْ تبتغيفَإِن استطَعت أَ
ةبِآي مهيأْتاِء فَتمالس 

9:121:3 

صغريةً ولَا كَبِريةً ولَا يقْطَعونَ واديا  نفَقَةً ولَا ينفقُونَ
ملَه بإِلَّا كُت 

9:77:2 
مهقَبنِفَاقًا فَأَع وإِلَٰى ي ي قُلُوبِهِمفهنلْقَومِ ي 

9:67:2 
 بعضهم من بعضٍ والْمنافقَات الْمنافقُونَ

9:68:4 
نيقافنالْم اللَّه دعو قَاتافنالْمو منهج ارن الْكُفَّارو 

17:100:11 

مكْتسي إِذًا لَأَمبر ةمحر نائزكُونَ خلمت متأَن قُلْ لَو 
 الْإِنفَاقِ خشيةَ

3:17:4 

 نيقادالصو ابِرِينالص
نيالْقَانِتو نيقفنالْمارِ وحبِالْأَس رِينفغتسالْمو 

  ح ب ب

To like, prefer  بحتسا-بحتسي  To love  باَح-بحي  To  endear  ببح 
 

49:7:15 
اللَّه نلَٰكو حبب ي قُلُوبِكُمف هنيزانَ والْإِمي كُمإِلَي 

2:165:9 

 اللَّه وند نذُ مختي ناسِ مالن نمو
 كَحب اللَّه يحبونهم أَندادا

3:92:7 
 تحبونَ لَن تنالُوا الْبِر حتٰى تنفقُوا مما

3:119:3 

ولَا يحبونكُم وتؤمنونَ  تحبونهم ِءها أَنتم أُولَا
ابِ كُلِّهتبِالْك 

4:36:28 
 من كَانَ مختالًا فَخورا يحب إِنَّ اللَّه لَا

38:32:3 
 حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي أَحببت فَقَالَ إِني

14:3:2 
ينونَ الَّذبحتساةَ ال ييالْحةرلَى الْآخا عيند 

16:107:3 
مهبِأَن كوا ذَٰلبحتاس ةرلَى الْآخا عيناةَ الديالْح 

12:33:4 
نجالس بقَالَ ر بأَح هنِي إِلَيونعدا يمم إِلَي 

76:8:4 
 أَسريامسكينا ويتيما و حبه ويطْعمونَ الطَّعام علَٰى
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  ن ص ر
To help, be 
victorious 

 رصتنا-رصتني  To help  راصنت To help, save  رصن-رصني  

Helpers    ٍريصارِ-نصأَن   Help   رصن  To ask for help  رصنتسا-رصنتسي  
 

3:123:2 
لَقَدو كُمرصن أَنرٍ ودبِب لَّةٌاللَّهأَذ مت 

3:147:16 
 علَى الْقَومِ الْكَافرِين وانصرنا وثَبت أَقْدامنا

3:160:2 
 اللَّه فَلَا غَالب لَكُم ينصركُم إِنْ

11:113:17 
 تنصرونَ وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياَء ثُم لَا

18:43:5 
لَه كُنت لَمئَةٌوف  هونرصني اللَّه وند نم 

23:39:3 
بنِي قَالَ ررصان ونا كَذَّببِم 

40:51:2 
 رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا لَننصر إِنا

37:25:4 
 تناصرونَ ما لَكُم لَا

26:93:7 
أَو كُمونرصنلْ يه رصتنونَي 

26:227:9 
 من بعد ما ظُلموا وانتصروا وذَكَروا اللَّه كَثريا

8:72:31 
إِنو وكُمرصنتاس رصالن كُملَيينِ فَعي الدف 

29:10:18 
 من ربك لَيقُولُن إِنا كُنا معكُم نصر ولَئن جاَء

30:5:1 
 ينصر من يشاُء وهو الْعزِيز الرحيماللَّه  بِنصرِ

5:51:7 
ودهذُوا الْيختوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيٰى يارصالناَء ويلأَو 

9:116:17 
 نصريٍ وما لَكُم من دون اللَّه من ولي ولَا

9:117:7 
 والْأَنصارِ ي والْمهاجِرِينلَقَد تاب اللَّه علَى النبِ

3:150:6 
ريخ وهو لَاكُموم لِ اللَّهب رِيناصالن 

  ك س ب

 To earn   بسكْتا-ِسبكْتي  To earn  بكَس-كِْسبي  
 

42:30:6 
 أَيديكُم كَسبت وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما

42:34:4 
 ويعف عن كَثريٍ كَسبوا قْهن بِماأَو يوبِ

45:14:14 
 يكِْسبونَ ليجزِي قَوما بِما كَانوا

7:39:14 
متا كُنبِم ذَابونَ فَذُوقُوا الْعكِْسبت 

4:111:2 
نمو كِْسبي فِْسهلَٰى نع هكِْسبا يما فَإِنإِثْم 
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2:134:10 
 كَسبتم د خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ماتلْك أُمةٌ قَ

4:32:13 

اكْتسبوا وللنساِء نصيب مما  للرجالِ نصيب مما
نبساكْت 

24:11:19 
 من الْإِثْمِ اكْتسب لكُلِّ امرِئٍ منهم ما

  ن ج و

To talk secretly   ياجن To save  ىجي -نجني To be saved  اجو-نجني   
Secret consultation ٰىوجن  To consult secretly  ياجني-تاجنتي  To save  ىججِي-اَنني  
 

12:45:3 

منهما وادكَر بعد أُمة أَنا أُنبئُكُم  نجا وقَالَ الَّذي
هأْوِيلبِت 

28:25:23 
 من الْقَومِ الظَّالمني نجوت  تخفقَالَ لَا

31:32:11 

إِلَى الْبر  نجاهم دعوا اللَّه مخلصني لَه الدين فَلَما
دصقْتم مهنفَم 

37:76:1 
اهنيجنيمِ وظبِ الْعالْكَر نم لَهأَهو 

26:169:2 
بنِي رجن مي ملأَهلُونَومعا ي 

12:110:11 

من نشاُء ولَا يرد بأْسنا عنِ  فَنجي جاَءهم نصرنا
نيرِمجمِ الْمالْقَو 

6:64:3 

قُلِ اللَّه يكُمجني  متأَن بٍ ثُمكُلِّ كَر نما وهنم
 تشرِكُونَ

58:12:5 
 موا بين يدي نجواكُم صدقَةًالرسولَ فَقَد ناجيتم إِذَا

14:6:10 
 من آلِ فرعونَ أَنجاكُم اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ

20:80:4 
يلَ قَدائرنِي إِسا بي اكُمنيجأَن كُمودع نم 

61:10:8 
ةارجلَٰى تع لُّكُملْ أَده جِيكُمنت ع نيمٍمذَابٍ أَل 

70:14:6 
ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نمو جِيهني 

58:9:5 
 تناجيتم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا

58:9:7 
 بِالْإِثْمِ والْعدوان ومعصيت الرسولِ تتناجوا فَلَا

58:9:12 
 تقُوا اللَّه الَّذي إِلَيه تحشرونَبِالْبِر والتقْوٰى وا وتناجوا

43:80:7 
مهرس عمسا لَا نونَ أَنبسحي أَم ماهوجنو 

58:7:15 
نكُونُ ما يٰى موجن مهابِعر وإِلَّا ه ثَلَاثَة 
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  ب غ ي

To want, seek  ىغتبي-اغتبي  To be suitable  ٰغيبنا-ي يغبن To want, seek, aggress  ىغي-بغبي  

Wanting, seeking  اَءغتاب   Aggressor   ٍاغب  Aggression, revolt يغب 
 

18:64:5 
 فَارتدا علَٰى آثَارِهما قَصصا نبغِ قَالَ ذَٰلك ما كُنا

18:108:4 
 ولًاعنها ح يبغونَ خالدين فيها لَا

22:60:9 

ثُم بِه بوقا عثْلِ مبِم اقَبع نمو كذَٰل يغب  هلَيع
اللَّه هنرصنلَي 

28:76:7 
 علَيهِم فَبغٰى إِنَّ قَارونَ كَانَ من قَومِ موسٰى

28:77:18 

 في الْفَساد تبغِ وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا
 الْأَرضِ

36:69:5 

لَه إِنْ هو إِلَّا ذكْر وقُرآنٌ  ينبغي وما علَّمناه الشعر وما
بِنيم 

38:35:9 

لأَحد من  ينبغي قَالَ رب اغْفر لي وهب لي ملْكًا لَا
 بعدي

17:110:19 

تافخلَا تو كلَاتبِص رهجلَا تاوغِ  بِهتابو  كذَٰل نيب
 سبِيلًا

23:7:2 
 وراَء ذَٰلك فَأُولَٰئك هم الْعادونَ ابتغٰى فَمنِ

24:33:12 

ينالَّذونَ وغتبي  كُمانمأَي لَكَتا ممم ابتالْك
موهبفَكَات 

30:46:13 

رِهبِأَم الْفُلْك رِيجتلو تبتلواوغ  لَّكُملَعو هلفَض نم
 تشكُرونَ

33:51:10 
 ممن عزلْت فَلَا جناح علَيك ابتغيت ومنِ

10:23:13 
 علَٰى أَنفُِسكُم بغيكُم يا أَيها الناس إِنما

10:90:8 
هودنجنُ ووعرف مهعبا فَأَتيغا بودعو 

2:173:16 
رغَي طُرنِ اضاغٍ فَمب هلَيع فَلَا إِثْم ادلَا عو 

30:23:6 
 من فَضله وابتغاؤكُم ومن آياته منامكُم بِاللَّيلِ والنهارِ

13:17:17 

حلْية أَو متاعٍ زبد  ابتغاَء ومما يوقدونَ علَيه في النارِ
مثْلُه 
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  ص و ب

Storm   ٍبيص  Disaster, affliction ٌةيبصم To hit, afflict  اباَص-يبصي  
 

2:156:3 
 مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ أَصابتهم الَّذين إِذَا

3:120:6 

سيئَةٌ يفْرحوا  بكُمتص إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ
 بِها

5:49:26 
 بِبعضِ ذُنوبِهِم يصيبهم فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ

5:52:11 
 دائرةٌ تصيبنا يسارِعونَ فيهِم يقُولُونَ نخشٰى أَنْ

7:100:12 
 بِذُنوبِهِم أَصبناهم أَنْ لَو نشاُء

7:131:8 
 سيئَةٌ يطَّيروا بِموسٰى ومن معه تصبهم وإِنْ

7:156:14 

بِه من أَشاُء ورحمتي وسعت كُلَّ  أُصيب قَالَ عذَابِي
 شيٍء

2:19:2 
بٍ أَويكَص قربو دعرو اتظُلُم يهاِء فمالس نم 

9:50:7 
كبصإِنْ تةٌ ويبصلُ مقَب نا منرا أَمذْنأَخ قُولُوا قَدي 

28:47:4 
مهيبصلَا أَنْ تلَوةٌ ويبصم يهِمدأَي تما قَدبِم 

42:30:4 
نم كُمابا أَصمو ةيبصم يكُمدأَي تبا كَسفَبِم 

  ت و ب

Repentance  ًةبوت  To accept repentance ابلَىتع  To turn, repent  ابت-وبتي  
 

4:18:13 
 الْآنَ تبت حتٰى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني

5:39:2 
نفَم ابت هلَيع وبتي فَإِنَّ اللَّه لَحأَصو هظُلْم دعب نم 

9:27:2 
ثُم وبتي لَٰى مع كذَٰل دعب نم اُءاللَّهشي ن 

9:74:26 
 يك خيرا لَهم يتوبوا فَإِنْ

9:5:16 
 وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم تابوا فَإِنْ

11:3:5 

ثُم كُمبوا ررفغتاس أَنوا ووبا  تاعتم كُمعتمي هإِلَي
 حسنا

9:3:17 
 فَهو خير لَكُم تمتب فَإِنْ

4:17:2 
 علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة التوبةُ إِنما

66:8:7 
وا إِلَى اللَّهوبوا تنآم ينا الَّذها أَيةً يبوا توحصن 

9:118:30 
وه وا إِنَّ اللَّهوبتيل هِملَيع ابت ثُم ابوالت يمحالر 
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  خ ل ف

To disagree  الَفخ-فالخي  To leave 
behind 

 لَّفخ-  To come after  لَفخ-لُفخي   
To disagree, 
be different 

لَفتخا-فلتخي  To lag behind ختلف-لَّفختي  To break 
promise 

 لَفاَخ-فلخي   
Back  هلْفخ  Back, 

crosswise 
لَافخ   To nominate 

as successor 
لَفختسا-فلختسي  

Different, 
various 

فلتخم  Contradiction, 
come after 

لَافتاخ   Successor  ًيفَةلخ   
 

7:142:16 
 في قَومي وأَصلح اخلُفْنِي وقَالَ موسٰى لأَخيه هارونَ

7:169:1 
لَففَخ ابترِثُوا الْكو لْفخ مهدعب نم 

43:60:8 
 يخلُفُونَ ولَو نشاُء لَجعلْنا منكُم ملَائكَةً في الْأَرضِ

9:118:4 

ينالَّذ لَى الثَّلَاثَةعلِّفُوا وخ  هِملَيع اقَتٰى إِذَا ضتح
تبحا ربِم ضالْأَر 

11:88:17 
أَنْو ا أُرِيدم فَكُمالأُخ هنع اكُمها أَنإِلَٰى م 

24:63:18 

ينذَرِ الَّذحفُونَ فَلْيالخي  ةٌ أَونتف مهيبصأَنْ ت رِهأَم نع
يمأَل ذَابع مهيبصي 

20:87:3 
 موعدك بِملْكنا أَخلَفْنا قَالُوا ما

20:97:15 
 تخلَفَه ك موعدا لَنوإِنَّ لَ

22:47:4 
لَنذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيو فلخي هدعو اللَّه 

14:22:12 
كُمتدعوو قالْح دعو كُمدعو إِنَّ اللَّه كُملَفْتفَأَخ 

9:120:10 

أَعرابِ ما كَانَ لأَهلِ الْمدينة ومن حولَهم من الْ
 عن رسولِ اللَّه يتخلَّفُوا أَنْ

10:93:11 

حتٰى جاَءهم  اختلَفُوا ورزقْناهم من الطَّيبات فَما
لْمالْع 

10:93:24 

إِنَّ ربك يقْضي بينهم يوم الْقيامة فيما كَانوا 
يهفُونَ فلتخي 

16:92:32 
بلَيويهف متا كُنم ةاميالْق موي لَكُم ننفُونَ يلتخت 

39:3:25 
يهف ما هي مف مهنيب كُمحي فُونَ إِنَّ اللَّهلتخي 

11:57:9 
فلختسيئًا ويش هونرضلَا تو كُمرا غَيمي قَوبر 

24:55:12 

ف مهفَنلختسالَيضِ كَمي الْأَر لَفختاس  نم ينالَّذ
هِملقَب 
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9:81:4 
مهدقْعلَّفُونَ بِمخالْم فَرِح لَافخ ولِ اللَّهسر 

26:49:19 

نم لَكُمجأَرو كُميدأَي نلَأُقَطِّع لَافخ  كُمنلِّبلَأُصو
نيعمأَج 

41:25:10 

 ما لَهنضقَيو يهِمدأَي نيا بم موا لَهنياَء فَزنقُر
 خلْفَهم وما

41:42:9 
نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطالْب يهأْتلَا ي هلْفخ 

35:39:4 

لَكُمعي جالَّذ وه فلَائخ  هلَيفَع كَفَر نضِ فَمي الْأَرف
هكُفْر 

38:26:4 

وداوا دياكلْنعا جيفَةً  إِنلخ  نيب كُمضِ فَاحي الْأَرف
قاسِ بِالْحالن 

4:82:12 
يهوا فدجلَو رِ اللَّهغَي دنع نكَانَ م لَولَافًا وتا اخريكَث 

23:80:6 
لَهو يتمييِي وحي يالَّذ وهو لَافتارِ اخهالنلِ واللَّي 

39:21:17 

أَلْوانه ثُم يهِيج فَتراه  مختلفًا ثُم يخرِج بِه زرعا
 مصفَرا

51:8:4 
 مختلف إِنكُم لَفي قَولٍ

9:87:5 

عوا مكُونوا بِأَنْ يضر فالوالْخ  لَٰى قُلُوبِهِمع طُبِعو
 فَهم لَا يفْقَهونَ

  ص ب ر

To have patience  رطَبصا-طَبِرصي  To have patience  رابص-  To be patient  ربص-بِرصي  
Those who are 
patient  

ابِرِينص  Patience  ربص  Very patient ٍاربص   
 

76:12:3 
 جنةً وحرِيرا صبروا وجزاهم بِما

76:24:1 
بِرفَاص  كبكْمِ رحالكَفُور ا أَومآث مهنم عطلَا تو 

46:35:3 

أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ  صبر فَاصبِر كَما
ملَه 

16:126:9 
نلَئو متربص ابِرِينلصل ريخ ولَه 

12:90:17 
 ضيع أَجر الْمحِسنِنيفَإِنَّ اللَّه لَا ي ويصبِر إِنه من يتقِ

2:61:5 
ٰى لَنوسا مي مإِذْ قُلْتو بِرصن داحامٍ ولَٰى طَعع 

52:16:5 
 سواٌء علَيكُم تصبِروا اصلَوها فَاصبِروا أَو لَا
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3:200:5 
 ورابِطُوا وصابِروا يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِروا

19:65:7 
 لعبادته واصطَبِر اعبدهفَ

31:31:18 

ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لكُلِّ صبارٍ 
 شكُورٍ

12:83:7 
 جميلٌ فَصبر قَالَ بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمرا

16:127:3 
 إِلَّا بِاللَّه صبرك واصبِر وما

18:67:6 
يعم يعطتست لَن كا قَالَ إِنربص 

33:35:10 
قَاتادالصو نيقادالصو ابِرِينالصو اتابِرالصو 

38:44:10 
اهندجا وا إِنابِرص ابأَو هإِن دبالْع منِع 

  ت ل و

Those who read  اتيالت  Reading, reciting  َلةتاو To read, recite, follow  لَالُو-تتي  
 

39:71:19 
كُمنلٌ مسر كُمأْتي لُونَ أَلَمتي كُمبر اتآي كُملَيع 

45:6:4 
اللَّه اتآي لْكا تلُوهتن قبِالْح كلَيع 

29:45:1 
 اةَما أُوحي إِلَيك من الْكتابِ وأَقمِ الصلَ اتلُ

29:48:3 
تا كُنملُو وتت ينِكمبِي طُّهخلَا تابٍ وتك نم هلقَب نم 

29:51:7 
ابتالْك كلَيا علْنزا أَنأَن هِمكْفي لَملَٰى أَوتي هِملَيع 

31:7:2 
 يسمعهاعلَيه آياتنا ولَّٰى مستكْبِرا كَأَنْ لَم  تتلَٰى وإِذَا

26:69:1 
 علَيهِم نبأَ إِبراهيم واتلُ

27:92:2 
 الْقُرآنَ فَمنِ اهتدٰى فَإِنما يهتدي لنفِْسه أَتلُو وأَنْ

8:2:10 
 علَيهِم آياته زادتهم إِميانا تليت وإِذَا

3:93:21 
اةرووا بِالتلُ قُلْ فَأْتافَاتوه نيقادص متإِنْ كُن 

91:2:3 
 تلَاها والْقَمرِ إِذَا

2:121:6 
قح هلُونتي ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ هتلَاوت 

37:3:1 
اتيالا فَالتكْرذ 

  ر ز ق

Sustenance  قًارِز  Provider of sustenance اقزالر  To provide sustenance  قزر-قزري  
 

35:3:12 
اللَّه رقٍ غَيالخ نلْ مه قُكُمزرضِ يالْأَراِء ومالس نم 
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35:29:10 
 سرا وعلَانِيةً يرجونَ تجارةً رزقْناهم وأَنفَقُوا مما

40:64:12 
كُمروص نسفَأَح كُمروصو قَكُمزرالطَّ و نماتبي 

42:19:4 
هادببِع يفلَط اللَّه قزري زِيزالْع الْقَوِي وهاُء وشي نم 

20:132:10 
نحقًا نرِز أَلُكسلَا ن قُكزرن 

14:37:22 
مقْهزارونَ وكُرشي ملَّهلَع اترالثَّم نم 

3:169:13 
هِمبر دناٌء عيلْ أَحقُونَ بزري 

3:37:30 

إِنَّ اللَّه اللَّه دنع نم وه قَالَت قزررِ  يياُء بِغشي نم
 حسابٍ

51:58:4 
وه إِنَّ اللَّه اقزالر نيتالْم ةذُو الْقُو 

42:27:4 
طَ اللَّهسب لَوو قزضِ الري الْأَرا فوغلَب هادبعل 

50:11:1 
 للْعباد وأَحيينا بِه بلْدةً ميتا كَذَٰلك الْخروج رِزقًا

5:114:22 
ريخ تأَنا وقْنزارو نيازِقالر 

15:20:8 
لَه متلَس نمو ايِشعا ميهف ا لَكُملْنعجو نيازِقبِر 

  و ف ي

To make die  فَّىوفَّى-توتي  To fulfill  فَىي-اَووفي  To fulfill, pay fully   فَّىفِّي-ووي  

He who makes die  فِّيوتم Those who 
fulfill 

  يستوفي-استوفَي  To measure fully  والْموفُونَ
 

16:111:8 

كُلُّ  وتوفَّٰى يوم تأْتي كُلُّ نفْسٍ تجادلُ عن نفِْسها
لَتما عفْسٍ من 

24:25:2 
ذئموي فِّيهِموي قالْح مهيند اللَّه 

24:39:18 

 اللَّه دجوئًا ويش هجِدي لَم اَءهٰى إِذَا جتح
هدنع فَّاهفَو هابسح 

11:15:7 

يهِم إِلَ نوف من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها
 أَعمالَهم فيها

2:272:24 
 إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ يوف وما تنفقُوا من خيرٍ

2:40:10 
 بِعهدكُم وإِياي فَارهبون أُوف وأَوفُوا بِعهدي

3:76:3 
نلَٰى مفَٰى بأَو حي قَٰى فَإِنَّ اللَّهاتو هدهبِعنيقتالْم ب 

13:20:2 
ينوفُونَ الَّذي يثَاقونَ الْمقُضنلَا يو اللَّه دهبِع 

5:117:20 
 كُنت أَنت الرقيب علَيهِم توفَّيتنِي فَلَما
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4:97:3 

ينإِنَّ الَّذ مفَّاهوت  يمقَالُوا ف فُِسهِمي أَنمكَةُ ظَاللَائالْم
كُنمت 

6:60:3 
 بِاللَّيلِ ويعلَم ما جرحتم بِالنهارِ يتوفَّاكُم وهو الَّذي

6:61:13 

توالْم كُمداَء أَحٰى إِذَا جتح هفَّتولَا  ت مها ولُنسر
 يفَرطُونَ

40:77:12 

أَو مهدعي نالَّذ ضعب كنرِيا نفَإِم تنكنفَّيا  ونفَإِلَي
 يرجعونَ

83:2:6 
 يستوفُونَ الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ

9:111:25 
نمفَٰى وأَو اللَّه نم هدهبِع 

11:109:17 
 نصيبهم غَير منقُوصٍ لَموفُّوهم وإِنا

2:177:36 
 ا عاهدوابِعهدهم إِذَ والْموفُونَ

3:55:6 
 ورافعك إِلَي متوفِّيك إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسٰى إِني

  م و ت

Death   توالْم  To kill  اتاَم-يتمي  To die  اتم-وتمي  

Dead, carrion َةتيم  Dead ones  ٰىتوم  Dead   تيم  
 

19:33:6 
لَيع لَامالسومويو تدلو موي  وتا أَميثُ حعأُب مويو 

19:66:5 
 لَسوف أُخرج حيا مت ويقُولُ الْإِنسانُ أَإِذَا ما

20:74:10 

فيها  يموت إِنه من يأْت ربه مجرِما فَإِنَّ لَه جهنم لَا
 ولَا يحيٰى

21:34:8 

فَهم  مت جعلْنا لبشرٍ من قَبلك الْخلْد أَفَإِنْوما 
 الْخالدونَ

7:25:5 
 ومنها تخرجونَ تموتونَ قَالَ فيها تحيونَ وفيها

9:84:6 
مهنم دلَٰى أَحلِّ عصلَا تو اتم رِهلَٰى قَبع قُملَا تا ودأَب 

3:102:9 
 إِلَّا وأَنتم مسلمونَ تموتن وا اللَّه حق تقَاته ولَااتقُ

3:119:21 
 بِغيظكُم إِنَّ اللَّه عليم بِذَات الصدورِ موتوا قُلْ

50:43:4 
 وإِلَينا الْمصري ونميت إِنا نحن نحيِي

53:44:3 
وه هأَنو اتا أَميأَحو 

57:2:6 
 ويميت لَه ملْك السماوات والْأَرضِ يحيِي
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40:11:3 
 اثْنتينِ وأَحييتنا اثْنتينِ أَمتنا قَالُوا ربنا

2:258:23 
 وأُميت ربي الَّذي يحيِي ويميت قَالَ أَنا أُحيِي

2:259:17 
هاتفَأَم ائَةَ عم اللَّهثَهعب امٍ ثُم 

6:162:6 

اييحمي وكسني ولَاتي قُلْ إِنَّ صاتممو  بر لَّهل
نيالَمالْع 

4:18:10 
مهدأَح رضٰى إِذَا حتح توالْآنَ الْم تبي تقَالَ إِن 

37:59:2 
 الْأُولَٰى وما نحن بِمعذَّبِني موتتنا إِلَّا

49:12:24 
يهأَخ مأْكُلَ لَحأَنْ ي كُمدأَح بحا أَيتيم وهمتفَكَرِه 

39:30:2 
كإِن تيونَ متيم مهإِنو 

27:80:4 
عمسلَا ت كٰى إِنتواَء الْمعالد مالص عمسلَا تو 

2:173:4 
كُملَيع مرا حمةَ إِنتيزِيرِ الْمنالْخ ملَحو مالدو 

36:33:4 
ضالْأَر مةٌ لَهآيةُ وتيا الْمبا حهنا منجرأَخا واهنييأَح 

  ق ض ي

Decreed  ايقْضم To kill   ىلَىقَضع To judge, decree, execute   ىي-قَضقْضي  
 

19:35:10 
  فَإِنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُأَمرا قَضٰى سبحانه إِذَا

19:39:5 
 الْأَمر قُضي وأَنذرهم يوم الْحسرة إِذْ

20:72:16 
 هٰذه الْحياةَ الدنيا تقْضي فَاقْضِ ما أَنت قَاضٍ إِنما

20:114:11 
 يك وحيهإِلَ يقْضٰى ولَا تعجلْ بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ

22:29:2 
وا ثُمقْضلْي مهذُوروفُوا نلْيو مفَثَهت 

34:14:2 

علَيه الْموت ما دلَّهم علَٰى موته إِلَّا دابةُ  قَضينا فَلَما
 الْأَرضِ

62:10:2 
 الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ قُضيت فَإِذَا

28:15:28 
ٰىفَووسم هٰى كَزفَقَض هلَيع 

33:37:27 
 زيد منها وطَرا زوجناكَها قَضٰى فَلَما

69:27:3 
تا كَانهتا لَيةَ ييالْقَاض 

19:21:15 
 مقْضيا ولنجعلَه آيةً للناسِ ورحمةً منا وكَانَ أَمرا
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  ذ و ق

He who tastes قَةُذَائ  To make taste  اَذَاق-يقذي  To taste  ذَاق-ذُوقي  
 

5:95:35 
 وبالَ أَمرِه ليذُوق ذَٰلك صياما

6:30:15 
 الْعذَاب بِما كُنتم تكْفُرونَ فَذُوقُوا قَالَ

6:148:21 
 نابأْس ذَاقُوا كَذَٰلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتٰى

7:22:4 
 الشجرةَ بدت لَهما سوآتهما ذَاقَا فَلَما

16:94:10 
 السوَء بِما صددتم عن سبِيلِ اللَّه وتذُوقُوا

44:49:1 
ذُق الْكَرِمي زِيزالْع تأَن كإِن 

44:56:2 
 ٰىفيها الْموت إِلَّا الْموتةَ الْأُولَ يذُوقُونَ لَا

65:9:1 
ا فَذَاقَترسا خرِهةُ أَمباقكَانَ عا ورِهالَ أَمبو 

78:24:2 
 فيها بردا ولَا شرابا يذُوقُونَ لَا

25:19:13 
كُمنم مظْلي نمو قْهذا نا كَبِريذَابع 

30:33:11 

نهم بِربهِم منه رحمةً إِذَا فَرِيق م أَذَاقَهم ثُم إِذَا
 يشرِكُونَ

30:36:2 
 الناس رحمةً فَرِحوا بِها أَذَقْنا وإِذَا

41:27:1 
يقَنذا فَلَنيددا شذَابوا عكَفَر ينالَّذ 

6:65:18 
 بعضكُم بأْس بعضٍ ويذيق أَو يلْبِسكُم شيعا

37:38:2 
كُمقُو إِنيمِالْ لَذَائذَابِ الْأَلع 

3:185:3 

الْموت وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم  ذَائقَةُ كُلُّ نفْسٍ
ةاميالْق 

  م س س

Touch اسسم To touch  ا-متاسمتي  ��س To touch  سم-سمي  
 

24:35:31 
لَم لَويُء وضا يهتيز كَادي هسسمت ارن 

26:156:2 
 بِسوٍء فَيأْخذَكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ تمسوها ولَا

30:33:2 
 الناس ضر دعوا ربهم منِيبِني إِلَيه مس وإِذَا

11:113:6 
 النار فَتمسكُم ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا
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12:88:7 

وأَهلَنا  مسنا يه قَالُوا يا أَيها الْعزِيزفَلَما دخلُوا علَ
رالض 

15:48:2 
 فيها نصب وما هم منها بِمخرجِني يمسهم لَا

15:54:5 
 الْكبر فَبِم تبشرونَ مسنِي قَالَ أَبشرتمونِي علَٰى أَنْ

10:107:2 
 ه بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هواللَّ يمسسك وإِنْ

11:48:15 
ثُم مهعتمنس مأُمو مهسمي يمأَل ذَابا عنم 

11:64:13 
 بِسوٍء فَيأْخذَكُم عذَاب قَرِيب تمسوها ولَا

58:3:14 
قَب نم ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمونَ لودعي ا لِ أَنْثُماسمتي 

54:48:8 

 هِموهجلَٰى وارِ عي النونَ فبحسي موي
 سقَر مس ذُوقُوا

20:97:10 
 مساس قَالَ فَاذْهب فَإِنَّ لَك في الْحياة أَنْ تقُولَ لَا

  ج ر ي

Ships   ِاروالْج  Flowing, going, ship ةارِيالْج To flow, go ررِي-ى ججي  
 

11:42:2 
يهرِي وجالِ تجٍ كَالْجِبوي مف بِهِم 

13:2:16 
 لأَجلٍ مسمى يجرِي كُلٌّ

10:9:9 
 من تحتهِم الْأَنهار في جنات النعيمِ تجرِي

21:81:4 
 بِأَمرِه تجرِي ولسلَيمانَ الريح عاصفَةً

11:41:6 
 ومرساها مجراها لَ اركَبوا فيها بِسمِ اللَّهوقَا

51:3:1 
اتارِيا فَالْجرسي 

88:12:3 
نيا عيهةٌ فارِيج 

69:11:7 
 الْجارِية إِنا لَما طَغى الْماُء حملْناكُم في

42:32:3 
هاتآي نمارِ وولَامِ الْجرِ كَالْأَعحي الْبف 

81:16:1 
 الْكُنسِ الْجوارِ

55:24:2 
لَهارِ وولَامِ الْجرِ كَالْأَعحي الْبف آتشنالْم 

  ز ي د

More  زِيدم To increase  اددزا-اددزي  To increase  ادز-زِيدي  
 

17:97:26 
تبا خكُلَّم منهج ماهأْوم ماهنا زِدريعس 
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17:109:4 
 خشوعا ويزِيدهم ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ

20:114:16 
بقُلْ رنِي وا زِدلْمع 

35:42:17 
 إِلَّا نفُورا زادهم فَلَما جاَءهم نذير ما

71:24:5 
 الظَّالمني إِلَّا ضلَالًا تزِد ولَا

78:30:3 
فَذُوقُوا فَلَن نكُما زِيدذَابإِلَّا ع 

3:178:13 
مي لَهلما نموا إِناددزيل هِنيم ذَابع ملَها وإِثْم 

74:31:18 
ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نقيتسيل اددزيا وانوا إِمينآم ينالَّذ 

12:65:20 
 كَيلَ بعريٍ دادونز ونمري أَهلَنا ونحفَظُ أَخانا

10:26:4 
 وزِيادةٌ للَّذين أَحسنوا الْحسنٰى

50:30:9 
نلْ مقُولُ هتو لَأْتتلِ امه منهجقُولُ لن موي زِيدم 

  ب ي ن

To become 
clear 

 نيبت-نيبتي  To clarify   َاناَب-بِنيي   To make clear نيب -نيبي  

Between   نيب  Clarification, 
statement 

  يستبِني-استبانَ  To explain clearly  بيانٌ

Clear, clarifying ٍبِنيم  Clear 
evidence 

ةنيب -اتنيب    In front of  ِنيب يدنِ-ييب يهِمدأَي  
 

2:118:21 
ا قَدنيا بونَالْآينوقمٍ يقَول ت 

2:187:60 
ككَذَٰل نيبقُونَ يتي ملَّهاسِ لَعلنل هاتآي اللَّه 

3:187:8 
ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو هننيباسِ لَتلنل 

16:92:25 
ننيبلَيا وم ةاميالْق موي فُونَلَكُملتخت يهف متكُن  

22:5:25 
لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم نم ثُم نيبنل لَكُم 

43:52:11 
كَادلَا يو هِنيم وي هذَا الَّذٰه نم ريا خأَن أَم بِنيي 

29:38:4 
قَدو ودثَما وادعو نيبا تسم نم لَكُمنِهِمك 

4:94:9 
بِيلِ اللَّهي سف متبروا إِذَا ضنآم ينا الَّذها أَيوا ينيبفَت 

34:14:16 

را خفَلَم تنيبا  تم بيونَ الْغلَمعوا يكَان أَنْ لَو الْجِن
 لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِنيِ

6:55:4 
 سبِيلُ الْمجرِمني ولتستبِني آياتوكَذَٰلك نفَصلُ الْ

3:138:2 
 للناسِ وهدى وموعظَةٌ للْمتقني بيانٌ هٰذَا

4:92:38 

وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ  بينكُم وإِنْ كَانَ من قَومٍ
هلإِلَٰى أَه 
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4:152:7 

أَحد منهم أُولَٰئك سوف يؤتيهِم  بين ولَم يفَرقُوا
مهورأُج 

5:25:10 
قا فَافْرننيب نيقمِ الْفَاسالْقَو نيبو 

7:17:4 
نم مهنيلَآت نِ ثُميب هِملْفخ نمو يهِمدأَي 

13:11:4 

نم اتقِّبعم نِ لَهيب ي هلْفخ نمو هيدرِ يأَم نم هفَظُونح
اللَّه 

8:42:31 
نع يح نٰى ميحيو ةنيب يملع يعملَس إِنَّ اللَّهو 

9:70:18 
ملُهسر مهتأَت اتنيبِالْب مهمظْليل ا كَانَ اللَّهفَم 

27:1:6 
 مبِنيٍ طس تلْك آيات الْقُرآن وكتابٍ

31:11:14 
 مبِنيٍ بلِ الظَّالمونَ في ضلَالٍ

  ض ر ب

To travel   بريضف To give 
example 

 برماثَالًض To strike, hit  برض-رِبضي  
 

14:25:7 
رِبضيونَ وذَكَّرتي ملَّهاسِ لَعلنثَالَ لالْأَم اللَّه 

14:45:12 
 لَكُم الْأَمثَالَ وضربنا نا بِهِموتبين لَكُم كَيف فَعلْ

26:63:5 
ٰى أَنوسا إِلَٰى منيحفَأَو رِباض رحالْب اكصبِع 

43:57:2 
 ابن مريم مثَلًا إِذَا قَومك منه يصدونَ ضرِب ولَما

43:58:7 
 لَك إِلَّا جدلًا ضربوه وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما

2:61:37 

ترِبضو  نبٍ مضاُءوا بِغبةُ وكَنسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيع
اللَّه 

