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با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن ، امید است که این 

.هدیه ناقابل بتواند در راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد

اگر در اجرای پاورها با  بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را  از  

به باال 2013یا 2010وبالگ دریافت و نصب منایید در ضمن از آفیس 

استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم

.افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید 

.گیتی نورد.با تشکر 
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

ْن َخْشَيةِ  ًعا مِّ َتَصدِّ 21آیه : سوره حرش.اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ

(21)ديدى  پاشيده مىاز هم [ و]را از بيم خدا فروتن [ كوه]فرستاديم يقينا آن اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

تالوت

بزرگ منائی

ترکیبات

انس با قرآن

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

لَُه َما ِفی ﴾٣﴿ُه الَْعِزیُز الَْحِکیُم کََذلَِک یُوِحی إِلَْیَک َوإََِل الَِّذیَن ِمْن َقْبلَِک اللَّ ﴾٢﴿عسق ﴾١﴿حم 

اَمَواِت َوَما ِفی األْرِض َوُهَو الَْعلِیُّ الَْعِظیُم  اَمَواُت یََتَفطَّْرَن ِمْن فَ ﴾٤﴿السَّ ْوِقِهنَّ َوالَْمالئِکَُة تَکَاُد السَّ

َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ﴾٥﴿إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحیُم یَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َویَْسَتْغِفُروَن لَِمْن ِفی األْرِض أاَل

ِبیًّا لُِتْنِذَر َوکََذلَِک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُقرْآنًا َعرَ ﴾٦﴿ِکیٍل ِمْن ُدونِِه أَولَِیاَء اللَُّه َحِفیٌظ َعلَْیِهْم َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم ِبَو 

ِعیِر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر یَْوَم الَْجْمعِ ال َریَْب ِفیِه َفرِ  َولَْو َشاَء ﴾٧﴿یٌق ِفی الَْجنَِّة َوَفِریٌق ِفی السَّ

ًة َواِحَدًة َولَِکْن یُْدِخُل َمْن یََشاُء ِفی َرحْ  ﴾٨﴿ِصیٍر  نَ َمِتِه َوالظَّالُِموَن َما لَُهْم ِمْن َولِیٍّ َوالاللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّ

َوَما ﴾٩﴿الَْمْوََت َوُهَو َعََل کُلِّ َشْیٍء َقِدیٌر أَِم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِیاَء َفاللَُّه ُهَو الَْولِیُّ َوُهَو یُْحِیی

﴾١٠﴿بِّی َعلَْیِه تَوَکَّلُْت َوإِلَْیِه أُنِیُب اْخَتلَْفُتْم ِفیِه ِمْن َشْیٍء َفُحکُْمُه إََِل اللَِّه َذلِکُُم اللَُّه رَ 

کلامت جدید

ترجمه

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

اَمَواِت َوَما ﴾٣﴿ِزیُز الَْحِکیُم کََذلَِک یُوِحی إِلَْیَک َوإََِل الَِّذیَن ِمْن َقْبلَِک اللَُّه الْعَ ﴾٢﴿عسق ﴾١﴿حم  لَُه َما ِفی السَّ

اَمَواُت یََتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َوالْمَ ﴾٤﴿ِفی األْرِض َوُهَو الَْعلِیُّ الَْعِظیُم  الئِکَُة یَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهمْ تَکَاُد السَّ

 اللَُّه َحِفیٌظ َعلَْیِهْم َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَولَِیاءَ ﴾٥﴿َویَْسَتْغِفُروَن لَِمْن ِفی األْرِض أاَل إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحیُم 

یَْب ْمعِ ال رَ  الُْقَرى َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر یَْوَم الْجَ َوکََذلَِک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُقرْآنًا َعَرِبیًّا لُِتْنِذَر أُمَّ ﴾٦﴿َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم ِبوَِکیٍل 

ِعیِر  ًة َواِحَدًة َولَکِ ﴾٧﴿ِفیِه َفِریٌق ِفی الَْجنَِّة َوَفِریٌق ِفی السَّ ْن یُْدِخُل َمْن یََشاُء ِفی َرْحَمِتهِ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّ

ََل لِیُّ َوُهَو یُْحِیی الَْمْوََت َوُهَو عَ أَِم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولَِیاَء َفاللَُّه ُهَو الْوَ ﴾٨﴿َوالظَّالُِموَن َما لَُهْم ِمْن َولِیٍّ َوال نَِصیٍر 

