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 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )لإلشاري المباشر )التركيب((.1جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليـــــة التسلسل

ِ  َووَ  1 أ ِ   بََِ ََََ َِ وْا نَوب َُونََُ ْك َووَ َ  َََُ ََ أ َم مأا تِّمَََ لِّ ُُ ُمقَََ أ نَنَلتََْ َوآِمُنوْا بِمَََ
 البقرة 41 َ أ بقُونِ  َ ْشَ ُ وْا بِآَيأ ِي َثَمنأا َملِيالا َوإِيبأيَ 

2 

َلنب  َُوْا َوتََ جََِ  َ ِذيَن نَشََْ تََ ِجَلنب نََشلب اتنبأِس َعَلاَوةا تِّلبِذيَن آَمُنوْا اْتَيُهوَل َواتََب
َ َبُهْك  ََْ  نَمََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
يَن  ي ََِ ْنُهْك مِ ِّ َْنب مََِ َم بََِ أَ   َذتََِ أ َنقَََ أتَُوْا إِنََب ِذيَن مَََ ةا تِّلبِذيَن آَمُنوْا اتََب َولب مب

ْك َو ُ  ََُ أ َونَنبهَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََا  ْهَبأنَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
بُِ ونَ  َْ  وَ َيْ َ 

 المائدة 82

َُ َعالبُك  3 ُِ َمأَذا نُِجْبُ ْك َمأتُوْا وَ ِعْلَك تََنأ إِنبَم نَن َِ َ َيقُو  ُ ُ ات ُّ َيْوَك َيْجَمُع ّللاه
 المائدة 109 اْتُغُيوبِ 

4 
ِ َوو نَْعلَُك ا ْك ِعنِلي َخَلآئُِن ّللاه َُ ُِ تَ ي مُِ وب نَمُو ْك إِنََِّ ُِ تََََُ و ْتَغْيَب َوو نَمََُ

الَ  يُ  نَ َََ ِْ َيْ َ ِوي األَْعَمى َواْتَبقََِ ِْ َه بُِع إِوب َمأ ُيوَحى إِتَيب مُ َملٌَم إِْن نَ ب
ُ ونَ  َب  َ َ َف

 االنعام 50

5  ُ ْك َوّللاه َُ ِجلُوَن بِِ  تَقُِضَي األَْمُ  َبْينِي َوَبْيَن َْ  نَْعلَُك  مُِ تبْو نَنب ِعنِلي َمأ َ ْ َ 
أتِِمينَ   االنعام 58 بِأتظب

6 
 ُِ ن َ حََْ ْك نَْو مََِ َُ ْومِ ن  َََ أ مََِّ َذابا ْك عَََ َُ ْي َ  َعلَََ ِْ ُهَو اْتَقأِلُ  َعلَى نَن َيْبََََ مُ
  َ ََْ ي ََ   ْ ف  انظََُ َْْس َبَََْ َََ َُك ب ضَََ َْ ََ َب ِذي ََُ َيَأا َوي ْك شََِ َُ َََ ْك نَْو َيْلبِ  ََُ نَْ ُجلَِ

لبُهْك َيفْ  ََ ُِ تَ ُ  اآلَيأ  َقُهونَ ُنَق ِّ
 االنعام 64

ُِ اْتَب ِّ َواْتَبْحِ  َمْل  7 ُك اتنُُّجوَك تَِ ْهَ ُلوْا بَِهأ  ِي ُظلَُمأ َُ َِ تَ ََ َوُهَو اتبِذي َج
لَُمونَ  َْ ُِ تَِقْوك  َي ْلَنأ اآلَيأ  االنعام 97 َ قب

8 
ٌ  نَك  َوان  َخيََْ ِ َوِ ضََْ َن ّللاه َو  مََِ ى َ قََْ َس ُبْنَيأَنُ  َعلَََ َس نََ َمْن نَ ب ْن نَ ََب مََب

ِلي  ُ وَ َيهََْ َك َوّللاه نب أِ  َجهَََ ي نَََ ََِ   ِ أَ  بََِ أ   َ أْنهَََ ُبْنَيأَنُ  َعلََى َشَفأ ُجُ    هَََ
أتِِمينَ   اْتَقْوَك اتظب

 التوبة 109

9 
ى  ُ  َعلَََ أَن َعْ شََُ ََ أك  َو ِة نَيب ُِ َواألَْ َف  ِي ِ  ب َمأَوا َوُهَو اتبِذي َخلََ ات ب

 َُ ِل اْتَمأء تَِيْبلَُو ن َبَََْ وَن مََِ وثََُ َُ ْب ك مب َُ إِنبَََُ ئِن مُلََْ الا َوتَََ ُن َعمَََ ْك نَْح َََ َُ ْك نَيُّ
بِينٌ  َفُ وْا إِْن َهََذا إِوب ِ ْحٌ  مُّ ََ ُِ تََيقُوتَنب اتبِذيَن   اْتَمْو

 هود 7

10 

 َِ َمأ بَِ ِْْويلِِ  َمْب َُ  ُْْ أٌك ُ ْ َلَمأنِِ  إِوب َنبب ََ َمأ َط َُ َِ وَ َيْْ ِي أ َمأ َُمَََ أ َذتِ َُمَََ نَن َيْْ ِي
ِ َوُهك بِأآلِخَ ِة ُهْك  ُُ ِملبَة َمْوك  وب ُيْؤِمُنوَن بِأّلله َْ أ َعلبَمنِي َ بِّي إِنِّي َ َ  ِممب
أ  أَن تَنَََ أ ََََ وَب مَََ قََُ َْ ََ َوَي ُُ ِملبَة آَبآئَِي إِْبَ اِهيَك َوإِْ َح َْ َب أ ُِ وَن *  َوا ب ََ

ِ ِمن شَ  ن نُّْشِ َم بِأّلله
نب نَ َِ َ ِ َعلَْيَنأ َوَعلَى اتنبأِس َوتَََ ِِ ّللاه ْيء  َذتَِم ِمن َ ْض

  ٌ مُوَن َخيََْ َ َف ِّ ْجِن نَنَْ َبأٌب مُّ َُُ وَن *  َيأ َقأِحَبيِ ات ِّ َثَ  اتنبأِس وَ َيْش َْ
نَ

ْي ُ  ُبُلوَن ِمن ُلونِِ  إِوب نَْ َمأء َ مب َْ ُ اْتَواِحُل اْتَقهبأُ  *  َمأ َ  ُموَهأ نَنََُ ْك نَِك ّللاه
ُلوْا  بََُ َْ َ  نَوب َ  ِ نَمَََ ُك إِوب ّلِله ُ بَِهأ ِمن ُ ْلَطأن  إِِن اْتُحَََْ َِ ّللاه أ نَنَل َُك مب َوآَبآُؤ

لَُمونَ  َْ َثَ  اتنبأِس وَ َي َْ نب نَ َِ ُك َوتََ يُن اْتَقيِّ أهُ َذتَِم اتلِّ  إِوب إِيب

 يوسف 37-41

11 
 َِ  بَِْْوِعَي ِِهْك َمْب

َذتَِم َ َبَلنَ أء نَِخيََِ  ََََ ن ِوعَََ َ ْخَ َجَهأ مََِ كب ا ََْ  ِوَعأء نَِخيِ  ثََُ
ُع  ُ َنْ  َََ أء ّللاه أَن تَِيُْْخَذ نََخأهُ  ِي ِليِن اْتَملِِم إِوب نَن َيشَََ ََ ْلَنأ تُِيوُ َ  َمأ  َِ

ِِّ ِذي ِعْلك  َعلِيكٌ  َُ  ََ ن نبَشأء َوَ ْو ُ  مِّ  َلَ َجأ
 يوسف 76

12 
ْو نَنب مُْ آنََا  ِ  َوتَََ َك بََِ لََِّ َُ ِ  األَْ ُف نَْو  ُْ بََِ ََََ

ُِ نَْو مُطِّ أ ِ  اْتِجبَََ ُْ بََِ  َ يِّ أ  ََُ
 ُ أء ّللاه ْو َيشَََ وْا نَن تََب ِذيَن آَمنََُ َِْس اتََب ْك َييََْ أ نََ لَََ ِ األَْمُ  َجِميَََا ه اْتَمْوَ ى َبِ ّللِّ