2:73:2 
 بِبعضها كَذَٰلك يحيِي اللَّه الْموتٰى اضرِبوه فَقُلْنا

4:94:5 
 لِ اللَّه فَتبينوافي سبِي ضربتم يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا

4:101:2 

في الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ  ضربتم وإِذَا
لَاةالص نوا مرقْصت 

3:112:18 
اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغبو ترِبضةُ وكَنسالْم هِملَيع 

47:4:5 
 الرقَابِ بفَضر فَإِذَا لَقيتم الَّذين كَفَروا
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  ك ب ر

To glorify   راَكْب-كْبِري  To glorify   ركَب-ركَبي  To grow, 
become big 

 ركَب-ركْبي  

Greater, greatest رأَكْب  To be arrogant   ركْبتسا-كْبِرتسي  To be arrogant   ركَبت-ركَبتي  

Great, big ِالْكَبري  Bigger, greater ىركُب  Old age  ِربالْك   
Arrogance   ااركْبتاس  Arrogant  ones َونكْبِرتسم  Arrogant   ٍركَبتم   
 

4:6:19 
 يكْبروا ولَا تأْكُلُوها إِسرافًا وبِدارا أَنْ

18:5:8 

ترإِنْ  كَب هِماهأَفْو نم جرخةً تمقُولُونَ إِلَّا كَلي
 كَذبا

40:35:9 
روا كَبنآم ينالَّذ دنعو اللَّه دنا عقْتم 

17:111:20 
 تكْبِريا وكَبره ولَم يكُن لَه ولي من الذُّلِّ

22:37:14 
ا لَكُمهرخس كوا كَذَٰلركَبتل اكُمدا هلَٰى مع اللَّه 

12:31:19 
هنأَيا رفَلَم هنرأَكْب لَّهل اشح قُلْنو نهيدأَي نقَطَّعو 

7:13:8 
 فيها تتكَبر قَالَ فَاهبِطْ منها فَما يكُونُ لَك أَنْ

7:146:5 
ينالَّذ ياتآي نع رِفأَصونَ سركَبتضِ يي الْأَرف 

7:76:3 
ينوا قَالَ الَّذركْبتونَ اسركَاف بِه متني آما بِالَّذإِن 

7:206:6 
 عن عبادته يستكْبِرونَ إِنَّ الَّذين عند ربك لَا

39:59:7 
 وكُنت من الْكَافرِين واستكْبرت فَكَذَّبت بِها

46:20:20 

في  تستكْبِرونَ ما كُنتمفَالْيوم تجزونَ عذَاب الْهون بِ
قرِ الْحيضِ بِغالْأَر 

4:172:15 

هتادبع نع فكنتسي نمو كْبِرتسيو  هإِلَي مهرشحيفَس
 جميعا

34:3:28 
 إِلَّا في كتابٍ مبِنيٍ أَكْبر ولَا أَصغر من ذَٰلك ولَا

6:123:6 

كَذَٰلوةيي كُلِّ قَرا فلْنعج ك وا  أَكَابِركُرميا ليهرِمجم
 فيها

14:39:7 

إِسماعيلَ  الْكبرِ الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى
اقحإِسو 

40:56:14 
 ما هم بِبالغيه كبر إِنْ في صدورِهم إِلَّا

33:67:6 
 فَأَضلُّونا السبِيلَا وكُبراَءنا  إِنا أَطَعنا سادتناوقَالُوا ربنا
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0:23:4 
 الْكُبرى لنرِيك من آياتنا

22:62:17 
يلالْع وه أَنَّ اللَّهو الْكَبِري 

25:19:15 
 كَبِريا ومن يظْلم منكُم نذقْه عذَابا

18:49:17 

إِلَّا  كَبِريةً كتابِ لَا يغادر صغريةً ولَامالِ هٰذَا الْ
 أَحصاها

42:37:3 
 الْإِثْمِ والْفَواحش كَبائر والَّذين يجتنِبونَ

40:35:22 
 جبارٍ متكَبرٍ كَذَٰلك يطْبع اللَّه علَٰى كُلِّ قَلْبِ

40:76:8 

لدين فيها فَبِئْس ادخلُوا أَبواب جهنم خا
 الْمتكَبرِين مثْوى

16:22:11 
مهةٌ وركنم مهونَ قُلُوبكْبِرتسم 

71:7:14 
 استكْبارا واستغشوا ثيابهم وأَصروا واستكْبروا

  ه ل ك

Destroyer  كلهم  To destroy  لَكاَه-كلهي  To perish, die  لَكه-كلهي   
 

8:42:24 
نم كلهيل لَكه ةنيب نع يح نٰى ميحيو ةنيب نع 

40:34:16 
 قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه من بعده رسولًا هلَك حتٰى إِذَا

17:16:4 
 فيها فَفَسقُواقَريةً أَمرنا متر نهلك وإِذَا أَردنا أَنْ

17:17:2 
كَما ولَكْنوحٍ أَهن دعب نم ونالْقُر نم 

46:35:24 
 إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ يهلَك بلَاغٌ فَهلْ

69:6:3 
ادا عأَمكُوا ولفَأُه ةياترٍ عصربِرِيحٍ ص 

77:16:2 
أَلَم كلهن نيلالْأَو 

90:6:2 
قُولُي لَكْتا أَهدالًا لُبم 

7:129:15 

عدوكُم ويستخلفَكُم في  يهلك قَالَ عسٰى ربكُم أَنْ
 الْأَرضِ

2:195:9 
 التهلُكَة وأَنفقُوا في سبِيلِ اللَّه ولَا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى

28:59:16 
 ٰى إِلَّا وأَهلُها ظَالمونَالْقُر مهلكي وما كُنا

28:88:13 
 إِلَّا وجهه هالك لَا إِلَٰه إِلَّا هو كُلُّ شيٍء

6:131:6 

كبر كُني أَنْ لَم كذَٰل كلها  ملُهأَهٰى بِظُلْمٍ والْقُر
 غَافلُونَ
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  ب ع ث

Resurrected ones َوثُونعبم  Resurrection  ثعب  To raise, resurrect, send   َثعثُ-بعبي  
 

25:41:9 
 اللَّه رسولًا بعثَ أَهٰذَا الَّذي

25:51:3 
 في كُلِّ قَرية نذيرا لَبعثْنا ولَو شئْنا

26:36:4 
اهأَخو جِهثْ قَالُوا أَرعابو رِيناشنِ حائدي الْمف 

26:87:4 
 يبعثُونَ نِي يومولَا تخزِ

28:59:7 

في أُمها  يبعثَ وما كَانَ ربك مهلك الْقُرٰى حتٰى
 رسولًا

36:52:4 
نا ملَنيا وا قَالُوا يثَنعا بنقَدرم نم 

16:84:2 
مويثُ وعبا نهِيدش ةكُلِّ أُم نم 

91:12:2 
ثَ إِذعبان اأَشقَاه 

30:56:16 
موذَا يٰفَه ثعونَ الْبلَمعلَا ت متكُن كُمنلَٰكو 

31:28:4 
 إِلَّا كَنفْسٍ واحدة بعثُكُم ما خلْقُكُم ولَا

6:29:9 
نحا نما وينا الدناتيإِلَّا ح يقَالُوا إِنْ هو نيوثعببِم 

17:49:7 

خلْقًا  لَمبعوثُونَ إِذَا كُنا عظَاما ورفَاتا أَإِناوقَالُوا أَ
 جديدا

  ش ه د

To hold witness دهشتسا-هِدشتسي  To hold 
witness 

 دهاَش-هِدشي  To see, witness  هِدش-دهشي  

Witness, martyr هِيداَء- شدهش   Testimony  َةادهش  Witness داهش 
 

3:70:8 

 متأَنو اللَّه اتونَ بِآيكْفُرت مابِ لتلَ الْكا أَهي
 تشهدونَ

3:81:29 
 وأَنا معكُم من الشاهدين فَاشهدوا قَالُوا أَقْررنا قَالَ

4:166 

نِ اللَّهلَٰك دهشلْ يبِع لَهزأَن كلَ إِلَيزا أَنكَةُ بِملَائالْمو هم
 يشهدونَ

5:111:11 
 بِأَننا مسلمونَ واشهد قَالُوا آمنا

6:19:28 
 أَشهد أَئنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّه آلهةً أُخرٰى قُلْ لَا

6:130:16 
 دنياعلَٰى أَنفُِسنا وغَرتهم الْحياةُ ال شهِدنا قَالُوا

43:19:8 
 خلْقَهم ستكْتب شهادتهم أَشهِدوا
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12:26:6 

هِدشلٍ  وقُب نم قُد هيصا إِنْ كَانَ قَمهلأَه نم داهش
قَتدفَص 

4:6:33 
مالَهوأَم هِمإِلَي متفَعوا فَإِذَا دهِدفَأَش هِملَيع 

7:172:10 
مهدهأَشلَٰى وقَالُوا ب كُمببِر تأَلَس فُِسهِملَٰى أَنع 

11:54:10 
 اللَّه واشهدوا أَني برِيٌء مما تشرِكُونَ أُشهِد قَالَ إِني

2:282:52 
 شهِيدينِ من رِجالكُم واستشهِدوا

4:15:6 
 علَيهِن أَربعةً منكُم فَاستشهِدوا

24:6:13 

عبأَر مهدةُ أَحادهفَش اتادهش  نلَم هإِن بِاللَّه
نيقادالص 

70:33:3 
مه ينالَّذو هِماتادهونَ بِشمقَائ 

5:106:46 
مكْتلَا نةَ وادهش نيمالْآث نا إِذًا لَمإِن اللَّه 

5:107:17 

بِاللَّه انقِْسمفَي الَشنتادا  هما وهِمتادهش نم قأَح
 اعتدينا

3:98:9 
اللَّهو اللَّه اتونَ بِآيكْفُرت مل هِيدلُونَ شمعا تلَٰى مع 

3:99:14 

لم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّه من آمن تبغونها عوجا 
متأَناُء ودهش 

3:140:20 
يلوكُمنذَ مختيوا ونآم ينالَّذ اللَّه لَماَء عدهش 

33:45:5 
اكلْنسا أَرإِن بِيا النها أَيا يداها شيرذنا ورشبمو 

37:150:6 
مهاثًا وكَةَ إِنلَائا الْملَقْنخ ونَ أَمداهش 

85:7:6 
 شهود بِالْمؤمنِنيوهم علَٰى ما يفْعلُونَ 

  أ ذ ن

To announce  َنُ-آذَنذؤي  To announce  َذِّنُ-اَذَّنؤي  To permit, listen  َنذَنُ-اَذؤي  

Ear   ٌأُذُن  To ask for 
permission 

  -تاَذَّنَ  To announce  يستأْذنُ-استأْذَنَ 
 

7:123:7 
 لَكُم آذَنَ ه قَبلَ أَنْقَالَ فرعونُ آمنتم بِ

9:43:5 
مل كنع فَا اللَّهع تنأَذ لَك نيبتٰى يتح ملَه 

9:49:4 
 لي ولَا تفْتني ائْذَنْ ومنهم من يقُولُ

9:90:5 
 لَهم ليؤذَنَ وجاَء الْمعذِّرونَ من الْأَعرابِ

12:80:28 
رأَب ٰىفَلَنتح ضالْأَر أْذَنَ حي يل اللَّه كُمحي ي أَبِي أَول 
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24:62:29 
 لمن شئْت منهم واستغفر لَهم فَأْذَنْ

12:70:10 
ارِقُونَ أَذَّنَ ثُملَس كُمإِن ريا الْعهتذِّنٌ أَيؤم 

22:27:1 
 ك رِجالًا وعلَٰى كُلِّ ضامرٍفي الناسِ بِالْحج يأْتو وأَذِّنْ

84:2:1 
تنأَذو قَّتحا وهبرل 

21:109:4 
 علَٰى سواٍء آذَنتكُم فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ

41:47:24 
 آذَناك ويوم يناديهِم أَين شركَائي قَالُوا

14:7:2 
  لَأَزِيدنكُمربكُم لَئن شكَرتم تأَذَّنَ وإِذْ

9:44:2 
 الَّذين يؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يستأْذنك لَا

9:86:10 
كأْذَنتا اسنقَالُوا ذَرو مهنلِ مأُولُو الطَّو 

24:59:8 
 الَّذين من قَبلهِم استأْذَنَ فَلْيستأْذنوا كَما

9:3:1 
 ن اللَّه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِم وأَذَانٌ

69:12:5 
 واعيةٌ أُذُنٌ لنجعلَها لَكُم تذْكرةً وتعيها

71:7:9 
 واستغشوا ثيابهم آذَانِهِم جعلُوا أَصابِعهم في

7:58:5 
اتبن جرخي بالطَّي لَدالْبوه بِإِذْن هبر 

8:66:22 
 اللَّه بِإِذْن وإِنْ يكُن منكُم أَلْف يغلبوا أَلْفَينِ

  ب ل غ

To notify, convey  َلَغغُ-اَبلبي   To notify, convey  َلَّغلِّغُ-ببي  To reach, attain   َلَغلُغُ-ببي  

  That which 
reaches 

  بلَاغٌ Message, notice   ةُ بالغ- بالغَ
 

12:22:2 
 أَشده آتيناه حكْما وعلْما بلَغَ ولَما

13:14:17 
 فَاه وما هو بِبالغه ليبلُغَ إِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماِء

17:37:11 
لَنو ضالْأَر رِقخت لَن كلُغَ إِنبالَ  تطُولًاالْجِب 

18:60:8 
 مجمع الْبحرينِ أَو أَمضي حقُبا أَبلُغَ لَا أَبرح حتٰى

33:10:11 
ارصالْأَب اغَتإِذْ زو تلَغبو اجِرنالْح الْقُلُوب 

40:80:4 
عافنا ميهف لَكُموا ولُغبتلو ورِكُمدي صةً فاجا حهلَيع 

5:67:3 
 ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك بلِّغْ يا أَيها الرسولُ

5:67:13 
 رِسالَته بلَّغت وإِنْ لَم تفْعلْ فَما

7:62:1 
كُملِّغأُب لَكُم حصأَني وبر الَاترِس 

33:39:2 
ينونَ الَّذلِّغبي هنوشخيو اللَّه الَاترِس 
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9:6:12 
ثُم اللَّه كَلَام عمسٰى يتح هفَأَجِر هغلأَب هنأْمم 

11:57:4 
ا فَقَدلَّووفَإِنْ ت كُمتلَغأَب كُمإِلَي بِه لْتسا أُرم 

72:28:4 
أَنْ قَد لَمعيوا للَغأَب هِمبر الَاترِس 

14:52:2 
 ذَروا بِهللناسِ ولين بلَاغٌ هٰذَا

16:35:31 
 الْمبِني الْبلَاغُ فَهلْ علَى الرسلِ إِلَّا

5:95:25 
 الْكَعبة بالغَ يحكُم بِه ذَوا عدلٍ منكُم هديا

6:149:4 
 فَلَو شاَء لَهداكُم أَجمعني الْبالغةُ قُلْ فَللَّه الْحجةُ

  ك ت ب
Book, written 
decree 

ابتك-بكُت  To have 
written  

بتكْتا To write, make obligatory  بكَت-بكْتي  
 To make freedom contract   بكَات 

 

2:178:4 
 علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى كُتب يا أَيها الَّذين آمنوا

2:216:1 
بكُت هالُ وتالْق كُملَيعلَكُم هكُر و 

2:282:10 
 فَاكْتبوه إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَٰى أَجلٍ مسمى

2:282:11 
بكْتلْيلِ ودبِالْع بكَات كُمنيب 

3:181:12 
بكْتنس قرِ حياَء بِغبِيالْأَن ملَهقَتا قَالُوا وم 

4:77:30 
ما لنبقَالُوا ركَ وتبالَ تتا الْقنلَيع 

7:145:1 
 لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شيٍء موعظَةً وكَتبنا

43:19:10 
بكْتتأَلُونَ سسيو مهتادهش 

43:80:11 
هِميا لَدلُنسرلَٰى وونَ ببكْتي 

24:33:17 
موهبفَكَات ريخ يهِمف متملاإِنْ ع 

 25:5:4 
نيلالْأَو رياطقَالُوا أَسا وهبتاكْت 

2:101:15 
 الْكتاب نبذَ فَرِيق من الَّذين أُوتوا

69:19:4 
يأُوت نا مفَأَم هابتك هابِيتُءوا كاقْر ماؤقُولُ هفَي ينِهمبِي 

66:12:14 
 وكَانت من الْقَانِتني كُتبِهو وصدقَت بِكَلمات ربها

  ن ب أ

To ask for news  َابنتسبِئُ-انتسي  To inform  َاببِئُ-اَنني  To inform  َابئُ-نبني  

Prophet نبِي-نيبِياَء-نبِيأَن   Prophecy  َةوبالن News, information  َأباُء- نبأَن    
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3:15:2 
 بِخيرٍ من ذَٰلكُم أَؤنبئُكُم قُلْ

5:14:21 
فوسو مئُهبنونَ يعنصوا يا كَانبِم اللَّه 

6:143:19 
 بِعلْمٍ إِنْ كُنتم صادقني نبئُونِي

12:37:7 
 وِيلهبِتأْ نبأْتكُما قَالَ لَا يأْتيكُما طَعام ترزقَانِه إِلَّا

13:33:15 
أَم هئُونبنلِ تالْقَو نرٍ مبِظَاه ضِ أَمي الْأَرف لَمعا لَا يبِم 

64:7:12 
ثُم ثُنعبي لَتبرلَٰى ونَّ قُلْ بؤبنلَت ملْتما عبِم 

75:13:1 
 الْإِنسانُ يومئذ بِما قَدم وأَخر ينبأُ

2:31:10 
 بِأَسماِء هٰؤلَاِء إِنْ كُنتم صادقني أَنبِئُونِي فَقَالَ

66:3:24 
نم قَالَت ا بِهأَهبا نفَلَم أَكبذَا أَنٰه 

10:53:1 
كبِئُوننتسيو قلَح هي إِنبرقُلْ إِي و وه قأَح 

26:6:4 
يهِمأْتيوا فَسكَذَّب اُءأَ فَقَدبزِئُونَ نهتسي وا بِها كَانم 

26:69:3 
هِملَيلُ عاتأَ وبن يماهرإِب 

6:89:6 
كْمالْحو ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ كةَ أُولَٰئوبالنو 

3:68:8 
 النبِي إِنَّ أَولَى الناسِ بِإِبراهيم لَلَّذين اتبعوه وهٰذَا

3:80:6 
 أَربابا والنبِيني ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَةَ

5:20:13 

اذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ جعلَ فيكُم أَنبِياَء 
لَكُمعجلُوكًا وم 

  ح س ب

To expect   بستحا-ِسبتحي  Account   ابسح To think, calculate, 
assume 

 ِسبح-بسحي  
He who calls 
to account 

  يحاسب-حاسبTo call to account   حسبEnough   حِسيبا
 

63:4:12 
 كُلَّ صيحة علَيهِم هم الْعدو فَاحذَرهم يحسبونَ

75:3:1 
بسحأَي ع عمجن انُ أَلَّنسالْإِنهظَام 

25:44:2 
أَم بسحلُونَ تقعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر 

27:44:7 
هأَتا رفَلَم هتِسبا حهاقَيس نع فَتكَشةً ولُج 

27:88:3 
 جامدةً وهي تمر مر السحابِ تحسبها وترى الْجِبالَ

18:104:8 
مهو سحونَيا بعنونَ صِسنحي مهأَن 

24:15:11 
هونبسحتو يمظع اللَّه دنع وها ونيه 

8:59:2 
 الَّذين كَفَروا سبقُوا إِنهم لَا يعجِزونَ يحسبن ولَا
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2:284:15 
فُوهخت أَو فُِسكُمي أَنا فوا مدبإِنْ تو كُمباسحي اللَّه بِه 

84:8:2 
فوفَس باسحا يِسريا يابسح 

39:47:25 
 يحتِسبونَ وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا

59:2:28 
ثُ لَميح نم اللَّه ماهوا فَأَتِسبتحي 

3:173:14 
 م الْوكيلُاللَّه ونِع حسبنا فَزادهم إِميانا وقَالُوا

5:104:12 
 ما وجدنا علَيه آباَءنا حسبنا قَالُوا

8:62:6 
 اللَّه حسبك وإِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ

58:8:34 
مهبسح ريصالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج 

55:5:3 
رالْقَمو سمالش انبسبِح 

4:86:15 
 حِسيبا إِنَّ اللَّه كَانَ علَٰى كُلِّ شيٍء

84:8:3 
باسحي فوا فَسابسا حِسريي 

88:26:4 
 حسابهم ثُم إِنَّ علَينا

78:36:5 
 حسابا جزاًء من ربك عطَاًء

  ح ك م

To fortify  كَماَح-مكحي   To judge, decide  كَّمكِّ-ححي م To judge, 
decide 

 كَمح-كُمحي  

Wisdom   ةكْمح Judgment  كْمح  To go for 
judgment  

 اكَمحت-اكَمحتي  
 

39:46:10 
تأَن كُمحفُونَ تلتخي يهوا فا كَاني مف كادبع نيب 

40:48:10 

بين  ها إِنَّ اللَّه قَد حكَمقَالَ الَّذين استكْبروا إِنا كُلٌّ في
ادبالْع 

45:21:17 
 يحكُمونَ سواًء محياهم ومماتهم ساَء ما

60:10:51 
اللَّه كْمح كُمذَٰل كُمحي يمكح يملع اللَّهو كُمنيب 

68:36:4 
فكَي ا لَكُمونَ مكُمحت 

5:49:2 
أَنو كُماح ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب 

5:49:2 
أَنو كُماح ماَءهوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب 

4:65:6 
 فيما شجر بينهم يحكِّموك فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتٰى

11:1:3 

ابتالر ك تمكيمٍ  أُحكنْ حلَد نم لَتفُص ثُم هاتآي
 خبِريٍ

22:52:22 
طَانُ ثُميي الشلْقا يم اللَّه خسنفَي مكحي هاتآي اللَّه 
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4:60:17 

إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ  يتحاكَموا يرِيدونَ أَنْ
وا بِهكْفُري 

95:8:3 
 الْحاكمني بِأَحكَمِ لَيس اللَّهأَ

12:22:5 

اهنيآت هدلَغَ أَشا بلَما وكْمزِي  حجن ككَذَٰلا ولْمعو
ِسنِنيحالْم 

12:40:17 
إِن كْمالْح اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رأَم لَّهإِلَّا ل 

6:114:4 

غتأَب اللَّه ريا يأَفَغكَمح  ابتالْك كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ وهو
 مفَصلًا

17:39:7 
نم كبر كٰى إِلَيحا أَومم كذَٰل ةكْمالْح 

3:164:18 

 مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي
ابتةَ الْككْمالْحو 

3:126:17 
 الْحكيمِ لَّا من عند اللَّه الْعزِيزِوما النصر إِ

4:11:71 
 حكيما فَرِيضةً من اللَّه إِنَّ اللَّه كَانَ عليما

2:188:9 

ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى 
 الْحكَّامِ

3:7:8 

كتاب منه آيات محكَمات هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْ
 هن أُم الْكتابِ

  س و ي
To be equal, 
turn to 

 ,To level  يستوِي-استٰوي 
equalize 

 ,To fashion   يساوِي-ساٰوى 
proportion 

  يسوي-سوٰى 

 Firm, straight اوِيس Same, equal اٌءوس  
 

4:42:8 

ي ذئموٰى يوست ولَ لَوسا الروصعوا وكَفَر ينالَّذ دو
 بِهِم الْأَرض ولَا يكْتمونَ اللَّه حديثًا

2:29:13 
 سبع سماوات فَسواهن ثُم استوٰى إِلَى السماِء

15:29:2 
 ه ساجِدينونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَ سويته فَإِذَا

18:37:15 

ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم لَقَكي خبِالَّذ تأَكَفَر 
اكولًا سجر 

26:98:2 
 بِرب الْعالَمني نسويكُم إِذْ

38:72:2 
 ونفَخت فيه من روحي فَقَعوا لَه ساجِدين سويته فَإِذَا
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75:4:5 
 بنانه نسوي  قَادرِين علَٰى أَنْبلَٰى

18:96:6 
 بين الصدفَينِ قَالَ انفُخوا ساوٰى حتٰى إِذَا

2:29:10 
ٰى ثُموتاس اتاومس عبس ناهواِء فَسمإِلَى الس 

5:100:3 

كَثْرةُ الْخبِيثُ والطَّيب ولَو أَعجبك  يستوِي قُلْ لَا
بِيثالْخ 

16:75:21 
 يستوونَ فَهو ينفق منه سرا وجهرا هلْ

23:28:2 

أَنت ومن معك علَى الْفُلْك فَقُلِ الْحمد  استويت فَإِذَا
نيممِ الظَّالالْقَو نا مانجي نالَّذ لَّهل 

43:13:9 
موا نِعذْكُرت إِذَاثُم كُمبةَ ر متيوتاس هلَيع 

59:20:2 
 أَصحاب النارِ وأَصحاب الْجنة يستوِي لَا

14:21:26 
 علَينا أَجزِعنا أَم صبرنا ما لَنا من محيصٍ سواٌء

16:71:19 
يهف ماٌء فَهوونَ سدحجي اللَّه ةمأَفَبِنِع 

21:109:6 
 سواٍء فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ آذَنتكُم علَٰى

19:17:11 
 سوِيا فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّلَ لَها بشرا

19:43:13 
 سوِيا فَاتبِعنِي أَهدك صراطًا

19:10:13 
 ياسوِ قَالَ آيتك أَلَّا تكَلِّم الناس ثَلَاثَ لَيالٍ

  ف ر ي

Slanderer, liar ٍرفْتم  Slander, lie اًءرافْت  Strange  افَرِي To invent, slander  ىرفْترِي-افْتي  
 

7:37:4 
  علَى اللَّه كَذبا أَو كَذَّب بِآياته افْترٰى فَمن أَظْلَم ممنِ

46:8:3 

 افْتريته فَلَا تملكُونَ لي من قُلْ إِن افْتراه أَم يقُولُونَ
 اللَّه شيئًا

46:8:6 
قُلْ إِن هتيرئًا افْتيش اللَّه ني مكُونَ للمفَلَا ت 

46:28:17 
 يفْترونَ بلْ ضلُّوا عنهم وذَٰلك إِفْكُهم وما كَانوا

16:56:12 
ا كُنمع أَلُنسلَت اللَّهتمونَ ترفْتت 

60:12:23 
انتهبِب نيأْتلَا يو هرِينفْتي هِنلجأَرو يهِندأَي نيب 

19:27:10 

فَأَتت بِه قَومها تحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شيئًا 
 فَرِيا

6:138:21 
ع اللَّه مونَ اسذْكُرلَا ي امعأَناوهاًء لَيرافْت هلَيع 
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6:140:13 
اللَّه مقَهزا روا ممرحاًء ورافْت لَى اللَّهع 

16:101:13 
تا أَنمرٍ قَالُوا إِنفْتونَ ملَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب 

  ح م ل

To carry, burden  َلمتحلُ-امتحي  To put burden  لَ حم-محلُ ي To carry, 
burden 

  يحملُ-حملَ 

 Burden  ُلملٍ- حمح   
 

2:286:22 

علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من  تحملْ ربنا ولَا
 قَبلنا

7:189:14 
 حملًا خفيفًا فَمرت بِه حملَت فَلَما تغشاها

12:36:15 
 فَوق رأْسي خبزا أَحملُ  الْآخر إِني أَرانِيوقَالَ

13:8:4 

كُلُّ أُنثَٰى وما تغيض الْأَرحام وما  تحملُ اللَّه يعلَم ما
اددزت 

17:70:5 
منِي آدا بنمكَر لَقَدو ماهلْنمحرِ وحالْبو ري الْبف 

17:70:5 
 في الْبر والْبحرِ وحملْناهم رمنا بنِي آدمولَقَد كَ

2:286:33 
 ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه تحملْنا ربنا ولَا

20:87:7 
 أَوزارا من زِينة الْقَومِ فَقَذَفْناها حملْنا ولَٰكنا

4:112:11 

 ثُم يرمِ بِه برِيئًا ومن يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْما
لَ فَقَدمتا احبِينا مإِثْما وانتهب 

13:17:8 
 السيلُ زبدا رابِيا فَاحتملَ فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها

12:72:8 

اَء بِهج نملو كلالْم اعوص دفْقلُ قَالُوا نمريٍ  حعب
يمعز ا بِهأَنو 

20:101:7 
ةاميالْق موي ماَء لَهسو يهف ينداللًا خمح 

65:6:14 

أُولَات إِنْ كُنلٍ ومح  نعضٰى يتح هِنلَيقُوا عففَأَن
نلَهمح 

111:4:2 
هأَترامالَةَ ومطَبِ حالْح 

  ع ق ل

 To understand, reason  َقَللُ-عقعي  
 

2:75:17 
 عقَلُوه يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما
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2:171:18 
 يعقلُونَ صم بكْم عمي فَهم لَا

2:242:7 
لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كلُونَ كَذَٰلقعت 

67:10:6 

أَو عمسا نكُن قَالُوا لَولُ وقعابِ  نحي أَصا فا كُنم
 السعريِ

30:28:27 
 يعقلُونَ كَذَٰلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ

36:62:8 
 تعقلُونَ ولَقَد أَضلَّ منكُم جِبِلا كَثريا أَفَلَم تكُونوا

  ن ه ي

To avoid, end  ىهتنهِي-اتني  To forbid each other  تناه-اهنتي  To forbid  ٰهیٰهی-نني   
  Mind, reason  ٰىهالن End   ٰىهتنالْم 
 

9:71:8 

وفرعونَ بِالْمرأْمنَ يوهنيونَ  ويمقيكَرِ وننِ الْمع
 الصلَاةَ

11:62:9 
 أَنْ نعبد ما يعبد آباؤنا أَتنهانا

11:88:20 
 عنه أَنهاكُم رِيد أَنْ أُخالفَكُم إِلَٰى ماوما أُ

58:8:11 
 عنه ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوان نهوا ثُم يعودونَ لما

59:7:29 
 عنه فَانتهوا نهاكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما

60:8:2 
  عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِاللَّه ينهاكُم لَا

3:110:8 
وفرعونَ بِالْمرأْمنَ توهنتكَرِ وننِ الْمع 

5:79:3 

عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا  يتناهونَ كَانوا لَا
 يفْعلُونَ

8:39:11 
ا فَإِنوهتان ا يبِم فَإِنَّ اللَّهريصلُونَ بمع 

9:12:18 
ملَّهلَع مانَ لَهملَا أَي مهةَ الْكُفْرِ إِنملُوا أَئونَ فَقَاتهتني 

19:46:9 

 نلَئ يماهرا إِبي يتهآل نع تأَن باغأَر
لَم هتنت كنمجلَأَر 

36:18:7 
لَم نوا لَئهتنكُ تنمجرلَنيمأَل ذَابا عنم كُمنسملَيو م 

59:7:31 
هنع اكُمها نمو ذُوهولُ فَخسالر اكُما آتموا وهتفَان 

20:128:17 
 النهٰى إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لأُولي

53:42:4 
كبأَنَّ إِلَٰى رٰى وهتنالْم 
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  ب ش ر
To be given 
good news  

 رشاَب-رشبي   To have intercourse  راشب-راشبي  To give good 
news 

 رشب-رشبي  

Human  رشب  Good news  ارشٰى- برشب   To rejoice   رشبتسا-رشبتسي  

   Those who give good 
news  

رِينشبم   He who gives 
good news  

شبري  
 

10:2:12 
 الَّذين آمنوا أَنَّ لَهم قَدم صدقٍ عند ربهِم وبشرِ

10:87:15 
 الْمؤمنِني وبشرِ واجعلُوا بيوتكُم قبلَةً وأَقيموا الصلَاةَ

11:71:4 
كَتحةٌ فَضمقَائ هأَتراما واهنرشفَب اقحبِإِس 

15:53:5 
 بِغلَامٍ عليمٍ نبشرك قَالُوا لَا توجلْ إِنا

15:54:2 
 علَٰى أَنْ مسنِي الْكبر فَبِم تبشرونَ أَبشرتمونِي قَالَ

16:58:2 

أَحدهم بِالْأُنثَٰى ظَلَّ وجهه مسودا وهو  بشر وإِذَا
يمكَظ 

37:101:1 
رشفَباهيمٍ نللَامٍ حبِغ 

15:55:2 
 بِالْحق فَلَا تكُن من الْقَانِطني بشرناك قَالُوا

2:187:25 
 وابتغوا ما كَتب اللَّه لَكُم باشروهن فَالْآنَ

2:187:49 
 وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد تباشروهن ولَا

41:30:15 

بِالْجنة الَّتي كُنتم  وأَبشروا تخافُوا ولَا تحزنواأَلَّا 
 توعدونَ

9:111:29 
اللَّه نم هدهفَٰى بِعأَو نموا ورشبتفَاس كُمعيبِب 

9:124:18 
مها وانإِمي مهتادوا فَزنآم ينا الَّذونَ فَأَمرشبتسي 

27:63:10 
واحيلُ الرسري نا مرشب اللَّه عم أَإِلَٰه هتمحر يدي نيب 

23:33:17 
 مثْلُكُم يأْكُلُ مما تأْكُلُونَ منه بشر ما هٰذَا إِلَّا

23:34:3 
متأَطَع نلَئا ورشونَ براسإِذًا لَخ كُمإِن ثْلَكُمم 

23:47:3 
 مثْلنا وقَومهما لَنا عابِدونَ لبشرينِ ا أَنؤمنفَقَالُو

12:19:8 
 هٰذَا غُلَام وأَسروه بِضاعةً يا بشرٰى قَالَ

16:89:23 
 للْمسلمني وبشرٰى تبيانا لكُلِّ شيٍء وهدى ورحمةً

11:2:9 
 وا إِلَّا اللَّهدبعأَلَّا تيرذن هنم نِي لَكُمإِن ريشبو 

6:48:5 
 ومنذرِين مبشرِين وما نرسلُ الْمرسلني إِلَّا
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  ن ذ ر

Offering   ِذْرن   To warn  ذَراَن-رذني  To devote, 
dedicate  

 ذَرن-ذُرني   
Warner   رذنم  Warnings   ذُرالن Warner   يرذن  
 

2:270:6 
أَو فَقَةن نم مفَقْتا أَنمو متذَرن هلَمعي ذْرٍ فَإِنَّ اللَّهن نم 

3:35:7 
 لَك ما في بطْنِي محررا نذَرت رب إِني

36:6:4 
 آباؤهم فَهم غَافلُونَ أُنذر لتنذر قَوما ما

36:10:3 
 أَم لَم تنذرهم لَا يؤمنونَ أَأَنذَرتهم  علَيهِموسواٌء

46:12:12 
 الَّذين ظَلَموا لينذر وهٰذَا كتاب مصدق لسانا عربِيا

46:21:5 
 قَومه بِالْأَحقَاف أَنذَر واذْكُر أَخا عاد إِذْ

54:36:2 
لَقَدو مهذَرذُرِ أَنا بِالنوارما فَتنتطْشب 

71:1:7 
 قَومك من قَبلِ أَنْ يأْتيهم عذَاب أَليم أَنذر أَنْ

14:44:1 
 الناس يوم يأْتيهِم الْعذَاب وأَنذرِ

14:52:4 
 بِه ولينذَروا هٰذَا بلَاغٌ للناسِ

76:7:2 
 ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا بِالنذْرِ يوفُونَ

48:8:5 
 ونذيرا إِنا أَرسلْناك شاهدا ومبشرا

51:50:7 
هنم ي لَكُمإِن وا إِلَى اللَّهرفَف يرذن بِنيم 

54:5:5 
 النذُر حكْمةٌ بالغةٌ فَما تغنِ

54:16:4 
كَانَ ع فذُرِ ذَابِيفَكَينو 

37:72:4 
يهِما فلْنسأَر لَقَدو رِينذنم 

38:4:4 
ماَءهوا أَنْ ججِبعو رذنم مهنم 

10:73:17 
 الْمنذَرِين فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ

  ظ ن ن

   Assumption, guess  ظَن  To think, guess, assume  ظَن-ظُني  
 

28:38:25 
 من الْكَاذبِني لَأَظُنه لَعلِّي أَطَّلع إِلَٰى إِلَٰه موسٰى وإِني

28:39:8 
 أَنهم إِلَينا لَا يرجعونَ وظَنوا

33:10:14 
اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبونَ وظُنتا وونالظُّن بِاللَّه 