﴾١٠﴿ أُنِیُب ُم اللَُّه َربِّی َعلَْیِه تَوَکَّلُْت َوإِلَْیهِ َوَما اْخَتلَْفُتْم ِفیِه ِمْن َشْیٍء َفُحکُْمُه إََِل اللَِّه َذلِکُ﴾٩﴿کُلِّ َشْیٍء َقِدیٌر 
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

تالوت

بزرگ منائی

ترکیبات

انس با قرآن

اَمَواِت َواألْرِض َجَعَل لَکُْم ِمْن أَنُْفِسکُْم أَْزَواًجا َوِمنَ  ِمْثلِِه َشْیٌء  کَ األنَْعاِم أَْزَواًجا یَْذَرُؤکُْم ِفیِه لَْیَس َفاِطُر السَّ

ِمیُع الَْبِصیُر  ْزَق لِ ﴾١١﴿َوُهَو السَّ اَمَواِت َواألْرِض یَْبُسُط الرِّ َشْیٍء َمْن یََشاُء َویَْقِدُر إِنَُّه ِبکُلِّ لَُه َمَقالِیُد السَّ

یِن َما َوَّصَّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذی أَْوَحْینَ ﴾١٢﴿َعلِیٌم  َع لَکُْم ِمَن الدِّ ْیَنا ِبِه إِبَْراِهیَم وَ رَشَ ُموََس ا إِلَْیَک َوَما َوصَّ

یَن َوال تََتَفرَُّقوا ِفیِه کَُُبَ َعََل الُْمرْشِ  لَْیِه َمْن یََشاُء إِ ِکیَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْیِه اللَُّه یَْجَتِبیَوِعیََس أَْن أَِقیُموا الدِّ

ْت ِمْن ًیا بَْیَنُهْم َولَْوال کَلَِمٌة َسَبقَ َوَما تََفرَُّقوا إاِل ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم بَغْ ﴾١٣﴿َویَْهِدی إِلَْیِه َمْن یُِنیُب 

ى لَُقِضَی بَْیَنُهْم َوإِنَّ الَِّذیَن أُورِثُوا ا ﴾١٤﴿ٍب یلِْکَتاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفی َشکٍّ ِمْنُه ُمرِ َربَِّک إََِل أََجٍل ُمَسمًّ

ُت ألْعِدَل بَْیَنکُُم أُِمْر ْل آَمْنُت ِِبَا أَنَْزَل اللَُّه ِمْن ِکَتاٍب وَ َفلَِذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم کَاَم أُِمرَْت َوال تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوقُ 

َة بَ  ﴾١٥﴿لَْیِه الَْمِصیُر َنا َوإِ ْیَنَنا َوبَْیَنکُُم اللَُّه یَْجَمُع بَْینَ اللَُّه َربَُّنا َوَربُّکُْم لََنا أَْعاَملَُنا َولَکُْم أَْعاَملُکُْم ال ُحجَّ

کلامت جدید

ترجمه

اَمَواِت َواألْرِض َجَعَل لَکُْم ِمْن أَنُْفِسکُْم أَْزَواًجا َوِمَن األ  لِِه َشْیٌء َوُهَو  کَِمثْ نَْعاِم أَْزَواًجا یَْذَرُؤکُْم ِفیِه لَْیَس َفاِطُر السَّ

ِمیُع الَْبِصیُر  ْزَق لَِمْن یَ ﴾١١﴿السَّ اَمَواِت َواألْرِض یَْبُسُط الرِّ ﴾١٢﴿لِیٌم َشاُء َویَْقِدُر إِنَُّه ِبکُلِّ َشْیٍء عَ لَُه َمَقالِیُد السَّ

یِن َما َوَّصَّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذی أَْوَحْیَنا إِلَْیَک وَ  َع لَکُْم ِمَن الدِّ ْیَنا ِبِه إِبَْراِهیَم َوُموََس وَ رَشَ ْن أَِقیُموا ِعیََس أَ َما َوصَّ

یَن َوال تََتَفرَُّقوا ِفیِه کَُُبَ َعََل الُْمرْشِِکیَن َما تَْدُعوُهْم إِلَ  ی إِلَْیِه َمْن یُِنیُب یَْهدِ ْیِه اللَُّه یَْجَتِبی إِلَْیِه َمْن یََشاُء وَ الدِّ