َفُ وْا ُ ِقيُبُهك بَِمأ قَ  ََ ُِ اتبِذيَن  أ َووَ َيَلا َا وْا َمأِ َعٌة تََهَل  اتنبأَس َجِمي َُ َن
ألَ  ََ َ وَ ُيْخلُِ  اْتِمي ِ إِنب ّللاه ن َلاِ ِهْك َح بى َيْْ َِي َوْعُل ّللاه أ مِّ ُِّ َمِ يبا  نَْو َ ُح

 الرعد  31

ُ ونَ  13 َب َُ نََ ال َ َذ َمن وب َيْخلُ ََ  َُ  النحل  17 نََ َمن َيْخلُ

14 
نَ  ْيالا مََِّ ِلِه تَََ بََْ ََ َ   بِ ِذي نَ ََْ ْبَحأَن اتََب ِجِل   ََُ ى اْتَم ََْ َ اِك إِتَََ ِجِل اْتحَََ اْتَم ََْ

يُ  *   ِميُع اتَبقََِ ُ  ُهَو ات ب َنأ َحْوتَُ  تُِنِ َيُ  ِمْن آَيأ َِنأ إِنب َْ األَْمَقى اتبِذي َبأَ 
ن  ُذوْا مََِ َِ نَوب َ  بخََِ َ ائِي ي إِ ََْ لا  تَِّبنََِ أهُ هََُ ْلنَََ ََ أَب َوَج َََ َِ ى اْت َوآَ ْيَنأ ُمو َََ

يالا *  َِ اُلونِي َو َُو ا ا َش أَن َعْبلا ََ   ُ َة َمْن َحَمْلَنأ َمَع ُنوح  إِنب يب  ُذ ِّ
 االسراء 1-3
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15   ُِ َب َعلَْيَهأ اْتَقْو ْهلَِم َمْ َيةا نََمْ َنأ ُمْ َ  ِيَهأ َ َفَ قُوْا  ِيَهأ َ َح َوإَِذا نََ ْلَنأ نَن نُّ
ا ْ َنأَهأ َ ْلِمي ا  االسراء 16 َ َلمب

16 
ْبلَُغنب ِعنَََلَم َوَمَضى َ بَُّم نَوب  أ يَََ أ إِمََب أنا َلْيِن إِْح َََ أهُ َوبِأْتَواتََِ ُبُلوْا إِوب إِيب َْ  َ 

الَُهَمأ َ الَ َ قُِ تبُهَمآ نُ ٍّ َووَ َ ْنَهْ ُهَمأ َومُِ تبُهَمأ َمْووا  َِ َبَ  نََحُلُهَمأ نَْو  َِ اْت
أ ِ يما ََ 

 االسراء 23

17 
ْك َخشْ  َُ أَن َووَ َ ْقُ لُوْا نَْووَل ْ لَُهْك ََََ َُك إنب مَََ أ ْ ُلمُُهْك َوإِيََب ُن نَََ َ  نبحََْ َيَة إِْمال

بِيالا  *   أء  َََ ةا َو َََ أَن َ أِحشَََ ََََ  ُ َنى إِنب ا  *   َووَ َ ْقَ ُبوْا اتلِّ بِي ا ََ ا  ِخْطءا
أ  َ  َِ َمْظلُوما َِّ َوَمن مُ ِ ُ إِوب بِأتَح َك ّللاه ْفَس اتب ِي َح ب أ َووَ َ ْقُ لُوْا اتنب ْلنَََ ََ َقْل َج

ا أَن َمْنُقو ا ََ   ُ ِِ إِنب أ َ الَ ُيْ ِ    ِّي اْتَقْ  ِ  ُ ْلَطأنا  تَِوتِيِّ
 االسراء 31-33

18 
وْا  َُونََُ  ِ ا * مََُ أ َجِليََلا وُثوَن َخْلقََا َُ أ تََمْب أ نَإِنب أ َوُ َ أ ا أ ِعَظأما نب َُ َوَمأتُوْا نَئَِذا 
أَ ةا  َََ  ِحجََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

ا  نَْو َحِليلا
 االسراء 49-50

ُُ ِمَن  مَ  19 ا َوَمْل َبلَْغ ُِ اْمَ نَ ِي َعأمِ ا أَن ََ َُوُن تِي ُغالٌك َو َِ َ بِّ نَنبى َي أ
َبِ  ِع ِيهاأ َِ  مريم 8 اْت

20  ِْ يِهنب بَََ ن  ََِ ُُ َواألْ ُف َومَََ َمأَوا ُِ ات ََب َُّ نَْهَواءُهْك تََفَ َل َبَع اْتَح َوتَِو ا ب
ِ هِ  َْ ِ ِهْك َ ُهْك َعن ِذ َْ ِ ُضونَ نََ ْيَنأُهك بِِذ َْ  المؤمنون 71 ك مُّ

21 
ي  َم اتب ََِ َم َََ َْ َ  نِ َُ ي نَْن نَشََْ َِ َ بِّ نَْوِلْعنََِ أ ن َمْوتَِهأ َومَََ أ مِّ َا َك َضأِح َ َ َب ب
ي  ََِ أهُ َونَْلِخْلن أ َ ْ ضَََ أتِحا َِ قَََ َََ َليب َونَْن نَْعم ََِ ى َوات َََ يب َوَعل َََ َُ َعل ََْ م ََ نَْن

أتِِحينَ   بَِ ْحَم َِم  ِي ِعَبأِلَم اتقب
 النمل 19

ْ ِ  ِينَ  22 أ مُّ نُ ْك َمْوما َُ أ نَن  َ  َقْفحا َْ ُك اتذِّ َُ  الزخرف 5 نََ َنْضِ ُب َعن

ا  23 ِليلا أ شَََ أبا ْبَنأَهأ ِح َََ ُْ َعْن نَْمِ  َ بَِّهأ َوُ ُ لِِ  َ َحأ َََ ن َمْ َية  َعَ  َْيِّن مِّ ََ َو
ا َْ ا أ نُّ ْبَنأَهأ َعَذابا  الطالق 8 َوَعذب

ِ  تَْو نَنَلْتَنأ 24 َيِة ّللاب ْن َخشََْ أ مََِّ عا َ َقلِّ أ مُّ َا ِ  تبَ نَْيَ ُ  َخأِش َهَذا اْتقُْ آَن َعلَى َجَب
ُ ونَ  َب لبُهْك َيَ َف ََ أِس تَ ُِ َنْضِ ُبَهأ تِلنب  َو ِْلَم األْمَثأ

 الحشر  21

بَ  25 ذب ََ ُْ َثُموُل اْتَحأمبُة  *   َمأ اْتَحأمبُة  *   َوَمأ نَْلَ اَم َمأ اْتَحأمبُة   *   

 الحاقة  2-1 َوَعأٌل بِأْتَقأِ َعةِ 

َل  *   26 أ َوتَََ ل  َومَََ ِل  *  َوَواتََِ َذا اْتَبلَََ ٌِّ بِهَََ َُ ِح و نُْمِ ُك بَِهَذا اْتَبلَِل  *    َونَن
َبل   *  نََيْحَ ُب نَن تبن َيْقِلَ  َعلَْيِ  نََحلٌ  ََ  البلد  5-1 تََقْل َخلَْقَنأ األنَ أَن  ِي 

ْل َوات ِّ  27 يِن  *  تَقَََ ِل األمََِ َذا اْتَبلَََ ينِيَن  *  َوهَََ وِ   ََِ وِن  *  َوطََُ ْي ََُ يِن َواتلب
َِ َ أ ِلِينَ  ْحَ ِن َ ْقِويك   *  ُثكب َ َلْلَنأهُ نَْ َف

 التين 5-1 َخلَْقَنأ األنَ أَن  ِي نَ
 
 
 

