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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 وبالگ دریافت

و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی
فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید .

با تشکر .گیتی نورد.
http://dawargiti2.mihanblog.com

صفحه قبل

صفحه بعد

پاورپوینت قرآن نهم

اوّل

یازدهم
تهیه و تنظیم :
داور گیتی نورد

http://dawargiti2.mihanblog.com

دبیر قرآن و پیام و عربی آذربایجان شرقی شهرستان سراب
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ارتباط تلگرامی

@Dgsarab

کانال تلگرامی ما

https://t.me/dawargiti
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
َع َّم َی َت َسا َءلُونَ ﴿َ ﴾١ع ِن ال َّن َبإِ الْ َع ِظ ِیم ﴿ ﴾٢الَّ ِذی ُه ْم ِفی ِه ُم ْخ َتلِفُونَ ﴿ ﴾٣کَال َس َی ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾٤ثُ َّم کَال َس َی ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾٥أَل َْم نَ ْج َع ِل
األ ْر َض ِم َها ًدا ﴿َ ﴾٦والْجِ َب َال أَ ْوتَا ًدا ﴿َ ﴾٧و َخلَ ْق َناک ُْم أَ ْز َوا ًجا ﴿َ ﴾٨و َج َعلْ َنا نَ ْو َمک ُْم ُس َباتًا ﴿َ ﴾٩و َج َعلْ َنا اللَّ ْی َل لِ َب ًاسا ﴿َ ﴾١٠و َج َعلْ َنا
ِص ِ
ات َما ًء ثَ َّجا ًجا ﴿﴾١٤
ِسا ًجا َو َّها ًجا ﴿َ ﴾١٣وأَنْ َزلْ َنا ِم َن الْ ُم ْع ِ َ
ال َّن َها َر َم َعاشً ا ﴿َ ﴾١١وبَ َن ْی َنا َف ْو َقک ُْم َس ْب ًعا ِش َدا ًدا ﴿َ ﴾١٢و َج َعلْ َنا ِ َ
لِ ُن ْخ ِر َج ِب ِه َح ًّبا َونَ َباتًا ﴿َ ﴾١٥و َج َّن ٍ
الصو ِر َف َتأْتُونَ أَ ْف َوا ًجا ﴿﴾١٨
ات أَلْفَا ًفا ﴿ ﴾١٦إِنَّ َی ْو َم الْف َْص ِل کَانَ ِمیقَاتًا ﴿َ ﴾١٧ی ْو َم ُی ْنفَخُ ِفی ُّ

ِسابًا ﴿ ﴾٢٠إِنَّ َج َه َّن َم کَان َْت ِم ْر َصا ًدا ﴿ ﴾٢١لِلطَّا ِغی َن َمآبًا ﴿﴾٢٢
َو ُف ِت َح ِت َّ
الس َام ُء َفکَان َْت أَبْ َوابًا ﴿َ ﴾١٩و ُس ِّی َر ِت الْجِ َب ُال َفکَان َْت َ َ
یام َو َغ َّسا ًقا ﴿َ ﴾٢٥ج َزا ًء ِو َفا ًقا ﴿ ﴾٢٦إِنَّ ُه ْم کَانُوا ال َی ْر ُجونَ
َشا ًبا ﴿ ﴾٢٤إِال َح ِم ً
ال ِب ِثی َن ِفی َها أَ ْحقَا ًبا ﴿ ﴾٢٣ال َی ُذو ُقونَ ِفی َها َب ْر ًدا َوال َ َ

یدک ُْم إِال َع َذا ًبا ﴿﴾٣٠
ِح َسا ًبا ﴿َ ﴾٢٧وکَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا ِک َّذا ًبا ﴿َ ﴾٢٨وک َُّل شَ ْی ٍء أَ ْح َص ْی َنا ُه ِک َتا ًبا ﴿َ ﴾٢٩ف ُذو ُقوا َفلَ ْن نَ ِز َ
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إِنَّ لِلْ ُم َّت ِقی َن َمفَازًا ﴿َ ﴾٣١ح َدائِ َق َوأَ ْع َنابًا ﴿َ ﴾٣٢وکَ َوا ِع َب أَتْ َرابًا ﴿َ ﴾٣٣وکَأْ ًسا ِد َها ًقا ﴿ ﴾٣٤ال یَ ْس َم ُعونَ ِفی َها لَ ْغ ًوا َوال ِک َّذابًا ﴿َ ﴾٣٥ج َزا ًء ِم ْن
الس َام َو ِ
وح َوالْ َمالئِکَ ُة َصفًّا ال
ات َواأل ْر ِض َو َما َب ْی َن ُه َام ال َّر ْح َم ِن ال َی ْملِکُونَ ِم ْن ُه ِخطَا ًبا ﴿َ ﴾٣٧ی ْو َم َیقُو ُم ال ُّر ُ
َر ِّبکَ َعطَا ًء ِح َسا ًبا ﴿َ ﴾٣٦ر ِّب َّ
َی َتکَلَّ ُمونَ إِال َم ْن أَ ِذنَ ل َُه ال َّر ْح َم ُن َو َق َال َص َوا ًبا ﴿َ ﴾٣٨ذلِکَ الْ َی ْو ُم الْ َح ُّق َف َم ْن شَ ا َء اتَّ َخ َذ إِ ََل َر ِّب ِه َمآ ًبا ﴿ ﴾٣٩إِنَّا أَنْ َذ ْرنَاک ُْم َع َذا ًبا َقرِی ًبا َی ْو َم َی ْنظُ ُر
الْ َم ْر ُء َما َق َّد َم ْت یَ َدا ُه َویَق ُ
ُول الْکَا ِف ُر یَا لَ ْی َت ِنی کُ ْن ُت تُ َرابًا ﴿﴾٤٠

