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ةال  1 ة الكتاب  فا مد -  فا رسالت  77  ا  39 ا    ا
ؤمنغا  40    ابلقرة  2    انلبأ  78  ا
ران  3    انلازعات  79  فصلت  41   آل 
س  80  الشورى  42   انلساء  4    ع
ائدة  5    اتلكو  81  فا  43    ا
ن  44    األنعام  6    اإلنفطار  82  ادل
اف  7 اث  45    األ طفف  83  يةا    ا
شقاق  84  األحقاف  46   األنفال  8    اال
وج  85  مد  47  اءة اتلوبة  9    ال

س  10    الطارق  86  الفتح  48   يو
ات  49   هود  11    األ  87  ا
   يةالغاش  88  ق  50   يوسف  12
عد  13    الف  89  ياتاذلار  51   ا
اه  14    ابلدل  90  الطور  52   إ
   الشمس  91  انلجم  53   ا  15
   لالیل  92  القمر  54   انلحل  16
اء  17 ائيل اإل ن  55  ب ا    الضحى  93  ا
ح  94  الواقعة  56   الكهف  18 اح ال   االن
د  57     19    اتل  95  يدا
ادلة  58   طه  20   أا العلق  96  ا
   القدر  97  ا  59   ياءاألنب  21
ج  22 متحنة  60   ا    نةابل  98  ا
ؤمنون  23 لة  99  الصف  61   ا ال ا   ا
معة  62   انلور  24    ياتالعاد 100  ا
نافقون  63   الفرقان  25    القارعة 101  ا
اء  26    اتل 102  بنااتلغ  64   الش
   الع 103  الطالق  65   لانلم  27
مزة 104  اتل  66   القصص  28    ا
ஏل  67  العنكبوت  29    يلالف 105  تباركا
وم  30    ش 106  القلم  68   ا
اقة  69   لقمان  31 ن 107  ا ا    ا
عارج  70   السجدة  32    الكو 108  ا
اب  33 ون 109  نوح  71   األ    ال
ن  72   سبأ  34    انل 110  ا
الئكة فاطر  35 زمل  73  ا سد 111  ا ّت ا   ت
د  74   س  36   دياتلوح اإلخالص 112  ا
   الفلق 113  يامةالق  75   الصافات  37
سان  76   ص  38    انلاس 114  ادلهراإل
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