 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )لإلشاري غير المباشر(. 2جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  ـــةاآليـــ التسلسل

أُنوا  1 ََ ُ َمَ ضأا َوتَُهك َعَذاٌب نَتِيٌك بَِمأ  َ ٌف َ َلاَلُهُك ّللاه  ِي مُلُوبِِهك مب
ِذُبونَ  َْ  البقرة 10 َي

َلاء  2 أء َونََِ َُ بَِمأ وَ َيْ َمُع إِوب ُلعَََ َِ ِِ اتبِذي َيْن َمَث ََ َفُ وْا  ََ ُِ اتبِذيَن  َوَمَث
ٌك ُعمْ  َْ قِلُونَ ُقكٌّ ُب َْ  البقرة 171 ٌي َ ُهْك وَ َي

ْؤِمنِينَ  3 نُ ك مُّ َُ  آل عمران  139 َووَ َ ِهُنوا َووَ َ ْحَلُنوا َونَنُ ُك األَْعلَْوَن إِن 

4 
ْك  ُِ تََََُ و َب َوو نَمََُ ِ َوو نَْعلَُك اْتَغيََْ ْك ِعنِلي َخَلآئُِن ّللاه َُ ُِ تَ مُِ وب نَمُو

ُع  بََِ ٌم إِْن نَ ب ي َملَََ ى إِنََِّ َ ِوي األَْعمَََ ِْ َي ََْ ِْ هَََ يب مََُ وَحى إِتَََ أ يََُ إِوب مَََ
ُ ونَ  َب  َواْتَبِقيُ  نََ الَ َ َ َف

 األنعام 50

ُِ إِتَى اتنُّوِ  بِإِْذِن  5 لَُمأ َ أٌب نَنَلْتَنأهُ إِتَْيَم تُِ ْخِ َج اتنبأَس ِمَن اتظُّ َِ اتَ  
ِليِل اْتَحِميلِ  ََ  يمإبراه 1 َ بِِّهْك إِتَى ِقَ اِط اْت
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6 
أ  َلْمَنأهُ ِمنََب أ وب َيْقِلُ  َعلَى َشْيء  َوَمن  ب َا ْملُو ا مب ُ َمَثالا َعْبلا َضَ َب ّللاه
 ِْ ِ بَََ ُل ّلِله ِْ َيْ َ ُووَن اْتَحمََْ ا َه ا َوَجْه ا َُ ِمْنُ  ِ  ها أ َ ُهَو ُينفِ ِ ْلماأ َحَ نا

لَُمونَ  َْ َثُ ُهْك وَ َي َْ  نَ
 النحل  75

يْ  7 ََ ْلَنأُهُك األْ َفلِينَ َ ََْ اُلوا بِِ   ََ ا َ َج  الصافات  98 لا

7   ِ أ تَِّ ُج ُ وَن َوَ ُجالا َ لَما َِ أء ُمَ َشأ ََ ُجالا  ِيِ  ُشَ  ُ َمَثالا  ب َضَ َب ّللاب
لَُمونَ  َْ َثُ ُهْك و َي َْ ِْ نَ ِ َب ِْ َيْ َ ِوَيأِن َمَثالا اْتَحْمُل ّلِلب  الزمر 29 َه

ُِ َعلَى 9 ى  ُهَو اتبِذي ُيَنلِّ ُِ إِتَََ لَُمأ َن اتظُّ َُك مِّ ُ  تُِيْخِ َج َنأ ُ  َبيِّ َعْبِلِه آَيأ
ِحيكٌ  ْك تََ ُؤوٌ   ب َُ َ بِ  الحديد  9 اتنُّوِ  َوإِنب ّللاب

10 
 ُِ أِ  َيْحمََِ ِِ اْتِحمَََ َمثَََ ََ أ  ْك َيْحِملُوهَََ كب تَََ ْوَ اَة ثََُ وا ات ََب لََُ ُِ اتبِذيَن ُحمِّ َمَث

ُِ اْتَقوْ  ا بِْئَس َمَث ْوَك نَْ َفأ ا ِلي اْتقَََ ُ و َيهََْ ِ َوّللاب ُِ ّللاب ُبوا بِآَيأ ذب ََ ِك اتبِذيَن 
أتِِمينَ   اتظب

 الجمعة 5

َم  11 ََِّ ى َ ب َََ َ ْغَنى  *  إِنب إِت ََْ آهُ ا  ى *  نَن  ب َََ أَن تََيْطغ َََ ال إِنب األن  َََ َ
َُ اتبِذي َيْنَهى ى  *  نََ نَْي ََ ْج  العلق 9-6 ات ُّ

12 
ُْ َيَلا نَبِي تَ  َب *  َ بب َََ ََ أ   ُ  َومَََ ُ  َمأتََُ ى َعنََْ أ نَْغنَََ بب  *  مَََ ب  َو َََ هَََ

ي  ََِ ِب  *    َة اْتَحطَََ َََ أت ُ  َحمب ََُ ب   *  َواْمَ نَ  َََ َُ تَه ا َذا أ ا َََ لَى ن َ َيقََْ
َ ل   ن مب ٌِ مِّ  ِجيِلَهأ َحْب

 اللهب 

 
 
 
 

 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )لإلشاري الحاصل بالمفردة المباشر(.3جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليـــــة سلالتسل

1 
ي  ََِ أ   ْ با وَن ضَََ َُ َ ِطي ََْ ِ وَ َي  ِِ ّللاه بِي َََ ي   ََِ ُ وْا   ِذيَن نُحقََِ ََب َ اء ات َََ تِْلفُق
يَمأُهْك وَ  ََِ ِ  ُُهك بِ  ََْ َ َ  ِ ََُّ ف ََ َن ات ب ََِ أء م َََ ُِ نَْغنِي ََِ ُبُهُك اْتَجأه األَْ ِف َيْح َََ

َ بِِ  َعلِيكٌ َيْ َْتُوَن اتنبأَس إِْتَحأ اأ َوَمأ ُ نفِ   قُوْا ِمْن َخْي   َ إِنب ّللاه
 البقرة 273

ُهْك نَُنأٌس   2 ْك إِنب َُ ن َمْ َي ِ أَن َجَواَب َمْوِمِ  إِوب نَن َمأتُوْا نَْخِ ُجوُهك مِّ ََ َوَمأ 
 االعراف 82 َيَ َطهبُ ونَ 

ْك َو َ  3 َُ َهأ تَ أئَِف ِْيِن نَنب ُ إِْحَل  اتطب ُك ّللاه َُ ُل َِ ِة َوإِْذ َي ََ ْو ُِ اتشب وَن نَنب َغْيَ  َذا َولُّ
أ ِِ ينَ  ََ لَِمأ ِِ  َوَيْقَطَع َلابَِ  اْت ََ َب بِ َب اتَح ن ُيِح

ُ نَ ْك َوُيِ يُل ّللاه َُ َُوُن تَ  االنفال 7 َ 

وْا نَْمَ   ِْ َعْوَن َوَمأ نَْمُ   ِْ َعْوَن بَِ ِشيل   4 َُ َب  هود 97 إِتَى  ِْ َعْوَن َوَملَئِِ  َ أ ب
ا تبَخأِ ُ ونَ  5 أ إِذا ْئُب َوَنْحُن ُعْقَبٌة إِنب لَُ  اتذِّ ََ  يوسف 14 َمأتُوْا تَئِْن نَ

6 
أ  أ َعلِْمنَََ ِ مَََ َّ ّلِله أ َن حَََ ْفِ ِ  مُلََْ َُنب إِْذ َ اَول ُّنب ُيوُ َ  َعن نب َِ َمأ َخْطُب َمأ

َحَ  اْتحَََ  ِليِل اآلَن َحقََْ ََ ُِ اْمَ نَةُ اْت ُ  َعلَْيِ  ِمن ُ وء  َمأتَ أْ َ اَول ََُّ َُّ نَنَََ