ى لَُقِضَی لٍ ْوال کَلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّک إََِل أَجَ َوَما تََفرَُّقوا إِال ِمْن بَْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم بَْغًیا بَْیَنُهْم َولَ ﴾١٣﴿ ُمَسمًّ

َت َوال َفلَِذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم کاََم أُِمْر ﴾١٤﴿ُه ُمِریٍب بَْیَنُهْم َوإِنَّ الَِّذیَن أُورِثُوا الِْکَتاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفی َشکٍّ ِمنْ 

ا أَْعاَملَُنا َولَکُْم کُْم لَنَ  ألْعِدَل بَْیَنکُُم اللَُّه َربَُّنا َوَربُّ تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوُقْل آَمْنُت ِِبَا أَنَْزَل اللَُّه ِمْن ِکَتاٍب َوأُِمرُْت 

َة بَْیَنَنا َوبَْیَنکُُم اللَُّه یَْجَمُع بَْیَنَنا َوإِلَیْ  ﴾١٥﴿ِه الَْمِصیُر أَْعاَملُکُْم ال ُحجَّ
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

تالوت

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

(1). حم

(2). عسق

(3). كنداین گونه خداوند عزیز و حكیم به تو و پیامُباىن كه پیش از تو بودند وحى مى

(۴)! و او بلندمرتبه و بزرگ است; آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است از آن اوست

حمد پروردگارشان از باال متالىش شوند و فرشتگان پیوسته تسبیح و(بخاطر نسبتهاى نارواى مرشكان)نزدیك است آسامنها 

(۵). آگاه باشید خداوند آمرزنده و مهربان است; كنندآورند و براى كساىن كه در زمین هستند استغفار مىرا بجا مى

نان را و تو مامور نیستى كه آ ; داردكساىن كه غیر خدا را وَل خود انتخاب كردند، خداوند حساب همه اعامل آنها را نگه مى

(۶)! مجبور به قبول حق كنى

نى و آنها را و مردم پیرامون آن را انذار ك(مكه)« القرىام»را بر تو وحى كردیم تا (فصیح و گویا)و این گونه قرآىن عرىب 

ى در گروهى در بهشتند و گروه; شوند و شك و تردید در آن نیست برتساىناز روزى كه همه خالیق در آن روز جمع مى

(۷)! آتش سوزان

; (كرد، وَل هدایت اجبارى سودى نداردو به زور هدایت مى)داد خواست همه آنها را امت واحدى قرار مىو اگر خدا مى

(۸). كند، و براى ظاملان وَل و یاورى نیستاما خداوند هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى

، و كندفقط خداوند است و اوست كه مردگان را زنده مى« وَل»در حاَل كه ! آیا آنها غیر از خدا را وَل خود برگزیدند؟

(۹)! اوست كه بر هر چیزى تواناست

ام و به سوى او این است خداوند، پروردگار من، بر او توكل كرده; در هر چیز اختالف كنید، داوریش با خداست

(10)! گردمبازمى

ترجمه

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ْن َقْبلَِک اللَُّه الَْعِزیزُ کََذلَِک یُوِحی إِلَْیَک َوإََِل الَِّذیَن مِ ﴾٢﴿عسق ﴾١﴿حم 

اَمَواِت َوَما ِفی األْرِض َوُهَو الْ ﴾٣﴿الَْحِکیُم  تَکَاُد ﴾٤﴿َعلِیُّ الَْعِظیُم لَُه َما ِفی السَّ

اَمَواُت یََتَفطَّْرَن ِمْن َفْوِقِهنَّ َوالَْمالئِکَ ْسَتْغِفُروَن لَِمْن ُة یَُسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم َویَ السَّ

نِِه أَولَِیاَء َوالَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدو ﴾٥﴿ِفی األْرِض أاَل إِنَّ اللََّه ُهَو الَْغُفوُر الرَِّحیُم 

آنًا َعَرِبیًّا َوکََذلَِک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُقْر ﴾٦﴿اللَُّه َحِفیٌظ َعلَْیِهْم َوَما أَنَْت َعلَْیِهْم ِبوَِکیلٍ 

َجنَِّة َوَفِریٌق لَْجْمعِ ال َریَْب ِفیِه َفِریٌق ِفی الْ لُِتْنِذَر أُمَّ الُْقَرى َوَمْن َحْولََها َوتُْنِذَر یَْوَم ا

ِعیِر  ًة َواِحَدةً ﴾٧﴿ِفی السَّ ی َولَِکْن یُْدِخُل َمْن یََشاُء فِ َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَعلَُهْم أُمَّ