38:24:24 

ظَنو مأَن وداوا دعاكر رخو هبر فَرغتفَاس اهنا فَت
ابأَنو 
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41:22:13 
نلَٰكو متنلُونَ ظَنمعا تما مريكَث لَمعلَا ي أَنَّ اللَّه 

33:10:14 
اجِرنالْح الْقُلُوب تلَغبونَ وظُنتا وونالظُّن بِاللَّه 

41:23:2 
كُمذَٰلكُ وظَنم اكُمدأَر كُمببِر متني ظَنالَّذ 

45:32:19 
 ظَنا قُلْتم ما ندرِي ما الساعةُ إِنْ نظُن إِلَّا

10:60:2 
 الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب يوم الْقيامة ظَن وما

48:6:6 
نيالظَّان ِء عوالس ظَن ِءبِاللَّهوةُ السرائد هِملَي 

69:20:2 
  أَني ملَاقٍ حسابِيه ظَننت إِني

  غ ن ي

Rich, not in need نِيالْغ   To feel self sufficient  ٰنيغتسنِي-اغتسي  To save, enrich, 
make free of need 

  يغنِي-اَغْنى 
 

7:48:9 
 م جمعكُم وما كُنتم تستكْبِرونَعنكُ أَغْنٰى قَالُوا ما

7:92:6 
ا كَأَنْ لَمبيعوا شكَذَّب ينا الَّذونغا ييهف 

9:74:20 
 اللَّه ورسولُه من فَضله أَغْناهم وما نقَموا إِلَّا أَنْ

10:24:37 
ا كَأَنْ لَميدصا حاهلْنعفَج نغت سِبِالْأَم 

11:68:3 
ا كَأَنْ لَمونغا ييهف 

15:84:2 
 عنهم ما كَانوا يكِْسبونَ أَغْنٰى فَما

3:10:5 
لَن نِيغئًا تيش اللَّه نم مهلَادلَا أَوو مالُهوأَم مهنع 

24:32:11 
 اللَّه من فَضله يغنِهِم إِنْ يكُونوا فُقَراَء

88:7:4 
 من جوعٍ يغنِي لَا يسمن ولَا

64:6:12 
 اللَّه واستغنى فَقَالُوا أَبشر يهدوننا فَكَفَروا وتولَّوا

92:8:4 
 واستغنٰى وأَما من بخلَ

4:131:31 
كَانَ اللَّها وا غَنِييدمح 

4:135:17 
كُنا إِنْ يغَنِي فَق اأَولَٰى بِهِمأَو ا فَاللَّهري 

6:133:2 
كبرو نِيالْغ ةمحذُو الر 

9:93:7 
مهو كوننأْذتسي ينلَى الَّذبِيلُ عا السماُء إِنأَغْنِي 

  ذ ه ب

Gold   ابذَه   To make go, remove   باَذْه-بذْهي  To go, make go  بذَه-بذْهي  
 

5:24:10 
بونَ فَاذْهدا قَاعناها هلَا إِنفَقَات كبرو تأَن 
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8:46:7 
 رِحيكُم واصبِروا وتذْهب ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا

24:43:37 
هقرا بنس كَادي بذْهارِ يصبِالْأَب 

35:8:17 
 نفْسك علَيهِم حسرات تذْهب فَلَا

43:41:2 
 بِك فَإِنا منهم منتقمونَ نذْهبن فَإِما

2:17:10 
بونَ ذَهرصبلَا ي اتي ظُلُمف مكَهرتو مورِهبِن اللَّه 

2:20:17 
اَء اللَّهش لَوو بلَذَه مارِهصأَبو هِمعمبِس 

4:19:13 
نلُوهضعلَا تو وبذْهتال نوهمتيا آتضِ معبِب 

14:19:11 
 ويأْت بِخلْقٍ جديد يذْهبكُم إِنْ يشأْ

22:15:19 
 كَيده ما يغيظُ يذْهبن ثُم لْيقْطَع فَلْينظُر هلْ

33:33:19 
اللَّه رِيدا يمإِن بذْهيل تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع 

35:16:3 
 ويأْت بِخلْقٍ جديد يذْهبكُم إِنْ يشأْ

35:34:5 
 عنا الْحزنَ أَذْهب وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي

3:91:13 

ولَوِ افْتدٰى  ذَهبا فَلَن يقْبلَ من أَحدهم ملُْء الْأَرضِ
بِه 

9:34:19 

والْفضةَ ولَا ينفقُونها في  الذَّهب والَّذين يكْنِزونَ
 سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

18:31:14 

نم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحبٍ يا  ذَهابيونَ ثسلْبيو
 خضرا من سندسٍ

23:18:11 
 بِه لَقَادرونَ ذَهابٍ وإِنا علَٰى

37:99:3 
 إِلَٰى ربي سيهدينِ ذَاهب  إِنيوقَالَ

  ر ض و

To agree   اضرت To make 
pleased 

  يرضى-رضيTo be pleased    يرضي-اَرٰضي 

Mutual consent ٍاضرت  Consent  انورِض-اتضرم    To be pleased, 
choose 

  يرتضي-ارتٰضي 
 

5:119:20 
ه عنهمرضي اللَّ  عنه ذَٰلك الْفَوز الْعظيم ورضوا 

6:113:8 
ةرونَ بِالْآخنمؤلَا ي ينةُ الَّذدأَفْئ هٰى إِلَيغصتلو هوضريلو 

9:24:15 
ناكسما وهنوضرت هولسرو اللَّه نم كُمإِلَي بأَح 

9:38:16 
ميتضبِ أَرةرالْآخ نا مينالد اةيالْح  

22:59:3 
 وإِنَّ اللَّه لَعليم حليم يرضونه لَيدخلَنهم مدخلًا
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53:26:18 
 ويرضٰى إِلَّا من بعد أَنْ يأْذَنَ اللَّه لمن يشاُء

9:8:11 
كُمونضري ٰى قُلُوبأْبتو هِماهقُونَبِأَفْوفَاس مهأَكْثَرو مه  

9:62:4 
لَكُم فُونَ بِاللَّهلحي وكُمضريل 

9:62:9 
 إِنْ كَانوا مؤمنِني يرضوه واللَّه ورسولُه أَحق أَنْ

2:232:12 

بينهم  تراضوا فَلَا تعضلُوهن أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا
بِالْموفرع  

4:24:33 
 بِه من بعد الْفَرِيضة تراضيتم ولَا جناح علَيكُم فيما

21:28:11 

وهم من خشيته  ارتضٰى ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ
 مشفقُونَ

24:55:20 
 لَهم ارتضٰى ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي

5:16:6 
عبنِ اتم اللَّه ي بِهدهي هانولَامِ رِضلَ السبس 

9:21:5 
هنم ةمحبِر مهبر مهرشبي انورِضو اتنجو 

2:207:7 
 اللَّه مرضات ومن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتغاَء

89:28:4 
كبي إِلَٰى رجِعار ياضةًر  مرضيةً 

4:29:14 
نةً عارجكُونَ تاضٍ إِلَّا أَنْ ترت كُمنم 

  ش ك ر
Very thankful, 
appreciating 

  يشكُر-شكَرTo thank, be grateful   شكُورا   Thank شكُورا

Grateful ones رِيناكالش Appreciated  اكُورشم Grateful, appreciator اكشر  
 

39:7:12 
 يرضه لَكُم ولَا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرٰى تشكُروا وإِنْ

40:61:20 

إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ ولَٰكن أَكْثَر الناسِ لَا 
 يشكُرونَ

45:12:14 

فَض نوا مغتبتلو رِهبِأَم يهف الْفُلْك رِيجتل هل
لَّكُملَعونَ وكُرشت 

46:15:25 

نِعمتك الَّتي أَنعمت علَي  أَشكُر قَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ
يداللَٰى وعو 

54:35:7 
نزِي مجن كا كَذَٰلندنع نةً ممنِع كَرش 

31:14:13 
أَن كُراش الْم إِلَي كيدالولي ولريص 

29:17:24 
وهدباعو قزالر اللَّه دنوا عغتوا فَابكُراشو لَه 
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14:7:5 
نلَئ كُمبأَذَّنَ رإِذْ تو متكَرش كُمنلَأَزِيد 

76:9:10 

إِنما نطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا 
 شكُورا

17:3:9 
 شكُورا ريةَ من حملْنا مع نوحٍ إِنه كَانَ عبداذُ

31:31:19 

ليرِيكُم من آياته إِنَّ في ذَٰلك لَآيات لكُلِّ 
 شكُورٍ صبارٍ

35:34:11 
فُورا لَغنبإِنَّ ر كُورش 

:158:23 
ا فَإِنَّ اللَّهريخ عطَوت نمو راكش يملع 

6:63:17 
نم نكُونلَن هذٰه نا مانجأَن نلَئ رِيناكالش 

17:19:12 
مهيعكَانَ س كا فَأُولَٰئكُورشم 

  ر د د

To return  دترا-دتري  To hesitate  ددرت-ددرتي  To return  در-دري  

Returned  وددرم Returner  ادر Return  اندرم  
 

33:25:1 
درا وريالُوا خني لَم هِمظيوا بِغكَفَر ينالَّذ اللَّه 

38:33:1 
 علَي فَطَفق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِ ردوها

14:9:21 
اتنيبِالْب ملُهسر مهاَءتوا جدفَر  مهيدأَيهِماهي أَفْوف 

95:5:2 
ثُم اهنددر نيلاففَلَ سأَس 

7:53:25 

ا أَووا لَنفَعشاَء فَيفَعش نا ملْ لَنفَه درن  رلَ غَيمعفَن
 الَّذي كُنا نعملُ

6:147:9 
 بأْسه عنِ الْقَومِ الْمجرِمني يرد ولَا

4:91:10 
 إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها ردوا كُلَّ ما

5:108:11 
 أَيمانٌ بعد أَيمانِهِم ترد أَو يخافُوا أَنْ

9:45:14 
بِهِميي رف مفَه مهقُلُوب تابتارونَ وددرتي 

12:96:8 
هِهجلَٰى وع أَلْقَاه ريشاَء الْبا أَنْ جفَلَم تفَارا دريصب 

14:43:5 
 إِلَيهِم طَرفُهم يرتد مهطعني مقْنِعي رُءوسهِم لَا

2:217:39 

نمو ددتري  كفَأُولَٰئ ركَاف وهو تمفَي ينِهد نع كُمنم
ةرالْآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح 

40:43:15 
 إِلَى اللَّه وأَنَّ الْمسرِفني هم أَصحاب النارِ نامرد وأَنَّ
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28:7:18 
 إِلَيك وجاعلُوه من الْمرسلني رادوه إِنا

11:76:14 
رغَي ذَابع يهِمآت مهإِنو وددرم 

  و ذ ر

 To leave, abandon  ذَرو-ذَري  
 

12:47:8 

في  فَذَروه نَ سبع سنِني دأَبا فَما حصدتمقَالَ تزرعو
هلبنس 

15:3:1 
مهونَ ذَرلَمعي فولُ فَسالْأَم لْهِهِميوا وعتمتيأْكُلُوا وي 

19:72:5 
 الظَّالمني فيها جِثيا ونذَر ثُم ننجي الَّذين اتقَوا

20:106:1 
ذَرافَيفًا هفْصا صقَاع 

37:125:3 
 أَحسن الْخالقني وتذَرونَ أَتدعونَ بعلًا

40:26:3 
 أَقْتلْ موسٰى ولْيدع ربه ذَرونِي وقَالَ فرعونُ

76:27:5 
 وراَءهم يوما ثَقيلًا ويذَرونَ إِنَّ هٰؤلَاِء يحبونَ الْعاجِلَةَ

  حس ب 

Glory   َانحبس  To glorify  حبس-حبسي  To float, flow بسح -حبسي  
 

21:33:11 
ي فَلَكونَ كُلٌّ فحبسي 

36:40:15 
ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن ابِقلُ سلَا اللَّيونَ وحبسي 

20:130:5 
حبسو لَ طُلُوعِ الشقَب كبر دمابِحوبِهلَ غُرقَبسِ وم 

42:5:7 

بِحمد ربهِم ويستغفرونَ لمن في  يسبحونَ والْملَائكَةُ
 الْأَرضِ

48:9:6 

 وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتل
وهقِّروتو وهحبستيلًا وأَصةً وكْرب 

57:1:1 

حبس م لَّهل زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومي السا ف
يمكالْح 

2:30:19 

قَالُوا أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسفك الدماَء 
نحنو لَك سقَدنو كدمبِححبسن 

7:143:36 
 ولُ الْمؤمنِنيتبت إِلَيك وأَنا أَ سبحانك فَلَما أَفَاق قَالَ

9:31:21 
وإِلَّا ه لَا إِلَٰه هانحبرِكُونَ سشا يمع 
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37:159:1 
 اللَّه عما يصفُونَ سبحانَ

24:41:17 
هلَاتص ملع كُلٌّ قَد هبِيحستلُونَ وفْعا يبِم يملع اللَّهو 

37:143:5 
نكَانَ م هلَا أَنفَلَو نيحبسالْم 

  ع ر ض

Turn away, abandon  ضراَع-رِضعي  To imply  ضرع-  To present  ضرع-رِضعي   
Those who turn away َونرِضعم Width  ضرع Goods, wealth ضرع  
 

33:72:2 
 الْجِبالِالْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ و عرضنا إِنا

38:31:2 
 علَيه بِالْعشي الصافنات الْجِياد عرِض إِذْ

40:46:2 
ارونَ النضرعا ييشعا ووا غُدهلَيع 

69:18:2 
ذئموونَ يضرعةٌ تيافخ كُمنفَٰى مخلَا ت 

2:235:5 
 بِه من خطْبة النساِء عرضتم ولَا جناح علَيكُم فيما

5:42:10 
أَو مهنيب كُمفَاح اُءوكفَإِنْ ج رِضأَع مهنع 

5:42:13 
 عنهم فَلَن يضروك شيئًا تعرِض وإِنْ

20:100:2 
نم ضرا أَعروِز ةاميالْق مولُ يمحي هفَإِن هنع 

54:2:4 
رإِنْ يةًوا آيوا ورِضعي رمتسم رحقُولُوا سيو 

66:3:16 
هضعب فرع ضرأَعضٍ وعب نع 

72:17:4 
نمو رِضعا يدعا صذَابع لُكْهسي هبكْرِ رذ نع 

8:67:13 
 الدنيا واللَّه يرِيد الْآخرةَ عرض ترِيدونَ

9:42:3 
 قَرِيبا وسفَرا قَاصدا لَاتبعوك عرضا انَلَو كَ

3:133:7 

 كُمبر نم ةرفغوا إِلَٰى مارِعسو
ةنجا وهضرع ضالْأَرو اتاومالس 

12:105:11 
 معرِضونَ يمرونَ علَيها وهم عنها

15:81:5 
 معرِضني  عنهاوآتيناهم آياتنا فَكَانوا

  م ل ك

Angel    لَككَةُ -ملَائم Sovereign   كلم  To own, rule  لَكم-كلمي  

Owned  لُوكًامم  Owner   كالم  Sovereignty   لْكم -لَكُوتم    
 

5:25:5 
 إِلَّا نفِْسي وأَخي أَملك قَالَ رب إِني لَا



64 

5:41:46 
موفَلَن هتنتف اللَّه رِدي ن كلمئًا تيش اللَّه نم لَه 

5:76:8 

لَكُم ضرا ولَا  يملك قُلْ أَتعبدونَ من دون اللَّه ما لَا
 نفْعا

17:100:4 

متأَن كُونَ قُلْ لَولمت  مكْتسي إِذًا لَأَمبر ةمحر نائزخ
يشفَاقِخةَ الْإِن 

19:87:2 
 الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمٰنِ عهدا يملكُونَ لَا

24:58:6 
ينالَّذ كُمنأْذتسيوا لنآم ينا الَّذها أَيي لَكَتم كُمانمأَي 

24:61:46 
 تحه أَو صديقكُممفَا ملَكْتم أَو بيوت خالَاتكُم أَو ما

18:79:13 
ماَءهركَانَ وو كلا مبغَص ةينفذُ كُلَّ سأْخي 

20:114:3 
الَى اللَّهعفَت كلالْم قالْح 

4:172:9 

 لَّها لدبكُونَ عأَنْ ي ِسيحالْم فكنتسي لَن
 الْمقَربونَ الْملَائكَةُ ولَا

6:8:5 
 ملَك الُوا لَولَا أُنزِلَ علَيهوقَ

3:39:2 
هتادكَةُ فَنلَائابِ الْمرحي الْملِّي فصي مقَائ وهو 

35:13:20 
لَه كُمبر اللَّه كُمذَٰل لْكالْم 

38:10:3 
ملَه أَم لْكا ممهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس 

42:49:2 
لَّهل لْكاُء مشا يم لُقخضِ يالْأَرو اتاومالس 

36:83:4 
هدي بِيانَ الَّذحبفَس لَكُوتونَ معجرت هإِلَيٍء ويكُلِّ ش 

3:26:3 
مقُلِ اللَّه كالاُء مشت نم لْكي الْمتؤت لْكالْم 

36:71:12 

 لَهم مما عملَت أَيدينا أَنعاما فَهم أَولَم يروا أَنا خلَقْنا
 مالكُونَ لَها

16:75:5 
 لَا يقْدر علَٰى شيٍء مملُوكًا ضرب اللَّه مثَلًا عبدا

  ن د و

Community   يادن To call each other ادنى ت-  To call, shout  ىادي-نادني  
 

68:21:1 
ادنافَتو نيبِحصم 

3:193:5 

للْإِميان أَنْ آمنوا بِربكُم  ينادي ربنا إِننا سمعنا مناديا
 فَآمنا

5:58:2 
 إِلَى الصلَاة اتخذُوها هزوا ولَعبا ناديتم وإِذَا
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7:22:15 
 تلْكُما الشجرةربهما أَلَم أَنهكُما عن  وناداهما

7:43:29 
 أَنْ تلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ ونودوا

19:24:1 

من تحتها أَلَّا تحزنِي قَد جعلَ ربك تحتك  فَناداها
 سرِيا

19:52:1 
اهنيادننِ ومانِبِ الطُّورِ الْأَيج نامجِين اهنبقَرو  

41:44:27 
كنَ أُولَٰئوادني يدعب كَانم نم 

62:9:5 

للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَٰى ذكْرِ  نودي إِذَا
اللَّه 

29:29:8 
 الْمنكَر ناديكُم وتأْتونَ في

96:17:2 
عدفَلْي هيادن 

2:171:12 

ومثَلُ الَّذين كَفَروا كَمثَلِ الَّذي ينعق بِما لَا يسمع إِلَّا 
 ونِداًء دعاًء

19:3:4 
هبٰى راداًء إِذْ نا نِديفخ 

  ب أ س

Power, difficulty, punishment أْسب  To be grieved   اَستبا-سئتبي  To be bad  سئاَ-ببي س 
 

58:8:37 
 الْمصري فَبِئْس حسبهم جهنم يصلَونها

62:5:12 
بِئْس اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم 

5:80:7 
لَبِئْس هِملَيع طَ اللَّهخأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم 

7:150:9 
 ن بعدي أَعجِلْتم أَمر ربكُمخلَفْتمونِي م بِئْسما

11:36:14 
 بِما كَانوا يفْعلُونَ تبتئس فَلَا

12:69:13 
 بِما كَانوا يعملُونَ تبتئس قَالَ إِني أَنا أَخوك فَلَا

40:85:7 
 بأْسنا فَلَم يك ينفَعهم إِميانهم لَما رأَوا

48:16:9 

يسمٍ أُولنَ إِلَٰى قَووعدأْسٍ تب  أَو مهلُونقَاتت يددش
 يسلمونَ

57:25:15 
يهف يددا الْحلْنزأَنو أْساسِ بلنل عافنمو يددش 

59:14:12 
مهأْسٰى بتش مهقُلُوبا ويعمج مهبسحت يددش مهنيب 

6:42:8 

قَد أَرسلْنا إِلَٰى أُممٍ من قَبلك فَأَخذْناهم بِالْبأْساِء ولَ
 والضراِء
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  ن س ي

Forgotten   اِسينم To make forget   ٰسيِسي-اَنني  To forget  ِسيى-نسني  
 

20:115:7 
 د لَه عزماولَم نجِ فَنِسي ولَقَد عهِدنا إِلَٰى آدم من قَبلُ

20:126:5 
 فَنِسيتها قَالَ كَذَٰلك أَتتك آياتنا

20:126:8 
موالْي ككَذَٰلا وهِسيتا فَنناتآي كتأَت كٰى قَالَ كَذَٰلسنت 

25:18:17 

الذِّكْر وكَانوا قَوما  نسوا ولَٰكن متعتهم وآباَءهم حتٰى
 رابو

28:77:8 
 نصيبك من الدنيا تنس ولَا

32:14:3 
 لقَاَء يومكُم هٰذَا نِسيتم فَذُوقُوا بِما

32:14:8 
 نِسيناكُم فَذُوقُوا بِما نِسيتم لقَاَء يومكُم هٰذَا إِنا

18:63:8 
 الْحوت نِسيت نيقَالَ أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرة فَإِ

7:51:10 
موفَالْي ماهسنذَا نٰه هِمموقَاَء يوا لسا نكَم 

6:41:10 
 ما تشرِكُونَ وتنسونَ فَيكْشف ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاَء

23:110:4 
 ذكْرِي أَنسوكُم فَاتخذْتموهم سخرِيا حتٰى

58:19:4 
 ذكْر اللَّه فَأَنساهم استحوذَ علَيهِم الشيطَانُ

19:64:18 
كبا كَانَ رما وِسين 

19:23:13 
 منِسيا قَالَت يا لَيتنِي مت قَبلَ هٰذَا وكُنت نسيا

  و ك ل

Proxy, guardian ٌيلكو To entrust  َكَّلوكَّلُ-توتي  To entrust  َكَّلكِّلُ-ووي  
 

6:89:12 

لَاِء فَقَدؤٰا هبِه كْفُرا فَإِنْ يكَّلْنا  ووا بِهسا لَيما قَوبِه
رِينبِكَاف 

32:11:6 

بِكُم ثُم إِلَٰى  وكِّلَ قُلْ يتوفَّاكُم ملَك الْموت الَّذي
 ربكُم ترجعونَ

11:88:33 
 وإِلَيه أُنِيب توكَّلْت قي إِلَّا بِاللَّه علَيهوما توفي

11:123:10 
هدبفَاع كُلُّه رالْأَم عجري هإِلَيكَّلْ ووتو هلَيع 

5:11:22 
لَى اللَّهعو قُوا اللَّهاتكَّلِ ووتونَ فَلْينمؤالْم 

16:42:5 
لَٰى رعوا وربص ينالَّذهِمكَّلُونَ بوتي 

27:79:1 
 علَى اللَّه إِنك علَى الْحق الْمبِنيِ فَتوكَّلْ



67 

67:29:7 
هلَيعو ا بِهنآم نٰمحالر وا قُلْ هكَّلْنوت 

6:102:16 
 وكيلٌ خالق كُلِّ شيٍء فَاعبدوه وهو علَٰى كُلِّ شيٍء

4:171:53 

 كَفَٰى لَهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم
يلًا بِاللَّهكو 

39:62:9 
 وكيلٌ اللَّه خالق كُلِّ شيٍء وهو علَٰى كُلِّ شيٍء

12:67:27 
 الْمتوكِّلُونَ علَيه توكَّلْت وعلَيه فَلْيتوكَّلِ

39:38:36 
لَيع اللَّه بِيسكَّلُقُلْ حوتي كِّلُونَ هوتالْم 

  ع ذ ب

 Punishment, torment  ذَابع  To punish, torment  ذَّبع-ذِّبعي  
 

18:86:19 
 وإِما أَنْ تتخذَ فيهِم حسنا تعذِّب إِما أَنْ

18:87:6 
فوفَس ظَلَم نا مقَالَ أَم هذِّبعن 

18:87:11 
ي ثُمهبإِلَٰى ر در هذِّبعا فَيكْرا نذَابع 

27:21:1 
هنذِّبلَأُع هنحلَأَذْب ا أَويددا شذَابع 

48:25:35 
 الَّذين كَفَروا منهم عذَابا أَليما لَعذَّبنا لَو تزيلُوا

58:8:30 
 اللَّه بِما نقُولُ بنايعذِّ ويقُولُونَ في أَنفُِسهِم لَولَا

89:25:3 
 عذَابه أَحد يعذِّب فَيومئذ لَا

3:191:20 
 النارِ عذَاب ربنا ما خلَقْت هٰذَا باطلًا سبحانك فَقنا

4:14:12 
لَها ويها فدالا خارن لْهخدي ذَابع هِنيم 

4:18:23 

ن يموتونَ وهم كُفَّار أُولَٰئك أَعتدنا ولَا الَّذي
ما لَهذَابا عيمأَل 

25:53:6 
 فُرات وهٰذَا ملْح أُجاج عذْب هٰذَا

8:33:10 
ا كَانَ اللَّهمو مهذِّبعونَ مرفغتسي مهو 

37:59:6 
نحا نما الْأُولَٰى ونتتوإِلَّا م عبِمذَّبِني 

  ق د ر
Measure, 
power, value 

 ,To determine الْقَدرِ
measure 

 رقَد-رقَدي   To decree, have power, 
measure, restrict 

 رقَد-رقْدي  

Quantity   ٍارقْدبِم Powerful  ايرقَد Measure, wealth ارقَد  
 

13:26:6 
ل قزطُ الرسبي اُءاللَّهشي نم رقْديو 
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14:18:14 

مما كَسبوا علَٰى شيٍء ذَٰلك هو الضلَالُ  يقْدرونَ لَا
يدعالْب 

39:67:2 

اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم  قَدروا وما
ةاميالْق 

48:21:3 
ٰى لَمرأُخوا ورقْدت لَياعبِه اطَ اللَّهأَح ا قَده 

54:12:9 
رٍ قَدلَٰى أَماُء عقَى الْما فَالْتونيع ضا الْأَرنرفَجو رقُد 

77:23:1 
 فَنِعم الْقَادرونَ فَقَدرنا

89:16:5 
لَاهتا ابا إِذَا مأَمو رنِ فَقَداني أَهبقُولُ رفَي قَهرِز هلَيع 

30:37:9 
 ويقْدر أَولَم يروا أَنَّ اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاُء

56:60:2 
نحا ننرقَد نيوقبسبِم نحا نمو توالْم كُمنيب 

73:20:17 
اللَّهو رقَدي ارهالنلَ واللَّي 

76:16:4 
ةضف نم ارِيرقَو وهرا اقَديرقْدت 

34:11:4 
اتابِغلْ سماع أَن رقَدو دري السف 

65:3:21 
 قَدرا إِنَّ اللَّه بالغُ أَمرِه قَد جعلَ اللَّه لكُلِّ شيٍء

97:1:5 
لَةي لَيف اهلْنزا أَنرِ إِنالْقَد 

33:38:21 

ا ملَوخ يني الَّذف ةَ اللَّهنس ركَانَ أَملُ وقَب ن
ا اللَّهرا قَدورقْدم 

42:27:11 
 ما يشاُء إِنه بِعباده خبِري بصري بِقَدرٍ ولَٰكن ينزلُ

2:236:17 
 قَدره ومتعوهن علَى الْموسعِ

2:236:20 
 متاعا بِالْمعروف قَدره وعلَى الْمقْترِ

30:54:24 
يملالْع وهاُء وشا يم لُقخي يرالْقَد 

33:27:13 
 قَديرا وكَانَ اللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء

13:8:15 
هدنٍء عيكُلُّ شارٍ وقْدبِم 

70:4:8 
 خمِسني أَلْف سنة مقْداره في يومٍ كَانَ

6:65:3 
وقُلْ ه رلَٰى أَ الْقَادعكُمقفَو نا مذَابع كُملَيثَ ععبنْ ي 

10:24:26 

مها أَنلُهأَه ظَنونَ ورقَاد  لًا أَوا لَينرا أَماها أَتهلَيع
 نهارا

86:8:4 
هعجلَٰى رع هإِن رلَقَاد 

18:45:23 
 0َ2ْ4ُِ.ًرا وكَانَ اللَّه علَٰى كُلِّ شيٍء
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36:38:6 

كا ذَٰللَه قَرتسمرِي لجت سمالشو يرقْدزِيزِ  تالْع
 الْعليمِ

  ت ر ك

 Deserter  ارِكت   To leave, desert  كرت-كرتي  
 

18:99:1 
 بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ وتركْنا

23:100:5 
 تتركْ لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما

26:146:1 
 في ما هاهنا آمنِني أَتتركُونَ

29:2:4 

أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا  يتركُوا أَحِسب الناس أَنْ
 يفْتنونَ

6:94:8 
مكْترتو ورِكُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم 

11:87:6 

ما يعبد  نترك نْقَالُوا يا شعيب أَصلَاتك تأْمرك أَ
 آباؤنا

4:7:4 
 الْوالدان والْأَقْربونَ ترك للرجالِ نصيب مما

11:12:2 
لَّكفَلَع ارِكت كردص بِه قائضو كٰى إِلَيوحا يم ضعب 

11:53:8 
نحا نمو ةنيا بِبنا جِئْتي مارِكبِت نتهآلكلقَو نا ع 

37:36:3 
 آلهتنا لشاعرٍ مجنون لَتارِكُو ويقُولُونَ أَئنا

  خ ش ي

 Fear  ةيشخ   To fear  يشى-خشخي  
 

2:150:25 
 واخشونِي تخشوهم إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم فَلَا

4:25:49 
نمل كذَٰل يشخ تنالْعكُمنم  

5:52:9 
 أَنْ تصيبنا دائرةٌ نخشٰى يقُولُونَ

20:94:9 
 أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ خشيت إِني

33:37:20 
 الناس واللَّه أَحق أَنْ تخشاه وتخشى

39:23:12 
ينالَّذ لُودج هنم رعقْشنَ توشخي مهبر 

98:8:20 
نمل كذَٰل هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر يشخ هبر 

2:74:31 
نبِطُ مها يا لَمهنإِنَّ مو ةيشخ اللَّه 

4:77:22 
اسنَ النوشخي مهنم إِذَا فَرِيق ةيشكَخ اللَّه 
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4:77:26 
دأَش ةً أَويشخ 

17:31:4 
كُملَادلُوا أَوقْتلَا تةَ ويشلَاقٍ خإِم 

  ح ر م

In ihram  مرح Forbidden, sacred ِامرالْح  To forbid, make unlawful  مرح- يمرح 
 

17:33:5 
 اللَّه إِلَّا بِالْحق حرم ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتي

24:3:15 
مرحذَٰ ونِنيمؤلَى الْمع كل 

9:29:10 

ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدينونَ دين  يحرمونَ ولَا
قالْح 

6:148:12 
 من شيٍء حرمنا لَو شاَء اللَّه ما أَشركْنا ولَا آباؤنا ولَا

5:87:5 

طَيبات ما أَحلَّ اللَّه  رمواتح يا أَيها الَّذين آمنوا لَا
لَكُم 

4:23:1 
تمرح كُماتوأَخو كُماتنبو كُماتهأُم كُملَيع 

2:149:8 

 طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو
جِدسامِ الْمرالْح 

5:97:5 
تيةَ الْببالْكَع لَ اللَّهعج امرالْح اسِقلنا لامي 

5:95:8 
متأَنو ديلُوا الصقْتوا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي مرح 

16:116:10 

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هٰذَا حلَالٌ 
 حرام وهٰذَا

2:194:5 
 قصاص رماتوالْح الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ

51:19:5 
 والْمحرومِ وفي أَموالهِم حق للسائلِ

6:145:8 

إِلَي يا أُوحي مف ا قُلْ لَا أَجِدمرحمٍ  ملَٰى طَاعع
همطْعي 

5:26:3 

علَيهِم أَربعني سنةً يتيهونَ في  محرمةٌ قَالَ فَإِنها
 الْأَرضِ

  ح ل ل
Halal, 
lawful  

 ,To make lawful   حلَالًا-حلٌّ
untie 

 ,To be lawful, descend, settle  يحلُّ-اَحلَّ 
take off ihram 

 يحلُّ - حلَّ
 

2:229:9 
 لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا يحلُّ ولَا
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2:230:4 

لَه من بعد حتٰى تنكح زوجا  لُّتح فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا
هرغَي 

11:39:7 

زِيهخي ذَابع يهأْتي نونَ ملَمعت فولُّ فَسحيو  هلَيع
يمقم ذَابع 

13:31:39 
ةٌ أَووا قَارِععنا صبِم مهيبصلُّ تحت مارِهد نا مقَرِيب 

20:27:1 
 عقْدةً من لسانِي واحلُلْ

20:86:20 

علَيكُم غَضب من ربكُم فَأَخلَفْتم  يحلَّ أَم أَردتم أَنْ
 موعدي

33:52:2 

لَك النساُء من بعد ولَا أَنْ تبدلَ بِهِن من  يحلُّ لَا
 أَزواجٍ

2:275:21 
 رم الربااللَّه الْبيع وح وأَحلَّ

3:50:7 
 لَكُم بعض الَّذي حرم علَيكُم ولأُحلَّ

5:1:6 
لَّتامِ أُحعةُ الْأَنهِيمب لَكُم 

9:37:10 
 عاما ويحرمونه عاما يحلُّونه يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا

33:50:4 

لَك أَزواجك اللَّاتي آتيت  ناأَحلَلْ يا أَيها النبِي إِنا
نهورأُج 

35:35:2 

دار الْمقَامة من فَضله لَا يمسنا فيها  أَحلَّنا الَّذي
بصن 

5:5:9 
ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعلٌّ وح لَكُم 

5:5:12 
كُمامطَعلٌّ وح ملَه 

60:10:21 
نلٌّ لَا هح نلُّونَ لَهحي ملَا هو ملَه 

90:2:2 
تأَنلٌّ وح لَدذَا الْبٰبِه 

8:69:4 
متا غَنِمملَالًا فَكُلُوا مح قُوا اللَّهاتا وبطَي 

22:33:8 

ى ثُممسلٍ مإِلَٰى أَج عافنا ميهف ا لَكُملُّهحم  تيإِلَى الْب
 الْعتيقِ

  ص د د

Pus  يددص Prevention  دص  To prevent, turn away   دص-دصي  
 

3:99:5 
مونَ لدصا تجوا عهونغبت نآم نم بِيلِ اللَّهس نع 
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4:55:7 

نم مهنمو بِه نآم نم مهنفَم دص  منهكَفَٰى بِجو هنع
 سعريا

4:61:13 
نيقافنالْم تأَيونَ ردصا يوددص كنع 

4:167:4 

عن سبِيلِ اللَّه قَد ضلُّوا  وصدوا إِنَّ الَّذين كَفَروا
 ضلَالًا بعيدا

9:9:6 
 عن سبِيله فَصدوا اشتروا بِآيات اللَّه ثَمنا قَليلًا

16:94:13 
ذُوقُوا الستاووَء بِم متددص بِيلِ اللَّهس نع 

20:16:2 
 عنها من لَا يؤمن بِها واتبع هواه فَتردٰى يصدنك فَلَا

34:32:7 
نحأَن اكُمنددص اَءكُمإِذْ ج دعٰى بدنِ الْهع 

13:33:30 
مهكْروا مكَفَر ينلَّذل نيلْ زب واودبِيلِ صنِ السع 

14:16:7 
 صديد من ورائه جهنم ويسقَٰى من ماٍء

2:217:11 
دصامِ ورالْح جِدسالْمو بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع 

  ج و ب
To accept, 
answer 

 ابجتسجِيب-اتسي  To answer  اباَج-جِيبي  To carve ج اب-وبجي   
 Answerer  جِيبم Answer   ابوج  

 

89:9:3 
ينالَّذ ودثَموا وابج ادبِالْو رخالص 

2:186:7 

ي قَرِيبي فَإِنني عادبع أَلَكإِذَا سو ةَ  أُجِيبوعد
انعاعِ إِذَا دالد 

5:109:7 
 أُجِبتم يوم يجمع اللَّه الرسلَ فَيقُولُ ماذَا

10:89:3 
قَالَ قَد تا أُجِيبيمقتا فَاسكُمتوعد 

14:44:14 

دعوتك ونتبِعِ  نجِب ربنا أَخرنا إِلَٰى أَجلٍ قَرِيبٍ
 الرسلَ

27:62:2 

نأَم جِيبإِذَا  ي طَرضوَء الْمالس فكْشيو اهعد
 ويجعلُكُم خلَفَاَء الْأَرضِ

28:65:5 
 الْمرسلني أَجبتم ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا

46:31:2 

داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم من  أَجِيبوا يا قَومنا
وبِكُمذُن 

46:32:3 
 داعي اللَّه فَلَيس بِمعجِزٍ في الْأَرضِ جِبي ومن لَا
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18:52:9 
فَلَم مهوعوا فَدجِيبتسبِقًا يوم مهنيا بلْنعجو ملَه 

21:76:6 
 لَه فَنجيناه وأَهلَه فَاستجبنا ونوحا إِذْ نادٰى من قَبلُ

7:194:10 
موهعفَاد وافَلْيجِيبتس نيقادص متإِنْ كُن لَكُم 

14:22:22 

 كُمتوعإِلَّا أَنْ د لْطَانس نم كُملَيع يا كَانَ لمو
متبجتي فَاسل 

17:52:3 

وكُمعدي موونَ يجِيبتسفَت  مونَ إِنْ لَبِثْتظُنتو هدمبِح
 إِلَّا قَليلًا

27:56:3 

ا كَانَفَم ابوج  وا آلَ لُوطرِجإِلَّا أَنْ قَالُوا أَخ همقَو
كُمتيقَر نم 

11:61:27 
ي قَرِيببإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم وهرفغتفَاس جِيبم 

  ح ز ن

Grief  َنزالْح Grief  نزالْح  To grieve  َزِننُ-حزحي  
 

3:139:4 
 وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِني تحزنوا ا ولَاولَا تهِنو

3:170:19 
ملَا هو هِملَيع فوونَ أَلَّا خنزحي 

3:176:2 
 الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ يحزنك ولَا

7:49:15 
متلَا أَنو كُملَيع فوةَ لَا خنلُوا الْجخونَ ادنزحت 

9:40:20 
 إِنَّ اللَّه معنا تحزنْ إِذْ يقُولُ لصاحبِه لَا

21:103:2 
 الْفَزع الْأَكْبر وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ يحزنهم لَا

12:84:10 
نم اهنيع تضيابو نزالْح يمكَظ وفَه 

12:86:5 
 إِلَى اللَّه وحزنِي و بثِّيقَالَ إِنما أَشكُ

28:8:7 
 وحزنا فَالْتقَطَه آلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا

35:34:7 
 الْحزنَ وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا

  ح ش ر

Gatherers   رِيناشح Gathering, raising رشح  To gather, raise شح ر-رشحي  
 

37:22:1 
 الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم وما كَانوا يعبدونَ احشروا

41:19:2 
مويو رشحونَ يعوزي مارِ فَهإِلَى الن اُء اللَّهدأَع 

58:9:19 
هي إِلَيالَّذ قُوا اللَّهاتٰى وقْوالتو ا بِالْبِرواجنتونَ ورشحت 
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46:6:2 

الناس كَانوا لَهم أَعداًء وكَانوا بِعبادتهِم  حشر وإِذَا
رِينكَاف 

19:85:2 
موي رشحا نفْدنِ وٰمحإِلَى الر نيقتالْم 

20:59:6 
 الناس ضحى يحشر قَالَ موعدكُم يوم الزينة وأَنْ

3:158:7 
لَإِلَى اللَّه ملْتقُت أَو متم نلَئونَ ورشحت 

50:44:7 
كا ذَٰلاعرس مهنع ضالْأَر قَّقشت موي رشح ِسريا ينلَيع 

26:36:7 
 حاشرِين قَالُوا أَرجِه وأَخاه وابعثْ في الْمدائنِ

26:53:5 
نُ فوعرلَ فسنِفَأَرائدي الْم رِيناشح 

38:19:2 
رالطَّيةً وورشحم ابأَو كُلٌّ لَه 

  ع و د

Place of return ادعم To return, give 
back  

 اداَع-يدعي  To turn, return  ادع-ودعي   
 

5:95:43 
نمو ادذُو  ع زِيزع اللَّهو هنم اللَّه مقتنقَامٍفَيتان 

7:29:16 
أَكُمدا بكَم ينالد لَه نيصلخم وهعادونَ وودعت 

7:89:7 
 في ملَّتكُم عدنا قَد افْترينا علَى اللَّه كَذبا إِنْ

7:89:19 
 فيها إِلَّا أَنْ يشاَء اللَّه ربنا نعود وما يكُونُ لَنا أَنْ

8:19:12 

نعد ولَن تغنِي عنكُم فئَتكُم شيئًا ولَو  تعودوا وإِنْ
تكَثُر 

58:3:6 
ونَ ثُمودعا ياسمتلِ أَنْ يقَب نم ةقَبر رِيرحا قَالُوا فَتمل 

10:34:15 
ثُم لْقأُ الْخدبي قُلِ اللَّه هيدعفَكُونَ يؤٰى تفَأَن 

17:51:9 
نقُولُونَ ميا فَسنيدعي ةرلَ مأَو كُمي فَطَرقُلِ الَّذ 

20:21:5 
فخلَا تا وذْها قَالَ خهيدعنا الْأُولَٰى سهتريس 

32:20:11 
 فيها أُعيدوا كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها

5:114:14 
 لنا وآخرِنا وآيةً منكلأَو عيدا تكُونُ لَنا

28:85:8 
 معاد إِنَّ الَّذي فَرض علَيك الْقُرآنَ لَرادك إِلَٰى

44:15:6 
كُميلًا إِنذَابِ قَلفُو الْعا كَاشونَ إِندائع 

  ن ع م

To give provision  معاَن-معني  To give provision  معن-  Excellent, good  منِع 

Provisions, happiness ٍيمعن Favor, provision  َةمنِع  Domestic animals امعأَن  
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3:173:16 
ا اللَّهنبسقَالُوا حا وانإِمي مهادفَز منِعيلُ وكالْو 

4:58:18 
ا إِنَّ اللَّهمنِع مكَانَ س إِنَّ اللَّه بِه ظُكُمعايريصا بيع 

8:40:7 
لَاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تو ملَٰى نِعوالْم 

38:30:4 
 الْعبد إِنه أَواب نِعم ووهبنا لداوود سلَيمانَ

89:15:8 

همفَأَكْر هبر لَاهتا ابانُ إِذَا مسا الْإِنفَأَم عنوهقُولُ  مفَي
 ربي أَكْرمنِ

17:83:2 
 علَى الْإِنسان أَعرض ونأَٰى بِجانِبِه أَنعمنا وإِذَا

19:58:3 
ينالَّذ كأُولَٰئ معأَن مآد ةيذُر نم نيبِيالن نم هِملَيع اللَّه 

27:19:12 

ر نِعمتك وقَالَ رب أَوزِعنِي أَنْ أَشكُ
 علَي أَنعمت الَّتي

2:40:6 
 علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أَنعمت اذْكُروا نِعمتي الَّتي

16:5:1 
امعالْأَنأْكُلُونَ وا تهنمو عافنمٌء وفا ديهف ا لَكُملَقَهخ 

40:79:5 

لَ لَكُمعي جالَّذ اللَّه الْأَناما  عهنما وهنوا مكَبرتل
 تأْكُلُونَ

5:3:46 
كُملَيع تممأَتو كُميند لَكُم لْتأَكْم موي الْيتمنِع 

5:6:58 

متيلو كُمرطَهيل رِيدي نلَٰكو هتمنِع  لَّكُملَع كُملَيع
 تشكُرونَ

5:7:2 
 اللَّه علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه نِعمةَ واذْكُروا

70:38:8 
 نعيمٍ أَيطْمع كُلُّ امرِئٍ منهم أَنْ يدخلَ جنةَ

76:20:5 
تأَير ثَم تأَيإِذَا را ويمعا نلْكًا كَبِريمو 

  س ج د
Masjid, place of 
prostration 

جِدساجِ- الْمسم د   Prostration, those 
who prostrate 

ودجالس To prostrate  دجس-دجسي  
 

15:30:1 
دجونَ فَسعمأَج مكَةُ كُلُّهلَائالْم 

16:49:2 
لَّهلو دجسضِ يي الْأَرا فمو اتاومي السا فم 

25:60:9 
نٰمحا الرمقَالُوا و دجسأَن مالنرأْما ت 

27:24:3 
 للشمسِ من دون اللَّه يسجدونَ وجدتها وقَومها

76:26:3 
 لَه وسبحه لَيلًا طَوِيلًا فَاسجد ومن اللَّيلِ

38:75:6 
 لما خلَقْت بِيدي تسجد قَالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ
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7:11:10 
 ثُممآدوا لدجاس كَةلَائلْما لوا قُلْندجفَس يسلإِلَّا إِب 

48:29:24 
 السجود سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ

50:40:5 
اربأَدو هحبلِ فَساللَّي نمو ودجالس 

22:26:16 
الرو نيمالْقَائو نيفلطَّائل يتيب رطَهكَّعِو ودجالس 

17:1:7 
نلًا ملَي هدبٰى بِعري أَسانَ الَّذحبس جِدسامِ الْمرالْح 

17:1:10 

الْأَقْصى الَّذي باركْنا حولَه لنرِيه من  الْمسجِد إِلَى
 آياتنا

9:18:3 
رمعا يمإِن اجِدسم بِاللَّه نآم نم رِاللَّهمِ الْآخوالْيو  

  س و أ

Evil, bad ٍءوس  To do evil, harm  اَءِسيُء-اَسي  To be bad  اَءوُء-سسي  

 Bad, evil وُءس  Worst  َأوأَس  
 

4:115:19 
منهج هلصنلَّٰى ووا تم لِّهون اَءتسا وريصم 

5:66:22 
دصقْتةٌ مأُم مهنممهنم ريكَثاَء ةٌ ولُونَ سمعا يم 

9:50:4 
 تسؤهم إِنْ تصبك حسنةٌ

17:7:12 
ةرالْآخ دعاَء ووُءوا فَإِذَا جسيل كُموهجو 

67:27:4 
 وجوه الَّذين كَفَروا سيئَت فَلَما رأَوه زلْفَةً

17:7:6 
نسأَح متنسإِنْإِنْ أَحو فُِسكُمأَنل مت مأْتا أَسفَلَه 

53:31:10 
ينالَّذ زِيجياُءوا للُوا أَسما عبِم 

41:27:7 
مهنزِيجلَنأَ وولُونَ أَسمعوا يي كَانالَّذ 

21:74:15 
موا قَوكَان مهٍء إِنوس نيقفَاس 

48:6:12 
 وغَضب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وِءالس علَيهِم دائرةُ

11:64:14 
 فَيأْخذَكُم عذَاب قَرِيب بِسوٍء ولَا تمسوها

27:5:4 
ملَه ينالَّذ كوُء أُولَٰئذَابِ سالْع 

39:24:4 
هِهجي بِوقتي نوَء أَفَمس ةاميالْق موذَابِ يالْع 

  ق د م
To come before, send 
before 

 مقَدت-مقَدتي  To send forward, 
present 

 مقَد-مقَدي  To turn, come 
forward 

 مقَد-مقْدي   
To come before, ask 
before 

 مقْدتسا-مقْدتسي  Old   ِميقَد Foot   مقَد -امأَقْد  
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1:98:1 
مقْدي وي همقَوارالن مهدرفَأَو ةاميالْق م 

25:23:1 
 إِلَٰى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباًء منثُورا وقَدمنا

58:12:7 
 بين يدي نجواكُم صدقَةً فَقَدموا إِذَا ناجيتم الرسولَ

58:13:3 
 ن يدي نجواكُم صدقَاتبي تقَدموا أَأَشفَقْتم أَنْ

59:18:9 

 تما قَدم فْسن ظُرنلْتو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي
دغل 

75:13:5 
 وأَخر قَدم ينبأُ الْإِنسانُ يومئذ بِما

89:24:3 
 لحياتي قَدمت يقُولُ يا لَيتنِي

48:2:5 
 من ذَنبِك وما تأَخر تقَدم ليغفر لَك اللَّه ما

74:37:5 
 أَو يتأَخر يتقَدم لمن شاَء منكُم أَنْ

16:61:23 
 يستقْدمونَ فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَا يستأْخرونَ ساعةً ولَا

8:11:22 
 الْأَقْدام م ويثَبت بِهوليربِطَ علَٰى قُلُوبِكُ

10:2:17 
موا أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشبو مقَد هِمبر دنقٍ عدص 

12:95:6 
كلَالي ضلَف كإِن اللَّهميِ قَالُوا تالْقَد 

36:39:7 
ونجركَالْع ادٰى عتازِلَ حنم اهنرقَد رالْقَمو ميِالْقَد 

  م ت ع

Goods, favors اعتم  To utilize   عتمتسا To enjoy عتمت To give favors  عتم-عتمي   
 

20:131:6 
 بِه أَزواجا منهم متعنا ولَا تمدنَّ عينيك إِلَٰى ما

26:207:6 
 يمتعونَ ما أَغْنٰى عنهم ما كَانوا

31:24:1 
مهعتمن يظذَابٍ غَلإِلَٰى ع مهطَرضن يلًا ثُمقَل 

33:16:13 
 إِلَّا قَليلًا تمتعونَ وإِذًا لَا

33:28:12 
نالَيعفَت كُنعتيلًا أُمما جاحرس كُنحرأُسو 

43:29:2 

 جاَءهم الْحق ورسولٌ هٰؤلَاِء وآباَءهم حتٰى متعت بلْ
بِنيم 

39:8:28 
 بِكُفْرِك قَليلًا إِنك من أَصحابِ النارِ تمتع قُلْ

47:12:15 
 ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام يتمتعونَ والَّذين كَفَروا

51:43:6 
ميلَ لَهإِذْ ق ودي ثَمفوا وعتمنيٍ تٰى حتح 

4:24:23 
 بِه منهن فَآتوهن أُجورهن فَرِيضةً استمتعتم فَما
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6:128:15 

بعضنا بِبعضٍ وبلَغنا أَجلَنا الَّذي أَجلْت  استمتع ربنا
 لَنا

16:117:1 
اعتم يمأَل ذَابع ملَهيلٌ وقَل 

21:111:6 
 إِلَٰى حنيٍ ومتاع نْ أَدرِي لَعلَّه فتنةٌ لَكُموإِ

  س خ ر
To mock, 
make fun 

 رخستسا-رخستسي  To subject, take 
under control 

 رخس-رخسي  To mock, make fun  رخس-رخسي  
 

11:38:9 
هلَيع را مكُلَّمو الْفُلْك عنصيوهنوا مرخس همقَو نلَأٌ مم  

11:38:16 
 منكُم كَما تسخرونَ نسخر قَالَ إِنْ تسخروا منا فَإِنا

6:10:8 
ينبِالَّذ اقوا فَحرخزِئُونَ سهتسي وا بِها كَانم مهنم 

9:79:13 
  ولَهم عذَاب أَليممنهم سخر اللَّه منهم فَيسخرونَ

14:32:16 
رخسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيجتل الْفُلْك لَكُم 

31:20:5 

ا أَنَّ اللَّهورت أَلَم رخي  سا فمو اتاومي السا فم لَكُم
 الْأَرضِ

21:79:7 
 لطَّيرمع داوود الْجِبالَ يسبحن وا وسخرنا

37:14:4 
 يستسخرونَ وإِذَا رأَوا آيةً

2:164:37 

بين السماِء والْأَرضِ لَآيات لقَومٍ  الْمسخرِ والسحابِ
 يعقلُونَ

7:54:23 
ومجالنو رالْقَمو سمالشو اترخسم رِهبِأَم 

  ب ص ر

To see  رصاَب-رصبي  To show, make see  رصب-رصبي  To see, watch  رصب-رصبي  

Insight, discretion ةريصب -رائصب   Seeing   ريصب Seeing, eye  رصب -ارصأَب    
 

20:96:2 
 بِما لَم يبصروا بِه بصرت قَالَ

70:11:1 
مهونرصبي جالْم دويذئموذَابِ يع ني مدفْتي لَو رِم 

56:85:7 
 تبصرونَ ونحن أَقْرب إِلَيه منكُم ولَٰكن لَا

37:179:1 
رصأَبونَ ورصبي فوفَس 

32:12:10 
 وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحا إِنا موقنونَ أَبصرنا ربنا

6:104:7 
نفَم رصا أَبهلَيفَع يمع نمو فِْسهنفَل 
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67:4:7 
كإِلَي بقَلني رصالْب ِسريح وهئًا واسخ 

67:23:8 

عمالس لَ لَكُمعجو ارصالْأَبا  ويلًا مةَ قَلدالْأَفْئو
 تشكُرونَ

23:78:6 
مالس أَ لَكُمشي أَنالَّذ وهوع ارصالْأَبةَ ودالْأَفْئو 

6:50:26 
 أَفَلَا تتفَكَّرونَ والْبصري قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمٰى

8:39:16 
 بصري فَإِن انتهوا فَإِنَّ اللَّه بِما يعملُونَ

12:108:8 

ا ومنِ أَن بصرية قُلْ هٰذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللَّه علَٰى
 اتبعنِي

17:102:11 
 بصائر ما أَنزلَ هٰؤلَاِء إِلَّا رب السماوات والْأَرضِ

40:61:9 
ارهالنو يهوا فكُنستلَ لاللَّي لَ لَكُمعي جالَّذ ا اللَّهرصبم 

17:12:11 
ةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّيا آينوحارِفَمةً هرصبم 

  ب د ل

To change َلدبلُ-  تدبتي    To change  َلدلُ-اَبدبي   To change  َلدلُ-بدبي  

Change  َيلدبت  Equivalent, 
replacement 

  يستبدلُ-استبدلَ  To want to change بدلًا
 

7:95:2 
ا ثُملْندب كَانَ السامفَوٰى عتةَ حنسالْح ئَةي 

7:162:1 
 الَّذين ظَلَموا منهم قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم فَبدلَ

10:15:16 

 ذَا أَوٰرِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاَءنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذ
لْهدب 

10:15:22 
 من تلْقَاِء نفِْسي دلَهأُب قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ

14:28:5 
ينإِلَى الَّذ رت لُوا أَلَمدا بكُفْر اللَّه تمنِع 

14:48:2 
مولُ يدبت لَّهوا لزربو اتاومالسضِ والْأَر رغَي ضالْأَر 

25:70:9 
كلُ فَأُولَٰئدبي اتنسح هِمئَاتيس اللَّه 

70:41:3 
 خيرا منهم وما نحن بِمسبوقني نبدلَ علَٰى أَنْ

18:81:3 

ربهما خيرا منه زكَاةً وأَقْرب  يبدلَهما فَأَردنا أَنْ
 رحما

66:5:6 
 أَزواجا خيرا منكُن يبدلَه عسٰى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ

2:108:12 
نملِ ودبتبِيلِ ياَء السولَّ سض فَقَد انبِالْإِمي الْكُفْر 

4:2:5 
 الْخبِيثَ بِالطَّيبِ تتبدلُوا وآتوا الْيتامٰى أَموالَهم ولَا
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2:61:24 
 الَّذي هو أَدنٰى بِالَّذي هو خير أَتستبدلُونَ قَالَ

9:39:6 
 قَوما غَيركُم ويستبدلْ لَّا تنفروا يعذِّبكُم عذَابا أَليماإِ

18:50:26 
نيملظَّالل بِئْس ودع لَكُم مهلًا ودب 

35:43:21 

اللَّه تنسل جِدت يلًا فَلَندبت  اللَّه تنسل جِدت لَنو
 تحوِيلًا

10:64:9 
 لكَلمات اللَّه ذَٰلك هو الْفَوز الْعظيم بديلَت لَا

6:115:7 
 لكَلماته مبدلَ وتمت كَلمت ربك صدقًا وعدلًا لَا

  ك ف ي

   That which is sufficient كَاف   To be sufficient  ي-كَفَىكْفي  
 

2:137:15 
ميكَهكْفيفَس و اللَّهيملالْع يعمالس وه 

15:95:2 
 الْمستهزِئني كَفَيناك إِنا

33:48:10 
لَى اللَّهكَّلْ عوتو مأَذَاه عدكَفَٰى ويلًا وكو بِاللَّه 

41:53:13 
لَمأَو كْفي هِيدٍء شيلَٰى كُلِّ شع هأَن كببِر 

25:31:8 
 هاديا ونصريابِربك  وكَفَٰى

25:58:9 
 بِه بِذُنوبِ عباده خبِريا وكَفَٰى

39:36:3 
اللَّه سأَلَي بِكَاف هدبع 

  ص د ق

To give charity  قدصت-  To approve  قدص-قدصي  To tell the truth, 
fulfill 

 قدص-قدصي  

Charities  قَاتدالص  More correct, 
truer 

قدأَص  Truthfulness   قدص  
 

3:152:2 
لَقَدو قَكُمدص بِإِذْنِه مهونسحإِذْ ت هدعو اللَّه 

5:113:11 
أَنْ قَد لَمعنا ونقْتدص ينداهالش نا مهلَيكُونَ عنو 

9:43:11 

 هم حتٰى يتبين لَك الَّذينعفَا اللَّه عنك لم أَذنت لَ
 صدقُوا

12:26:16 

وهو من  فَصدقَت إِنْ كَانَ قَميصه قُد من قُبلٍ
بِنيالْكَاذ 

21:9:2 
ثُم ماهقْنداُء صشن نمو ماهنيجفَأَن دعالْو 

37:105:2 
قَد قْتدص ا كَذَٰلا إِنيؤالرِسنِنيحزِي الْمجن ك 



81 

39:33:4 
 بِه أُولَٰئك هم الْمتقُونَ وصدق والَّذي جاَء بِالصدقِ

56:57:4 
 تصدقُونَ نحن خلَقْناكُم فَلَولَا

66:12:11 
قَتدصو نيالْقَانِت نم تكَانو بِهكُتا وهبر اتمبِكَل 

70:26:2 
 بِيومِ الدينِ يصدقُونَ لَّذينوا

2:280:9 
 خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ تصدقُوا وأَنْ

4:92:22 
 يصدقُوا وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَٰى أَهله إِلَّا أَنْ

5:45:18 
نفَم اصصق وحرالْجو قدصت ةٌ لَهكَفَّار وفَه بِه 

4:87:14 
نمو قديثًا أَصدح اللَّه نم 

6:115:4 
كبر تمكَل تمتقًا ودص هاتمكَللَ لدبلًا لَا مدعو 

10:2:18 
مقَد موا أَنَّ لَهنآم ينرِ الَّذشبقٍ ودص هِمبر دنع 

9:60:2 
 مساكنيِ والْعاملني علَيهاللْفُقَراِء والْ الصدقَات إِنما

  ع ج ل

To hasten  َلججِلُ-اَععي  To hasten  َلجلُ-عجعي   To hurry  َجِللُ-عجعي   
Urgent, 
immediate 

  -تعجلَ  To hurry  يستعجِلُ-استعجلَ  To hasten  الْعاجِلَةَ
 

19:84:2 
 هِم إِنما نعد لَهم عداعلَي تعجلْ فَلَا

20:84:6 
 إِلَيك رب لترضٰى وعجِلْت قَالَ هم أُولَاِء علَٰى أَثَرِي

20:114:6 
 بِالْقُرآن من قَبلِ أَنْ يقْضٰى إِلَيك وحيه تعجلْ ولَا

75:16:5 
كانسل بِه كرحلَ لَا تجعتل بِه 

10:11:2 

لَولُ وجعي  يرِ لَقُضيبِالْخ مالَهجعتاس راسِ الشلنل اللَّه
ملُهأَج هِمإِلَي 

17:18:5 

لَه فيها ما نشاُء لمن  عجلْنا من كَانَ يرِيد الْعاجِلَةَ
رِيدن 

18:58:9 
 هم الْعذَابلَ لَعجلَ لَو يؤاخذُهم بِما كَسبوا

38:16:3 
 لَنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ عجلْ وقَالُوا ربنا

20:83:2 
 عن قَومك يا موسٰى أَعجلَك وما

2:203:7 
نلَ فَمجعت هلَيع نِ فَلَا إِثْميموي يف 

37:176:2 
 يستعجِلُونَ أَفَبِعذَابِنا

42:18:1 
 بِها الَّذين لَا يؤمنونَ بِها يستعجِلُ
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46:24:13 
 بِه رِيح فيها عذَاب أَليم استعجلْتم بلْ هو ما

46:35:9 

فَاصبِر كَما صبر أُولُو الْعزمِ من الرسلِ ولَا تستعجِلْ 
ملَه 

51:14:7 
 تستعجِلُونَ لَّذي كُنتم بِهذُوقُوا فتنتكُم هٰذَا ا

51:59:9 

فَإِنَّ للَّذين ظَلَموا ذَنوبا مثْلَ ذَنوبِ أَصحابِهِم فَلَا 
جِلُونعتسي 

21:37:4 
نانُ مسالْإِن قللٍ خجع 

51:26:5 
 سمنيٍ بِعجلٍ فَراغَ إِلَٰى أَهله فَجاَء

17:11:8 

نسانُ بِالشر دعاَءه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ ويدع الْإِ
 عجولًا

76:27:4 
 ويذَرونَ وراَءهم يوما ثَقيلًا الْعاجِلَةَ إِنَّ هٰؤلَاِء يحبونَ

  ب ل و
To test, try, 
examine 

 ,To test, try  يبتلي-ابتلَي 
examine 

 ,To test, try   يبلي-اَبلَي 
examine 

  يبلُو-بالَ 

 Those who test نيلتبم Test, trial لَاٌءب  
 

7:163 
ككَذَٰل ملُوهبقُونَ نفْسوا يا كَانبِم 

7:168 
ماهنلَوبونَ وجِعري ملَّهلَع ئَاتيالسو اتنسبِالْح 

10:30 
كالنلُو هبفْسٍ تكُلُّ نلَفَتا أَسم  

11:7 
 أَيكُم أَحسن عملًا ليبلُوكُم وكَانَ عرشه علَى الْماِء

3:186 
 في أَموالكُم وأَنفُِسكُم لَتبلَونَّ

8:17 
يلبيلو يملع يعمس ا إِنَّ اللَّهنسلَاًء حب هنم نِنيمؤالْم 

33:11 
كالنه ابيلا تيددالًا شلْزِلُوا زِلْززونَ ونمؤالْم 

76:2 
 نبتليه إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ من نطْفَة أَمشاجٍ

89:15 

ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ  ابتلَاه فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما
 ربي أَكْرمنِ

14:6 
ي ذَٰلفولَاٌء كُمب يمظع كُمبر نم 

2:249 
قَالَ إِنَّ اللَّه ودنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم يكُملتبرٍ مهبِن 

23:30 
 لَمبتلني إِنَّ في ذَٰلك لَآيات وإِنْ كُنا
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  ص ل ح
Correction, 
improvement 

لَاحصا To correct, improve  لَحاَص-حلصي   To be righteous  لَحص-لَحصي  

Corrector حلصم Righteous ones اتحالص Good, righteous حالص 
 

13:23 
نما وهلُونخدي ندع اتنج لَحص هِمائآب نم 

40:8 

نمو مهتدعي والَّت ندع اتنج ملْهخأَدو لَحص  نم
هِمائآب 

8:1 
قُوا اللَّهوا فَاتحلأَصو نِكُميب ذَات 

10:81 
 عملَ الْمفِْسدين يصلح إِنَّ اللَّه لَا

16:119 

كذَٰل دعب نوا مابت وا ثُملَحأَصا  وهدعب نم كبإِنَّ ر
يمحر فُورلَغ 

21:90 
و ا لَهنبجتٰىفَاسيحي ا لَهنبها ونلَحأَصو هجوز لَه 

24:5 

كذَٰل دعب نوا مابت ينوا إِلَّا الَّذلَحأَصو  غَفُور فَإِنَّ اللَّه
يمحر 

26:152 
 يصلحونَ الَّذين يفِْسدونَ في الْأَرضِ ولَا

4:128 

حلصا أَنْ يهِملَيع احنافَلَا جمهنيا ا بلْحص 
لْحالصو حالش فُسالْأَن ترضأُحو ريخ 

68:50 
نم لَهعفَج هبر اهبتفَاج نيحالالص 

72:11 
 ومنا دونَ ذَٰلك كُنا طَرائق قددا الصالحونَ وأَنا منا

84:25 

معوا ونآم ينلُواإِلَّا الَّذ اتحالالص  رغَي رأَج ملَه
وننمم 

4:114 
أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نلَاحٍ إِلَّا ماسِ إِصالن نيب 

2:220 
نم فِْسدالْم لَمعي اللَّهحِ ولصالْم 

  ل ب ث

Those who stay  َالنيبِث To stay, remain َلبِثُ- لَبِثي  
 

17:52 

إِلَّا  لَبِثْتم يوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمده وتظُنونَ إِنْ
 قَليلًا

17:76 
 خلَافَك إِلَّا قَليلًا يلْبثُونَ وإِذًا لَا

18:12 
 أَمدا لَبِثُوا ثُم بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصٰى لما
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33:14 
 بِها إِلَّا يِسريا تلَبثُوا م سئلُوا الْفتنةَ لَآتوها وماثُ

78:23 
نيا لَابِثقَابا أَحيهف 

23:112 
قَالَ كَم ملَبِثْت نِنيس ددضِ عي الْأَرف 

23:113 
 يوما أَو بعض يومٍ فَاسأَلِ الْعادين لَبِثْنا قَالُوا

  د ر ي

To make know, inform   ٰريرِي-اَددي  To know   ٰريرِي-ددي  
 

4:11 
  أَيهم أَقْرب لَكُم نفْعا تدرونَ آباؤكُم وأَبناؤكُم لَا

42:52 

تا كُنرِي مدت  اهلْنعج نلَٰكانُ ولَا الْإِميو ابتا الْكم
 ُء من عبادنانورا نهدي بِه من نشا

45:32 

 ما قُلْتيهف بيةُ لَا راعالسو قح اللَّه دعيلَ إِنَّ وإِذَا قو
 ما الساعةُ ندرِي ما

46:9 

ما يفْعلُ بِي  أَدرِي قُلْ ما كُنت بِدعا من الرسلِ وما
لَا بِكُمو 

10:16 
م اَء اللَّهش لَاقُلْ لَوو كُملَيع هتلَوا ت اكُمرأَد بِه 

33:63 
 لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا يدرِيك وما

42:17 
 لَعلَّ الساعةَ قَرِيب يدرِيك وما

69:3 
 ما الْحاقَّةُ أَدراك وما

74:27 
 ما سقَر أَدراك وما

  ض ر ر

To compel   طَراَض-طَرضي  To be harmed ارضي To harm  رض-رضي  

Hardship, adversity آءرض  Hardship, adversity رض  Harm  رض  
 

9:39 
 شيئًا تضروه ويستبدلْ قَوما غَيركُم ولَا

10:18 
  ينفَعهمولَا يضرهم ويعبدونَ من دون اللَّه ما لَا

10:106 
 يضرك ولَا تدع من دون اللَّه ما لَا ينفَعك ولَا

2:233 
 والدةٌ بِولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده تضار لَا

2:282 
 كَاتب ولَا شهِيد يضار وأَشهِدوا إِذَا تبايعتم ولَا

16:115 
 غَير باغٍ ولَا عاد فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم ضطُرا فَمنِ
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31:24 
يلًا ثُمقَل مهعتمن مهطَرضن يظذَابٍ غَلإِلَٰى ع 

22:13 
نو لَمعدي هرض هفْعن نم بأَقْر 

25:3 
فُِسهِمأَنكُونَ للملَا يا ورا ضفْعلَا نو 

16:53 

كُمسإِذَا م ثُم اللَّه نفَم ةمنِع نم ا بِكُممو رالض  هفَإِلَي
 تجأَرونَ

16:54 

فإِذَا كَش ثُم رالض  هِمببِر كُمنم إِذَا فَرِيق كُمنع
 يشرِكُونَ

7:95 
 خذْناهم بغتةًوالسراُء فَأَ الضراُء وقَالُوا قَد مس آباَءنا

9:107 

وكُفْرا وتفْرِيقًا بين  ضرارا والَّذين اتخذُوا مسجِدا
نِنيمؤالْم 

  ع د د

To prepare  داَع-دعي  To count ددع To count  دع-دعي  

Count, period ٌةدع  Count, quantity ددع  To count دتعا -دتعي   
 

22:47 
 تعدونَ وإِنَّ يوما عند ربك كَأَلْف سنة مما

32:5 

 ةنس أَلْف هارقْدمٍ كَانَ موي يف هإِلَي جرعي ثُم
 تعدونَ مما

38:62 
 رارِمن الْأَش نعدهم وقَالُوا ما لَنا لَا نرٰى رِجالًا كُنا

104:2 
 وعدده الَّذي جمع مالًا

3:133 
ضالْأَرو اتاوما السهضرع ةنجو تدأُع نيقتلْمل 

4:93 
هنلَعو هلَيع اللَّه بغَضو دأَعا ويمظا عذَابع لَه 

8:60 
  ومن رِباط الْخيلِلَهم ما استطَعتم من قُوة وأَعدوا

9:46 
وجروا الْخادأَر لَووا ودةً لَأَعدع لَه 

33:49 
ةدع نم هِنلَيع ا لَكُما فَمهوندتعت 

72:24 
 عددا فَسيعلَمونَ من أَضعف ناصرا وأَقَلُّ

65:1 
اَء فَطَلِّقُوهسالن مواإِذَا طَلَّقْتصأَحو هِنتدعل ةَ ندالْع 

2:184 

من أَيامٍ  فَعدةٌ فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَٰى سفَرٍ
رأُخ 

2:80 
 معدودةً وقَالُوا لَن تمسنا النار إِلَّا أَياما
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  ق ط ع

To cut, separate قَطَّعت To cut, split  قَطَّع- يقَطِّع To cut   قَطَع-قْطَعي  
 

29:29 
 السبِيلَ وتقْطَعونَ أَئنكُم لَتأْتونَ الرجالَ

59:5 

من لينة أَو تركْتموها قَائمةً علَٰى أُصولها  قَطَعتم ما
اللَّه فَبِإِذْن 

69:46 
ا ثُمنلَقَطَع نيتالْو هنم 

5:33 

وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتأَنْ ي قَطَّعت  نم ملُهجأَرو يهِمدأَي
لَافخ 

7:124 
نلَأُقَطِّع لَافخ نم لَكُمجأَرو كُميدأَي 

7:160 
ماهنقَطَّعا وماطًا أُمبةَ أَسرشع يتاثْن 

9:110 

ي بالَّذ مهانينالُ بزإِلَّا لَا ي ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبون
 قُلُوبهم تقَطَّع أَنْ

21:93 
 أَمرهم بينهم كُلٌّ إِلَينا راجِعونَ وتقَطَّعوا

10:27 
مهوهجو تيا أُغْشما كَأَنطَعا قمظْللِ ماللَّي نم 

  ا و ي

Shelter   ٰىأْوم To give shelter  ٰىوِي- آوؤي  To take shelter  ىأْوِي -  اَوي  
 

11:80 
ةً أَوقُو ي بِكُمأَنَّ ل آوِي قَالَ لَو يددكْنٍ شإِلَٰى ر 

18:10 

الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَدنك  أَوى إِذْ
 رحمةً

18:16 
  لَكُم ربكُم من رحمتهإِلَى الْكَهف ينشر فَأْووا

23:50 
 إِلَٰى ربوة ذَات قَرارٍ ومعنيٍ وآويناهما

33:51 
نهناُء مشت نجِي مروِي تؤتاُء وشت نم كإِلَي 

70:13 
 تؤوِيه وفَصيلَته الَّتي

93:6 
 فَآوٰى أَلَم يجِدك يتيما

53:15 
نةُعنا جهٰى دأْوالْم 

57:15 
اكُمأْوم ريصالْم بِئْسو لَاكُموم يه ارالن 

66:9 
هِملَياغْلُظْ عو ماهأْومو ريصالْم بِئْسو منهج 

79:39 
يه يمحٰى فَإِنَّ الْجأْوالْم 
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  ج م ع

To get together   عمتجا-عمتجي  To agree, get 
together 

 عماَج-ي عمج To collect, gather  عمج-عمجي   
Altogether  ايعمج  Group   عمج   Together, all نيعمأَج  
 