أِلمِينَ  ُ  تَِمَن اتقب ْفِ ِ  َوإِنب  َعن نب
 يوسف 51

ِْ نَنُ ْك َمْوٌك َ ْجَهلُونَ  7 ن ُلوِن اتنَِّ أء َب َِ َشْهَوةا مِّ َجأ ْك تََ ُْْ وَن ات ِّ َُ  النمل 55 نَئِنب

وط  مََِّ  8 َِ تََُ أَن َجَواَب َمْوِمِ  إِو نَن َمأتُوا نَْخِ ُجوا آ ََ ْك َ َمأ  ْك إِنبهََُ َُ ْ َي ِ ن مَََ
 النمل 56 نَُنأٌس َيَ َطهبُ ونَ 

أَن  9 ْوَن َوَهأمَََ أ إِنب  ِْ عَََ ا َوَحَلنََا ُلوها ْك عَََ وَن تَهََُ ْوَن تَِيَََُ ُِ  ِْ عَََ ُ  آ َ أْتَ َقطَََ
أُنوا َخأِطئِينَ  ََ  القصص  8 َوُجُنوَلُهَمأ 

ا إِنب األنَ أَن  10 لُوا تَُ  ِمْن ِعَبأِلِه ُجْلءا ََ بِينٌ َوَج فُوٌ  مُّ ََ  الزخرف 14 تَ
َُونَ  11 ن َمْبلِِ  َ ُهك بِِ  ُمْ َ ْمِ  أ مِّ َ أبا َِ ْك آَ ْيَنأُهْك 

 الزخرف 21 نَ

ْنَيأ  12 أِة اتََلُّ ي اْتَحيَََ يَشَ ُهْك  ََِ َِ نَُهْك َيْقِ ُموَن َ ْحَمَة َ بَِّم َنْحُن َمَ ْمَنأ َبْيَنُهك مب
ف   ََ َبَََْ ْو َضُهْك  َََ َْ َنأ َب َْ ْخِ يهاأ َوَ َ  أ  ََُ ضََا َْ ُهك َب ضََُ َْ َذ َب ُ  تَِي بخََِ أ َلَ جَََ

 الزخرف 32
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ونَ  َُ أ َيْجَم مب ُُ َ بَِّم َخْيٌ  مِّ  َوَ ْحَم
َة نَْهَو  13 ََ  النجم 53 َواْتُمْؤَ فِ
ُ ِعنَلهُ نَْجٌ  َعِظيكٌ  14 ْك  ِْ َنٌة َوّللاب َُ ْك َونَْووُل َُ َمأ نَْمَواتُ  التغابن 16-15 إِنب
ال إِنب  15 َلُمونَ ََ َْ أ َي مب  المعارج 39 أ َخلَْقَنأُهك مِّ

 
 

 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )لإلشاري الحاصل بالمفردة غير المباشر(.4جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليــــة التسلسل

َمُهونَ  1 َْ ُهْك  ِي ُطْغَيأنِِهْك َي ُ َيْ َ ْهِل ُء بِِهْك َوَيُملُّ  البقرة 15 ّللاه

ْك وَ  2 ا َومُْلَنأ تَهََُ لا وَ  بِِميَثأمِِهْك َومُْلَنأ تَُهُك اْلُخلُوْا اْتَبأَب ُ جب َنأ َ ْوَمُهُك اتطُّ َْ  َ َ
أ يَثأماأ َغلِيظا ُِ َونََخْذَنأ ِمْنُهك مِّ ْب ُلوْا  ِي ات ب َْ  النساء 154 وَ َ 

ى َوُهكْ  3 ُِ اْتقَُ   نَن َيْْ َِيُهْك َبُْْ َنأ ُضحا ُبونَ نََو نَِمَن نَْه ََ  االعراف 99  َيْل
َثَ ُهْك تََفأِ قِينَ  4 َْ ْن َعْهل  َوإِن َوَجْلَنأ نَ َثِ ِهك مِّ َْ  االعراف 102 َوَمأ َوَجْلَنأ ألَ

5   ٌَ ْن إِتَََ َُك مََب وبِ ى مُلََُ ْك َوَخَ َك َعلَََ َُ ْك َونَْبَقأَ  َُ ََ ُ َ ْم َخَذ ّللاه
ِْ نََ نَْيُ ْك إِْن نَ مُ
ك  َُ ِ َيْْ ِي ُِ ُثكب ُهْك َيْقِل ُونَ َغْيُ  ّللاه ُ  اآلَيأ ْيَ  ُنَق ِّ ََ  االنعام 46 بِِ  انُظْ  

6 
ٌة   ك َبيِّنَََ َُ أء ْل جَََ أ نَْهَل  ِمْنُهْك َ قَََ نب َُ َ أُب تَ َِ َِ َعلَْيَنأ اْت أ نُنِل نَْو َ قُوتُوْا تَْو نَنب

أ َب بِآيَََ ذب ن ََََ ُك ِممََب ْن نَْظلَََ ٌة َ مَََ ْك َوُهلا  َوَ ْحمَََ َُ بِّ ن  ب َلَ  مِّ ِ َوقَََ ُِ ّللاه
أُنوْا  أ ََََ َذاِب بِمَََ وَء اْتََََ أ  ََُ ْن آَيأ ِنَََ ِل ُوَن عَََ ِذيَن َيقََْ َنْجِلي اتََب أ  َََ َعْنهَََ

 َيْقِل ُونَ 
 االنعام 157

7 
 ِِ ْن آ ََِّ َُك م أ ْك إِْذ نَنجَََ َُ ْي َََ ِ َعل َة ّللاه مَََ َْ ُ وْا نِ ِ  اْذَََُ ى تَِقْومََِ َِ ُمو َََ أ َََ َوإِْذ م

ْك ُ و َُ ْك  ِْ َعْوَن َيُ وُموَن َُ ْك َوَيْ َ ْحُيوَن نَِ أء َُ َذاِب َوُيَذبُِّحوَن نَْبَنأء ََ َء اْت
ْك َعِظيكٌ  َُ بِّ ن  ب َُك َبالء مِّ  َو ِي َذتِ

 ابراهيم 6

ا َونََحلُّوْا َمْوَمُهْك َلاَ  اْتَبَوا ِ  8 ْف ا َُ  ِ َمَة ّللاه َْ تُوْا نِ  ابراهيم 28 نَتَْك َ َ  إِتَى اتبِذيَن َبلب

ى َوإَِذا َم ب  9 ْك إِتَََ َُ أ أ َنجََب أهُ َ لَمب ِب َمن َ ْلُعوَن إِوب إِيب ُك اْتضُّ ُّ  ِي اْتَبْحِ  َض َُ

ا فُو ا ََ أَن اإلِْنَ أُن  ََ  االسراء 67 اْتَب ِّ نَْعَ ْضُ ْك َو

ن  10 أء َوتََََِ ْن نَْوتِيَََ َم مََِ ِخَذ ِمن ُلونََِ أَن َينَبِغي تََنأ نَن نب ب ََ َمأتُوا ُ ْبَحأَنَم َمأ 
امب  أ ُبو ا أُنوا َمْوما ََ َ  َو َْ َ ُهْك َوآَبأءُهْك َح بى َنُ وا اتذِّ َْ  الفرقان  18  ب

11 
 ُِ َم ََ يُِّب َواْت لُِك اتطب ََ ُل اْت ََ أ إِتَْيِ  َيْق َا ةُ َجِمي لب َِ َة َ لِلبِ  اْت لب َِ أَن ُيِ يُل اْت ََ َمن 

يَِّئأ َُُ وَن ات ب ُ  َواتبِذيَن َيْم َُ أتُِح َيْ َ  ُ  نُْوتَئَِم اتقب َْ ُِ تَُهْك َعَذاٌب َشِليٌل َوَم
 ُهَو َيُبو ُ 

 فاطر 10

ا  12 أُهْك  ََِ ها أ َ َلْمنَََ الَة َونَنَفقُوا ِممََب ِ َونََمأُموا اتقب َ أَب ّللاب َِ إِنب اتبِذيَن َيْ لُوَن 
 فاطر 29 َوَعالنَِيةا َيْ ُجوَن  َِجأَ ةا تبن َ ُبو َ 