اَء أَِم اتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه أَْولِیَ ﴾٨﴿َرْحَمِتِه َوالظَّالُِموَن َما لَُهْم ِمْن َولِیٍّ َوال نَِصیرٍ 

َوَما اْخَتلَْفُتْم ﴾٩﴿ََل کُلِّ َشْیٍء َقِدیٌر َفاللَُّه ُهَو الَْولِیُّ َوُهَو یُْحِیی الَْمْوََت َوُهَو عَ 

﴾١٠﴿أُنِیُب بِّی َعلَْیِه تَوَکَّلُْت َوإِلَْیهِ ِفیِه ِمْن َشْیٍء َفُحکُْمُه إََِل اللَِّه َذلِکُُم اللَُّه رَ 
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

تالوت

و شام ; داو آفریننده آسامنها و زمین است و از جنس شام همرساىن براى شام قرار داد و جفتهایى از چهارپایان آفری

(11)! هیچ چیز هامنند او نیست و او شنوا و بیناست; زیاد مى كند(بوسیله همرسان)را به این وسیله 

او به ; سازدروزى را براى هر كس بخواهد گسرتش مى دهد یا محدود مى; كلیدهاى آسامنها و زمین از آن اوست

(12). همه چیز داناست

راهیم و موَس و و آنچه را بر تو وحى فرستادیم و به اب; آیینى را براى شام ترشیع كرد كه به نوح توصیه كرده بود

ت آنچه شام و بر مرشكان گران اس! دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نكنید: عیَس سفارش كردیم این بود كه

هدایت گزیند، و كَس را كه به سوى او بازگرددخداوند هر كس را بخواهد برمى! آنان را به سویش دعوت مى كنید

(13). كندمى

و )ز حقو این تفرقه جویى بخاطر انحراف ا; آنان پراكنده نشدند مگر بعد از آنكه علم و آگاهى به رساغشان آمد

اشند، در ب(زنده و آزاد)و اگر فرماىن از سوى پروردگارت صادر نشده بود كه تا رسآمد معینى ; بود(عداوت و حسد

همراه با و كساىن كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شك و تردیدند، شىك; شدمیان آنها داورى مى

(1۴)! بدبینى

امت منا، اى استقپس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوى این آیین واحد الهى دعوت كن و آنچنان كه مامور شده

ام و مامورم در میانبه هر كتاىب كه خدا نازل كرده ایامن آورده»: و از هوى و هوسهاى آنان پیروى مكن، و بگو

نتیجه اعامل ما از آن ما است و نتیجه اعامل شام از آن شام، ; خداوند پروردگار ما و شامست; شام عدالت كنم

به سوى (همه)كند، و بازگشت و خداوند ما و شام را در یكجا جمع مى; خصومت شخىص در میان ما نیست

(1۵)« !اوست

ترجمه

اَمَواِت َواألْرِض َجَعَل لَکُْم ِمْن أَنُْفِسکُ ا ْم أَْزَواًجا َوِمَن األنَْعاِم أَْزَواجً َفاِطُر السَّ

مِ  اَمَواِت ﴾١١﴿یُع الَْبِصیُر یَْذَرُؤکُْم ِفیِه لَْیَس کَِمْثلِِه َشْیٌء َوُهَو السَّ لَُه َمَقالِیُد السَّ

ْزَق لَِمْن یََشاُء َویَْقِدُر إِنَّ  َع لَکُْم ِمَن ﴾١٢﴿ُه ِبکُلِّ َشْیٍء َعلِیٌم َواألْرِض یَْبُسُط الرِّ رَشَ

یِن َما َوَّصَّ ِبِه نُوًحا َوالَِّذی أَْوَحْیَنا إِلَْیکَ  ْیَنا ِبِه إِبْرَاِهیَم َوُموالدِّ ََس َوِعیََس َوَما َوصَّ

یَن َوال تََتَفرَُّقوا ِفیِه کَُُبَ َعََل  اللَُّه یَْجَتِبی  الُْمرْشِِکیَن َما تَْدُعوُهْم إِلَْیهِ أَْن أَِقیُموا الدِّ

ِد َما َجاَءُهُم َوَما تََفرَُّقوا إِال ِمْن بَعْ ﴾١٣﴿إِلَْیِه َمْن یََشاُء َویَْهِدی إِلَْیِه َمْن یُِنیُب 