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
َات َس ْبقًا ﴿َ ﴾٤فالْ ُم َد ِّب َر ِ
السا ِبق ِ
السا ِب َح ِ
ات َغ ْر ًقا ﴿َ ﴾١وال َّن ِاشطَ ِ
َوال َّنا ِز َع ِ
ف ال َّراجِ َف ُة
ات أَ ْم ًرا ﴿َ ﴾٥ی ْو َم تَ ْر ُج ُ
ات َس ْب ًحا ﴿َ ﴾٣ف َّ
ات نَشْ طًا ﴿َ ﴾٢و َّ
ُوب یَ ْو َم ِئ ٍذ َواجِ َف ٌة ﴿ ﴾٨أَبْ َصا ُر َها خ ِ
َاش َع ٌة ﴿ ﴾٩یَقُولُونَ أَئِ َّنا لَ َم ْر ُدو ُدونَ ِفی الْ َحا ِف َر ِة ﴿ ﴾١٠أَئِ َذا کُ َّنا ِعظَا ًما نَ ِخ َر ًة
﴿ ﴾٦تَ ْت َب ُع َها ال َّرا ِد َف ُة ﴿ُ ﴾٧قل ٌ
ِالسا ِه َر ِة ﴿َ ﴾١٤ه ْل أتَاکَ َح ِد ُ
وَس ﴿﴾١٥
یث ُم َ
َاِس ٌة ﴿َ ﴾١٢فإِمنَّ َا ِه َی َز ْج َر ٌة َوا ِح َد ٌة ﴿َ ﴾١٣فإِ َذا ُه ْم ب َّ
﴿َ ﴾١١قالُوا تِلْکَ إِ ًذا کَ َّر ٌة خ ِ َ
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ترجمه
به نام خداوند بخشنده مهربان

ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
َع َّم َی َت َسا َءلُونَ ﴿َ ﴾١ع ِن ال َّن َبإِ الْ َع ِظ ِیم ﴿ ﴾٢الَّ ِذی ُه ْم ِفی ِه ُم ْخ َت ِلفُونَ ﴿ ﴾٣کَال َس َی ْعلَ ُمونَ
﴿ ﴾٤ثُ َّم کَال َس َی ْعلَ ُمونَ ﴿ ﴾٥أَل َْم نَ ْج َعلِ األ ْر َض ِم َها ًدا ﴿َ ﴾٦والْجِ َب َال أَ ْوتَا ًدا ﴿﴾٧

َو َخلَ ْق َناک ُْم أَ ْز َوا ًجا ﴿َ ﴾٨و َج َعلْ َنا نَ ْو َمک ُْم ُس َباتًا ﴿َ ﴾٩و َج َعلْ َنا اللَّ ْی َل لِ َب ًاسا ﴿َ ﴾١٠و َج َعلْ َنا
ِسا ًجا َو َّها ًجا ﴿﴾١٣
ال َّن َها َر َم َعاشً ا ﴿َ ﴾١١و َب َن ْی َنا َف ْو َقک ُْم َس ْب ًعا ِشدَ ا ًدا ﴿َ ﴾١٢و َج َعلْ َنا ِ َ
ات َما ًء ثَ َّجا ًجا ﴿ ﴾١٤لِ ُن ْخر َِج ِب ِه َح ًّبا َونَ َباتًا ﴿َ ﴾١٥و َج َّن ٍ
ِص ِ
ات أَلْفَا ًفا
َوأَنْ َزلْ َنا ِم َن الْ ُم ْع ِ َ