َم َوتََقْل نُوِحَي إِتَيْ  13 َبَطنب َعَملََُ َُ تََيحََْ َْ  َ ئِْن نَشََْ َم تَََ ْن َمْبلََِ َم َوإِتَى اتبِذيَن مََِ
َُوَننب ِمَن اْتَخأِ ِ ينَ   الزمر 65 َوتََ 

ا َوُليَِّن َذتَِم  14 ُِ َواْتُمْؤِمُنوَن إِتَى نَْهلِيِهْك نََبلا ُ و ِْ َظَننُ ْك نَن تبن َينَقلَِب ات ب َب
ْك َوَظَننُ ْك  َُ ا ِي مُلُوبِ أ ُبو ا نُ ْك َمْوما َُ ْوِء َو  الفتح 12 َظنب ات ب

ْلِهُنونَ  15  الواقعة  81 نََ بَِهَذا اْتَحِليِ  نَنُ ك مُّ
َ ْيِن َينَقلِْب إِتَْيَم اْتَبَقُ  َخأِ ْا َوُهَو َحِ ي ٌ  16 ََ ب  الملك 4 ُثكب اْ ِجِع اْتَبَقَ  
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 قل((.( خاص بنماذج الجملة التأويلية )متلقي )1جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليــــة التسلسل

ا َ لَن  1 ِ َعْهلا َخْذُ ْك ِعنَل ّللاه ِْ نَ ب ُلوَلةا مُ َْ أمأا مب أُ  إِوب نَيب َنأ اتنب َوَمأتُوْا تَن َ َم ب
لَُمونَ  َْ ِ َمأ وَ َ  ُ َعْهَلهُ نَْك َ قُوتُوَن َعلَى ّللاه  البقرة 80 ُيْخلَِ  ّللاه

2 
أ َوإَِذا مِ  َََ َِ َعلَْين ََِل آ نُن َََ ْؤِمُن بِم ََُ أتُوْا ن َََ ُ م َِ ّللاه َََل أ نَن َََ وْا بِم ََُ ْك آِمن ََُ َِ تَه ََ ي

وَن  َك َ ْقُ لََُ ِْ َ لََِ ْك مََُ هََُ ََ أ َم مأا تِّمَََ لِّ َُّ ُمقَََ فُ وَن بَِمأ َوَ اءهُ َوُهَو اْتَح َْ َوَي
ْؤِمنِينَ  نُ ك مُّ َُ ُِ إِن  ِ ِمن َمْب  نَنبَِيأء ّللاه

 البقرة 91

3 
ذْ  ة  َوإِْذ نَخَََ وب ََُ َُك بِق أ َََ أ آَ ْين ُذوْا مَََ وَ  خََُ ُك اتطََُّ َُ ْوَم أ  َََ َََ ن َْ ْك َوَ َ  َُ أَم َََ َنأ ِميث

ِ ِهْك  فََْ َُ َِ بِ جََْ َِ َنأ َوَعَقْيَنأ َونُْشِ ُبوْا  ِي مُلُوبِِهُك اْت َْ وْا َمأتُوْا َ ِم َُ َواْ َم
ْؤِمنِينَ  نُ ْك مُّ َُ ْك إِن  َُ ْك بِِ  إِيَمأُن َُ ِْ بِْئَ َمأ َيُْْمُ   مُ

 بقرةال 93

4  ِْ ُهْك مُ أَن ُهولاا نَْو َنَقأَ    ِْلَم نََمأنِيُّ ََ َة إِوب َمن  َِ اْتَجنب َوَمأتُوْا تَن َيْلُخ
نُ ْك َقأِلمِينَ  َُ ْك إِن  َُ  البقرة 111 َهأُ وْا ُبْ َهأَن

5 
ِذيَن نُ  ِ تِّلََب ِن َومََُ ََ َب ِن ا ََب ِ َومَََ َي ّلِله ُُ َوْجهََِ ِْ نَْ لَْم وَم َ قُ وْا َ إْن َحآجُّ ْو ََُ

أ  ْوْا َ إِنبمَََ إِن َ َوتََب َلوْا وب ِل اْه َََ لَُموْا َ قَََ إِْن نَ ََْ يِّيَن نَنَْ لَْمُ ْك  َََ َ أَب َواألُمِّ َِ اْت
َبألِ  َِ ُ َبِقيٌ  بِأْت  َعلَْيَم اْتَبالَُغ َوّللاه

 آل عمران  20

َك إِ  6 َِ إِوب َمأ َح ب  تَِّبنِي إِْ َ ائِي
أَن ِحَالها ََ أِك  ََ ُِّ اتطب َُ  ِ ُِ َعلَى َنْف ََِ ْ َ ائِي

نُ ْك َقأِلمِينَ  َُ ْوَ اِة َ أْ لُوَهأ إِن  ِْ َ ُْْ وْا بِأت ب ْوَ اةُ مُ َِ ات ب ن ُ َنلب
ِِ نَ  آل عمران  93 ِمن َمْب

ْن  7 َو مََِ ِْ هََُ ََذا مََُ ى هَََ ْثلَْيَهأ مُْلُ ْك نَنََب ِقيَبٌة َمْل نََقْبُ ك مِّ َُك مُّ أ نََقأَبْ  نََوتَمب
ِِّ َشْيء  َمِلي ٌ ِعنِل نَْنفُ  َُ َ َعلَى  ْك إِنب ّللاه َُ  آل عمران  165 ِ 

8 
َُك  ُب ذِّ َك ُيََََ ِْ َ لََِ أُؤهُ مََُ ِ َونَِحبََب أء ّللاه ُن نَْبنَََ أَ   َنحََْ ُِ اْتَيُهوُل َواتنبقَََ َوَمأتَ
أء  ن َيشَََ ُب مَََ ذِّ أء َوُيََََ ََ َيْغفُِ  تَِمن َيشَََ ْن َخلَ مب ِْ نَنُ ك َبَشٌ  مِّ ك َب َُ بُِذُنوبِ

ُِ َواألَْ ِف َوَمأ َبْيَنُهَمأ َوإِتَْيِ  اْتَمِقي ُ وَ  َمأَوا ِ ُمْلُم ات ب  ّلِله
 المائدة 18

9 
 َِ ْوَ اَة َواإلِنِجيََ وْا ات ََب َى ُ قِيمََُ ْيء  َح ََب َ أِب تَْ ُ ْك َعلَى شَََ َِ َِ اْت ِْ َيأ نَْه مُ

نْ  ا مََِّ ثِيََ ا ََ ْك َوتََيِليَلنب  َُ بِّ ن  ب َُك مِّ َِ إِتَْي ن َوَمأ نُنِل َم مََِ َِ إِتَيََْ أ نُنََِل ُهك مََب
أ ِِ ينَ  ََ ا َ الَ َ َْْس َعلَى اْتَقْوِك اْت ْف ا َُ أ َو بَِّم ُطْغَيأنا   ب

 المائدة 68

10 
ُك َووَ  َو ُيْطَََِ ُِ َواألَْ ِف َوهََُ َمأَوا أِطِ  ات ََب ِخُذ َوتِيهاأ  َََ ِ نَ ب ِْ نََغْيَ  ّللاه مُ

ونَ  ََُ ُُ نَْن نََ  ْ ََِ َي نُم ََِّ ِْ إِن ََُ ُك م َََ َن ُيْطَ ََِ وَننب م ََُ لََك َووَ َ َ ََْ ْن نَ  َََ َِ م  نَوب
ينَ  ََ  اْتُمْشِ 

 االنعام 14

11 
َذا  ْك َونُوِحَي إِتَيب هَََ َُ ِ َشِهيٌل بِْينِي َوَبْيَن ِِ ّللاه َبُ  َشَهألةا مُ َْ ِْ نَيُّ َشْيء  نَ مُ