18:99 
 جمعا فَجمعناهم ونفخ في الصورِ

20:60 
 كَيده ثُم أَتٰى فَجمع فَتولَّٰى فرعونُ

26:38 
عملُومٍ فَجعمٍ موي يقَاتمةُ لرحالس 

43:32 
 يجمعونَ ورحمت ربك خير مما

10:71 

أَمركُم وشركَاَءكُم ثُم لَا يكُن أَمركُم  فَأَجمعوا
 علَيكُم غُمةً

12:15 
وا بِهبا ذَهوا فَلَمعمأَجو عجأَنْ يبالْج تابي غَيف لُوه 

22:73 

إِنَّ الَّذين تدعونَ من دون اللَّه لَن يخلُقُوا ذُبابا 
 لَه اجتمعوا ولَوِ

15:30 
مكَةُ كُلُّهلَائالْم دجونَ فَسعمأَج 

15:39 

ي الْأَرف ملَه ننينِي لَأُزتيا أَغْوبِم بضِ قَالَ ر
مهنلَأُغْوِيو نيعمأَج 

26:61 

قَالَ أَصحاب موسٰى إِنا  الْجمعان فَلَما تراَءى
 لَمدركُونَ

4:140 
منهي جف رِينالْكَافو نيقافنالْم عامج ا إِنَّ اللَّهيعمج 

  ر ح م

Most merciful ُانمحالر  Mercy   ٌةمحر To have mercy  محر-محري   
Most merciful ُيمحالر   Most merciful محأَر   Wombs, relatives ِامحالْأَر   
 

17:24 
بقُلْ را ومهمحا ارريغانِي صيبا ركَم 

17:54 
 بكُمأَو إِنْ يشأْ يعذِّ يرحمكُم ربكُم أَعلَم بِكُم إِنْ يشأْ

29:21 
 من يشاُء وإِلَيه تقْلَبونَ ويرحم يعذِّب من يشاُء

36:45 

 لْفَكُما خمو يكُمدأَي نيا بقُوا مات ميلَ لَهإِذَا قو
لَّكُمونَ لَعمحرت 

40:9 
فَقَد ذئموي ئَاتيقِ الست نمو ئَاتيالس هِمقو هتمحر 

44:42 
نإِلَّا م محر يمحالر زِيزالْع وه هإِن اللَّه 
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49:10 
لَّكُملَع قُوا اللَّهاتو كُميوأَخ نيوا بحلونَ فَأَصمحرت 

67:28 

أَو يعم نمو اللَّه لَكَنِيإِنْ أَه متأَيا قُلْ أَرنمحر  نفَم
 ري الْكَافرِين من عذَابٍ أَليمٍيجِ

8:75 
 بعضهم أَولَٰى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه الْأَرحامِ وأُولُو

13:8 

يضغا تمثَٰى ولُ كُلُّ أُنمحا تم لَمعي اللَّه امحا  الْأَرمو
اددزت 

7:151 
تأَنو كتمحي را فلْنخأَدأَ ومحر نيماحالر 

67:29 
وقُلْ ه نٰمحا الركَّلْنوت هلَيعو ا بِهنآم 

30:36 
اسا النإِذَا أَذَقْنةً ومحا روا بِهفَرِح 

30:46 

 يقَكُمذيلو اترشبم احيلَ الرسرأَنْ ي هاتآي نمو
نم هتمحر 

2:160 
فَأُولَٰئابوا التأَنو هِملَيع وبأَت ك يمحالر 

2:163 
نٰمحالر وإِلَّا ه لَا إِلَٰه داحو إِلَٰه كُمإِلَٰهو يمحالر 

  س ل م

Muslim   ملسم To surrender, be 
Muslim 

 لَماَس-ملسي  To surrender, greet, 
pay  

 لَّمس- يلِّمس  
Islam  لَامسا  Greeting, 

submission 
يملست  Clean, firm يملس  

Paid, free of defect ٌةلَّمسم   Peace ِلْمالس   Peace  لَمس  
   Muslim women اتملسالْم   Muslims  َونملسم  
 

2:233 
 سلَّمتم فَلَا جناح علَيكُم إِذَا

4:65 

 ويسلِّموا قَضيت دوا في أَنفُِسهِم حرجا مماثُم لَا يجِ

 تسليما

8:43 

 نلَٰكرِ وي الْأَمف متعازنلَتو ملْتا لَفَشريكَث ماكَهأَر لَوو
اللَّه لَّمس 

24:27 

لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتٰى 
 علَٰى أَهلها لِّمواوتس تستأْنِسوا

22:34 
فَلَه داحو إِلَٰه كُموا فَإِلَٰهملأَس نيبِتخرِ الْمشبو 

27:44 
تلَمأَسو نيالَمالْع بر لَّهانَ لملَيس عم 

16:81 
لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع متي كونَ كَذَٰلملست 
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4:94 
لَا توكُمأَلْقَٰى إِلَي نمقُولُوا ل لَاما السنمؤم تلَس 

5:16 
 السلَامِ يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه سبلَ

59:23 
وسالْقُد كلالْم وإِلَّا ه ي لَا إِلَٰهالَّذ اللَّه وه لَامالس 

4:91 

يو زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَمكُملْقُوا إِلَي لَمالس  مهيدكُفُّوا أَييو
مذُوهفَخ 

8:61 
 فَاجنح لَها وتوكَّلْ علَى اللَّه للسلْمِ وإِنْ جنحوا

4:92 
 إِلَٰى أَهله مسلَّمةٌ فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ

28:53 
نم قالْح هإِن ا بِهنآمهلقَب نا ما كُنا إِننبر  نيملسم 

11:14 

أَنما أُنزِلَ بِعلْمِ اللَّه وأَنْ لَا إِلَٰه إِلَّا هو فَهلْ 
متونَ أَنملسم 

33:35 
نيملسإِنَّ الْم اتملسالْمو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو 

2:132 

فَٰى لَكُم الدين فَلَا تموتن إِلَّا إِنَّ اللَّه اصطَ
متأَنونَ وملسم 

37:84 
 سليمٍ إِذْ جاَء ربه بِقَلْبٍ

  ص ب ح
In the 
morning 

نيبِحصم Candle احبصم To become, become 
in the morning 

حباَص-بِحصي  To catch in 
the morning 

حبص  
 

54:38 
ولَقَد مهحبص رقتسم ذَابةً عكْرب 

18:45 
 هشيما تذْروه الرياح فَأَصبح فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ

22:63 

الْأَرض  فَتصبِح أَلَم تر أَنَّ اللَّه أَنزلَ من السماِء ماًء
 مخضرةً

23:40 
 نادمني لَيصبِحن قَالَ عما قَليلٍ

26:157 
 نادمني فَأَصبحوا فَعقَروها

11:8 

مهدعوإِنَّ م مهابا أَصا مهيبصم هإِن  سأَلَي حبالص
حببِقَرِيبٍ الص 

24:35 

في  مصباح الْمصباح مثَلُ نورِه كَمشكَاة فيها
ةاججز 

41:12 
اويناَء الدما السنيز ابِيحصفْظًا بِمحو 

15:83 
 مصبِحني فَأَخذَتهم الصيحةُ
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  ق ب ل

Front   ٍلقُب  To accept  َلقَبلُ-تقَبتي  To approach, 
turn to 

   يقْبلُ–قَبِلَ  To accept  يقْبِلُ-اَقْبلَ 
Direction   َلبق   Facing 

each other 
نيقَابِلتم  Direction of 

prayer 
   قَبلِ   Before   قبلَةً

 

3:91 
لَ فَلَنقْبي ٰى بِهدلَوِ افْتا وبضِ ذَهلُْء الْأَرم مهدأَح نم 

9:54 

منهم نفَقَاتهم إِلَّا أَنهم كَفَروا  تقْبلَ وما منعهم أَنْ
بِاللَّه 

9:104 
وه وا أَنَّ اللَّهلَمعي لُ أَلَمقْبي هادبع نةَ عبوالت 

12:82 
 فيها أَقْبلْنا واسأَلِ الْقَريةَ الَّتي كُنا فيها والْعري الَّتي

28:31 
 ولَا تخف إِنك من الْآمنِني أَقْبِلْ يا موسٰى

37:27 
 ضهم علَٰى بعضٍ يتساَءلُونَبع وأَقْبلَ

2:127 
 منا إِنك أَنت السميع الْعليم تقَبلْ ربنا

3:37 
 ربها بِقَبولٍ حسنٍ وأَنبتها نباتا حسنا فَتقَبلَها

5:27 
 من أَحدهما ولَم يتقَبلْ من الْآخرِ فَتقُبلَ

12:26 

نم قُد هيصلٍ إِنْ كَانَ قَمقُب  نم وهو قَتدفَص
بِنيالْكَاذ 

58:4 

ننِ ميابِعتتنِ ميرهش اميفَص جِدي لَم نلِ فَمأَنْ  قَب
 يتماسا

58:5 
نم ينالَّذ ا كُبِتوا كَمكُبِت هِملقَب 

2:144 

جو قَلُّبٰى ترن اِء قَدمي السف هِك
كنلِّيولَةً فَلَنبا قاهضرت 

15:47 

ونزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إِخوانا علَٰى 
 متقَابِلني سررٍ

2:177 
كُموهجلُّوا ووأَنْ ت الْبِر سلَ لَيبرِبِ قغالْمرِقِ وشالْم 

  ج ه د

Most 
powerful 

دجه Struggle   ادجِه He who 
strives 

داهجم To struggle, strive  داهج-داهجي   
 

5:35 
 في سبِيله وجاهدوا اتقُوا اللَّه وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ

5:54 
 في سبِيلِ اللَّه ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائمٍ يجاهدونَ

9:73 
 الْكُفَّار والْمنافقني واغْلُظْ علَيهِم جاهد يها النبِييا أَ
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25:52 
بِه مهداهجو رِينعِ الْكَافطا فَلَا تادا جِهكَبِري 

60:1 
متجرخ متا إِنْ كُنادي جِهاتضراَء مغتابي وبِيلي سف 

6:109 

وا بِاللَّهمأَقْسو دهج  ننمؤةٌ لَيآي مهاَءتج نلَئ انِهِممأَي
 بِها

4:95 
لَ اللَّهفَضو ينداهجا الْميمظا عرأَج يندلَى الْقَاعع 

47:31 

لَمعٰى نتح كُمنلُوبلَنو ينداهجالْم  ابِرِينالصو كُمنم
كُماربأَخ لُوبنو 

  ف يخ 

To hide ٰفيختسي-افختسي  To hide  فَىي-اَخفخي  To hide, remain hidden  يفٰفى-خخي  
More secret فَىأَخ  Secretly  ًةفْيخ   Secret, hidden  ايفخ  
 

3:5:4 
 علَيه شيٌء في الْأَرضِ ولَا في السماِء يخفَٰى إِنَّ اللَّه لَا

14:38 

علَى اللَّه من شيٍء في الْأَرضِ ولَا في  يخفَٰى وما
 السماِء

33:37 
 في نفِْسك ما اللَّه مبديه وتخفي

33:54 

ئًا أَويوا شدبإِنْ ت فُوهخٍء  تيكَانَ بِكُلِّ ش فَإِنَّ اللَّه
 عليما

40:19 
ةَ الْأَعنائخ لَمعايمنِ وي يفخت وردالص 

60:1 

وما  أَخفَيتم تِسرونَ إِلَيهِم بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما
متلَنأَع 

4:108 

من اللَّه وهو  يستخفُونَ من الناسِ ولَا يستخفُونَ
 ولِمعهم إِذْ يبيتونَ ما لَا يرضٰى من الْقَ

19:3 
 خفيا إِذْ نادٰى ربه نِداًء

7:55 
 إِنه لَا يحب الْمعتدين وخفْيةً ادعوا ربكُم تضرعا

20:7 
رالس لَمعي هلِ فَإِنبِالْقَو رهجإِنْ تفَى وأَخو 

  ز ي ن
Ornament, 
adornment 

   يزين-زينTo adorn   نازيTo adorn   زِينةً
 

3:14 
نيز نِنيالْباِء وسالن نم اتوهالش باسِ حلنل 
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6:43 

مهقُلُوب تقَس نلَٰكو نيزوا  وا كَانطَانُ ميالش ملَه
 يعملُونَ

6:108 
كا كَذَٰلنيإِ ز ثُم ملَهمع ةكُلِّ أُملمهجِعرم هِمبلَٰى ر 

10:24 

وظَن أَهلُها  وازينت حتٰى إِذَا أَخذَت الْأَرض زخرفَها
 أَنهم قَادرونَ علَيها أَتاها أَمرنا

7:32 

مرح نةَ قُلْ مزِين  نم اتبالطَّيو هادبعل جري أَخالَّت اللَّه
قِالرز 

10:88 
لَأَهمنَ ووعرف تيآت كا إِننبٰى روسقَالَ مةً وزِين 

11:15 

نوف إِلَيهِم  وزِينتها من كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا
 أَعمالَهم فيها

  ع ر ف
To know each 
other  

 فارعت-فارعتي  To make 
known, inform 

 فرع-فرعي  To know, 
recognize 

 فرع-رِفعي   
Hills   افرأَع  Known, good وفرعم  To confess  فرتعا-رِفتعي   
 

2:273 
مرِفُهعافًا تإِلْح اسأَلُونَ النسلَا ي ماهبِِسيم 

5:83 
معِ ممالد نم يضفت مهنيٰى أَعرفُوا اترع قالْح نم 

6:20 
ابتالْك ماهنيآت ينالَّذ هرِفُونعي ماَءهنرِفُونَ أَبعا يكَم 

47:6 
 لَهم عرفَها ويدخلُهم الْجنةَ

66:3 
هلَيع اللَّه هرأَظْهو بِه أَتبا نفَلَم فرع هضعب 

10:45 
ارِكَأَنْ لَمهالن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبفُونَ  يارعتي مهنيب 

49:13 
 لتعارفُوا وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ

40:11 
 بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَٰى خروجٍ من سبِيلٍ فَاعترفْنا

67:11 
 سعريِبِذَنبِهِم فَسحقًا لأَصحابِ ال فَاعترفُوا

7:46 
 رِجالٌ يعرِفُونَ كُلا بِِسيماهم الْأَعراف وعلَى

31:15 
 معروفًا فَلَا تطعهما وصاحبهما في الدنيا

31:17 
رأْملَاةَ ومِ الصأَق ينا بي وفرعكَرِ بِالْمننِ الْمع هانو 
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  ع ض ي

Rebellion, mutiny تميصع Rebellion  ٌانيصع To rebel, disobey  ىصي-عصعي   
 

3:152 
متيصعونَ وبحا تم اكُما أَرم دعب نم 

4:14 
نمصِ وعا يارن لْهخدي هوددح دعتيو ولَهسرو اللَّه 

4:42 

الرسولَ لَو تسوٰى  واوعص يومئذ يود الَّذين كَفَروا
ضالْأَر بِهِم 

4:46 
 واسمع غَير مسمعٍ وعصينا ويقُولُونَ سمعنا

5:78 
 وكَانوا يعتدونَ عصوا ذَٰلك بِما

6:15 
 ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ عصيت قُلْ إِني أَخاف إِنْ

49:7 
إِلَي هكَرووقالْفُسو الْكُفْر انَ كُميصالْعو 

 58:8 
انودالْعنَ بِالْإِثْمِ وواجنتيو تيصعمولِ وسالر 

19:14 
 عصيا وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا

  ع ف و

Oft-forgiving افُوع  Forgiveness, surplus فْوع To forgive  فَافُو-ععي   
 

4:153 

ثُم اتخذُوا الْعجلَ من بعد ما جاَءتهم الْبينات فَعفَونا 
كذَٰل نع 

5:13 
ففَاع ِسنِنيحالْم بحي إِنَّ اللَّه فَحاصو مهنع 

5:15 

ويعفُو يبين لَكُم كَثريا مما كُنتم تخفُونَ من الْكتابِ 
 عن كَثريٍ

9:66 
 عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةً نعف إِنْ

24:22 
 ولْيصفَحوا أَلَا تحبونَ أَنْ يغفر اللَّه لَكُم ولْيعفُوا

4:99 

فَأُولَٰئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُوا 
 غَفُورا

2:219 
 الْعفْو ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ

7:199 
ذخ فْوالْع نيلاهنِ الْجع رِضأَعو فربِالْع رأْمو 
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  ف ل ح

 He who succeeds حفْلم To succeed, prosper  اَفْلَح-حفْلي   
 

23:1 
قَد ونَ أَفْلَحنمؤالْم 

23:117 
لَافَإِن هإِن هبر دنع هابسا حم حفْلونَ يرالْكَاف 

24:31 
لَّكُمونَ لَعنمؤالْم ها أَييعمج وا إِلَى اللَّهوبتونَ وحفْلت 

18:20 
لَنو هِملَّتي مف وكُميدعي أَو وكُممجروا يحفْلا إِذًا تدأَب 

58:22 
 كأُولَٰئمه اللَّه بزأَلَا إِنَّ ح اللَّه بزونَ ححفْلالْم 

59:9 
مه كفَأُولَٰئ فِْسهن حش وقي نمونَ وحفْلالْم 

  ب د و
He who makes 
appear يدبم To make appear, 

show 
   يبدو-بدا  To appear  يبدي-اَبٰدي 

 

5:101 

أَلُوا عسإِنْ تآنُولُ الْقُرزني نيا حهن دبت  فَا اللَّهع لَكُم
 عنها

6:28 
 لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَبلُ بدا بلْ

7:22 
 لَهما سوآتهما بدت فَلَما ذَاقَا الشجرةَ

24:31 
 بائهِنزِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آ يبدين ولَا

28:10 
تي إِنْ كَاددبا لَتلَٰى قَلْبِها عطْنبلَا أَنْ رلَو بِه 

33:54 

شيئًا أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء  تبدوا إِنْ
 عليما

33:37 
ا اللَّهم فِْسكي ني ففختو يهدبم 

  ح ق ق

To deserve قحتسا -قحتسي  To prove, 
justify, establish 

 قاَح-قحي  To be right, true  قح-قحي   
  Truth  قالْح   Truer, more 

correct 
قأَح   

 

36:7 
 الْقَولُ علَى الْكَافرِين ويحق لينذر من كَانَ حيا

37:31 
قفَح بلُ را قَونلَيقُونَعا لَذَائا إِنن 

38:14 
 عقَابِ فَحق إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّب الرسلَ

8:8 
قحيونَ لرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح 

10:82 
قحيونَ ورِمجالْم كَرِه لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه 
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5:107 

رثافَإِنْ عمهلَٰى أَنقَّا  عحتاس  انقُومي انرا فَآخإِثْم
ينالَّذ نا ممهقَامم قحتاس انلَيالْأَو هِملَيع 

9:13 
فَاللَّه مهنوشخأَت قأَح نِنيمؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت 

9:62 
ولُهسرو اللَّهو قأَح ضرأَنْ ينِنيمؤوا مإِنْ كَان وه 

3:60 
قالْح رِينتمالْم نم كُنفَلَا ت كبر نم 

40:75 
 الْحق ذَٰلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ

  س ب ق

To race  قبتسا-بِقتسي  To race  قابس-ابِقسي  To come before  قبس-بِقسي   
  Those who are 

outrun 
نيوقبسم  Forerunners  َابِقُونس  

 

21:27 
 بِالْقَولِ وهم بِأَمرِه يعملُونَ يسبِقُونه لَا

21:101 

ينإِنَّ الَّذ قَتبا  سهنع كٰى أُولَٰئنسا الْحنم ملَه
 مبعدونَ

23:43 
 مة أَجلَها وما يستأْخرونَمن أُ تسبِق ما

57:21 
 إِلَٰى مغفرة من ربكُم سابِقُوا

5:48 
اكُما آتي مف كُملُوبيل نلَٰكبِقُوا وتفَاس اتريالْخ 

12:17 

وتركْنا يوسف عند  نستبِق قَالُوا يا أَبانا إِنا ذَهبنا
 متاعنا

23:61 
 سابِقُونَ أُولَٰئك يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها

29:39 
 سابِقني فَاستكْبروا في الْأَرضِ وما كَانوا

56:60 
نحا نمو توالْم كُمنيا بنرقَد نحن نيوقبسبِم 

  ظ ه ر
To make 
appear, show 

  راَظْه-ظْهِري  To support   رظَاه-رظَاهي  To appear  رظَه-رظْهي   
Supporter   ٍظَهِري  Back   رظَه-ورظُه   To support each 

other 
  هراتظَ

 

6:151 
 منها وما بطَن ظَهر ولَا تقْربوا الْفَواحش ما

18:20 

جموكُم أَو يعيدوكُم في علَيكُم ير يظْهروا إِنهم إِنْ
هِملَّتم 

9:4 
لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم وا ثُمرظَاها يدأَح كُملَيع 
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60:9 
ارِكُميد نم وكُمجرأَخوا ورظَاهو اجِكُمرلَٰى إِخع 

66:3 
بِه أَتبا نفَلَم هرأَظْهو رع هلَيع اللَّههضعب ف 

72:26 
 علَٰى غَيبِه أَحدا يظْهِر عالم الْغيبِ فَلَا

2:85 
 علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوان تظَاهرونَ

21:39 
نلَا عو ارالن هِموهجو نكُفُّونَ علَا ي نيح مورِهظُه 

42:33 
 ظَهرِه لْن رواكد علَٰىإِنْ يشأْ يسكنِ الريح فَيظْلَ

34:22 
نم مهنم ا لَهمو كرش نا ميهِمف ما لَهمظَهِريٍ و 

6:120 
 الْإِثْمِ وباطنه ظَاهر وذَروا

  ج د ل

Dispute  ٌلدج Dispute  ٌالجِد To dispute  َلادلُ-جادجي   
 

40:4 
لَّه إِلَّا الَّذين كَفَروافي آيات ال يجادلُ ما  

40:5 
 بِالْباطلِ ليدحضوا بِه الْحق فَأَخذْتهم وجادلُوا

40:35 
ينلُونَ الَّذادجي ماهأَت لْطَانرِ سيبِغ اللَّه اتي آيف 

7:71 
مفي أَسماٍء سميتموها أَنتم وآباؤكُ أَتجادلُوننِي  

8:6 
كلُونادجي نيبا تمدعب قي الْحف 

11:32 
تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحا نا قَالُوا يالَنجِد 

 43:58 
 جدلًا وقَالُوا أَآلهتنا خير أَم هو ما ضربوه لَك إِلَّا

  خ ل و

It emptied  لَّتخت Leave (imp) لُّوافَخ  To pass, be 
alone 

  يخلُو -خلَا 
 

12:9 
 لَكُم وجه أَبِيكُم يخلُ اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضا

9:5 
 سبِيلَهم فَخلُّوا فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ

84:4 
 وتخلَّت وأَلْقَت ما فيها

69:24 
امِكُلُوا وي الْأَيف ملَفْتا أَسنِيئًا بِموا هبراش ةيالالْخ 

3:119 
 عضوا علَيكُم الْأَناملَ من الْغيظ خلَوا وإِذَا

3:137 
قَد لَتخ ننس كُملقَب نم 

2:141 
ةٌ قَدأُم لْكت لَتخ متبا كَسم لَكُمو تبا كَسا ملَه 
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  ر ج و

Its edges  اهائجأَر To postpone  ٰجيجِي-اَرري  To hope ى رو-ججري   
 

26:36 
 وأَخاه وابعثْ في الْمدائنِ حاشرِين أَرجِه قَالُوا

33:51 
 من تشاُء منهن وتؤوِي إِلَيك من تشاُء ترجِي

25:40 
وا يكُوني وا لَاأَفَلَملْ كَانا بهنوونَ رجرا يورشن 

28:86 

تا كُنمو وجرت  نةً ممحإِلَّا ر ابتالْك كلْقَٰى إِلَيأَنْ ي
كبر 

29:5 
 لقَاَء اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه لَآت يرجو من كَانَ

29:36 
وا اللَّهدبمِ اعا قَوفَقَالَ ي ارواوج رالْآخ موالْي 

69:17 
 أَرجائها والْملَك علَٰى

11:62 
 قَبلَ هٰذَا مرجوا قَالُوا يا صالح قَد كُنت فينا

9:106 
 لأَمرِ اللَّه مرجونَ وآخرونَ

  ش ع ر

Symbols   رائعش Poet   راعش  To make 
understand 

 رعاَش-شي رع To understand, 
realize 

 رعش-رعشي  
 

6:109 
 أَنها إِذَا جاَءت لَا يؤمنونَ يشعركُم وما

18:19 
 بِكُم أَحدا يشعرنَّ فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه ولْيتلَطَّف ولَا

39:25 

الْع ماهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ ثُ كَذَّبيح نم ذَاب
 يشعرونَ لَا

39:55 
 تشعرونَ من قَبلِ أَنْ يأْتيكُم الْعذَاب بغتةً وأَنتم لَا

43:66 

 مهةً وتغب مهيأْتةَ أَنْ تاعونَ إِلَّا السظُرنلْ يه
 يشعرونَ لَا

49:2 
 متأَنو الُكُممطَ أَعبحونَ لَاأَنْ ترعشت 

22:32 
ظِّمعي نمو كذَٰل رائعى الْقُلُوبِ شقْوت نا مهفَإِن اللَّه 

21:5 
ولْ هب اهرلِ افْتلَامٍ باثُ أَحغلْ قَالُوا أَضب راعش 

26:224 
 يتبِعهم الْغاوونَ والشعراُء
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  ص ر ف

To turn away, 
leave 

نافرص-رِفصني  To explain فرص-فرصي   To divert, turn 
away 

 فرص-رِفصي   
 

3:152 
ثُم فَكُمرص كُمنفَا عع لَقَدو كُميلتبيل مهنع 

6:16 
نم فرصي بِنيالْم زالْفَو كذَٰلو همحر فَقَد ذئموي هنع 

10:32 
 تصرفُونَ ماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ فَأَنٰىفَ

12:24 
ككَذَٰل رِفصناَء لشالْفَحوَء والس هنع 

7:58 
ككَذَٰل فرصونَ نكُرشمٍ يقَول اتالْآي 

17:41 
لَقَدا وفْنروا صذَّكَّريل آنذَا الْقُرٰي هف 

9:127 
فُوا ثُمرصان مهقُلُوب اللَّه فرص 

45:5 
رِيفصتلُونَ وقعمٍ يقَول اتاحِ آييالر 

  ق س م

To swear  ماَقْس-قِْسمي  To swear مقَاس  To divide  مقَس-قِْسمي   
Oath   مقَس   You divide up َونقِْسمتست  To divide up  مقَاسقَا-تتي مس 
 

43:32 

مونَ أَهقِْسمي نحن كبر تمحا رنمقَس  مهنيب
 معيشتهم في الْحياة الدنيا

7:21 
 إِني لَكُما لَمن الناصحني وقَاسمهما

24:53 
 ونَطَاعةٌ معروفَةٌ إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُ تقِْسموا قُلْ لَا

30:55 
 الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة يقِْسم ويوم تقُوم الساعةُ

35:42 

بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاَءهم نذير لَيكُونن  وأَقْسموا
 أَهدٰى من إِحدى الْأُممِ

56:75 
 بِمواقعِ النجومِ أُقِْسم فَلَا

27:49 
 بِاللَّه لَنبيتنه وأَهلَه تقَاسموا قَالُوا

5:3 
 بِالْأَزلَامِ تستقِْسموا وما ذُبِح علَى النصبِ وأَنْ

56:76 
هإِنو ملَقَس يمظونَ علَمعت لَو 

54:28 
  محتضربينهم كُلُّ شربٍ قسمةٌ ونبئْهم أَنَّ الْماَء
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  ق ل ب

To turn  قَلَّبت-قَلَّبتي  To turn, 
rotate 

قَلَّب - قَلِّبي To turn  قَلَب-بقْلي  

To travel قَلُّبت   Heart    قَلْب-قُلُوب   To turn, turn 
back 

 قَلَبنا-بقَلني  
 

29:21 
شي نم محرياُء وشي نم ذِّبعيهإِلَيونَ اُء وقْلَبت 

18:18 
مهقَلِّبنالِ ومالش ذَاتنيِ ومالْي ذَات 

18:42 
حبفَأَص رِهيطَ بِثَمأُحو قَلِّبا ييهف فَقا أَنلَٰى مع هكَفَّي 

33:66 

موي قَلَّبا تنا أَطَعنتا لَيقُولُونَ يارِ يي النف مهوهجو اللَّه 
 وأَطَعنا الرسولَا

24:37 
 فيه الْقُلُوب والْأَبصار تتقَلَّب يخافُونَ يوما

22:11 

علَٰى وجهِه خِسر الدنيا  انقَلَب وإِنْ أَصابته فتنةٌ
 والْآخرةَ

26:227 
 قَلبونَين وسيعلَم الَّذين ظَلَموا أَي منقَلَبٍ

5:21 
ارِكُمبلَٰى أَدوا عدترلَا توا وبقَلنفَت رِيناسخ 

7:119 
كالنوا هبلوا فَغقَلَبانو رِيناغص 

30:59 
 الَّذين لَا يعلَمونَ قُلُوبِ كَذَٰلك يطْبع اللَّه علَٰى

33:4 
نلٍ مجرل لَ اللَّهعا جم ينِقَلْب هفوي جف 

64:11 
دهي بِاللَّه نمؤي نمو هقَلْب يملٍء عيبِكُلِّ ش اللَّهو 

3:196 
كنرغلَا ي قَلُّبت ي الْبِلَادوا فكَفَر ينالَّذ 

  و ر ث 

Inheritor, heir َارِثُونالْو To cause to 
inherit 

  يرِثُ-رِثَ وTo inherit   يورِثُ-اَورثَ 
 

4:19 
 النساَء كَرها ترِثُوا يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُم أَنْ

7:169 
لْفخ مهدعب نم لَفرِثُوا فَخو ابتالْك 

19:6 
 من آلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا ويرِثُ يرِثُنِي

7:128 
ضإِنَّ الْأَرلَّها  لورِثُهي هادبع ناُء مشي نم 

35:32 
ا ثُمثْنرا أَونادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتالْك 

43:72 
 بِما كُنتم تعملُونَ أُورِثْتموها وتلْك الْجنةُ الَّتي

15:23 
نحنو يتمنيِي وحن نحا لَنإِنارِثُونَالْ وو 
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3:180 

لَّهلاثُ وريلُونَ  ممعا تبِم اللَّهضِ والْأَرو اتاومالس
بِريخ 

  أ خ ر
To postpone, 
delay 

 رأْختسا-رأْختسي  To postpone, 
lag behind 

 راَخت-رأَختي  To postpone  راَخ-رخؤي   
Other   رآخ-رٰىأُ-أُخرخ  Last   رآخ  Hereafter   ةرالْآخ   
 

4:77 
 إِلَٰى أَجلٍ قَرِيبٍ أَخرتنا ربنا لم كَتبت علَينا الْقتالَ لَولَا

11:8 

نلَئا ونرا  أَخم قُولُنلَي ةوددعم ةإِلَٰى أُم ذَابالْع مهنع
هبِسحي 

11:104 
 إِلَّا لأَجلٍ معدود خرهنؤ وما

14:10 

وبِكُمذُن نم لَكُم رفغيل وكُمعدي كُمرخؤيلٍ  وإِلَٰى أَج
 مسمى

48:2 
 ويتم نِعمته تأَخر ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وما

74:37 
 يتأَخر  يتقَدم أَولمن شاَء منكُم أَنْ

7:34 
 ساعةً ولَا يستقْدمونَ يستأْخرونَ فَإِذَا جاَء أَجلُهم لَا

23:43 
 يستأْخرونَ ما تسبِق من أُمة أَجلَها وما

5:41 
 عذَاب عظيم الْآخرة لَهم في الدنيا خزي ولَهم في

5:114 

أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماِء تكُونُ لَنا عيدا 
 وآخرِنا لأَولنا

9:18 
 الْآخرِ إِنما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيومِ

2:185 
 أُخر ومن كَانَ مرِيضا أَو علَٰى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ

4:102 
 لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك أُخرٰى ولْتأْت طَائفَةٌ

50:26 

فَأَلْقياه في الْعذَابِ  آخر الَّذي جعلَ مع اللَّه إِلَٰها
يددالش 

  ح س ن

Better, best ِنسأَح  To do good  نساَح-ِسنحي  To be good, 
beautiful 

نسح  
Good deeds ةنسح -اتنسح    Beauty, goodness, 

fine quality 
  حسنا  Good   حسنا

Those who do 
good 

 Best, most  إِحسانا Kindness, charity   الْمحِسنِني-محِسنونَ 
beautiful 

   الْحسنٰى
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4:69 
نسحيقًا وفر كأُولَٰئ 

25:76 
 مستقَرا ومقَاما حسنت خالدين فيها

2:195 
 إِنَّ اللَّه يحب الْمحِسنِني وأَحِسنوا

4:128 
 وتتقُوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِريا تحِسنوا وإِنْ

17:7 
 لأَنفُِسكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها أَحسنتم أَحسنتم إِنْ

18:104 
مهونَ أَنبسحي مهونَ وِسنحا يعنص 

67:2 
كُمأَي كُملُوبياةَ ليالْحو توالْم لَقي خالَّذ نسلًا أَحمع 

95:4 
 تقْوِميٍ أَحسنِ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ في

48:16 
 احسن فَإِنْ تطيعوا يؤتكُم اللَّه أَجرا

73:20 
 حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَقْرِضوا اللَّه قَرضا

27:11 
 بعد سوٍء فَإِني غَفُور رحيم حسنا إِلَّا من ظَلَم ثُم بدلَ

29:8 
هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوا ونسح 

11:114 
 يذْهبن السيئَات الْحسنات إِنَّ

57:10 
اللَّه دعا وكُلٰى ونسالْح بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّهو 

7:180 
 فَادعوه بِها الْحسنٰى وللَّه الْأَسماُء

13:22 
 السيئَةَ أُولَٰئك لَهم عقْبى الدارِ بِالْحسنة ويدرُءونَ

17:23 
 إِحسانا ضٰى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِوقَ

12:90 
رأَج يعضلَا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتي نم هإِن ِسنِنيحالْم 

16:128 
مه ينالَّذا وقَوات ينالَّذ عم ونَ إِنَّ اللَّهِسنحم 

  ك ل م

Word  َةمكَل-اتمكَل   Word  مكَل-كَلَام  To speak, 
talk  

كَلَّمت-كَلَّمتي  To speak, 
talk  

 كَلَّم-كَلَّمي   
 

19:10 
 الناس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِيا تكَلِّم قَالَ آيتك أَلَّا

19:26 
ا فَلَنمونِ صٰمحلرل تذَري نإِن االْ أُكَلِّمِسيإِن موي 

19:29 
فقَالُوا كَي كَلِّما نبِيص دهي الْمكَانَ ف نم 

23:108 
 تكَلِّمون قَالَ اخسئُوا فيها ولَا

11:105 
 نفْس إِلَّا بِإِذْنِه تكَلَّم يوم يأْت لَا

24:16 
كُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملَا إِذْ سلَوا أَنْو كَلَّمتذَا نٰبِه 

2:75 
 اللَّه ثُم يحرفُونه كَلَام وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ
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7:144 
 وبِكَلَامي إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالَاتي

5:41 
 من بعد مواضعه الْكَلم يحرفُونَ

31:27 

ي رحالْبو اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبس هدعب نم هدم
اللَّه 

9:74 
 الْكُفْرِ كَلمةَ يحلفُونَ بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا

4:164 
 تكْليما وكَلَّم اللَّه موسٰى

  ك و د

 To almost happen  كَاد-كَادي  
 

2:20 
كَادي قرالْبمهارصأَب طَفخي  

2:71 
 يفْعلُونَ كَادوا قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق فَذَبحوها وما

4:78 
 يفْقَهونَ حديثًا يكَادونَ فَمالِ هٰؤلَاِء الْقَومِ لَا

7:150 
 يقْتلُوننِي وكَادوا قَالَ ابن أُم إِنَّ الْقَوم استضعفُونِي

9:117 
 يزِيغُ قُلُوب فَرِيقٍ منهم كَاد من بعد ما

17:74 
لَقَد اكنتلَا أَنْ ثَبلَوو تديلًا كئًا قَليش هِمإِلَي كَنرت 

22:72 
 يسطُونَ بِالَّذين يتلُونَ علَيهِم آياتنا يكَادونَ

28:10 
 ولَا أَنْ ربطْنا علَٰى قَلْبِهالَتبدي بِه لَ كَادت إِنْ

42:5 
كَادت هِنقفَو ننَ مفَطَّرتي اتاومالس 

  غ ش و

To cover  ي-اَغْٰشيشغي  To cover  یٰی-غَششغي   To cover  يی -غَششغي 

Cover ًةاوشغ  To cover 
oneself 

  شاتغTo cover   يستغشي-استغٰشي 
 

14:50 
انرقَط نم مابِيلُهرٰى سشغتو ارالن مهوهجو 

24:40 
يرٍ لُجحي بف اتكَظُلُم أَو اهشغي جوم هقفَو نم جوم 

29:55 
موي ماهشغي هِملجأَر تحت نمو هِمقفَو نم ذَابالْع 

33:19 
أَع ورديتكَالَّذ مهنٰى يشغي توالْم نم هلَيع 

8:11 

النعاس أَمنةً منه وينزلُ علَيكُم من السماِء  يغشيكُم إِذْ
 ماًء

53:54 
 ما غَشٰى فَغشاها
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7:54 
  حثيثًااللَّيلَ النهار يطْلُبه يغشي ثُم استوٰى علَى الْعرشِ