ى لَُقِضیَ الِْعلُْم بَْغًیا بَْیَنُهْم َولَْوال کَلَِمٌة َسَبَقْت مِ   بَْیَنُهْم َوإِنَّ ْن َربَِّک إََِل أََجٍل ُمَسمًّ

َفلَِذلَِک َفاْدُع ﴾١٤﴿ْنُه ُمِریٍب الَِّذیَن أُورِثُوا الِْکَتاَب ِمْن بَْعِدِهْم لَِفی َشکٍّ مِ 

اٍب َوأُِمرُْت  آَمْنُت ِِبَا أَنَْزَل اللَُّه ِمْن ِکتَ َواْسَتِقْم کاََم أُِمرَْت َوال تَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َوُقْل 

َة بَیْ ألْعِدَل بَْیَنکُُم اللَُّه َربَُّنا َوَربُّکُْم لََنا أَْعاَم  ُه َنَنا َوبَْیَنکُُم اللَّ لَُنا َولَکُْم أَْعاَملُکُْم ال ُحجَّ

﴾١٥﴿یَْجَمُع بَْیَنَنا َوإِلَْیِه الَْمِصیُر 
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

عَ  اَوَحیناَوّصیرَشَ

ال تََتَفرَّقوا ینا َوصَّ

..............................................................................................................................

.......................................... ..........................................

ردوصیت ک–ترشیع کرد –متفرق نشوید –وصیت کردیم –وحی کردیم 

ردمقّررک، ترشیع کرد 

یموصیت کرد،سفارش کردیم 

وحی کردیمد، وصیت کر سفارش کرد 

ویدپراکنده نشمتفرق نشوید ،
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َع لَکُم اَوَحینا اِلَیکَ ما َوّصی ِبهِ رَشَ

اَن اَقیموا الّدینَ  ما َوّصینا ِبهِ 

..........................................
برای شام مقرر کرد

..........................................
ردآنچه بدان سفارش ک

..........................................
به تو وحی کردیم

..........................................
که دین را بپا دارید

..........................................
یمآنچه بدان سفارش کرد

یهِ ال تََتَفرَّقوا ف

..........................................
ددر آن پراکنده نشوی
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انس با قرآن
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.را برای شام مقّرر کرددین

َع لَکُم ِمَن ال ّدینِ رَشَ

.آنچه نوح را بدان سفارش کرد

ما َوّصی ِبِه نوحاً 

ترجمه

ترجمه
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رشوعفهرست خروج وبالگبرگشتدرباره پاورپوینت راهنام

صفحه بعد صفحه قبل

و آنچه را که به تووحی کردیم

َوالَّذي اَوَحینآ اِلَیکَ 

.یمو آنچه بدان ابراهیم و موسی و عیسی را سفارش کرد

ینا ِبِه اِبراهیَم َو موس ی َو عیسیَوما َوصَّ

ترجمه

ترجمه
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ترجمه

که دین را بپا دارید و در آن متفرق نشوید

َفرَّقوا فیهِ اَن اَقیموا الّدیَن َو ال تَتَ 
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.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست
موفق و مؤید باشید
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بلی

http://dawargiti2.mihanblog.com

خیر

@Dgsarabhttps://t.me/dawargiti کانال تلگرامی ماارتباط تلگرامی
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

یمبسم اهلل الرحمن الرح 

صفحه بعد
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

با سالم و درود بر شام و آرزوی توفیق عمل به قرآن ، امید است که این هدیه ناقابل بتواند در 

.راستای یادگیری و یاد دهی کمکی برای شام باشد

اگر در اجرای پاورها با  بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را  از  وبالگ دریافت و 

به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در 2013یا 2010نصب منایید در ضمن از آفیس 

.پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید 

.گیتی نورد.با تشکر 

http://dawargiti2.mihanblog.com

@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما

صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

نهمپاورپوینت قرآن 

دواوّل 

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 
سرابآذربایجان شرقی شهرستان 
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

تالوت1

(ترکیبات ) فعالیت دّوم4

(کلامت جدید ) فعالیت اّول3

تلفظ حروف خاص2

صفحه بعد صفحه قبل

(انس با قرآن) فعالیت سّوم 5
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

َتَصد   ِِ اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ََ ْن َخْش 21آیه : سوره حرش.ًعا م 

(21)زنَم باشد كه آنان بَنديشند ديدى و اين مثلها را براى مردم مىپاشَده مىاز هم [ و]را از بَم خدا فروتن [ كوه]فرستاديم يقَنا آن اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى

صفحه بعد صفحه قبل
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َشاُء ِمْن ِبِه َمْن نَ  اإلیاَمُن َولَِکْن َجَعلَْناُه نُوًرا نَْهِدی أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما کُْنَت تَْدِری َما الِْکَتاُب َوالَوکََذلَِک 

اَمَواِت َوَما ِفی﴾٥٢﴿ِعَباِدنَا َوإِنََّک لََتْهِدی إََِل ِِصَاٍط ُمْسَتِقیٍم  األْرِض أاَل إََِل اللَِّه تَِصیُر ِِصَاِط اللَِّه الَِّذی لَُه َما ِفی السَّ

﴾٥٣﴿األُموُر 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ا لََعلِیٌّ َحِکیٌم َوإِنَُّه ِفی أُم  الِْکَتاِب لََدیْنَ ﴾٣﴿إِنَّا َجَعلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبیًّا لََعلَّکُْم تَْعِقلُوَن ﴾٢﴿َوالِْکَتاِب الُْمِبیِن ﴾١﴿حم 

کَْر َصْفًحا أَْن کُْنُتْم َقْوًما ُمْْسِِفیَن ﴾٤﴿ لِینَ ﴾٥﴿أََفَنْْضُِب َعْنکُُم الذ  َوَما یَأْتِیِهْم ِمْن ﴾٦﴿َوکَْم أَْرَسلَْنا ِمْن نَِبیٍّ ِفی األوَّ

لِینَ ﴾٧﴿نَِبیٍّ إاِل کَانُوا ِبِه یَْسَتْهزِئُوَن  اَم ﴾٨﴿َفأَْهلَکَْنا أََشدَّ ِمْنُهْم بَطًْشا َوَمََض َمَثُل األوَّ َواِت َولَِِئْ َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السَّ

﴾١٠﴿ُبال لََعلَّکُْم تَْهَتُدوَن الَِّذی َجَعَل لَکُُم األْرَض َمْهًدا َوَجَعَل لَکُْم ِفیَها سُ ﴾٩﴿َواألْرَض لََیُقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَْعِزیُز الَْعلِیُم 

منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع زخرف/ سوره شوری 

صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

لَِکْن  تَْدِری َما الِْکَتاُب َوال اإلیاَمُن وَ َوکََذلَِک أَْوَحْیَنا إِلَْیَک ُروًحا ِمْن أَْمرِنَا َما کُْنَت 

ِقیٍم إِنََّک لََتْهِدی إََِل ِِصَاٍط ُمْستَ َجَعلَْناُه نُوًرا نَْهِدی ِبِه َمْن نََشاُء ِمْن ِعَباِدنَا وَ 

اَمَواِت َوَما فِ ﴾٥٢﴿ ی األْرِض أاَل إََِل اللَِّه تَِصیرُ ِِصَاِط اللَِّه الَِّذی لَُه َما ِفی السَّ

﴾٥٣﴿األُموُر 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َوإِنَُّه ﴾٣﴿َعلَّکُْم تَْعِقلُوَن إِنَّا َجَعلَْناُه ُقرْآنًا َعَرِبیًّا لَ ﴾٢﴿َوالِْکَتاِب الُْمِبیِن ﴾١﴿حم 

کَْر صَ ﴾٤﴿ِفی أُم  الِْکَتاِب لََدیَْنا لََعلِیٌّ َحِکیٌم  ًما ْفًحا أَْن کُْنُتْم َقوْ أََفَنْْضُِب َعْنکُُم الذ 

لِیَن ﴾٥﴿ُمْْسِِفیَن  یٍّ إاِل کَانُوا َوَما یَأْتِیِهْم ِمْن نَبِ ﴾٦﴿َوکَْم أَْرَسلَْنا ِمْن نَِبیٍّ ِفی األوَّ

لِیَن َفأَْهلَکَْنا أََشدَّ ِمْنُهْم بَطًْشا َوَمََض ﴾٧﴿ِبِه یَْسَتْهزِئُوَن  َولَِِئْ ﴾٨﴿َمَثُل األوَّ

اَمَواِت َواألْرَض لََیُقولُنَّ  الَِّذی ﴾٩﴿ َخلََقُهنَّ الَْعِزیُز الَْعلِیُم َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السَّ

﴾١٠﴿َعلَّکُْم تَْهَتُدوَن َجَعَل لَکُُم األْرَض َمْهًدا َوَجَعَل لَکُْم ِفیَها ُسُبال لَ 