 ِ َع ّللاه ْك تََ ْشَهُلوَن نَنب مَََ َُ َُك بِِ  َوَمن َبلََغ نَئِنب َ   اْتقُْ آُن ألُنِذَ  ةا نُخََْ  آتِهَََ
َُونَ  أ ُ ْشِ  مب نِي َبِ يٌء مِّ َمأ ُهَو إِتٌََ  َواِحٌل َوإِنب ِْ إِنب  مُِ وب نَْشَهُل مُ

 االنعام 19

12  ُ ْك َوّللاه َُ ِجلُوَن بِِ  تَقُِضَي األَْمُ  َبْينِي َوَبْيَن َْ مُِ تبْو نَنب ِعنِلي َمأ َ ْ َ 
أتِِمينَ  ْعلَُك بِأتظب

 نعاماال 58 نَ

13   ِ ي َِ َُك بَِو ُُ َعلَْي َُّ مُِ تبْ  َب بِِ  َمْوُمَم َوُهَو اْتَح ذب ََ  االنعام 66 َو

14 
س  إِوب  ُِّ َنفََْ ِ ُب َََُ َْ ِِّ َشْيء  َووَ َ  َُ ِ نَْبِغي َ بهاأ َوُهَو َ بُّ  ِْ نََغْيَ  ّللاه مُ

ى َ بِّ  َُك َعلَْيَهأ َووَ َ ِلُ  َواِلَ ةٌ ِوْلَ  نُْخَ   ُثكب إِتَََ ُئ ْك َ ُيَنبََِّ َُ َُ ْ ِج ك مََب َََُ
نُ ْك  ِيِ  َ ْخَ لِفُونَ  َُ  بَِمأ 

 االنعام 164

ْل  15 وُلوْا َ قَََ لََ  َوإِْن َيَََُ ْل  َََ أ مَََ َفُ وْا إِن َينَ ُهوْا ُيَغَفْ  تَُهك مََب ََ مُِ تِلبِذيَن 
تِينِ  ُة األَوب ُْ ُ نب  االنفال 38 َمَض

وتُنب  16 ََُ َْْتَ ُهْك تََيق ئِن  َََ َََ ِ  َوت ََِ ِ َوآَيأ  أّلله ََِ ِْ نَب ََُ ُب م وُف َوَنْلََََ أ َنخََُ ََب ن َُ أ   إِنبمَََ
نُ ْك َ ْ َ ْهِلُؤونَ  َُ  التوبة 65 َوَ ُ وتِِ  

17 
َُؤوء  وَن هَََ ُهْك َوَيقُوتََُ َُ نَف ُهْك َووَ يَََ ِ َمأ وَ َيضََُ ُّ ُبُلوَن ِمن ُلوِن ّللاه َْ َوَي

 َ ِْ نَُ َنبُِّئوَن ّللاه ِ مُ أُؤَنأ ِعنَل ّللاه ََ ي ُشَف ُِ َووَ  ََِ َمأَوا ي ات ََب ُك  ََِ لَََ َْ  بَِمأ وَ َي
َُونَ  أ ُيْشِ  أتَى َعمب ََ  األَْ ِف ُ ْبَحأَنُ  َوَ 

 يونس 18

ُلوَن  18 بََُ َْ ِذيَن َ  ن ِلينِي َ الَ نَْعُبُل اتََب نُ ْك  ِي َشمٍّ مِّ َُ َهأ اتنبأُس إِن  ِْ َيأ نَيُّ مُ
َ اتََب  ُل ّللاه ْن نَْعبََُ َِ ِ َوتََ َن ِمن ُلوِن ّللاه وَن مََِ ُُ نَْن نََََُ  ْ ْك َونُمََِ َُ أ ِذي َيَ َو ََب

 يونس 104
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 اْتُمْؤِمنِينَ 

19 
 ِْ أء مََُ ََ  َ ِ شََُ وْا ّلِله لََُ ََ ُْ َوَج َب َََ ََ أ  س  بِمَََ ِِّ َنفََْ ى َََُ آئٌِك َعلَََ نََ َمْن ُهَو مَََ

وْ  َن اْتقَََ ك بَِظأِه   مََِّ
لَُك  ِي األَْ ِف نَ َْ وُهْك نَْك ُ َنبُِّئوَنُ  بَِمأ وَ َي ِْ َ مُّ ِِ بَََ

ُ َ َمأ تَُ   ِِ ّللاه ِِ َوَمن ُيْضلِ بِي وْا َعِن ات ب ُ ُهْك َوُقلُّ َْ َفُ وْا َم ََ ُليَِّن تِلبِذيَن 
 ِمْن َهأل  

 الرعد  33

أ  20 مَََ ََ أ  بِّ اْ َحْمُهمَََ ِ  ب ِة َومََُ ْحمَََ َن ات ب ِِّ مََِ أَح اتََذُّ أ َجنَََ ْف تَُهمَََ َواْخفََِ
ا َيأنِي َقِغي ا  َ بب

 االسراء 24

ا مُِ 21  االسراء 50 َُوُنوْا ِحَجأَ ةا نَْو َحِليلا

22 
أ  ُبُهْك َ ْجمََا لََْ ََ ْلُبُهْك َوَيقُوتُوَن َخْمَ ٌة َ أِلُ ُهْك  ََ ُهْك  َُ ابِ َ َيقُوتُوَن َثالَثٌة  ب
أ  لب ِِهك مََب ُك بَََِِ ي نَْعلَََ بََِّ ِ  ب ُبُهْك مََُ لََْ ََ أِمُنُهْك  ٌة َوثَََ ََ ْب وَن  َََ بِأْتَغْيِب َوَيقُوتََُ

لَُمهُ  َْ يِهك َي ََِ  ُِ َ ْف ا َوو َ  ََْ أِه ا َ اء ظَََ يِهْك إِو مََِ أِ   ََِ ال ُ مَََ َََ  ٌِ ْك إِو َملِي
ا ْنُهْك نََحلا  مِّ

 الكهف 32

23   ُ َْ َي َوِذ َِ ُ  َمن مب َْ ْك َهَذا ِذ َُ ِْ َهأُ وا ُبْ َهأَن َخُذوا ِمن ُلونِِ  آتَِهةا مُ نَِك ا ب
لَُموَن اتْ  َْ َثُ ُهْك و َي َْ ِْ نَ ِ ُضونَ َمن َمْبلِي َب َْ َب َ ُهك مُّ  َح

 االنبياء 24

أ  24 ََب ٌ  نَم ََْ ُ َخي َطَفى آّللب ِذيَن اقََْ ََب أِلِه ات َََ ى ِعب َََ الٌك َعل َََ ِ َو  ُل ّلِلب ََْ ِِ اْتَحم ََُ م
َُونَ   ُيْشِ 

 النمل 59

أ ُِ ونَ  25 ََ َهأ اْت ِْ َيأ نَيُّ  الكافرون  1 مُ
ُ نََحلٌ  26 ِْ ُهَو ّللاب  االخالص 1 مُ
ُعوُذ بِ  27

ِْ نَ َِ مُ  الفلق 1 َ بِّ اْتَفلَ
ُعوُذ بَِ بِّ اتنبأسِ  28

ِْ نَ  الناس 1 مُ
 
 

 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )متلقي )سياقات عامة((.2جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليــــة التسلسل

1 
ِْ إِ  َ ُهْك مََُ َع ِملََب بََِ ى َ  ب أَ   َح ََب وُل َووَ اتنبقَََ نب َوتَن َ ْ َضى َعنَََم اْتَيهََُ

ِك  لََْ َِ َل اتبِذي َجأءَم ِمَن اْت َْ َُ نَْهَواءُهك َب َْ َب ِ ُهَو اْتُهَل  َوتَئِِن ا ب ُهَل  ّللاه
ِ ِمن َوتِيٍّ َووَ َنِقي     َمأ تََم ِمَن ّللاه

 البقرة 120

2 
أ َم َومَََ وْا مِْبلَ َََ أ َ بَََُِ ة  مََب ِِّ آيَََ َ أَب بَََُِ َِ َُ اتبِذيَن نُْوُ وْا اْت َُ  َوتَئِْن نََ ْي نَنََ