10:27 
 وجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما أُغْشيت كَأَنما

7:189 
 حملَت حملًا خفيفًا فَمرت بِه تغشاها فَلَما

 11:5 
نيونَ أَلَا حشغتسونَ يِسرا يم لَمعي مهابيث 

71:7 
 ثيابهم واستغشوا آذَانِهِمجعلُوا أَصابِعهم في 

45:23 
رِهصلَٰى بلَ ععجو قَلْبِهو هعملَٰى سع متخةً واوشغ 

7:41 
هِمقفَو نمو ادهم منهج نم ماشٍ لَهغَو 

  ف ت ن

Test, trial, torture, difficulty ٌةنتف   To test, try, torture نفَت -نفْتي  
 

5:49 
 عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك يفْتنوك واحذَرهم أَنْ

6:53 
ككَذَٰلا ونضٍ فَتعبِب مهضعب 

7:27 
 الشيطَانُ يفْتننكُم يا بنِي آدم لَا

9:49 
 تفْتني ومنهم من يقُولُ ائْذَنْ لي ولَا

16:110 

ثُم  فُتنوا ثُم إِنَّ ربك للَّذين هاجروا من بعد ما
 جاهدوا

7:155 
 تضلُّ بِها من تشاُء وتهدي من تشاُء فتنتك إِنْ هي إِلَّا

8:25 
 لَا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةً فتنةً واتقُوا

8:73 
كُنت لُوهفْعةٌ إِلَّا تنتف كَبِري ادفَسضِ وي الْأَرف 

51:14 
 هٰذَا الَّذي كُنتم بِه تستعجِلُونَ فتنتكُم ذُوقُوا

  ك ر ه

To force, compel  هاَكْر-كْرِهي  To cause to hate هكَر  To dislike  كَرِه-هكْري  

Disliked   كْراموه  Compulsion, force اهإِكْر   Unwillingly   اهكَر  
 

10:82 
لَوو هاتمبِكَل قالْح اللَّه قحيو ونَ كَرِهرِمجالْم 

16:62 
 وتصف أَلِْسنتهم الْكَذب يكْرهونَ ويجعلُونَ للَّه ما

4:19 
 جعلَ اللَّه فيه خيرا كَثرياشيئًا وي تكْرهوا فَعسٰى أَنْ

49:7 
هكَرانَ ويصالْعو وقالْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي 

10:99 
تأَفَأَن كْرِهت نِنيمؤوا مكُونٰى يتح اسالن 
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16:106 
نإِلَّا م أُكْرِه انبِالْإِمي نئطْمم هقَلْبو 

3:83 
لَمأَس لَهاوعضِ طَوالْأَرو اتاومي السف نا  مهكَرو 

46:15 

هأُم هلَتما حانسإِح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوا  وهكُر
هتعضوا وهكُر 

23:70 
قلْحل مهأَكْثَرو قبِالْح ماَءهلْ جونَ بكَارِه 

17:38 
 مكْروها سيئُه عند ربككُلُّ ذَٰلك كَانَ 

 2:256 
 في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي إِكْراه لَا

  ل ع ن

Cursed ones ونِنيلْعم  Cursed  ُةنلَع   To curse  نلَع-نلْعي  
 

4:46 
نلَٰكو مهنونَ إِ لَعنمؤفَلَا ي مبِكُفْرِه يلًااللَّهلَّا قَل 

4:47 

ا أَوارِهبلَٰى أَدا عهدرفَن مهنلْعن  ابحا أَصنا لَعكَم
تبالس 

33:68 
 لَعنا كَبِريا والْعنهم ربنا آتهِم ضعفَينِ من الْعذَابِ

11:18 
 اللَّه علَى الظَّالمني لَعنةُ أَلَا

11:60 
بِعأُتاوينالد هذٰي هةً وا فنلَع ةاميالْق مويو 

11:99 
هذٰي هوا فبِعأُتةً ونلَع ةاميالْق مويو 

2:159 
مهنلْعيو اللَّه مهنلْعي كونَ أُولَٰئناللَّاع 

 33:61 
ونِنيلْعي مقْتلُوا تقُتذُوا وفُوا أُخا ثُقمنلًاأَي 

  م د د

Their periods  هِمتدم To help  داَم-دمي  To spread, stretch, 
help 

 دم-دمي  
 

13:3 
 الْأَرض وجعلَ فيها رواسي وأَنهارا مد وهو الَّذي

15:19 
ضالْأَرا واهنددم ياسوا ريها فنأَلْقَيو 

15:88 
 عينيك إِلَٰى ما متعنا بِه أَزواجا منهم تمدنَّ لَا

19:75 
لَالَةي الضكَانَ ف نقُلْ م ددما فَلْيدم نٰمحالر لَه 

19:79 
 لَه من الْعذَابِ مدا ونمد كَلَّا سنكْتب ما يقُولُ

3:125 
كُمددمي بِخ كُمبركَةلَائالْم نم آلَاف ةسم 

17:6 
هِملَيةَ عالْكَر ا لَكُمنددر ثُم اكُمنددأَمو نِنيبالٍ ووبِأَم 
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17:20 
 هٰؤلَاِء وهٰؤلَاِء من عطَاِء ربك نمد كُلا

26:132 
 بِما تعلَمونَ أَمدكُم واتقُوا الَّذي

9:4 
 مدتهِم أَتموا إِلَيهِم عهدهم إِلَٰىفَ

74:12 
 ممدودا وجعلْت لَه مالًا

  ن ز ع

To dispute    عازنت-عازنتي  To dispute    نازع-نا يزِع To pull, remove  عزن-زِعني   
 

3:26 
 ك ممن تشاُءالْملْ وتنزِع تؤتي الْملْك من تشاُء

7:27 
زِعنا يهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع 

7:43 

ما في صدورِهم من غلٍّ تجرِي من تحتهِم  ونزعنا
ارهالْأَن 

26:33 
عزنو رِيناظلناُء لضيب يفَإِذَا ه هدي 

22:67 
 في الْأَمرِ وادع إِلَٰى ربك كينازِعن فَلَا

8:43 
ملْتا لَفَشريكَث ماكَهأَر لَوو متعازنلَترِ وي الْأَمف 

8:46 
 فَتفْشلُوا تنازعوا وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا

18:21 
 نهم أَمرهمبي يتنازعونَ وأَنَّ الساعةَ لَا ريب فيها إِذْ

  ر ف ع

Raised   ِفُوعرم He who raises  عافر To raise  فَعر-فَعري  
 

49:2 

أَصواتكُم فَوق صوت  ترفَعوا يا أَيها الَّذين آمنوا لَا
بِيالن 

55:7 
 ووضع الْميزانَ رفَعها والسماَء

58:11 

ه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم اللَّ يرفَعِ
اتجرد 

79:28 
فَعا راهوا فَسكَهمس 

88:18 
فاِء كَيمإِلَى السو تعفر 

94:4 
 لَك ذكْرك ورفَعنا

3:55 
فِّيكوتي مٰى إِنيسا عي إِذْ قَالَ اللَّه كعافرو إِلَي 

52:5 
قْفالسفُوعِ ورالْم 
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88:13 
ررا سيهةٌ ففُوعرم 

  س ق ي

To ask for water  قَيستسي-اقستسي  To give 
water 

 To give  يسقي-اَسٰقي 
water 

   يسقي-سقَى 
 

28:25 
 لَنا سقَيت قَالَت إِنَّ أَبِي يدعوك ليجزِيك أَجر ما

47:15 

ماًء حميما فَقَطَّع  وسقُوا كَمن هو خالد في النارِ
ماَءهعأَم 

76:21 
ةضف نم اوِرلُّوا أَسحو مقَاهسا وورا طَهابرش مهبر 

88:5 
 من عينٍ آنِية تسقَٰى

15:22 
 اكُموهفَأَسقَين فَأَنزلْنا من السماِء ماًء

16:66 
يكُمقسا نصالا خنمٍ لَبدو ثنِ فَريب نم طُونِهي با فمم 

76:17 
 فيها كَأْسا كَانَ مزاجها زنجبِيلًا ويسقَونَ

2:60 

إِذقَٰى وستاس  اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوٰى لوسم
رجالْح 

12:70 
 في رحلِ أَخيه السقَايةَ جهزهم بِجهازِهم جعلَفَلَما 

 91:13 
اقَةَ اللَّهن ولُ اللَّهسر ما فَقَالَ لَهاهقْيسو 

  ع د و

To transgress  تعد-دعتي  To be enemy يادع To transgress  عدى-دعي   
Enemy  وداُء -عدأَع   Enmity   دةًعاو   To transgress  ٰديتعي-ادتعي  
 

4:154 

في السبت وأَخذْنا منهم ميثَاقًا  تعدوا وقُلْنا لَهم لَا
 غَليظًا

7:163 

واسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ 
تبي السونَ فدعي 

60:7 

منهم  عاديتم ه أَنْ يجعلَ بينكُم وبين الَّذينعسى اللَّ
 مودةً

65:1 
نمو دعتي هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح 

2:61 
 يعتدونَ ذَٰلك بِما عصوا وكَانوا

5:87 
 تعتدوا لَا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا
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2:194 

كُملَيٰى عدتنِ اعوا فَمدتٰى  فَاعدتا اعثْلِ مبِم هلَيع
كُملَيع 

5:94 
 بعد ذَٰلك فَلَه عذَاب أَليم اعتدٰى فَمنِ

5:82 
 للَّذين آمنوا الْيهود عداوةً لَتجِدنَّ أَشد الناسِ

36:60 
عأَنْ لَا تلَكُم هطَانَ إِنيوا الشدب ودع بِنيم 

41:19 
رشحي موياُء ودونَ أَععوزي مارِ فَهإِلَى الن اللَّه 

5:62 
 والْعدوان وترٰى كَثريا منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ

5:87 
بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو الْميندتع 

23:7 
مه كفَأُولَٰئ كاَء ذَٰلرٰى وغتنِ ابونَ فَمادالْع 

  ف ر ق

To be divided  قفَرت-قفَرتي  To divide, 
discriminate 

 قفَر-قفَري  To divide, 
separate, fear 

 قفَر-قفْري  

Division   اقرف   That which 
separates  

قَانالْفُر  Group, party فَرِيق  
 

2:50 
 بِكُم الْبحر فَأَنجيناكُم وأَغْرقْنا آلَ فرعونَ فَرقْنا وإِذْ

5:25 
قفَافْر نيقمِ الْفَاسالْقَو نيبا وننيب 

9:56 
مقَو مهنلَٰكو كُمنم ما همقُونَ وفْري 

17:106 

قُراوآن اهقْنفَر  اهلْنزنو كْثلَٰى ماسِ علَى النع أَهقْرتل
 تنزِيلًا

44:4 
 كُلُّ أَمرٍ حكيمٍ يفْرق فيها

3:84 
 بين أَحد منهم ونحن لَه مسلمونَ نفَرق لَا

4:150 
 هبين اللَّه ورسل يفَرقُوا ويرِيدونَ أَنْ

6:159 

ينقُوا إِنَّ الَّذي  فَرف مهنم تا لَسعيوا شكَانو مهيند
 شيٍء

65:2 
أَو وفرعبِم نِسكُوهفَأَم نفَارِقُوه وفرعبِم 

3:105 

ينوا كَالَّذكُونلَا تقُوا وفَرا  تم دعب نلَفُوا متاخو
 تجاَءهم الْبينا

4:130 
 يغنِ اللَّه كُلا من سعته يتفَرقَا وإِنْ

6:153 
 بِكُم عن سبِيله فَتفَرق ولَا تتبِعوا السبلَ

30:14 
ذئموةُ ياعالس قُومت مويقُونَ وفَرتي 
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2:185 
 قَانوالْفُر هدى للناسِ وبينات من الْهدٰى

19:73 
وا أَينآم ينلَّذوا لكَفَر يننِ قَالَ الَّذا الْفَرِيقَيقَامم ريخ 

23:109 
 من عبادي يقُولُونَ ربنا آمنا فَرِيق إِنه كَانَ

18:78 
 بينِي وبينِك فراق قَالَ هٰذَا

  ف ص ل

Weaning  ُالصف To explain  َللُ-فَصفَصي  To leave, judge    َللُ-فَصفْصي   
Explained   لًافَصم  Detailed 

explanation 
  فَصلَ Judgment, decree   تفْصيلَ

 

12:94 
 الْعري قَالَ أَبوهم إِني لَأَجِد رِيح يوسف فَصلَت ولَما

22:17 
لُ إِنَّ اللَّهفْصي موي مهنيبةاميالْق  

11:1 

ثُم هاتآي تمكأُح ابتالر ك لَتيمٍ  فُصكنْ حلَد نم
 خبِريٍ

13:2 
رالْأَم ربدلُ يفَصونَ ينوقت كُمبقَاِء ربِل لَّكُملَع اتالْآي 

17:12 

صلْناه فَ ولتعلَموا عدد السنِني والْحساب وكُلَّ شيٍء
 تفْصيلًا

31:14 
 في عامينِ وفصالُه حملَته أُمه وهنا علَٰى وهنٍ

37:21 
موذَا يٰلِ هونَ الْفَصكَذِّبت بِه متي كُنالَّذ 

38:20 
 الْخطَابِ وفَصلَ وشددنا ملْكَه وآتيناه الْحكْمةَ

12:111 
صت نلَٰكوهيدي نيي بالَّذ يقيلَ دفْصتٍء ويكُلِّ ش 

6:114 
ابتالْك كُملَ إِلَيزي أَنالَّذ وهلًا وفَصم 

  م س ك

Holding   اكسإِم  To hold, 
stop 

 كساَم-ِسكمي  To hold, grip, withhold  كسم-كسمي   
  Musk  كسم   To hold, grip, withhold  كسمتسا-ِسكمتسي  
 

7:170 

ينالَّذكُونَ وسمي  يعضا لَا نلَاةَ إِنوا الصأَقَامابِ وتبِالْك
نيحلصالْم رأَج 

4:15 

في الْبيوت حتٰى يتوفَّاهن  فَأَمِسكُوهن فَإِنْ شهِدوا
توالْم 

5:4 
مافَكُلُوا م كْنسأَم هلَيع اللَّه موا اساذْكُرو كُملَيع 
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16:59 
ِسكُهمابِ أَيري التف هسدي أَم ونلَٰى هع 

38:39 
أَو ننا فَامنطَاؤذَا عٰه ِسكابٍ أَمسرِ حيبِغ 

60:10 
 قْتمبِعصمِ الْكَوافرِ واسأَلُوا ما أَنفَ تمِسكُوا ولَا

2:256 

 بِاللَّه نمؤيو بِالطَّاغُوت كْفُري نفَم
فَقَد كسمتثْقَٰى اسالْو ةوربِالْع 

43:43 
ِسكمتفَاس كإِلَي يي أُوحبِالَّذ 

2:229 
انترم الطَّلَاق اكسفَإِم انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم 

83:26 
هامتخ مكونَ سسافنتافَسِ الْمنتفَلْي كي ذَٰلفو 

  م ك ر

Thos who plot رِيناكالْم Plot, plan اكْرم To plot, plan  كَرم-كُرمي  
 

3:54 
 ومكَر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين ومكَروا

7:123 

كْرذَا لَمٰإِنَّ ه وهمتكَري الْ ما فهنوا مرِجختل ةيندم
 أَهلَها

8:30 

بِك الَّذين كَفَروا ليثْبِتوك أَو يقْتلُوك أَو  يمكُر وإِذْ
وكرِجخي 

8:30 
 ويمكُر اللَّه واللَّه خير الْماكرِين ويمكُرونَ

14:46 
 جِبالُلتزولَ منه الْ مكْرهم وإِنْ كَانَ

27:50 
 مكْرا ومكَروا

  و ص ي

To advise  ٰصيي-اَووصي  To advise ٰىصو To will, advise  ي –وصىصي 

Testator  ٍوصم   Will, advice ًةيصو   To advise each other اصوت  
 

4:12 

نيوصي ةيصو دعب نم كْنرا تمم عبالر فَلَكُم   ا أَوبِه
 دينٍ

6:153 
كُمذَٰل اكُمصقُونَ وتت لَّكُملَع بِه 

29:8 
 الْإِنسانَ بِوالديه حسنا ووصينا

4:11 
يكُموصنِ ييثَيظِّ الْأُنثْلُ حلذَّكَرِ مل كُملَادي أَوف اللَّه 

4:11 
و دعب نم سدالس هأُمفَلةيي صوصنٍ ييد ا أَوبِه 
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4:12 

 ا أَوونَ بِهوصت ةيصو دعب نم مكْترا تمم نالثُّم نفَلَه
 دينٍ

4:12 

 ا أَوٰى بِهوصي ةيصو دعب نم ي الثُّلُثكَاُء فرش مفَه
 دينٍ

19:31 
  ما دمت حيابِالصلَاة والزكَاة وأَوصانِي

90:17 

بِالصبرِ وتواصوا  وتواصوا ثُم كَانَ من الَّذين آمنوا
ةمحربِالْم 

103:3 

بِالْحق  إِلَّا الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا
 بِالصبرِ وتواصوا

2:240 
نَ مفَّووتي ينالَّذواجِهِموأَزةً ليصا واجوونَ أَزذَريو كُمن 

2:182 

نم افخ نوصٍ فَمفَلَا  م مهنيب لَحا فَأَصإِثْم فًا أَونج
هلَيع إِثْم 

  و ض ع

Places   ِعاضوم To contribute  عضاَو-عوضي  To place, give birth  عضو-عضي  
 

3:96 
  للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا وضع نَّ أَولَ بيتإِ

55:7 
  الْميزانَ ووضع والسماَء رفَعها

21:47 
عضنو ةاميمِ الْقويطَ لسالْق ازِينوالْم 

7:157 
عضيو هِملَيع تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع  

3:36 
 وضعت قَالَت رب إِني وضعتها أُنثَٰى واللَّه أَعلَم بِما

4:2 
 عنك وِزرك ووضعنا

41:47 
 إِلَّا بِعلْمه تضع وما تحملُ من أُنثَٰى ولَا

46:15 
 كُرها ووضعته حملَته أُمه كُرها

9:47 
عضلَأَوةَ واونتالْف كُمونغبي لَالَكُمخ 

4:46 
نع مفُونَ الْكَلرحوا ياده ينالَّذ نم هعاضوم 

  و ه ب

He who grants abundantly ابهالْو To grant  بهو-بهي  
 

6:84 
 لَه إِسحاق ويعقُوب كُلا هدينا ووهبنا
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3:38 

كالنهبقَالَ ر هبا ركَرِيا زعد  به  كنلَد ني مل
 ذُريةً طَيبةً

14:39 

لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ  وهب الْحمد للَّه الَّذي
اقحإِسو 

19:5 
با فَهيلو كنلَد ني مل 

19:19 
كبولُ رسا را أَنمأَ قَالَ إِنلبا هيكا زغُلَام لَك 

33:50 
 نفْسها للنبِي وهبت وامرأَةً مؤمنةً إِنْ

3:8 
تأَن كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بهو ابهالْو 

  ز ك و

To clean   كَّٰىزكَّٰى-تزتي   To clean   كَّٰىكَّٰى-ززي  To be clean  كَٰىز 

Clean, innocent ًةيكز  Clean, innocent ايكز  Cleaner  كَٰىأَز   
 

24:21 

منكُم من  زكَٰى ولَولَا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته ما
اللَّه نلَٰكا ودأَب دكِّي أَحزي يملع يعمس اللَّهاُء وشي نم 

53:32 
 أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمنِ اتقَٰى تزكُّوا فَلَا

62:2 
هاتآي هِملَيلُو عتي كِّيهِمزيةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو 

91:9 
نم أَفْلَح ا قَدكَّاهز 

20:76 
ناُء مزج كذَٰلا ويهف يندالكَّٰى خزت 

35:18 
نمكَّٰى وزت فَإِنريصالْم إِلَى اللَّهو فِْسهنكَّٰى لزتا يم 

18:19 
 طَعاما فَلْيأْتكُم بِرِزقٍ منه أَزكَٰى فَلْينظُر أَيها

24:28 
ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِنْ قكَٰى وأَز لَكُم 

2:43 
 كَعوا مع الراكعنيوار الزكَاةَ وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا

24:56 
 وأَطيعوا الرسولَ الزكَاةَ وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا

98:5 
 وذَٰلك دين الْقَيمة الزكَاةَ ويقيموا الصلَاةَ ويؤتوا

19:19 
 زكيا قَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك لأَهب لَك غُلَاما

18:74 
 بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْرا زكيةً قَالَ أَقَتلْت نفْسا
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  ش ر ي

To buy, exchange  ٰريتشرِي-اتشي  To sell  يررِي-ششي   
 

2:102 
 بِه أَنفُسهم لَو كَانوا يعلَمونَ 5َ6َْوا ولَبِئْس ما

2:207 
 نفْسه ابتغاَء مرضات اللَّه 5ِ7ْ8َي منومن الناسِ 

9:9 
 بِآيات اللَّه ثَمنا قَليلًا فَصدوا عن سبِيله اشتروا

9:111 

ٰى إِنَّ اللَّهرتاش  مبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن نِنيمؤالْم نم
 الْجنةَ

3:177 
يناا إِنَّ الَّذورتئًا شيش وا اللَّهرضي لَن انبِالْإِمي الْكُفْر 

16:95 
 بِعهد اللَّه ثَمنا قَليلًا تشتروا ولَا

31:6 

ناسِ مالن نمرِي وتشبِيلِ  يس نلَّ عضيل يثدالْح ولَه
اللَّه 

  ط ع م

To ask for food  مطْعتسا-طْعتسي م To feed  ماَطْع-مطْعي  To taste, eat  مطَع-مطْعي  

Taste  مطَع  Feeding   ٌامإِطْع  Food  امطَع  
 

6:145 
 يطْعمه قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَٰى طَاعمٍ

33:53 
 فَانتشروا متمطَع ولَٰكن إِذَا دعيتم فَادخلُوا فَإِذَا

51:57 
 يطْعمون ما أُرِيد منهم من رِزقٍ وما أُرِيد أَنْ

74:44 
كن لَمو مطْعن نيكسالْم 

76:8 
 الطَّعام علَٰى حبه مسكينا ويتيما وأَسريا ويطْعمونَ

76:9 

 لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا لوجه اللَّه نطْعمكُم إِنما
 شكُورا

106:4 
 من جوعٍ وآمنهم من خوف أَطْعمهم الَّذي

18:77 
ةيلَ قَرا أَهيٰى إِذَا أَتتطَلَقَا حا فَانمطْعتا اسلَهأَه 

5:75 
أْكُلَانا ييقَةٌ كَاندص هأُمو امالطَّع 

5:95 
ةٌأَوكَفَّار  اما طَعاميص كلُ ذَٰلدع أَو نياكسم 

5:96 
 متاعا لَكُم وللسيارة وطَعامه أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ

5:89 
هتفَكَفَّار امإِطْع نياكسم ةرشع 

58:4 
عطتسي لَم نفَم اما فَإِطْعينكسم نيتس 
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47:15 
ريغتي نٍ لَملَب نم ارهأَنو همطَع 

  ق ر ب
To approach, come 
close  

 برقْتا-رِبقْتي  To make come 
close  

 بقَر-بقَري  To approach, 
come close  

  يقْرب-قرب 

Sacrifice   اانبقُر  Relatives  بِنيالْأَقْر  Closer  أَقْرب   
Those who are 
brought close  

  الْقُربٰى   Closeness   قَرِيبٍ   Close  الْمقَربونَ
 

2:187 
 تقْربوها تلْك حدود اللَّه فَلَا

9:28 
 الْمسجِد الْحرام بعد عامهِم هٰذَا يقْربوا فَلَا

17:32 
  فَاحشةً وساَء سبِيلًاالزنا إِنه كَانَ تقْربوا ولَا

5:27 
 قُربانا قَربا واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ

19:52 
 نجِيا وقَربناه وناديناه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ

34:37 
 عندنا زلْفَٰى كُمتقَرب وما أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم بِالَّتي

7:185 
كُونَ قَدٰى أَنْ يسأَنْ عو براقْت ملُهأَج 

21:1 
برونَ اقْترِضعم ي غَفْلَةف مهو مهابساسِ حلنل 

4:135 
 والْأَقْربِني ولَو علَٰى أَنفُِسكُم أَوِ الْوالدينِ

5:8 
ولُوا هداع بأَقْر ٰىلقْولت 

16:90 
 الْقُربٰى إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان وإِيتاِء ذي

17:26 
 حقَّه والْمسكني وابن السبِيلِ الْقُربٰى وآت ذَا

14:44 
 نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ قَرِيبٍ ربنا أَخرنا إِلَٰى أَجلٍ

34:50 
يعمس هي إِنبر ي إِلَيوحا يفَبِم تيدتاه إِنو قَرِيب 

3:45 
نمو ةرالْآخا ويني الدا فجِيهو بِنيقَرالْم 

4:172 

لَن يستنكف الْمِسيح أَنْ يكُونَ عبدا للَّه ولَا الْملَائكَةُ 
 الْمقَربونَ

  ك ت م

 To hide  مكَت-مكْتي   
 

4:42 
 اللَّه حديثًا يكْتمونَ لَو تسوٰى بِهِم الْأَرض ولَا

5:61 
 يكْتمونَ واللَّه أَعلَم بِما كَانوا

5:99 
ما علَى الرسولِ إِلَّا الْبلَاغُ واللَّه يعلَم ما تبدونَ وما 
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 تكْتمونَ

5:106 

شهادةَ  نكْتم ا نشترِي بِه ثَمنا ولَو كَانَ ذَا قُربٰى ولَالَ
اللَّه 

2:283 
 الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه تكْتموا ولَا

2:228 
 ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن يكْتمن ولَا يحلُّ لَهن أَنْ

  م ش ي

Your walking  يِكشم  To walk   ىشي-مشمي   
 

2:20 

يكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم كُلَّما أَضاَء لَهم مشوا 
يهف 

25:7 

امأْكُلُ الطَّعولِ يسذَا الرٰالِ هقَالُوا مي وشميي  وف
 الْأَسواقِ

25:63 
نِ الَّذٰمحالر ادبعوونَ ينشما ينوضِ هلَى الْأَرع 

28:25 
 علَى استحياٍء تمشي فَجاَءته إِحداهما

67:15 
 في مناكبِها وكُلُوا من رِزقه فَامشوا

31:19 
 واغْضض من صوتك مشيِك واقْصد في

  ن ش أ

Creation   َأَةشالن  To produce, create  َاشئُ-اَنشني  To bring up  َأشن-شني ؤ 
 

43:1 
نمأُ أَوشنبِنيٍ يم رامِ غَيصي الْخف وهو ةلْيي الْحف 

6:133 
 من ذُرية قَومٍ آخرِين أَنشأَكُم كَما

23:14 
ثُم اهأْنشأَن أَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخنيقالالْخ نس 

29:20 
اللَّه ئُ ثُمشنةَ يرأَةَ الْآخشالن 

56:61 
ثَالَكُملَ أَمدبلَٰى أَنْ نع ئَكُمشننونَ ولَمعا لَا تي مف 

56:72 
متأَأَن مأْتشئُونَ أَنشنالْم نحن ا أَمهترجش 

29:20 
 الْآخرةَ لنشأَةَا ثُم اللَّه ينشئُ

53:47 
هلَيأَنَّ عأَةَ وشٰى النرالْأُخ 

73:6 
 اللَّيلِ هي أَشد وطْئًا وأَقْوم قيلًا ناشئَةَ إِنَّ

56:35 
ناهأْنشا أَناًء إِنشإِن 
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  ه ج ر

Immigrants  اجِرِينهالْم  To immigrate  راجه-اجِرهي  To leave  هجر-رجهي  
 

19:46 
كنمجلَأَر هتنت لَم ننِي لَئرجاها ويلم 

73:10 
 هجرا جميلًا واهجرهم واصبِر علَٰى ما يقُولُونَ

74:5 
زجالرو رجفَاه 

8:72 

أَنفُِسهِم وجاهدوا بِأَموالهِم و وهاجروا إِنَّ الَّذين آمنوا
بِيلِ اللَّهي سف 

4:97 
 فيها فَتهاجِروا قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً

33:50 
 معك هاجرنَ وبنات خالك وبنات خالَاتك اللَّاتي

59:9 

بحي هِملقَب نانَ مالْإِميو ارُءوا الدوبت ينالَّذو نونَ م
هِمإِلَي راجه 

4:100 

نمو اجِرها  ياغَمرضِ مي الْأَرف جِدي بِيلِ اللَّهي سف
 كَثريا وسعةً

9:117 

بِيلَى النع اللَّه ابت لَقَد اجِرِينهالْمو  ينارِ الَّذصالْأَنو
ةرسالْع ةاعي سف وهعبات 

  ه ز ا

Those who mock َزِئُونهتسم Mocking   اوزه  To mock  َازهتسا-زِئهتسي  
 

13:32 
لَقَدو زِئهتوا اسكَفَر ينلَّذل تلَيفَأَم كلقَب نلٍ مسبِر 

15:11 
وا بِهولٍ إِلَّا كَانسر نم يهِمأْتا يمزِئُونَ وهتسي 

9:64 
 إِنَّ اللَّه مخرِج ما تحذَرونَ تهزِئُوااس قُلِ

9:65 
متكُن هولسرو هاتآيو زِئُونَ قُلْ أَبِاللَّههتست 

2:14 
نحا نمإِن كُمعا مزِئُونَ قَالُوا إِنهتسم 

5:58 
 ولَعبا هزوا وإِذَا ناديتم إِلَى الصلَاة اتخذُوها

21:36 
 هزوا وإِذَا رآك الَّذين كَفَروا إِنْ يتخذُونك إِلَّا

  ت م م
That which 
completes 

متم  To complete  ماَت-متي  To be complete, 
finish 

 مت-متي   
 

7:142 
ملَةً فَتلَي نيعبأَر هبر يقَاتم 
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6:115 
تمتو لًاكَلدعقًا ودص كبر تم 

16:81 
ككَذَٰل متونَ يملست لَّكُملَع كُملَيع هتمنِع 

28:27 
 عشرا فَمن عندك أَتممت فَإِنْ

48:2 
متيا ويمقتساطًا مرص كيدهيو كلَيع هتمنِع 

66:8 

لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك علَٰى كُلِّ  أَتمم يقُولُونَ ربنا
يرٍء قَديش 

5:3 
كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْي تممأَتي وتمنِع كُملَيع 

61:8 

اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ورئُوا نطْفيونَ لرِيدي متم  لَوو ورِهن
رالْكَاف ونَكَرِه 

  س ع ي

Work, deed يعس  To work, run  ٰىعس- ٰىيعس 
 

53:39 
 سعٰى وأَنْ لَيس للْإِنسان إِلَّا ما

57:12 

اتنمؤالْمو نِنيمؤى الْمرت موٰى يعسي  نيب مهورن
يهِمدأَي 

62:9 
ممِ الْجوي نم لَاةلصل يودإِذَا نةا عوعفَاس كْرِ اللَّهإِلَٰى ذ 

5:64 
 في الْأَرضِ فَسادا واللَّه لَا يحب الْمفِْسدين ويسعونَ

2:205 
 في الْأَرضِ ليفِْسد فيها سعٰى وإِذَا تولَّٰى

17:19 

م وهو مؤمن فَأُولَٰئك كَانَ سعيه سعيها وسعٰى لَها
 مشكُورا

76:22 
 مشكُورا سعيكُم إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُم جزاًء وكَانَ

53:40 
 سوف يرٰى سعيه وأَنَّ

  س ك ن

Tranquility  ٌةينكس To settle  كَناَس-نكسي  To settle, live  كَنس-كُنسي   
Needy, poor  نيكسنيِ-ماكسم   Misery  ُةكَنسم  Residences, homes  ناكسم  
 

40:61 
 فيه والنهار مبصرا لتسكُنوا اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم اللَّيلَ

65:6 
 من وجدكُم سكَنتم أَسكنوهن من حيثُ

27:86 
 فيه والنهار مبصرا ليسكُنوا أَلَم يروا أَنا جعلْنا اللَّيلَ
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28:58 
لَم مهناكسم لْكفَت كَنسيلًا تإِلَّا قَل مهدعب نم 

6:13 
 في اللَّيلِ والنهارِ وهو السميع الْعليم سكَن ولَه ما

14:37 
 زرعٍمن ذُريتي بِواد غَيرِ ذي  أَسكَنت ربنا إِني

23:18 
 في الْأَرضِ فَأَسكَناه وأَنزلْنا من السماِء ماًء بِقَدرٍ

16:80 
كُموتيب نم لَ لَكُمعج اللَّها وكَنس 

9:40 
لَ اللَّهزفَأَن هتينكا سهورت لَم ودنبِج هدأَيو هلَيع 

48:26 
لَ اللَّهزفَأَن كسهتين نِنيمؤلَى الْمعو هولسلَٰى رع 

28:58 
لْكفَت مهناكسيلًا مإِلَّا قَل مهدعب نم كَنست لَم 

29:38 
نم لَكُم نيبت قَدو ودثَما وادعو نِهِماكسم 

3:112 
هِملَيع ترِبضو اللَّه نبٍ مضاُءوا بِغبةُا وكَنسلْم 

4:36 
 والْمساكنيِ وبِالْوالدينِ إِحسانا وبِذي الْقُربٰى والْيتامٰى

5:89 
ةرشع امإِطْع هتفَكَفَّار نياكسم 

58:4 
نيتس امفَإِطْع عطتسي لَم نا فَمينكسم 

  ص ل ي
To burn, to put 
into fire 

 To burn, to put صلي ي-اَصلَي 
into fire 

  يصلَى-لَي صTo enter fire  صلَّى

   Those who enter 
fire 

   يصطَلي-اصطَلَي  To warm   صالُو
 

4:10 
 سعريا وسيصلَونَ إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم نارا

14:29 
منها جهنلَوصي ارالْقَر بِئْسو 

17:18 
منهج ا لَهلْنعج ا ثُملَاهصا يورحدا مومذْمم 

36:64 
 الْيوم بِما كُنتم تكْفُرونَ اصلَوها

38:56 
منها جهنلَوصي ادهالْم فَبِئْس 

69:31 
يمحالْج ثُم لُّوهص 

4:56 
ا سناتوا بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذفو يهِملصا نارن 

4:115 
 جهنم وساَءت مصريا ونصله نولِّه ما تولَّٰى

27:7 
لَّكُمسٍ لَعابٍ قَبهبِش يكُمآت طَلُونَ أَوصت 

83:16 
مهإِن الُو ثُميمِ لَصحالْج 
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  ع ل و

To overcome لَٰىعتاس Come (imp, pl)  َالعاتو  To be high, overcome  َاللُو-ععي  

High   يلالْع   Most high لَٰىالْأَع  Superior ones َنلَوالْأَع   
 

6:100 

هانحبلْمٍ سرِ عيبِغ اتنبو نِنيب قُوا لَهرخالَٰى وعتا  ومع
 يصفُونَ

7:190 
ماها آتيمكَاَء فرش لَا لَهعالَى اجعرِكُونَ فَتشا يمع اللَّه 

44:19 
 علَى اللَّه إِني آتيكُم بِسلْطَان مبِنيٍ تعلُوا وأَنْ لَا

72:3 
هأَنالَٰى وعا تلَدلَا وةً وباحذَ صخا اتا منبر دج 

3:61 
 ونِساَءنا ونِساَءكُمندع أَبناَءنا وأَبناَءكُم  تعالَوا فَقُلْ

3:64 
 إِلَٰى كَلمة سواٍء بيننا وبينكُم تعالَوا قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ

20:64 

 موالْي أَفْلَح قَدا وفوا صائْت ثُم كُمدوا كَيعمفَأَج
 استعلَٰى منِ

47:35 
وا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا تمتأَننَ لْمِ ولَوالْأَع كُمعم اللَّهو 

16:60 
 الْأَعلَٰى للَّذين لَا يؤمنونَ بِالْآخرة مثَلُ السوِء وللَّه الْمثَلُ

20:68 
تأَن كإِن فخا لَا تلَٰى قُلْنالْأَع 

34:23 
و ققَالُوا الْح كُمباذَا قَالَ رقَالُوا موه يلالْع الْكَبِري 

42:4 
وهضِ وي الْأَرا فمو اتاومي السا فم لَه يلالْع يمظالْع 

20:4 
اتاومالسو ضالْأَر لَقخ نمزِيلًا منلَى تالْع 

11:82 
 سافلَها عاليها فَلَما جاَء أَمرنا جعلْنا

38:75 
كْبتأَسنم تكُن أَم تر نيالالْع 

 69:22 
ةني جف ةيالع 

  ف ت ح

To ask for victory  حفْتتسا-حفْتتسي  To open  حفَت-حفَتت  To open, give victory  حفَت-حفْتي  

Those who open  نيحفَات  Keys   حفَاتم   Victory  حفَت   
 

2:76 

اللَّه علَيكُم ليحاجوكُم بِه عند  فَتح أَتحدثُونهم بِما
كُمبر 

6:44 
وا بِها ذُكِّروا مسا نا فَلَمنحٍء فَتيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيع 

7:89 
 فَاتحنيبيننا وبين قَومنا بِالْحق وأَنت خير الْ افْتح ربنا
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35:2 
 اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممِسك لَها يفْتحِ ما

7:40 
 لَهم أَبواب السماِء تفَتح لَا

2:89 
 علَى الَّذين كَفَروا يستفْتحونَ وكَانوا من قَبلُ

8:19 
 فَقَد جاَءكُم الْفَتح تستفْتحوا إِنْ

34:26 

 احالْفَت وهو قا بِالْحننيب حفْتي ا ثُمنبا رننيب عمجقُلْ ي
يملالْع 

 4:141 
فَإِنْ كَانَ لَكُم حفَت كُمعم كُنن قَالُوا أَلَم اللَّه نم 

5:52 
يأْتأَنْ ي ى اللَّهسحِ فَعبِالْفَت هدنع نرٍ مأَم أَو 

6:59 
هدنعو حفَاتم وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ييالْغ 

7:89 
ريخ تأَنو قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب حا افْتنبر نيحالْفَات 

  ق ص ص

Narration, story   صالْقَص  Legal 
retribution 

اصصق To tell, narrate, follow  قَص-ي قُص 
 

7:35 
كُمنلٌ مسر كُمنيأْتا يونَ إِمقُصي ياتآي كُملَيع 

7:101 
 علَيك من أَنبائها نقُص تلْك الْقُرٰى

7:176 
 الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ فَاقْصصِ

28:11 

هتأُخل قَالَتو يهقُص ج نع بِه ترصلَا فَب مهبٍ ون
 يشعرونَ

28:25 
اَءها جفَلَم قَصو فخقَالَ لَا ت صالْقَص هلَيع 

40:7 
نم مهنم كلقَب نلًا مسا رلْنسأَر لَقَدا ونصقَص كلَيع 

40:78 
لَم نم مهنمو كلَيا عنصقَص نم مهنم صقْصن كلَيع 

2:179 
 حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ الْقصاصِ ولَكُم في

2:194 
اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش اصصق 

3:62 
وذَا لَهٰإِنَّ ه صالْقَص إِلَّا اللَّه إِلَٰه نا ممو قالْح 

7:176 
 لَعلَّهم يتفَكَّرونَ الْقَصص فَاقْصصِ

12:3 
نسأَح كلَيع قُصن نحصِ نالْقَص 

  س ر ر

To make happy رست  Secretly   ارس To hide   رأَس-ِسري   
Happy  اوررسم Beds, thrones ٍررس  Ease   اِءرالس  
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34:33 
 لَما رأَوا الْعذَابالندامةَ  وأَسروا

36:76 
 وما يعلنونَ يِسرونَ فَلَا يحزنك قَولُهم إِنا نعلَم ما

60:1 
 إِلَيهِم بِالْمودة وأَنا أَعلَم بِما أَخفَيتم تِسرونَ

35:29 

ماهقْنزا رمفَقُوا مأَنا ورس جرةً يلَانِيعو ةً لَنارجونَ ت
وربت 

43:80 
عمسا لَا نونَ أَنبسحي أَم مهرس ماهوجنو 

2:69 

 عاُء فَاقفْرةٌ صقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن
 الناظرِين تسر لَونها

7:95 
 أَخذْناهم بغتةًفَ والسراُء وقَالُوا قَد مس آباَءنا الضراُء

88:13 
 مرفُوعةٌ سرر فيها

84:13 
هلي أَهكَانَ ف ها إِنوررسم 

  ط ل ق

Divorce  الطَّلَاق  To set off, start going  طَلَقنا-قطَلني  To divorce  طَلَّق  
 

 لِّقُوهن لعدتهِنالنساَء فَطَ طَلَّقْتم يا أَيها النبِي إِذَا
65:1 

 أَنْ يبدلَه أَزواجا خيرا منكُن طَلَّقَكُن عسٰى ربه إِنْ
66:5 

 حتٰى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَانطَلَقَا
18:77 

 لَٰى هارونَلسانِي فَأَرسلْ إِ ينطَلق ويضيق صدرِي ولَا
26:13 

الطَّلَاق انسبِإِح رِيحست أَو وفرعبِم اكسفَإِم انترم 
2:229 

مإِذَا طَلَّقْتو  نِسكُوهفَأَم نلَهأَج نلَغاَء فَبسالن
وفرعبِم  

2:231 

  ع ج ب

Amazing, strange بجع To please, delight, 
appeal 

بجاَع -جِبعي  To wonder, 
amaze 

 جِبع-بجعي   
 

أَنْ أَوحينا إِلَٰى رجلٍ منهم أَنْ أَنذرِ  عجبا للناسِ أَكَانَ
اسالن 

10:2 

فَعجب قَولُهم أَإِذَا كُنا ترابا أَإِنا لَفي  تعجب وإِنْ
يددلْقٍ جخ 

13:5 

 جاَءهم منذر منهمأَنْ  وعجِبوا
38:4 



121 

 أَنْ جاَءهم منذر منهم عجِبوا بلْ
50:2 

هوقلَٰى سٰى عوتفَاس جِبعي الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز 
48:29 

ثثَلِ غَيكَم بجأَع  اهرفَت هِيجي ثُم هاتبن الْكُفَّار
 مصفَرا

57:20 

  ف ق ه

To understand well فَقَّهتِي They understand  َونفْقَهي To understand   هفَق-فْقَهي   
 

 يفْقَهونَ صرف اللَّه قُلُوبهم بِأَنهم قَوم لَا
9:127 

 كَثريا مما تقُولُ نفْقَه قَالُوا يا شعيب ما
11:91 

 تسبِيحهم فْقَهونَت ولَٰكن لَا
17:44 

 وفي آذَانِهِم وقْرا يفْقَهوه علَٰى قُلُوبِهِم أَكنةً أَنْ
17:46 

 في الدينِ ليتفَقَّهوا فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ
9:122 

  ن ف خ

Blowing   ٌةفْخن  It is blown  فَخني  To blow   فَخن-خفني   
 

 واحدةٌ نفْخةٌ فَإِذَا نفخ في الصورِ
69:13 

موي فَخنقًا يرز ذئموي نيرِمجالْم رشحنورِ وي الصف 
20:102 

 فيها من روحنا فَنفَخنا والَّتي أَحصنت فَرجها
21:91 

هتيوفَ فَإِذَا سنوتخ يناجِدس وا لَهي فَقَعوحر نم يهف 
15:29 

  خ ز ي

Disgrace  يزخ  To disgrace  ٰزيزِي-اَخخي  To be disgraced  ىزى-خزخي   
 

الْيوم والسوَء علَى  الْخزي قَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم إِنَّ
رِينالْكَاف 

16:27 

ني الدف الَهي يزرِيقِ خالْح ذَابع ةاميالْق موي يقُهذنو 
22:9 

لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع آياتك من قَبلِ أَنْ 
 ونخزٰى نذلَّ

20:134 

فَقَد ارلِ النخدت نم كا إِننبر هتيزأَخ 
3:192 

يوم  تخزِنا  ما وعدتنا علَٰى رسلك ولَاربنا وآتنا
ةاميالْق 

3:194 
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يكُمدبِأَي اللَّه مهذِّبعي ملُوهقَات مزِهخيو  كُمرصنيو
هِملَيع 

9:14 

  خ س ر

Those who lose   َونراسخ-رِيناسخ  To lessen   رساَخ-ِسرخي  To lose خِسر-رسخي   
 

هادبي عف لَتخ ي قَدالَّت اللَّه تنس ِسرخو  كالنه
 الْكَافرونَ

40:85 

ينالَّذ رِيناسوا إِنَّ الْخنآم ينقَالَ الَّذوا وِسرخ 

ةاميالْق موي يهِملأَهو مهفُسأَن 
42:45 

ةُ ياعالس قُومت مويوذئمو رسخلُونَ يطبالْم 
45:27 

 الْميزانَ تخِسروا وأَقيموا الْوزنَ بِالْقسط ولَا
55:9 

الَّذين خِسروا أَنفُسهم وأَهليهِم يوم  الْخاسرِين قُلْ إِنَّ
ةاميالْق 

39:15 

كأُولَٰئ اللَّه اتوا بِآيكَفَر ينالَّذومونَ  هراسالْخ 
39:63 

  ف س د

Corrupter  فِْسدم Corruption   ادفَس To spoil, corrupt  داَفْس-فِْسدي  To corrupt دفَس  
 

 الْأَرض لَفَسدت ولَولَا دفْع اللَّه الناس بعضهم بِبعضٍ
2:251 

ينونَ الَّذفِْسدلَا  يضِ وي الْأَرونَفحلصي 
26:152 

 أَفْسدوها قَالَت إِنَّ الْملُوك إِذَا دخلُوا قَريةً
27:34 

طهةُ رعست ةيندي الْمكَانَ فونَ وفِْسدضِ  يي الْأَرف
 ولَا يصلحونَ

27:48 

في  الْفَساد وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تبغِ
 رضِالْأَ

28:77 

ولَا تبخسوا الناس أَشياَءهم ولَا تعثَوا في 
 مفِْسدين الْأَرضِ

11:85 

وجأْجمو وجأْجونَ إِنَّ يفِْسدضِ مي الْأَرف 
18:94 
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  ن ك ح

To marry حكنتسي Marriage   انِكَاح  To marry   كَحاَن-حكني To marry َكن ح-حكني   
 

 إِلَّا زان أَو مشرِك ينكحها والزانِيةُ لَا
24:3 

الْمؤمنات ثُم طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ  نكَحتم إِذَا
ةدع نم هِنلَيع ا لَكُمفَم نوهسمت 

33:49 

حني من عبادكُم الْأَيامٰى منكُم والصال وأَنكحوا
كُمائإِمو 

24:32 

 إِحدى ابنتي هاتينِ أُنكحك قَالَ إِني أُرِيد أَنْ
28:27 

 النكَاح وابتلُوا الْيتامٰى حتٰى إِذَا بلَغوا
4:6 

ه حتٰى يغنِيهم اللَّ نِكَاحا ولْيستعفف الَّذين لَا يجِدونَ
هلفَض نم 

24:33 

 بِيالن ادإِنْ أَر بِيلنا لهفْسن تبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرامو
 يستنكحهاخالصةً لَك من دون الْمؤمنِني أَنْ

33:50 

  ب ر ك

Blessed  كاربم Blessings   كَاتربو  To be blessed كاربت To bless كارب  
 

 فيها باركْنا تجرِي بِأَمرِه إِلَى الْأَرضِ الَّتي
21:81 

 من في النارِ ومن حولَها بورِك فَلَما جاَءها نودي أَنْ
27:8 

كُمبر اللَّه كُمذَٰل كاربفَت نيالَمالْع بر اللَّه 
40:64 

كاربتي وضِالَّذالْأَرو اتاومالس لْكم لَه  
43:85 

اللَّه تمحر هكَاتربو  يدمح هإِن تيلَ الْبأَه كُملَيع
جِيدم 

11:73 

اللَّه دنع نةً ميحت فُِسكُملَٰى أَنوا علِّمكَةً فَساربةً مبطَي 
24:61 

نزِلْنِي مأَن بقُلْ رلًاوكًا زاربم نيزِلنالْم ريخ تأَنو 
23:29 

  ح و ط

That which 
surrounds  

 That which محيطَةٌ
surrounds  

 ,To surround, contain محيطٌ
encompass 

   يحيطُ-اَحاطَ 
 

 بِشيٍء من علْمه إِلَّا بِما شاَء يحيطُونَ ولَا
2:255 

وا أَنظَنوميطَ هأُح ينالد لَه نيصلخم ا اللَّهوعد بِهِم 
10:22 
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ا لَموا بِملْ كَذَّبيطُوا بحي أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْمبِع 
10:39 

 بِكُم يحاطَ لَتأْتننِي بِه إِلَّا أَنْ
12:66 

كبإِنَّ ر ا لَكإِذْ قُلْناطَ وأَح اسِبِالن 
17:60 

 محيطٌ إِنَّ ربي بِما تعملُونَ
11:92 

أَلَا إِنهم في مرية من لقَاِء ربهِم أَلَا إِنه بِكُلِّ 
 محيطٌ شيٍء

41:54 

منهإِنَّ جذَابِ وبِالْع كجِلُونعتسيطَةٌ يحلَم رِينبِالْكَاف 
29:54 

  ع ه د

Covenant, promise دهع  To make covenant  داهع-داهعي  To make covenant  هِدع-دهعي   
 

أَلَم دهطَانَ أَعيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي 
36:60 

 عندك عهِد وقَالُوا يا أَيه الساحر ادع لَنا ربك بِما
43:49 

امقُوا مدالٌ صرِج نِنيمؤالْم وا نداهع هلَيع اللَّه 
33:23 

 علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجرا عظيما عاهد ومن أَوفَٰى بِما
48:10 

 اللَّه مسئُولًا عهد وكَانَ
33:15 

هِماتانأَمل مه ينالَّذو مهدهعونَ واعر 
70:32 

  غ ر ق

Drowned   قرغم Drowning   قغَر  To drown  قاَغْر-رِقغي   
 

 أَجمعني فَأَغْرقْناهم إِنهم كَانوا قَوم سوٍء
21:77 

 فَلَا صرِيخ لَهم ولَا هم ينقَذُونَ نغرِقْهم وإِنْ نشأْ
36:43 

ي الَّذنِي فباطخلَا تومهوا إِنظَلَم قُونَ ينرغم 
11:37 

كَهرٰى إِذَا أَدتح قري  الْغإِلَّا الَّذ لَا إِلَٰه هأَن تنقَالَ آم
 آمنت بِه بنو إِسرائيلَ

10:90 

  ف ض ل

Favor  ُلفَض  To overcome, be 
superior 

   يفَضلُ- فَضلَ To  grant favor, prefer  يتفَضلَ
 

علَى  فَضلْنا وإِسماعيلَ والْيسع ويونس ولُوطًا وكُلا
نيالَمالْع 

6:86 

وها وإِلَٰه يكُمغأَب اللَّه رقَالَ أَغَي لَكُمفَض نيالَملَى الْعع 
7:140 
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 بعضها علَٰى بعضٍ في الْأُكُلِ ونفَضلُ
13:4 

 علَيكُم يتفَضلَ  هٰذَا إِلَّا بشر مثْلُكُم يرِيد أَنْما
23:24 

نا منلَيع ٰى لَكُمرلٍ نفَض بِنيكَاذ كُمظُنلْ نب 
11:27 

نم كلِ ذَٰلاسِ فَضلَى النعا ونلَيع اللَّه 
12:38 

هم علَٰى كَثريٍ ممن ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْنا
 خلَقْنا تفْضيلًا

17:70 

  ف ك ر

To think deeply  فَكَّرت-فَكَّرتي  To think   فَكَّر-فَكِّري   
 

هإِن فَكَّر رقَدو 
74:18 

لَّكُملَع اتالْآي لَكُم اللَّه نيبي كونَ كَذَٰلفَكَّرتت 
2:266 

لَمأَو وايفَكَّرت  يرذإِلَّا ن وإِنْ ه ةجِن نم بِهِماحا بِصم
بِنيم 

7:184 

 يتفَكَّرونَ كَذَٰلك نفَصلُ الْآيات لقَومٍ
10:24 

  ق ر أ

Reading, Quran ٌآنقُر To make read   َااَقْر-قْرِئي  To read  َااُ-قَرقْري  
 

 علَى الناسِ علَٰى مكْث لتقْرأَه هوقُرآنا فَرقْنا
17:106 

 فَاتبِع قُرآنه قَرأْناه فَإِذَا
75:18 

 علَيهِم الْقُرآنُ لَا يسجدونَ قُرِئ وإِذَا
84:21 

 بِاسمِ ربك الَّذي خلَق اقْرأْ
96:1 

قْرِئُكنٰى سسنفَلَا ت 
87:6 

لْنزا أَنإِنا اهآنلُونَ قُرقعت لَّكُما لَعبِيرع 
12:2 

 كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن
 الْقُرآنَ هٰذَا

12:3 

 سيرت بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض قُرآنا ولَو أَنَّ
13:31 

  ن ب ت

Plant   اتبن  To make grow  تباَن-بِتني  To grow   تبن-تبني   
 

ياسوا ريها فنأَلْقَيا ونتبأَنو ونزوٍء ميكُلِّ ش نا ميهف 
15:19 
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بِالدهنِ وصبغٍ  تنبت وشجرةً تخرج من طُورِ سيناَء
نيللْآكل 

3:20 

بِتني  لَكُمابنالْأَعيلَ وخالنونَ وتيالزو عرالز بِه 
16:11 

تبرو تزتاه تتبأَنهِيجٍ وجٍ بوكُلِّ ز نم 
22:5 

وأَنزلَ من السماِء ماًء فَأَخرجنا بِه أَزواجا 
نم اتبٰى نتش 

20:53 

  و د د

Loving  وددو Love   دوةٌم To love, like want  دو-دوي   
 

دو كُمتعتأَمو كُمتحلأَس نفُلُونَ عغت وا لَوكَفَر ينالَّذ 
4:102 

 أَنَّ غَير ذَات الشوكَة تكُونُ لَكُم وتودونَ
8:7 

 الَّذين كَفَروا لَو كَانوا مسلمني يود ربما
15:2 

ابزالْأَح أْتإِنْ يوا ودوابِ يري الْأَعونَ فادب مهأَن لَو 
33:20 

هِمونَ إِلَيِسرت ةدوا  بِالْممو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنو
متلَنأَع 

60:1 

 متيادع ينالَّذ نيبو كُمنيلَ بعجأَنْ ي ى اللَّهسع
ممهةً ندوم 

60:7 

يمحي ربإِنَّ ر هوا إِلَيوبت ثُم كُمبوا ررفغتاسو وددو 
11:90 

  أ ف ك
Turned upside 
down 

كَاتفتؤم Lie, libel إِفْك To invent, 
deceive 

اَفَك - كأْفي  
 

 تؤفَكُونَ نٰىقُلِ اللَّه يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده فَأَ
10:34 

 يأْفكُونَ فَأَلْقَٰى موسٰى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما
26:45 

 يؤفَكُونَ وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنٰى
29:61 

لَهقَب نمنُ ووعراَء فجو كَاتفتؤالْمو ئَةاطبِالْخ 
69:9 

ذَا إِلَّاوٰوا إِنْ هكَفَر ينقَالَ الَّذ إِفْك اهرافْت 
25:4 

 إِفْكًا إِنما تعبدونَ من دون اللَّه أَوثَانا وتخلُقُونَ
29:17 

 أَثيمٍ أَفَّاك تنزلُ علَٰى كُلِّ
26:222 
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  ب د أ

He starts, creates ئدبي  To start, create  َاداُ-بدبي   
 

 تعودونَ بدأَكُم وادعوه مخلصني لَه الدين كَما
7:29 

مهولِ وساجِ الرروا بِإِخمهو ُءوكُمدب ةرلَ مأَو 
9:13 

هأُ إِندبي هيدعي ثُم لْقالْخ 
10:4 

نم كُمكَائرش نلْ مأُ قُلْ هدبلْ يالْخهيدعي ثُم ق 
10:34 

فا كَيوري لَمأَو ئدبي هيدعي ثُم لْقالْخ اللَّه 
29:19 

 الْباطلُ وما يعيد يبدئ قُلْ جاَء الْحق وما
34:49 

  ب د ع

New   اعبِد  He who creates 
from nothing 

يعدب  To create from 
nothing 

دتباع - عدتبي  
 

 ما كَتبناها علَيهِم ابتدعوها ورهبانِيةً
57:27 

تا كُنا قُلْ معلُ بِي  بِدفْعا يرِي ما أَدملِ وسالر نم
لَا بِكُمو 

46:9 

يعدب لَدو كُونُ لَهٰى يضِ أَنالْأَرو اتاومالس 
6:101 

  ب س ط
That which 
extends  

 ,Abundant  باسطٌ
much, many 

 ,To spread, expand  بسطَةً
extend 

   يبسطُ-بسطَ 
 

ا أَنَّ اللَّهوري لَمطُ أَوسبي رقْدياُء وشي نمل قزالر 
30:37 

في  فَيبسطُه اللَّه الَّذي يرسلُ الرياح فَتثري سحابا
 سماِءال

30:48 

هادزو كُملَيع طَفَاهاص طَةً قَالَ إِنَّ اللَّهسلْمِ  بي الْعف
 والْجِسمِ

2:247 

 أَيديهِم أَخرِجوا أَنفُسكُم باسطُو والْملَائكَةُ
6:93 

نلَئ طْتسب إِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتل كدي إِلَي ك
لَكأَقْتل 

5:28 
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  ب و أ

To settle, place   َءوبأُ-توبتي  To settle, place   َاواُ-بوبي  To incur, be 
subject to 

   يبوُء-باَء 
 

 بِغضبٍ من اللَّه وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ وباُءوا
3:112 

 بِسخط من اللَّه باَء للَّه كَمنأَفَمنِ اتبع رِضوانَ ا
3:162 

بِإِثْمي وإِثْمك فَتكُونَ من أَصحابِ  تبوَء إِني أُرِيد أَنْ
 النارِ

5:29 

والَّذين هاجروا في اللَّه من بعد ما 
 في الدنيا حسنةً لَنبوئَنهم ظُلموا

16:41 

 لإِبراهيم مكَانَ الْبيت أَنْ لَا تشرِك بِي شيئًا وأْناب وإِذْ
22:26 

لقَومكُما بِمصر  تبوآ وأَوحينا إِلَٰى موسٰى وأَخيه أَنْ
 بيوتا

10:87 

منها حيثُ  يتبوأُ وكَذَٰلك مكَّنا ليوسف في الْأَرضِ
 يشاُء

12:56 

  ح ب ط

To make worthless  َطببِطُ-اَححي   To become worthless  َبِطبِطُ-ححي   
 

 ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ وحبِطَ
11:16 

 هِمبر اتوا بِآيكَفَر ينالَّذ كأُولَٰئ
هقَائلو بِطَتفَح مالُهمأَع 

18:105 

نلَئكْترأَش  طَنبحلَي رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع 
39:65 

ولَا تجهروا لَه بِالْقَولِ كَجهرِ بعضكُم لبعضٍ 
 أَعمالُكُم تحبطَ أَنْ

49:2 

هانووا رِضكَرِهطَ وبفَأَح مالَهمأَع 
47:28 

يش وا اللَّهرضي بِطُ ئًالَنحيسو مالَهمأَع 
47:32 

  س ي ر

Caravan   ةاريالس To move  ريس-ريسي    To travel  ارس-ِسريي  
 

وا أَفَلَمِسريةُ  يباقكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَيي الْأَرف
ريخ ةرالْآخ ارلَدو هِملقَب نم ينالَّذ 

12:109 
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في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ  فَِسريوا
كَذِّبِنيالْم 

16:36 

وا أَفَلَمِسريا يلُونَ بِهقعي قُلُوب مكُونَ لَهضِ فَتي الْأَرف 
22:46 

 في الْبر والْبحرِ يسيركُم هو الَّذي
10:22 

 بِه الْجِبالُ أَو قُطِّعت بِه الْأَرض سيرت ولَو أَنَّ قُرآنا
13:31 

مويو ريسةً نارِزب ضى الْأَررتالَ والْجِب 
18:47 

تريسا وابرس تالُ فَكَانالْجِب 
78:20 

ضعب طْهقلْتي بالْج تابي غَيف أَلْقُوهو ةاريالس 
12:10 

 سيرا جِبالُوتِسري الْ
52:10 

  ش ر ب
Place of 
drinking 

برشم  Drink   ابرش To make drink   براَش-رِبشي   To drink  رِبش-برشي  
 

هنأْكُلُونَ ما تمأْكُلُ مي برشيونَ وبرشا تمم 
23:33 

 لُونَهنِيئًا بِما كُنتم تعم واشربوا كُلُوا
52:19 

 في قُلُوبِهِم الْعجلَ بِكُفْرِهم وأُشرِبوا
2:93 

مهبر مقَاهسو ةضف نم اوِرلُّوا أَسحا وابرا شورطَه 
76:21 

 شرابا لَا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا
78:24 

 ا قَدنيةَ عرشا عتاثْن هنم تسجبكُلُّ فَان ملع
 مشربهم أُناسٍ

7:160 

  ص ن ع

Work   اعنص To choose   عطَنصا-طَنِعصي  To do, make  عنص-عنصي  
 

الْفُلْك بِأَعينِنا ووحيِنا ولَا تخاطبنِي في الَّذين  واصنعِ
 ظَلَموا

11:37 

عنصيا  وكُلَّمو وا الْفُلْكرخس همقَو نلَأٌ مم هلَيع رم
هنم 

11:38 

 قَارِعةٌ صنعوا ولَا يزالُ الَّذين كَفَروا تصيبهم بِما
13:31 

فَأَذَاقَها اللَّه لباس الْجوعِ والْخوف بِما 
 يصنعونَ كَانوا

16:112 
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كتعطَناصفِْسي ونل 
20:41 

نصلُونَ عفْعا تبِم بِريخ هٍء إِنيكُلَّ ش قَني أَتالَّذ اللَّه 
27:88 

  ف ر ح

He who rejoices  فَرِح  To rejoice   فَرِح-حفْري  
 

بِالْحياة الدنيا وما الْحياةُ الدنيا في الْآخرة إِلَّا  وفَرِحوا
اعتم 

13:26 

ينالَّذوابتالْك ماهنيونَ  آتحفْري كزِلَ إِلَيا أُنبِم 
13:36 

كُمتيدبِه متلْ أَنب اكُما آتمم ريخ اللَّه انِيا آتفَم 

 تفْرحونَ
27:36 

 إِنَّ اللَّه لَا يحب الْفَرِحني تفْرح إِذْ قَالَ لَه قَومه لَا
28:76 

 لَّهلذئمويو دعب نملُ وقَب نم رالْأَم حفْرونَ ينمؤالْم 
30:4 

نيفَرِح هلفَض نم اللَّه ماها آتبِم 
3:170 

مها ولَّووتيونَ وفَرِح 
9:50 

هي إِننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي لَفَرِح ورفَخ 
11:10 

  م ن ن

Twitting, reminding نالْم  Ending, twitted وننمم To give favors, 
twit 

 نم-نمي  
 

لَقَدا وننٰى مرةً أُخرم كلَيع 
20:37 

 علَي أَنْ عبدت بنِي إِسرائيلَ تمنها وتلْك نِعمةٌ
26:22 

  استضعفُوا في الْأَرضِعلَى الَّذين نمن ونرِيد أَنْ
28:5 

لَقَد نم  نولًا مسر يهِمثَ فعإِذْ ب نِنيمؤلَى الْمع اللَّه
فُِسهِمأَن 

3:164 

 رأَج ملَه اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينإِلَّا الَّذ
رغَي وننمم 

84:25 

وا لَا تنآم ينا الَّذها أَييكُمقَاتدلُوا صطب نالْأَذَٰى بِالْمو 
2:264 

هِملَيا علْنزأَنو اممالْغ هِملَيا عظَلَّلْنو نٰى الْملْوالسو 
7:160 
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  ا ذ ي

Torment, illness أَذًى To disturb, give discomfort, torment  ي-آذَىذؤي  
 

لٌ مسر تكُذِّب لَقَدوا وا كُذِّبلَٰى موا عربفَص كلقَب ن
 وأُوذُوا

6:34 

 من قَبلِ أَنْ تأْتينا ومن بعد ما جِئْتنا أُوذينا قَالُوا
7:129 

ينالَّذ مهنمذُونَ وؤأُذُنٌ ي وقُولُونَ هيو بِيالن 
9:61 

 ةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّهفي اللَّه جعلَ فتن أُوذي فَإِذَا
29:10 

 وإِنْ يقَاتلُوكُم يولُّوكُم الْأَدبار أَذًى لَن يضروكُم إِلَّا
3:111 

ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسياَء أَذًى وسزِلُوا النتفَاع 
2:222 

  ش ك ك

Doubt  كش To doubt  كش-كشي  
 

 مما جاَءكُم بِه شك لْتم فيفَما زِ
40:34 

 منه مرِيبٍ شك وإِنهم لَفي
41:45 

منه  شك وإِنَّ الَّذين أُورِثُوا الْكتاب من بعدهم لَفي
 مرِيبٍ

42:14 

 يلْعبونَ شك بلْ هم في
44:9 

  ط ه ر

To clean oneself  رطَهت-ي رطَهت To clean  رطَه-رطَهي  To be clean  رطَه-رطْهي  
 

فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن حتٰى 
 يطْهرنَ

2:222 

رطَهو ودجكَّعِ السالرو نيمالْقَائو نيفلطَّائل يتيب 
22:26 

رِيدا يملَ إِنأَه سجالر كُمنع بذْهيل اللَّه 
تيالْب كُمرطَهيا وطْهِريت 

33:33 

 فَاطَّهروا وإِنْ كُنتم جنبا
5:6 

اسأُن مهإِن كُمتيقَر نم موهرِجونَ أَخرطَهتي 
7:82 

كُمذَٰل رأَطْه قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل 
33:53 

 طَهورا وأَنزلْنا من السماِء ماًء
25:48 
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  ع و ذ

To seek refuge  َاذعستيذُ-اعتسي  To seek refuge 
for someone 

  يعوذُ-عاذَ  To seek refuge  يعيذُ-اَعاذَ 
 

 بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم أَعوذُ قَالَ رب إِني
11:47 

 بِربي وربكُم أَنْ ترجمون عذْت وإِني
44:20 

 بِك وذُريتها من الشيطَان الرجِيمِ أُعيذُها وإِني
3:36 

 بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ فَاستعذْ فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ
16:98 

 بِاللَّه فَاستعذْ كبر ما هم بِبالغيهإِنْ في صدورِهم إِلَّا 
40:56 

 اللَّه إِنه ربي أَحسن مثْواي معاذَ قَالَ
12:23 

  غ ر ر

Deception اورغُر Deceiver  ورغَر To deceive   غَر-رغي  
 

مهغَرونَ ورفْتوا يا كَانم ينِهِمي دف 
3:24 

 بِاللَّه الْغرور يغرنكُم تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولَافَلَا 
31:33 

 متصبرتو كُمفُسأَن متنفَت كُمنلَٰكو
متبتارو كُمتغَرو  كُمغَرو اللَّه راَء أَمٰى جتح انِيالْأَم

بِاللَّه وررالْغ 
57:14 

مواعتا إِلَّا ميناةُ الديورِ ا الْحرالْغ 
3:185 

  يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا
4:120 

  ل بغ 

He who is defeated  لُوبغم  He who defeats بغَال  To defeat, overwhelm  غَلَب-بلغي  
 

 قَلَبوا صاغرِينهنالك وان فَغلبوا
7:119 

ةً ثُمرسح هِملَيكُونُ عت ا ثُمهقُونفنيونَ فَسلَبغي 
8:36 

 مائَتينِ يغلبوا إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ
8:65 

 لَكُم الْيوم من الناسِ وإِني جار لَكُم غَالب وقَالَ لَا
8:48 

واللَّه بونَ غَاللَمعاسِ لَا يالن أَكْثَر نلَٰكو رِهلَٰى أَمع 
12:21 

 فَانتصر مغلُوب فَدعا ربه أَني
54:10 
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  و ع ظ

He who advises ظٌاوع Advice   ٌظَةعوم To advise, instruct  َظعظُ-وعي  
 

 ن الْجاهلنيأَنْ تكُونَ م أَعظُك إِني
11:46 

لَعلَّكُم  يعظُكُم وينهٰى عنِ الْفَحشاِء والْمنكَرِ والْبغيِ
 تذَكَّرونَ

16:90 

ظُكُمعي نِنيمؤم متا إِنْ كُندأَب هثْلموا لودعأَنْ ت اللَّه 
24:17 

 كُن من الْواعظنيأَم لَم ت أَوعظْت قَالُوا سواٌء علَينا
26:136 

وهو نِهابانُ لإِذْ قَالَ لُقْمو ظُهعي بِاللَّه رِكشلَا ت ينا بي 
31:13 

قالْح هذٰي هف اَءكجظَةٌ وعومو نِنيمؤلْمٰى لكْرذو 
11:120 

ةكْمبِالْح كببِيلِ رإِلَٰى س عاد عوالْموظَة ةنسالْح 
16:125 

  ي س ر
To become 
easy 

 رسيتسا-ِسريتسي  To be easy  رسيت-رسيتي  To make easy   رسي-رسيي  

Ease   ةرسيم  Easy   ارسي  Gambling   ِسريم   
 

رسيرِي وي أَمل 
20:26 

 لسانِك لَعلَّهم يتذَكَّرونَبِ يسرناه فَإِنما
44:58 

لَقَدا ونرسرٍ يكدم نلْ ملذِّكْرِ فَهآنَ لالْقُر 
54:17 

من  تيسر علم أَنْ لَن تحصوه فَتاب علَيكُم فَاقْرُءوا ما
آنالْقُر 

73:20 

 هديِمن الْ استيسر فَإِنْ أُحصرتم فَما
2:196 

رما الْخمإِن ِسريالْمو سرِج لَامالْأَزو ابصالْأَنو 
5:90 

رِهأَم نم لْ لَهعجي قِ اللَّهتي نما ورسي 
65:4 

 ميسرة وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَٰى
2:280 

  ح ج ج

Evidence   ٌةجح  Pilgrimage  حج -جح  To dispute  اجح-اجحي  To make pilgrimage جح 
 

نفَم جح  فطَّوأَنْ ي هلَيع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب
 بِهِما

2:158 

 في اللَّه وهو ربنا وربكُم أَتحاجوننا قُلْ
2:139 
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 إِبراهيم في ربه حاج أَلَم تر إِلَى الَّذي
2:258 

 فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه ومنِ اتبعنِ حاجوك فَإِنْ
3:20 

في النارِ فَيقُولُ الضعفَاُء للَّذين  يتحاجونَ وإِذْ
 استكْبروا إِنا كُنا لَكُم تبعا

40:47 

لَا جِدو وقلَا فُسيوالَ ف جالْح 
2:197 

 الْبيت منِ استطَاع إِلَيه سبِيلًا حج وللَّه علَى الناسِ
3:97 

 جِيبتا اسم دعب نم ي اللَّهونَ فاجحي ينالَّذو
لَه مهتجةٌ حضاحد 

42:16 

 بائناإِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتوا بِآ حجتهم ما كَانَ
45:25 