و پیش از این ت; بر تو نیز روحى را بفرمان خود وحى كردیم(كه بر پیامربان پیشین وحى فرستادیم)هامن گونه 

سیله آن وَل ما آن را نورى قرار دادیم كه بو; (و از محتواى قرآن آگاه نبودى)دانستى كتاب و ایامن چیست منى

(52). كنىو تو مسلام به سوى راه راست هدایت مى; كنیمهر كس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت مى

آگاه باشید كه همه كارها تنها ; راه خداوندى كه متامى آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است از آن اوست

(53)! گرددبسوى خدا بازمى

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

(1). حم

(٢)، (و روشنگر)سوگند به كتاب مبین 

(3)! درك كنید(آن را)كه ما آن را قرآىن فصیح و عرىب قرار دادیم، شاید شام 

(٤)! نزد ما بلندپایه و استوار است(لوح محفوظ)« الكتابام»و آن در 

(٥)! را از شام بازگیریم بخاطر اینكه قومى ارسافكارید؟(قرآن)آیا این ذكر 

(٦); در میان اقوام پیشین فرستادیم(براى هدایت)چه بسیار پیامرباىن كه 

(٧). كردندآمد مگر اینكه او را استهزا مىوَل هیچ پیامربى به سوى آنها منى

(۸). وَل ما كساىن را كه نیرومندتر از آنها بودند هالك كردیم، و داستان پیشینیان گذشت

ا آنها را خداوند قادر و دان»: گویندمسلام مى« چه كىس آسامنها و زمین را آفریده است؟»: هر گاه از آنان بپرىس

(٩)! «آفریده است

و)هایى آفرید باشد، كه هدایت شوید هامن كىس كه زمین را محل آرامش شام قرار داد، و براى شام در آن راه

(10)! (به مقصد برسید

ترجمه
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یاد آوری تلفظ حروف خاص
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

:ثتلفظ حرف
باال ، -جلو-از متاس رس زبان با لبه ی دندانهای پیشین 

باید دقت کرد که در ) همراه با حالت دمیدگی ادا می شود 
.ثوابمثل. ( تولید نشود" سوت " تلفظ حرف ثاء ، صدای 

هنگامی که زبان با لبه ی دندان های جلو: حالت دمیدگی
باال متاس پیدا می کند باید همزمان هوای داخل ( پیشین ) 

"  دمیدگی " دهان را به بیرون هدایت کنیم که به این حالت 
«ث». می گوییم

صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

تلّفظ مي شود؛ فقط به « س»مانند « صاد»حرف «ص»حرف 

م)همراه آن، صدا پرحجم تلّفظ مي شود  ن ايبراي (. سني ُمفخَّ

كار گلو را پرحجم كنَد؛ به اصطالح عامَانه باد در گلو 

نبايد صداي« ص»تأكَد مي شود كه هنگام تلّفظ . بَندازيد

ـــ َصَدَق ـــ َقَصَص ـــ ُِصَِفْت . سوت شديد شنَده شود

نَُصوحاً ـــ نَواِِص ـــ إِْصاً ـــ َمِحَُص 

صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

«  ح»حرف 
يجاد با گرفتگي خاِّص در حلق، ا« حاء»حرف 

ت مي شود؛ مانند كيس كه بخواهد مثالً پوس
وا كه در حلق گري كرده با فشار هتخمه اي را 
ُحَنفاَء الَحْمُد ـ َحمٌَد ـ ُحْسناً ـ. خارج كند

َِي الّرياْح  نَِحَساٍت ـ نُْح

صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

«عین» حرف 

«  عدس» ، یا می نویسیم «امل» ، و می خوانیم «علم» مثالً می نویسیم . تلفظ می شود« أ»مانند « ع» در زبان فارسی حرف 

.، در زبان عربی چنین تلفظی صحیح نیست«ادس» می خوانیم 

هنگام تولید آن دیواره های وسط حلق به هم نزدیک . از وسط حلق تلفظ می شود« ع»در زبان عربی : « ع»تلفظ صحیح 

شده و فضای وسط حلق تنگ می شود و به خاطر ارتعاش تارهای صوتی هنگام تلفظ آن، صدای حرف به صورت آشکار شنیده 

:می شود

علیهم، عبده، نعبد

.عاملین ، نعبد، نستعین ،انعمت،علیهم،عظیم،سمع،أعلی، عذاب، عبده، علی، علیک، علینا، علیکم: در اذکار مناز« ع»موارد 

افراط در نرمي حرف البّته اين به معناي )مي آيد « ِكش»از مَان حلق و به صورت نرم تلّفظ مي شود و گويي صدا «ع»حرف 

م و پرحجم ادا نشود« ع»دّقت كنَد كه حرف (. نَست ًِ . مفخَّ وا ـــ بَُعوَض  ـــ نِْعَم الَعْبْد َعلَِم ـــ يَنابََع ـــ الَعالَِمنَي ـــ تَُعدُّ

صفحه بعد صفحه قبل
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کلامت جدید
صفحه بعد صفحه قبل
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منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

اندازه-مرده –پرسیدی از –آنها 

.................................