ن  َُ نَْهَواءُهك مََِّ َْ َب ف  َوتَئِِن ا ب َْ ُضُهك بَِ أبِع  مِْبلََة َب َْ بَِ أبِع  مِْبلََ ُهْك َوَمأ َب
أتِِمينَ  ْلِك إِنبَم إَِذاا تبِمَن اتظب َِ ِل َمأ َجأءَم ِمَن اْت َْ  َب

 البقرة 145

3 
َُ تِل َُ مُلََ ُ َيأ ِعيَ ى اْبَن َمْ َيَك نَنَنََ َِ ّللاه َي َوإِْذ َمأ ُذونِي َونُمََِّ أِس ا بخََِ نََب

ي  ْيَس تََِ أ تَََ َِ مَََ َُوُن تِي نَْن نَمُو َِ ُ ْبَحأَنَم َمأ َي ِ َمأ إِتَََهْيِن ِمن ُلوِن ّللاه
ي  أ  ََِ ُك مَََ ي َووَ نَْعلَََ ي َنْف ََِ أ  ََِ ُك مَََ لَََ َْ ُُ مُْلُ ُ  َ َقْل َعلِْمَ ُ  َ  ن َُ ٍَّ إِن  بَِح

َُ َعالبُك اْتُغُيوبِ   َنْفِ َم إِنبَم نَن
 المائدة 116

4 
ُك َووَ  َو ُيْطَََِ ُِ َواألَْ ِف َوهََُ َمأَوا أِطِ  ات ََب ِخُذ َوتِيهاأ  َََ ِ نَ ب ِْ نََغْيَ  ّللاه مُ
َن  ََِ وَننب م ََُ لََك َووَ َ َ ََْ ْن نَ  َََ َِ م وَن نَوب ََُ ُُ نَْن نََ  ْ ََِ َي نُم ََِّ ِْ إِن ََُ ُك م َََ ُيْطَ

ينَ  ََ  اْتُمْشِ 
 االنعام 14

5 
ِ نَْبِغي ِْ نََغْيَ  ّللاه س  إِوب  مُ ُِّ َنفََْ ِ ُب َََُ َْ ِِّ َشْيء  َووَ َ  َُ َ بهاأ َوُهَو َ بُّ 

َُك  ُئ ْك َ ُيَنبََِّ َُ َُ ْ ِج ك مََب ى َ بَََُِّ َعلَْيَهأ َووَ َ ِلُ  َواِلَ ةٌ ِوْلَ  نُْخَ   ُثكب إِتَََ
نُ ْك  ِيِ  َ ْخَ لِفُونَ  َُ  بَِمأ 

 االنعام 164

6  َُ ن َينُظُ  إِتَْيَم نََ َْن أُنوْا وَ ُيْبِقُ ونَ  َوِمنُهك مب ََ ْمَي َوتَْو  َُ  يونس 43 َ ْهِلي اْت

ن  7 أَب مََِ َََ َِ ِِ اتبِذيَن َيْقَ ُؤوَن اْت أ نَنَلْتَنأ إِتَْيَم َ أْ َْ مب َُ  ِي َشمٍّ مِّ ن َُ َ إِن 
َُوَننب ِمَن اْتُمْمَ ِ ينَ  بَِّم َ الَ َ  َُّ ِمن  ب  يونس 94 َمْبلَِم تََقْل َجأءَم اْتَح
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ينَ َونَ  8 َِ َُوَننب ِمَن اْتُمْشِ  يِن َحنِيفاأ َووَ َ   يونس 105 ْن نَمِْك َوْجَهَم تِللِّ

9 
أُب  َََ َِ   ِ ن َمْبلََِ ُ  َومََِ نََْ أِهٌل مِّ وهُ شَََ ِ  َوَيْ لََُ بََِّ ن  ب أَن َعلَى َبيَِّنة  مََِّ ََ نََ َمن 

فُْ  بِ ِ  َْ أ َوَ ْحَمةا نُْوتََئَِم ُيْؤِمُنوَن بِِ  َوَمن َي  ِمَن األَْحَلاِب ُموَ ى إََمأما
  َ ثَََ َْ نب نَ َِ َ بَِّم َوتَََ َُّ ِمن  ب ُ  اْتَح ْنُ  إِنب أُ  َمْوِعُلهُ َ الَ َ ُم  ِي ِمْ َية  مِّ َ أتنب

 اتنبأِس وَ ُيْؤِمُنونَ 
 هود 17

نَ  10 أءَم مََِ َل َمأ جَََ َْ َُ نَْهَواءُهك َب َْ َب أ َعَ بِيهاأ َوتَئِِن ا ب ما َْ َذتَِم نَنَلْتَنأهُ ُح ََ  َو
  َ ِ ِمن َوتِيٍّ َووَ َوا ْلِك َمأ تََم ِمَن ّللاه َِ  الرعد  37 اْت

ْخُذووا  11 أ مب َل َمْذُموما َُ أ آَخَ  َ َ ْق ِ إِتََها ِ َمَع ّللاه ََ  االسراء 22 وب َ ْج

12   َ أ آخَََ ِ إِتَهََا َع ّللاه ِْ مَََ َمِة َووَ َ ْجََََ َْ أ نَْوَحى إِتَْيَم َ بَُّم ِمَن اْتِح َذتَِم ِممب
ا َ  ْلُحو ا أ مب َك َملُوما  االسراء 39 ُ ْلَقى  ِي َجَهنب

أ  13 َ  إِو نَنَََ ُ  و إِتَََ ِ  نَنََب وِحي إِتَيََْ ِ  إِو نََُ و َوَمأ نَْ َ ْلَنأ ِمن َمْبلَِم ِمن  ب ََُ
 االنبياء 25 َ أْعُبُلونِ 

ي 14 َِ َُوُن َعلَْيِ  َو  َ َُ َخَذ إِتََهُ  َهَواهُ نََ َْن َُ َمِن ا ب  الفرقان  43 الا نََ نَْي

أ  15 أَن َعلِيما ََ  َ أ ِِ يَن َواْتُمَنأ ِقِيَن إِنب ّللاب ََ َ َوو ُ ِطِع اْت َِ ّللاب بِيُّ ا ب َهأ اتنب َيأ نَيُّ
أ يما َِ  االحزاب 1 َح

16  ِ َفى بِأّللب ََ ِ َو ِْ َعلَى ّللاب َب َذاُهْك َوَ َو
أ ِِ يَن َواْتُمَنأ ِقِيَن َوَلْع نَ ََ  َوو ُ ِطِع اْت

يالا  َِ  االحزاب 48 َو

ونَ  17 َُ  يس 22 َوَمأ تِي وَ نَْعُبُل اتبِذي َ َطَ نِي َوإِتَْيِ  ُ ْ َج

َم  18 َبَطنب َعَملََُ َُ تََيحََْ َْ  َ َوتََقْل نُوِحَي إِتَْيَم َوإِتَى اتبِذيَن ِمْن َمْبلَِم تَئِْن نَشََْ
َُوَننب ِمَن اْتَخأِ ِ ينَ   الزمر 65 َوتََ 

19  ِْ ْحَمِن آتَِهةا  َواْ َْ ْلَنأ ِمن ُلوِن ات ب ََ ُ لَِنأ نََج َمْن نَْ َ ْلَنأ ِمن َمْبلَِم ِمن  ُّ
َبُلونَ  َْ  الزخرف 45 ُي

20 
   ِ َِ ْم ى  َََ ُ َعلَى ِعْلك  َوَخَ َك َعلَََ

َخَذ إِتََهُ  َهَواهُ َونََضلبُ  ّللاب َُ َمِن ا ب نََ َ نَْي
أ ِ ِه ِغشَََ ى َبقَََ َِ َعلَََ ِ  َوَجََََ ال َوَمْلبََِ ِ نَ َََ ِل ّللاب ن َبَََْ ن َيْهِليََِ  مََِ َوةا َ مَََ