  ح ذ ر

Fear  ذَرح  Precaution ذْرح He frightens, 
warns  

ذِّرحي To fear, take 
precautions 

 ذَرح-ذَرحي  
 

 الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ فَلْيحذَرِ
24:63 

هودنجانَ وامهنَ ووعرف رِينا وم مهنا مم
 يحذَرونَ كَانوا

28:6 

 الْآخرةَ يحذَر أَمن هو قَانِت آناَء اللَّيلِ ساجِدا وقَائما
39:9 

ودالْع مه هِملَيع ةحيونَ كُلَّ صبسحي مهذَرفَاح 
63:4 

كُمذِّرحيبِالْ و ُءوفر اللَّهو هفْسن اللَّهادبع 
3:30 

 حذْركُم يا أَيها الَّذين آمنوا خذُوا
4:71 

 نم ي آذَانِهِمف مهابِعلُونَ أَصعجي
 الْموت حذَر الصواعقِ

2:19 

  خ ف ف
To belittle, 
scorn 

 فختسا-فختسي  To make lighter  فَّفخ-فِّفخي  To be light فخ -فخي  
 

نمو فَّتخ  مهفُسوا أَنِسرخ ينالَّذ كفَأُولَٰئ هازِينوم
 في جهنم خالدونَ

23:103 

 اللَّه عنكُم وعلم أَنَّ فيكُم ضعفًا خفَّف الْآنَ
8:66 

 ولَا عنهم يخفَّف وإِذَا رأَى الَّذين ظَلَموا الْعذَاب فَلَا
 هم ينظَرونَ

16:85 
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الَّذين لَا  يستخفَّنك فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق ولَا
 يوقنونَ

30:60 

فختفَاس نيقا فَاسموا قَوكَان مهإِن وهفَأَطَاع همقَو 
43:54 

 وثقَالًا خفَافًا انفروا
9:41 

كذَٰل يففخةٌ تمحرو كُمبر نم 
2:178 

  ص ف و

Pure    صفَّيم Chosen   طَفَيصم To choose   طَٰفيصي-اطَفصي  To choose, 
prefer 

  يصفي-اَصٰفي 
 

فَاكُماثًا أَفَأَصإِن كَةلَائالْم نذَ مخاتو نِنيبِالْب كُمبر 
17:40 

 ى الناسِ بِرِسالَاتي وبِكَلَاميعلَ اصطَفَيتك إِني
7:144 

ي اللَّهطَفصاسِ يالن نملًا وسر كَةلَائالْم نم 
22:75 

ينالَّذ هادبلَٰى عع لَامسو لَّهل دمطَفَٰى قُلِ الْحاص 
27:59 

نا لَمندنع مهإِنو نطَفَيصارِ الْميالْأَخ 
38:47 

وأَنهار من خمرٍ لَذَّة للشارِبِني وأَنهار من عسلٍ 
 مصفى

47:15 

  ع ت د

Ready, prepared يدتع To prepare   دتاَع-دتعي  
 

ةاعوا بِالسلْ كَذَّبا بندتأَعا وريعس ةاعبِالس كَذَّب نمل 
25:11 

ل ماهلْنعجةًواسِ آيا لنندتأَعا ويما أَلذَابع نيملظَّالل 
25:37 

 لَها رِزقًا كَرِميا وأَعتدنا نؤتها أَجرها مرتينِ
33:31 

للْكَافرِين  أَعتدنا ومن لَم يؤمن بِاللَّه ورسوله فَإِنا
 سعريا

48:13 

نظُ ملْفا يميبقر هيلٍ إِلَّا لَدقَو  يدتع 
50:18 

  ع د ل

Justice, ransom ٌلدع To be just, hold equal  َلدلُ-عدعي  
 

اعدلُواهو  تعدلُوا ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ علَٰى أَلَّا
قُوا اللَّهاتٰى وقْولتل بأَقْر 

5:8 

ينالَّذ ثُمهِمبوا بِرلُونَ  كَفَردعي 
6:1 
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 كُلَّ عدلٍ لَا يؤخذْ منها تعدلْ وإِنْ
6:70 

 منكُم أَو آخران من غَيرِكُم عدلٍ اثْنان ذَوا
5:106 

 لَا يؤخذْ منها عدلٍ وإِنْ تعدلْ كُلَّ
6:70 

 لَا مبدلَ لكَلماته عدلًاو وتمت كَلمت ربك صدقًا
6:115 

اكوفَس لَقَكي خالَّذ لَكدفَع 
82:7 

  ك ش ف
He who opens, 
removes 

فكَاش To open, remove  فكَش-فكْشي  
 

 ما تدعونَ إِلَيه إِنْ شاَء فَيكْشف بلْ إِياه تدعونَ
6:41 

نلَئ فْتكَش نعلَك ننمؤلَن زجا الر 
7:134 

عنهم الرجز إِلَٰى أَجلٍ هم بالغوه إِذَا هم  كَشفْنا فَلَما
 ينكُثُونَ

7:135 

 عنه ضره مر كَأَنْ لَم يدعنا إِلَٰى ضر مسه كَشفْنا فَلَما
10:12 

بِض اللَّه كسسمإِنْ يفَلَاو ر فكَاش وإِلَّا ه لَه 
6:17 

 الْعذَابِ قَليلًا إِنكُم عائدونَ كَاشفُو إِنا
44:15 

  م ك ن

Firm, strong  نيكم  To enable, empower  كَناَم To settle, place   كَّنم-كِّنمي  
 

  بِقُوةفيه ربي خير فَأَعينونِي مكَّني قَالَ ما
18:95 

 في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ مكَّناهم الَّذين إِنْ
22:41 

نكِّنملَيو مٰى لَهضتي ارالَّذ مهيند ملَه 
24:55 

كِّنمنضِ وي الْأَرف ملَه 
28:6 

 منهم فَأَمكَن فَقَد خانوا اللَّه من قَبلُ
8:71 

 أَمني مكني لَما كَلَّمه قَالَ إِنك الْيوم لَدينافَ
12:54 

  ي ق ن
Firm 
believers 

 To believe  يستيقن-استيقَنTo be sure   يقنيDefinite    موقنونَ
firmly 

 قَناَي-نوقي  
 

ةَ وهم بِالْآخرة الَّذين يقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَا
مونَ هنوقي 

31:4 

 يوقنونَ وفي خلْقكُم وما يبثُّ من دابة آيات لقَومٍ
45:4 
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وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا 
 يوقنونَ بِآياتنا

32:24 

نقيتسيل ينالَّذابتوا الْكأُوت  
74:31 

لُوها قَتمو الظَّن اعبلْمٍ إِلَّا اتع نم بِه ما لَها مينقي 
4:157 

كيأْتٰى يتح كبر دباعو نيقالْي 
15:99 

 موقنونَ ربنا أَبصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحا إِنا
32:12 

  ا ب ي

 To refuse, avoid  ىى-اَبأْبي  
 

هِماهبِأَفْو كُمونضرٰى يأْبتقُونَ وفَاس مهأَكْثَرو مهقُلُوب 
9:8 

 اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نوره ولَو كَرِه الْكَافرونَ ويأْبى
9:32 

يسلوا إِلَّا إِبدجٰى فَسأَب  ركْبتاسورِينالْكَاف نكَانَ مو 
2:34 

 كَاتب أَنْ يكْتب كَما علَّمه اللَّه يأْب ولَا
2:282 

يهف بيلًا لَا رأَج ملَ لَهعجى وونَ إِلَّا  فَأَبمالظَّال
 كُفُورا

17:99 

أَنْ  فَأَبوا حتٰى إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها
 يضيفُوهما

18:77 

  ث ب ت

To tie, make firm  تاَثْب-ثْبِتي  To make firm   تثَب-تثَبي  To persevere  تثَب-تثْبي  
 

 فَاثْبتوا يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم فئَةً
8:45 

 أَقْدامنا وثَبت نا في أَمرِناربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَ
3:147 

لَٰى قُلُوبِكُمبِطَ عريلو تثَبيو امالْأَقْد بِه 
8:11 

كُمعي مأَن كَةلَائإِلَى الْم كبي روحوا إِذْ يتفَثَب  ينالَّذ
 آمنوا

8:12 

أَو يقْتلُوك أَو  توكليثْبِ وإِذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا
وكرِجخي 

8:30 

وفَرعها في  ثَابِت كَلمةً طَيبةً كَشجرة طَيبة أَصلُها
 السماِء

14:24 
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 وعنده أُم الْكتابِ ويثْبِت يمحو اللَّه ما يشاُء
13:39 

ه لَكَانَ خيرا لَهم ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِ
دأَشا وثْبِيتت 

4:66 

  ر ب ص

He who waits صبرتم To wait  صبرت-صبرتي  
 

بِكُم  ويتربص ومن الْأَعرابِ من يتخذُ ما ينفق مغرما
رائوالد 

9:98 

صبرتوا قُلْ كُلٌّ مصبرفَت 
20:135 

 بِه حتٰى حنيٍ فَتربصوا إِنْ هو إِلَّا رجلٌ بِه جِنةٌ
23:25 

راعقُولُونَ شي أَم صبرتن وننالْم بير بِه 
52:30 

نم كُمعي موا فَإِنصبرقُلْ ت نيصبرتالْم 
52:31 

  ز ع م

 Responsible   يمعز Claim   معز To claim  معز-معزي  
 

ينإِلَى الَّذ رت ونَ أَلَممعزي كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن 
4:60 

متكُن ينالَّذ كُمكَاؤرش نونَ أَيمعزت 
6:22 

ينالَّذ اَءكُمفَعش كُمعٰى مرا نمو متمعز  يكُمف مهأَن
 اُءشركَ

6:94 

معز ثُنعبي لَتبرلَٰى وثُوا قُلْ بعبي وا أَنْ لَنكَفَر ينالَّذ 
64:7 

لَّهذَا لٰفَقَالُوا ه هِممعا بِزنكَائرشذَا لٰهو 
6:136 

قَالُوا نفْقد صواع الْملك ولمن جاَء بِه حملُ بعريٍ 
ا بِهأَني وعزم 

12:72 

  ط غ ي

Transgression انيطُغ False god َوتطغ To make 
transgress  

 ,To transgress  يطْغي-اَطْٰغي
rebel 

  يطْغى-طَغى
 

 تطْغوا فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك ولَا
11:112 

هنَ إِنوعرإِلَٰى ف بٰى اذْهطَغ 
20:24 

 لَيطْغٰى  إِنَّ الْإِنسانَكَلَّا
96:6 

 ولَٰكن كَانَ في ضلَالٍ بعيد أَطْغيته قَالَ قَرِينه ربنا ما
50:27 
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دبعو ازِيرنالْخةَ ودرالْق مهنلَ معجو الطَّاغُوت 
5:60 

 الطَّاغُوت أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا
16:36 

 يعمهونَ طُغيانِهِم ر الَّذين لَا يرجونَ لقَاَءنا فيفَنذَ
10:11 

 كَبِريا طُغيانا ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا
17:60 

 طَاغني قَالُوا يا ويلَنا إِنا كُنا
68:31 

  و ص ف

Their attributes مفَهصو To describe, attribute صوف - فصي 
 

 تصفُونَ قَالَ أَنتم شر مكَانا واللَّه أَعلَم بِما
12:77 

أَلِْسنتكُم الْكَذب هٰذَا حلَالٌ  تصف ولَا تقُولُوا لما
امرذَا حٰهو 

16:116 

سبحانَ رب السماوات والْأَرضِ رب الْعرشِ 
 يصفُونَ عما

43:82 

زِيهِمجيس مفَهصو يملع يمكح هإِن 
6:139 

  و ق ع
That which happens, 
will happen 

عاقو To throw, make fall, cause  قَعاَو-عوقي  To happen, fall قَعو - قَعي 
 

قَالَ قَد قَعو بغَضو سرِج كُمبر نم كُملَيع 
7:71 

 الْحق وبطَلَ ما كَانوا يعملُونَ وقَعفَ
7:118 

 علَى الْأَرضِ إِلَّا بِإِذْنِه تقَع ويمِسك السماَء أَنْ
22:65 

بينكُم الْعداوةَ والْبغضاَء  يوقع إِنما يرِيد الشيطَانُ أَنْ
 في الْخمرِ والْميِسرِ

5:91 

أَلَ سذَابٍسلٌ بِععٍ ائاقو 
70:1 

تقَعو ذئموةُ فَيعاقالْو 
69:15 

  و ل ج

Close ones  ًةيجلو To make enter, insert  لَجاَو-جولي  To enter   لَجو-جلي  
 

 الْجملُ في سم الْخياط يلج ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتٰى
7:40 

 في الْأَرضِ وما يخرج منها يلج م مايعلَ
34:2 

أَنَّ اللَّه رت أَلَم جولي جوليارِ وهي النلَ في  اللَّيف ارهالن
31:29 
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رالْقَمو سمالش رخسلِ واللَّي 

جولت جولتارِ وهي النلَ فاللَّي ي اللَّيف ارهلِالن 
3:27 

 الْمؤمنِني ولَم يتخذُوا من دون اللَّه ولَا رسوله ولَا

 وليجةً
9:16 

  ج ح د

 To deny  دحج-دحجي  
 

ادع لْكتوا ودحج لَهسا روصعو هِمبر اتبِآي 
11:59 

اللَّه ةمونَ أَفَبِنِعدحجي 
16:71 

 بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا وجحدوا
27:14 

بِآياتنا إِلَّا  يجحد ومن هٰؤلَاِء من يؤمن بِه وما
 الْكَافرونَ

29:47 

 بِآياتنا إِلَّا الظَّالمونَ يجحد وما
29:49 

  ح ف ظ
To protect, 
guard  َفَظحتسا-تسظُ يفح To protect, 

guard  َافَظظُ-حافحي  To protect, guard  َظففَظُ-ححي  

Protection  فْظح  Protected  فُوظمح  Protector  ٌظافح  
 

ملَفْتإِذَا ح انِكُممةُ أَيكَفَّار كفَظُوا ذَٰلاحو كُمانمأَي 
5:89 

 خانا ونزداد كَيلَ بعريٍأَ ونحفَظُ ونمري أَهلَنا
12:65 

هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم اتقِّبعم لَه هفَظُونحرِ  يأَم نم
اللَّه 

13:11 

 علَى الصلَوات والصلَاة الْوسطَٰى حافظُوا
2:238 

هِملَاتلَٰى صع مهظُونَ وافحي 
6:92 

 من كتابِ اللَّه وكَانوا علَيه شهداَء فظُوااستح بِما
5:44 

ابِيحصا بِميناَء الدما السنيزفْظًا وحو 
41:12 

ما لَهكُنو كونَ ذَٰللًا دملُونَ عمعيو نيظافح 
21:82 

وجِهِمفُرل مه ينالَّذظُونَ وافح 
23:5 

 حفَظَةً قَاهر فَوق عباده ويرسلُ علَيكُموهو الْ
6:61 

 حفيظٌ وربك علَٰى كُلِّ شيٍء
34:21 
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وهم عن آياتها  محفُوظًا وجعلْنا السماَء سقْفًا
 معرِضونَ

21:32 

  ح ل ف

He who swears too much لَّافح To swear  لَفح-فلحي  
 

اُءوكج فُونَ ثُملحيقًا يفوتا وانسا إِلَّا إِحندإِنْ أَر بِاللَّه 
4:62 

 انِكُممةُ أَيكَفَّار كامٍ ذَٰلأَي ثَلَاثَة اميفَص جِدي لَم نفَم
 حلَفْتم إِذَا

5:89 

 بِاللَّه لَوِ استطَعنا لَخرجنا معكُم وسيحلفُونَ
9:42 

 مهِنيٍ حلَّاف ولَا تطع كُلَّ
68:10 

   ر رخ

 To prostrate, fall  رخ-رخي  
 

 للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا ويخرونَ
17:109 

 سجدا وبكيا خروا إِذَا تتلَٰى علَيهِم آيات الرحمٰنِ
19:58 

الس كَادت قشنتو هننَ مفَطَّرتي اتاوم
ضالْأَر رختا ودالُ هالْجِب 

19:90 

من السماِء فَتخطَفُه  خر ومن يشرِك بِاللَّه فَكَأَنما
رالطَّي 

22:31 

لَم هِمبر اتوا بِآيإِذَا ذُكِّر ينالَّذوا ورخي ما صهلَيا ع
 وعميانا

25:73 

  س ل ك

 To insert, make enter, make walk, follow   لَكس-لُكسي  
 

ككَذَٰل لُكُهسن نيرِمجي قُلُوبِ الْمف 
15:12 

اتركُلِّ الثَّم ني مكُل ي ثُملُكذُلُلًا فَاس كبلَ ربس 
16:69 

م ضالْأَر لَ لَكُمعي جاالَّذده لَكسلًا وبا سيهف لَكُم 
20:53 

لُكفَاس لَكأَهنِ وينِ اثْنيجوكُلٍّ ز نا ميهف 
23:27 

ككَذَٰل اهلَكْنس نيرِمجي قُلُوبِ الْمف 
26:200 
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  ص ل و

Those who pray لِّنيصم Pray, support (imp) ِّلص To pray, say prayer, support لِّى-لَّى صصي  
 

 معك ولْيأْخذُوا حذْرهم وأَسلحتهم فَلْيصلُّوا
4:102 

 علَٰى أَحد منهم مات أَبدا ولَا تقُم علَٰى قَبرِه تصلِّ ولَا
9:84 

هكَتلَائمو لُّونَ إِنَّ اللَّهصي بِيلَى النع ينا الَّذها أَيي 
 علَيه وسلِّموا تسليما صلُّوا آمنوا

33:56 

 لربك وانحر فَصلِّ
108:2 

 وآتوا الزكَاةَ وأَطيعوا الرسولَ الصلَاةَ وأَقيموا
24:56 

 يحافظُونَ صلَواتهِم والَّذين هم علَٰى
23:9 

ةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا ترِج كْرِ اللَّهذ نع عيلَا ب
 الصلَاة وإِقَامِ

24:37 

ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب  صلَاتي قُلْ إِنَّ
نيالَمالْع 

6:162 

 كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنونَ بِمنمؤي
نييمقالْملَاةَ والص 

4:162 

نا اللَّه لَا إِلَٰه إِلَّا أَنا فَاعبدنِي إِننِي أَ
 لذكْرِي الصلَاةَ وأَقمِ

20:14 

نم كن قَالُوا لَم لِّنيصالْم 
74:43 

 والصلَاة الْوسطَٰى الصلَوات حافظُوا علَى
2:238 

  ع ل ن

Openly  ًةلَانِيع  To announce, make known  لَناَع-ي نلع 
 

 يعلنونَ أَلَا حني يستغشونَ ثيابهم يعلَم ما يِسرونَ وما
11:5 

 نعلن ربنا إِنك تعلَم ما نخفي وما
14:38 

 تعلنونَ واللَّه يعلَم ما تِسرونَ وما
16:19 

نا أَعلَم بِما أَخفَيتم تِسرونَ إِلَيهِم بِالْمودة وأَ
 أَعلَنتم وما

60:1 

 تعلنونَ ويعلَم ما تِسرونَ وما
64:4 

 لَهم وأَسررت لَهم إِسرارا أَعلَنت ثُم إِني
71:9 
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 وعلَانِيةً وأَقَاموا الصلَاةَ وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا
13:22 

يرجونَ تجارةً لَن  وعلَانِيةً وأَنفَقُوا مما رزقْناهم سرا
وربت 

35:29 

  ق ع د

Foundations   داعالْقَو  In sitting position اودقُع Sitting  دقَاع To sit, lag behind  دقَع-دقْعي  
 

انِهِموإِخقَالُوا ل ينقَ الَّذواودلُوا عا قُتا مونأَطَاع لَو 
3:168 

إِذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا 
مهعوا مدقْعت 

4:140 

 بعد الذِّكْرٰى مع الْقَومِ الظَّالمني تقْعد فَلَا
6:68 

  للسمعِمنها مقَاعد نقْعد وأَنا كُنا
72:9 

نم مهانينب ى اللَّهفَأَت هِملقَب نم ينالَّذ كَرم قَد داعالْقَو 
16:26 

 وعلَٰى جنوبِهِم وقُعودا الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما
3:191 

 فُِسهِمأَنو هِمالوبِأَم ينداهجالْم لَ اللَّهفَض
 درجةً الْقَاعدين ىعلَ

4:95 

 قَاعدونَ فَاذْهب أَنت وربك فَقَاتلَا إِنا هاهنا
5:24 

أَو بِهنجا لانعد رانَ الضسالْإِن سإِذَا ما ودا قَاعمقَائ أَو 
10:12 

  م ن ع
Obstacles, 
hindrances 

تمانِع He who prohibits 
much 

ناعم To forbid, prohibit  عنم-عنمي  
 

نمم أَظْلَم نمو عنم هما اسيهف ذْكَرأَنْ ي اللَّه اجِدسم 
2:114 

كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا أَلَم كُمعنمنو نِنيمؤالْم نم 
4:141 

 تكأَلَّا تسجد إِذْ أَمر منعك قَالَ ما
7:12 

 للْخيرِ معتد أَثيمٍ مناعٍ
68:12 

مهوا أَنظَنو مهتانِعم اللَّه نم مهونصح 
59:2 

  ن ب ذ

To withdraw  َذبتنبِذُ-اتني  To throw  َذببِذُ-نني  
 

هودنجو اهذْنفَأَخ ماهذْنبفَن لم وهو مي الْيفيم 
51:40 

هبر نةٌ ممنِع كَهاردلَا أَنْ تبِذَ لَولَن ومذْمم وهاِء وربِالْع 
68:49 
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 في الْحطَمة لَينبذَنَّ كَلَّا
104:4 

ذُوهبيلًا فَنا قَلنثَم ا بِهورتاشو مورِهاَء ظُهرو 
3:187 

ميرابِ متي الْكف اذْكُروإِذ  ذَتبتا  انكَانا مهلأَه نم
 شرقيا

19:16 

  ب ن ي

Building, structure َانينب Building, structure اًءبِن To build  ٰنينِي-ببي  
 

 رِيبةً في قُلُوبِهِم بنوا لَا يزالُ بنيانهم الَّذي
9:110 

 يانا ربهم أَعلَم بِهِمعلَيهِم بن ابنوا فَقَالُوا
18:21 

 بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ أَتبنونَ
26:128 

فكَي مقَهاِء فَوموا إِلَى السظُرني ا أَفَلَماهنينب 
50:6 

 بِناًء اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض قَرارا والسماَء
40:64 

أَس نأَفَمس هانينب  ريخ انورِضو اللَّه نٰى مقْولَٰى تع
سأَس نم ارٍ ُ<ْ=َ>;َ:9ُ أَمه فرفَا جلَٰى شع 

9:109 

لَٰكنِ الَّذين اتقَوا ربهم لَهم غُرف من فَوقها 
فةٌ غُرنِيبم 

39:20 

  ج ب ي

Pools    ةابِيابٍ-جوج  To choose    ٰبيتجبِي-اتجي  To bring   بِي-جيبجي  
 

إِلَيه ثَمرات كُلِّ  يجبٰى أَولَم نمكِّن لَهم حرما آمنا
 شيٍء

28:57 

اللَّه نلَٰكبِي وتجاُء يشي نم هلسر نم 
3:179 

ماهنيبتاجو رإِلَٰى ص ماهنيدهيمٍوقتسم اط 
6:87 

 اجتبيتها وإِذَا لَم تأْتهِم بِآية قَالُوا لَولَا
7:203 

ككَذَٰلو بِيكتجي يثادأْوِيلِ الْأَحت نم كلِّمعيو كبر 
12:6 

يعملُونَ لَه ما يشاُء من محارِيب وتماثيلَ 
جِفَانابِ ووكَالْج 

34:13 
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  ج ن ب

To avoid   بنجت-بنجتي  To remove far 
away  

 بنج-بنجي  To remove far 
away  

 بنج-بجني  

Side, flank ِانِبج   Sides, far away وبنج  To avoid    بنتجا-نِبتجي   
 

وبنِي أَنْ نعبد  يواجنبنِ رب اجعلْ هٰذَا الْبلَد آمنا
امنالْأَص 

14:35 

 الْأَتقَى وسيجنبها
92:17 

 الْأَشقَى ويتجنبها
87:11 

 قَولَ الزورِ واجتنِبوا
22:30 

ينالَّذوا وبنتاج  وا إِلَى اللَّهابأَنا ووهدبعأَنْ ي الطَّاغُوت
 لَهم الْبشرٰى

39:17 

ينالَّذونَ ونِبتجا  يإِذَا مو شاحالْفَوالْإِثْمِ و رائكَب
 غَضبوا هم يغفرونَ

42:37 

فَإِذَا قَضيتم الصلَاةَ فَاذْكُروا اللَّه قياما وقُعودا 
 جنوبِكُم وعلَٰى

4:103 

 تِسلُواإِلَّا عابِرِي سبِيلٍ حتٰى تغ جنبا ولَا
4:43 

 والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ الْجنبِ والْجارِ
4:36 

نم اهنيادنانِبِ وا ججِين اهنبقَرنِ ومالطُّورِ الْأَي 
19:52 

  ز و ل

End, finish ٍالوز To end, finish  َالالُ-ززي  
 

مهكْرإِنْ كَانَ مو زتالُ ولَلالْجِب هنم 
14:46 

 تزولَا إِنَّ اللَّه يمِسك السماوات والْأَرض أَنْ

نلَئا والَتز هدعب نم دأَح نا ممكَهسإِنْ أَم 
35:41 

نم ا لَكُملُ مقَب نم متموا أَقْسكُونت لَمالٍ أَووز 
14:44 

  ط ب ع

 To stamp  َط عب-عطْبي  
 

 اللَّه علَيها بِكُفْرِهم فَلَا يؤمنونَ إِلَّا قَليلًا طَبع بلْ
4:155 

عطْبنونَ وعمسلَا ي مفَه لَٰى قُلُوبِهِمع 
7:100 
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ككَذَٰل عطْبي رِينلَٰى قُلُوبِ الْكَافع اللَّه 
7:101 

طُبِعو فَه لَٰى قُلُوبِهِمونَعفْقَهلَا ي م 
9:87 

  غ و ي
Those who 
transgress  

اوِينالْغ Error, 
mistake 

يالْغ To cause to  
 transgress  وِي-اَغْٰويغي  To transgress  ى-غَٰوىوغي  

 

هبر مٰى آدصعٰى ووفَغ 
20:121 

نيا أَغْونيأَغْو ينلَاِء الَّذؤٰا هنباركَم ما اهنيغَو 
28:63 

 لَأُزينن لَهم في الْأَرضِ أَغْويتنِي قَالَ رب بِما

مهنلَأُغْوِيو نيعمأَج 
15:39 

نم دشالر نيبت ينِ قَدي الدف اهلَا إِكْر  
2:256 

  منفَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ 
7:175 

  ف ت ي
Youngsters, 
servants 

 ,Youngster فتية
servant 

 To ask legal فَتٰى
decree 

 To give legal  يستفْتي-استفْٰتي
decree, ruling 

  يفْتي-اَفْٰتي
 

في رؤياي إِنْ كُنتم للرؤيا  أَفْتونِي يا أَيها الْملَأُ
 تعبرونَ

12:43 

اِء قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتسيو يكُمفْتي يهِنف 
4:127 

 في أَمرِي أَفْتونِي قَالَت يا أَيها الْملَأُ
27:32 

يهي فالَّذ رالْأَم يقُض انيفْتتست 
12:41 

جمع لَا أَبرح حتٰى أَبلُغَ م لفَتاه وإِذْ قَالَ موسٰى
 الْبحرينِ

18:60 

إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا آتنا من لَدنك  الْفتيةُ إِذْ أَوى
 رحمةً

18:10 

  ف ط ر

Creator  رفَاط To split itself  فَطَرنا-رفَطني  To split 
itself  فَطَّرت-فَطَّرتي  To create, split فَطَر 

 

يإِنلَّذل هِيجو تهجي و فَطَر  ضالْأَرو اتاومالس
 حنِيفًا

6:79 

يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى الَّذي 
 فَطَرنِي

11:51 
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 أَولَ مرة فَطَركُم فَسيقُولُونَ من يعيدنا قُلِ الَّذي
17:51 

تاتاومالس نَ كَادفَطَّرتي ضالْأَر قشنتو هنم 
19:90 

 انفَطَرت إِذَا السماُء
82:1 

تطْرف لْقِ اللَّهخيلَ لدبا لَا تهلَيع اسالن ي فَطَرالَّت اللَّه 
30:30 

رفُِسكُ فَاطأَن نم لَ لَكُمعضِ جالْأَرو اتاومالس م
 أَزواجا

42:11 

  ن و ب

He who turns, repents نِيبم To turn to, repent  اباَن-نِيبي  
 

هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفوا تمو أُنِيب 
11:88 

نم هي إِلَيدهياُء وشي نلُّ مضي قُلْ إِنَّ اللَّه ابأَن 
13:27 

وظَن داوود أَنما فَتناه فَاستغفَر ربه وخر راكعا 
ابأَنو 

38:24 

ا ثُمدسج هيسلَٰى كُرا عنأَلْقَيانَ وملَيا سنفَت لَقَدو ابأَن 
38:34 

اهأَو يمللَح يماهرإِنَّ إِب نِيبم 
11:75 

نِيبِنيم لَاةَإِلَيوا الصيمأَقو قُوهاتو ه 
30:31 

  ن ي ل

 To reach  َالالُ-نني  
 

 عهدي الظَّالمني ينالُ قَالَ ومن ذُريتي قَالَ لَا
2:124 

الُوا لَننونَ تبحا تمقُوا مفنٰى تتح الْبِر 
3:92 

نٍء ميبِش اللَّه كُمنلُوبلَيديالص  الُهنت  يكُمدأَي
كُماحرِمو 

5:94 

من عدو  ينالُونَ ولَا يطَئُونَ موطئًا يغيظُ الْكُفَّار ولَا
 إِلَّا كُتب لَهم بِه عملٌ صالح نيلًا

9:120 

  ب خ ل

Stinginess, miserliness ٌلخب To be stingy, be miserly  َلخلُ-بخبي  
 

هلفَض نم ماها آتلُوا فَلَمخونَ برِضعم مها ولَّووتو بِه 
9:76 

كُمفحا فَيوهأَلْكُمسلُوا إِنْ يخبت كُمانغأَض رِجخيو 
47:37 
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تدعونَ لتنفقُواْ فى سبِيلِ ٱللَّه فَمنكُم من يبخلُ ومن 
 فَإِنما يبخلُ عن نفِْسهيبخلْ 

47:38 

ينلُونَ الَّذخبلَّ فَإِنَّ  يوتي نملِ وخبِالْب اسونَ النرأْميو
يدمالْح نِيالْغ وه اللَّه 

57:24 

  ب ر أ
To refuse, 
remove 

  يبراُ-براَ  To create  يبرئ-اَ برTo acquit   يبرِئ-اَبرئTo heal    يتبرأُ-تبراَ 
 

ما أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُِسكُم إِلَّا 
 نبرأَها في كتابٍ من قَبلِ أَنْ

57:22 

 اللَّه مما قَالُوا فَبرأَه لَا تكُونوا كَالَّذين آذَوا موسٰى
33:69 

رِئأُبو اللَّه ٰى بِإِذْنتويِي الْمأُحو صرالْأَبو هالْأَكْم 
3:49 

 الَّذين اتبِعوا من الَّذين اتبعوا ورأَوا الْعذَاب تبرأَ إِذْ
2:166 

 منهم فَنتبرأَ وقَالَ الَّذين اتبعوا لَو أَنَّ لَنا كَرةً
2:167 

أَكُفَّارلَكُم أَم كُمأُولَٰئ نم ريخ اَءةٌ كُمررِ ببي الزف 
54:43 

 مما تعملُونَ برِيٌء أَنتم برِيئُونَ مما أَعملُ وأَنا
10:41 

إِنكُم ظَلَمتم أَنفُسكُم بِاتخاذكُم الْعجلَ فَتوبوا إِلَٰى 
كُمارِئب 

2:54 

  ح ص ي

 To count, calculate  ٰصيي-اَحصحي  
 

 إِنَّ اللَّه لَغفُور رحيم تحصوها وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّه لَا
16:18 

 أَحصاها لَا يغادر صغريةً ولَا كَبِريةً إِلَّا
18:49 

لَقَد ماهصا أَحدع مهدعو 
19:94 

 في إِمامٍ مبِنيٍ يناهأَحص وكُلَّ شيٍء
36:12 

  ح ي ق

 To surround  اقح-يقحي  
 

بِآلِ فرعونَ سوُء  وحاق فَوقَاه اللَّه سيئَات ما مكَروا
 الْعذَابِ

40:45 

 الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهله يحيق ولَا
35:43 
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بِهِم ما كَانوا بِه  وحاق سبواوبدا لَهم سيئَات ما كَ
 يستهزِئُونَ

39:48 

  ض ي ع

 To lose  اعاَض-يعضي  
 

 أَجر الْمحِسنِني يضيع إِنه من يتقِ ويصبِر فَإِنَّ اللَّه لَا
12:90 

 أَجر من أَحسن عملًا نضيع إِنا لَا
18:30 

ب نم لَففَخلْفخ مهدوا عاعلَاةَ  أَضالص 
19:59 

  ف ج ر
To cleave 
asunder 

رفَجنا-فَجِرني To gush forth رفَجت-رفَجتي To make 
gush forth 

رفَج-رفَجي To deny رفَج-رفْجي 

Sinners افَاجِر   Sinners   ُةرالْفَج  Sinners   ارالْفُج   Dawn  ِرالْفَج   
 

 لَنا من الْأَرضِ ينبوعا تفْجر وقَالُوا لَن نؤمن لَك حتٰى
17:90 

 أَمامه ليفْجر بلْ يرِيد الْإِنسانُ
75:5 

رفَجا فَتفْجِريا تلَالَهخ ارهالْأَن 
17:91 

 خلَالَهما نهرا وفَجرنا
18:33 

 منه الْأَنهار يتفَجر  من الْحجارة لَماوإِنَّ
2:74 

ترفَجا فَاننيةَ عرشا عتاثْن هنم 
2:60 

لَاةلِ صقَب نم ةالظَّهِري نم كُمابيونَ ثعضت نيحو  
24:58 

 لَفي جحيمٍ الْفُجار وإِنَّ
82:14 

 الْفَجرةُ رةُأُولَٰئك هم الْكَفَ
80:42 

فَاجِرا  إِنك إِنْ تذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا
 كَفَّارا

71:27 

  ف س ق

Sin, revolt وقفُس  Sin, revolt قسف Disobedient  قفَاس To disobey  قفَس-قفْسي  
 

فيها  فَفَسقُوا مرنا مترفيهاوإِذَا أَردنا أَنْ نهلك قَريةً أَ
 فَحق علَيها الْقَولُ

17:16 

الْجِن نكَانَ م يسلوا إِلَّا إِبدجفَس قفَفَس هبرِ رأَم نع 
18:50 

 يفْسقُونَ وأَخذْنا الَّذين ظَلَموا بِعذَابٍ بئيسٍ بِما كَانوا
7:165 
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 لَفسق ا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه وإِنهولَا تأْكُلُو
6:121 

الْكُفْر كُمإِلَي هكَرو وقالْفُسانَ ويصالْعو 
49:7 

  م ر ر

Continuously   رمتسم Times  ًةرم  To pass  رم-رمي  
 

 علَيها يمرونَ لْأَرضِوكَأَين من آية في السماوات وا
12:105 

 كراما بِاللَّغوِ مروا مروا والَّذين لَا يشهدونَ الزور وإِذَا
25:72 

 أَو مرتينِ مرةً أَولَا يرونَ أَنهم يفْتنونَ في كُلِّ عامٍ
9:126 

 مستمر ا سحروإِنْ يروا آيةً يعرِضوا ويقُولُو
54:2 

  و ص ل

To join, make reach  َلصو To reach, join , come  َلصلُ-وصي  
 

لَن كبلُ رسا را لُوطُ إِنلُوا قَالُوا يصي كإِلَي 
11:81 

ينالَّذلُونَ وصنَ  يوشخيلَ ووصأَنْ ي بِه اللَّه را أَمم
مهبر 

13:21 

إِلَيه نكرهم وأَوجس منهم  تصلُ فَلَما رأَٰى أَيديهم لَا
 خيفَةً

11:70 

لَقَدا ولْنصونَ وذَكَّرتي ملَّهلَ لَعالْقَو ملَه 
28:51 

  ن ز غ

Evil urge ٌغزن  To urge for evil  َغزغُ-نزني  
 

7:200 
 من الشيطَان نزغٌ فَاستعذْ بِاللَّه كينزغَن وإِما

12:100 

الشيطَانُ بينِي  نزغَ وجاَء بِكُم من الْبدوِ من بعد أَنْ
 وبين إِخوتي

17:53 
 بينهم ينزغُ إِنَّ الشيطَانَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