َساَلَت 

.................................

ُهنَّ 

.................................

َمهد

.................................

لََعلَّ 

.................................

تَهَتدونَ 

.................................

َقَدر

.................................

بَلَدةً 

.................................

َمیت

پرسیدی از

هدایت شوید 
هدایت می شوید

تا ، شایدمحل آرامشایشان، آنها

ُمردهرسزمیناندازه
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http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087


منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

صفحه بعد صفحه قبل

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087


منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

...........................
و اگر از آنان بپرسی

مَساَلَْتهُ َولَِِئ 

...........................
چه کسی آفریده

َمن َخلََق 

...........................
گویندحتام می 

لََیقولُنَّ 

...........................
احتام  می گویند آفرید آنها ر 

نَّ لََیقولُنَّ َخلََقهُ 

...........................

زمین را برای شام 
محل آرامش قرار داد

َمهداً َجَعَل لَکُُم االَرَض 

...........................

و راههایی را برای شام
در آن قرار داد

ُبالًَو َجَعَل لَکُم فیها سُ 

...........................
شاید هدایت شوید

لََعلَّکُم تَهَتدونَ 

...........................
رسزمینی مرده

بَلَدًة َمیتاً 
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بهرت است بصورت مضارع معنا شود هرچند ترجمه به صورا ... ( اِن ، َمن ، اِذا ، )فعل ماضی پس از کلامت رشط: نکته

معموالً به صورت مضارع التزامی معنا میشود ؛:مانند . ماضی نیز اشکال ندارد 

مؤمن( باشید)            اگر مؤمن بودید : اِن کُنُتم مؤِمنیَن خدا؛       (بخواهد)         اگر خواست: اِن شآَءاللُه : مانند

(است)         ایمن بود( شود)         هرکس وارد آنجا شد : َمن َدَخلَُه کاَن آِمناً 

یاری خدا و پیروزی( بیاید )        هنگامی که آمد : إذا جآَء نرَُص اللِه َو الَفتح 
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اُنس با قرآن
صفحه بعد صفحه قبل

http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087
http://dawargiti2.mihanblog.com/post/author/1095087


منو فهرستخروج            رشوع           وبالگ            فهرست            برگشت رشوع

امواِت وَ   االَرضَو لَِِئ َساَلَتُهم َمن َخلََق السَّ

...............................................

ترجمه

و اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسامنها و زمین را آفریده است
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لََیقولُنَّ َخلََقُهنَّ الَعزیُز الَعلیمُ 

...............................................

ترجمه

عزیز و دانا( خداوند)حتام می گویند آفرید آنها را 
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اَلَّذي َجَعَل لَکُُم االَرَض َمهداً 

...............................................

ترجمه

.کسی که زمین را برای شام محل آرامش قرار داد
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هَتدونَ َو َجَعَل لَکُم فیها ُسُبالً لََعلَّکُم تَ 

.............................................................

ترجمه

.و برای شام در آن راههایی قرار داد  شاید که هدایت شوید
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امِء مآًء ِبَقَدرٍ  َوالَّذي نَزََّل ِمَن السَّ

.....................................................................
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.و کسی که آب را به اندازه از آسامن نازل کرد
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َفاَنرَشنا ِبِه بَلَدَة َمیتاً 

را..............پس زنده کردیم بوسیله ی آن 
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راده رسزمین مر پس زنده کردیم بوسیله ی آن 
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کَذلَِک تُخرَجون

.خارج می سازند(درروز قیامت از قرب ها)راشام .......... 

ترجمه

.خارج می سازند(درروز قیامت از قرب ها)شام رااینچنین 
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.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست
موفق و مؤید باشید
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آیا می خواهید از برنامه خارج شوید؟

بلی

http://dawargiti2.mihanblog.com

@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی

کانال تلگرامی ما

خیر
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