ُ ونَ  َب  َ َذ
 الجاثية 23

21 
ٌة  مَََ ََ ْح وَ ةٌ مُّ ََُ  ُْ إَِذا نُنِلتَََ وَ ةٌ  َََ ََُ  ُْ تَََ ْوو ُنلِّ ُِ اتبِذيَن آَمُنوا تَََ َوَيقُو

َ ٌف َينُظُ وَن إِتَْيَم نَ  َُ اتبِذيَن  ِي مُلُوبِِهك مب ُِ َ نَْي َ   ِيَهأ اْتقَِ أ َِ َظَ  َوُذ
ُِ َ َْْوتَى تَُهكْ   اْتَمْغِشيِّ َعلَْيِ  ِمَن اْتَمْو

 محمد 20

ِهين   22 ِب َحال   مب َُ  القلم  10 َوو ُ ِطْع 
23  ُْ ُْ  *  بَِْيِّ َذنب  مُ ِلَ  التكوير 9-8 َوإَِذا اْتَمْوُؤوَلةُ ُ ئِلَ

يِن *  َ َذتَِم اتبِذي  يَ  24 ُب بِأتلِّ
ذِّ ََ َُ اتبِذي ُي فُّ نََ نَْي ُلعُّ اْتَي ِيَك  *  َوو َيحََُ

ينِ  َِ أِك اْتِمْ  ََ  الماعون  3 َعلَى َط
 
 
 

 ( خاص بنماذج الجملة التأويلية )متلقي )سياقات قصصية((.3جدول )
 اسم السورة رقم اآلية  اآليــــة التسلسل

1 
َِ تَِبنِيِ  مَ  ُُ إِْذ َمأ قُوَب اْتَمْو َْ نُ ْك ُشَهَلاء إِْذ َحَضَ  َي َُ ن نَْك  ُبُلوَن مََِ َْ أ َ 

أ  َها ََ إِتَََ َِ َوإِْ َح ُبُل إِتَََهَم َوإِتَََ  آَبأئَِم إِْبَ اِهيَك َوإِْ َمأِعي َْ ِلي َمأتُوْا َن َْ َب
ا َوَنْحُن تَُ  ُمْ لُِمونَ   َواِحلا

 البقرة 133

ُ  َوغَ  2 ُلوَلا َْ أ مب أما أُ  إِوب نَيب َنأ اتنب ُهْك َمأتُوْا تَن َ َم ب ُهْك  ِي ِلينِِهك َذتَِم بَِْنب  ب
أُنوْا َيْفَ ُ ونَ  ََ أ   آل عمران  24 مب
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3  ُِ أ َب بِآيَََ
ذِّ َ لُّ َووَ ُنََََ أ نََُ أ تَْيَ نَََ أِ  َ َقأتُوْا يَََ َوتَْو َ َ َ  إِْذ ُومِفُوْا َعلَى اتنب

َُوَن ِمَن اْتُمْؤِمنِينَ   االنعام 27 َ بَِّنأ َوَن

ا َ أنظُ  4 َط ا أَن َعأمَِبُة اْتُمْجِ ِمينَ َونَْمَطْ َنأ َعلَْيِهك مب ََ ْيَ   ََ  االعراف 84 ْ  

ِذيَن  5 َب اتََب ذب َذتَِم ََََ أ َيْْ ِِهْك َ ِْْويلُُ  ََََ ْلِمِ  َوتَمب َِ ُبوْا بَِمأ تَْك ُيِحيُطوْا بِ ذب ََ  ِْ َب
أتِِمينَ  أَن َعأمَِبُة اتظب ََ ْيَ   ََ  يونس 39 ِمن َمْبلِِهْك َ أنُظْ  

ُبوهُ َ َنجب  6 ذب ََ ْلَنأُهْك َخالَئَِ  َونَْغَ ْمَنأ اتبِذيَن َ  ََ ُ   ِي اْتفُْلِم َوَج ََ ْيَنأهُ َوَمن مب
أَن َعأمَِبُة اْتُمنَذِ ينَ  ََ ْيَ   ََ ُبوْا بِآَيأ َِنأ َ أنُظْ   ذب  يونس 73 ََ

وْا نَ  7 َُ تََلْيِهْك إِْذ نَْجَمَََُ ن َُ َ ُهْك َذتَِم ِمْن نَنَبأء اْتَغْيِب ُنوِحيِ  إِتَْيَم َوَمأ  مََْ
َُُ ونَ   يوسف 102 َوُهْك َيْم

8  ُْ َ أِب َمْ َيَك إِِذ انَ َبَذ َِ ْ   ِي اْت َُ أ َشْ مِيهاأ َواْذ أنا ََ  مريم 16 ِمْن نَْهلَِهأ َم
بِيهاأ 9 يقاأ نب أَن ِقلِّ ََ   ُ َ أِب إِْبَ اِهيَك إِنب َِ ْ    ِي اْت َُ  مريم 41 َواْذ
َ أِب ُموَ ى إِنب  10 َِ ْ   ِي اْت َُ بِيهاأَواْذ أَن َ ُ ووا نب ََ أ َو أَن ُمْخلَقا ََ  مريم 51 ُ  
َ أِب إِْلِ يسَ  11 َِ ْ   ِي اْت َُ بِيهاأ َواْذ يقاأ نب أَن ِقلِّ ََ   ُ  مريم 56 إِنب
ِْ نََ أَم َحِليُ  ُموَ ى 12  طه 9 َوَه
أنَ  َ ََْخْذَنأهُ َوُجُنوَلهُ َ َنَبْذَنأُهْك  ِي 13 ََ ْيَ   ََ أتِِمينَ  اْتَيكِّ َ أنُظْ    القصص  40 َعأمَِبُة اتظب

14  َُ نََ َُ َُ بَِجأنِِب اْتَغْ بِيِّ إِْذ َمَضْيَنأ إِتَى ُموَ ى األْمَ  َوَمأ  ن َُ َن  َوَمأ  مََِ
أِهِلينَ   القصص  44 اتشب

ابٌ  15 ُ  نَوب ْ  َعْبَلَنأ َلاُووَل َذا األْيِل إِنب َُ  ص 17 اْقبِْ  َعلَى َمأ َيقُوتُوَن َواْذ

ْيَطأنُ َواْذَََُ  16 نَِي اتشََب ي َم ََب ََِّ ُ  نَن ََب أَل  َ ب َََ وَب إِْذ ن ََُّ َلَنأ نَي ََْ ب   ْ  َعب بُِنقََْ
 ص 41 َوَعَذاب  

قُوبَ  17 َْ ََ َوَي ْ  ِعَبأَلَنأ إْبَ اِهيَك َوإِْ َح َُ  ص 45 نُْوتِي األْيِلي َواألْبَقأ ِ  َواْذ
18  ْ َُ ٌِّ مِّ  َواْذ َُ ِِ َو ْف َِ َِ َواْتَيَ َع َوَذا اْت  ص 48 ْن األْخَيأ ِ إِْ َمأِعي
ْي َ  19 ََ بِينَ  َ أنَ َقْمَنأ ِمْنُهْك َ أنُظْ   ذِّ ََ أَن َعأمَِبُة اْتُم  الزخرف 25 ََ
َ ِمينَ  20 َْ ِْ نََ أَم َحِليُ  َضْيِ  إِْبَ اِهيَك اْتُم  الذاريات 24 َه

ْيِهكْ  21 َ َهأ َعلَََ أ َ  َََ َ  َ خب وما أك  ُح ََُ َة نَيََب ِ  َوَثَمأنِيَََ أ ْبَع تَيَََ أ  َََ ْوَك  ِيهَََ   اْتقَََ
ِ  َخأِوَية   َقْ َعى ُهْك نَْعَجأُل َنْخ َْنب ن َبأمَِية   *  ََ ِْ َ َ   تَُهك مِّ  الحاقة  8-7 َ َه

ِْ نَ أَم َحِليُ  ُموَ ى 22  النازعات 15 َه
ِْ نََ أَم َحِليُ  اْتُجُنولِ  23  البروج 17 َه
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