الصو ِر َف َتأْتُونَ أَ ْف َوا ًجا ﴿﴾١٨
﴿ ﴾١٦إِنَّ َی ْو َم الْف َْصلِ کَانَ ِمیقَاتًا ﴿َ ﴾١٧ی ْو َم ُی ْنفَخُ ِفی ُّ
ِسا ًبا ﴿ ﴾٢٠إِنَّ َج َه َّن َم کَان َْت
َو ُف ِت َح ِت َّ
الس َام ُء َفکَان َْت أَ ْب َوا ًبا ﴿َ ﴾١٩و ُس ِّی َر ِت الْجِ َب ُال َفکَان َْت َ َ
ِم ْر َصا ًدا ﴿ ﴾٢١لِلطَّا ِغی َن َمآ ًبا ﴿ ﴾٢٢ال ِب ِثی َن ِفی َها أَ ْحقَا ًبا ﴿ ﴾٢٣ال َی ُذو ُقونَ ِفی َها َب ْر ًدا َوال
یام َوغ ََّسا ًقا ﴿َ ﴾٢٥ج َزا ًء ِو َفا ًقا ﴿ ﴾٢٦إِنَّ ُه ْم کَانُوا ال َی ْر ُجونَ ِح َسا ًبا
َشا ًبا ﴿ ﴾٢٤إِال َح ِم ً
ََ
﴿َ ﴾٢٧وکَ َّذ ُبوا بِآ َیاتِ َنا ِک َّذا ًبا ﴿َ ﴾٢٨وک َُّل شَ ْی ٍء أَ ْح َص ْی َنا ُه ِک َتا ًبا ﴿َ ﴾٢٩ف ُذو ُقوا َفلَ ْن نَ ِزیدَ ک ُْم
إِال َع َذا ًبا ﴿﴾٣٠
ترجمه سوره ال ّنبأ
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آنها از چه چیز از یكدیگر سوال مىكنند؟! ()1
از خرب بزرگ و پراهمیت (رستاخیز)! ()2
هامن خربى كه پیوسته در آن اختالف دارند! ()3
چنین نیست كه آنها فكر مىكنند ،و بزودى مىفهمند! ()۴
باز هم چنین نیست كه آنها مىپندارند ،و بزودى مىفهمند (كه قیامت حق است)! ()۵
آیا زمین را محل آرامش (شام) قرار ندادیم؟! ()۶
و كوهها را میخهاى زمین؟! ()۷
و شام را بصورت زوجها آفریدیم! ()۸
و خواب شام را مایه آرامشتان قرار دادیم)۹( ،
و شب را پوشىش (براى شام))10( ،
و روز را وسیلهاى براى زندگى و معاش! ()11
و بر فراز شام هفت (آسامن) محكم بنا كردیم! ()12
و چراغى روشن و حرارتبخش آفریدیم! ()13
و از ابرهاى بارانزا آىب فراوان نازل كردیم)1۴( ،
تا بوسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم)1۵( ،
و باغهایى پردرخت! ()1۶
(آرى) روز جدایى ،میعاد همگان است! ()1۷
روزى كه در «صور» دمیده مىشود و شام فوج فوج (به محرش) مىآیید! ()1۸
و آسامن گشوده مىشود و بصورت درهاى متعددى درمىآید! ()1۹
و كوهها به حركت درمىآید و بصورت ِساىب مىشود! ()20
مسلام (در آن روز) جهنم كمینگاهى است بزرگ)21( ،
و محل بازگشتى براى طغیانگران! ()22
مدتهاى طوالىن در آن مىمانند! ()23
در آنجا نه چیز خنىك مىچشند و نه نوشیدىن گوارایى)2۴( ،
جز آىب سوزان و مایعى از چرك و خون! ()2۵
این مجازاىت است موافق و مناسب (اعاملشان)! ()2۶
چرا كه آنها هیچ امیدى به حساب نداشتند)2۷( ،
و آیات ما را بكَل تكذیب كردند! ()2۸
و ما همه چیز را شامرش و ثبت كردهایم! ()2۹
پس بچشید كه چیزى جز عذاب بر شام منىافزاییم! ()30
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ترجمه
إِنَّ لِلْ ُم َّت ِقی َن َمفَازًا ﴿َ ﴾٣١حدَ ائِ َق َوأَ ْع َنا ًبا ﴿َ ﴾٣٢وکَ َوا ِع َب أَتْ َرا ًبا ﴿َ ﴾٣٣وکَأْ ًسا ِد َها ًقا
﴿ ﴾٣٤ال َی ْس َم ُعونَ ِفی َها لَ ْغ ًوا َوال ِک َّذا ًبا ﴿َ ﴾٣٥ج َزا ًء ِم ْن َر ِّبکَ َعطَا ًء ِح َسا ًبا ﴿َ ﴾٣٦ر ِّب
الس َام َو ِ
وح
ات َواأل ْر ِض َو َما َب ْی َن ُه َام ال َّر ْح َم ِن ال َی ْملِکُونَ ِم ْنهُ ِخطَا ًبا ﴿َ ﴾٣٧ی ْو َم َیقُو ُم ال ُّر ُ
َّ
َوالْ َمالئِکَ ُة َصفًّا ال َی َتکَلَّ ُمونَ إِال َم ْن أَ ِذنَ لَهُ ال َّر ْح َم ُن َو َق َال َص َوا ًبا ﴿َ ﴾٣٨ذلِکَ الْ َی ْو ُم الْ َح ُّق

َف َم ْن شَ ا َء اتَّ َخ َذ إِ ََل َر ِّب ِه َمآ ًبا ﴿ ﴾٣٩إِنَّا أَنْ َذ ْرنَاک ُْم َع َذا ًبا َقرِی ًبا َی ْو َم َی ْنظُ ُر الْ َم ْر ُء َما َقدَّ َم ْت
َیدَ ا ُه َو َیق ُ
ُول الْکَا ِف ُر َیا لَ ْی َت ِنی کُ ْن ُت تُ َرا ًبا ﴿﴾٤٠
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

السا ِبق ِ
السا ِب َح ِ
ات َغ ْر ًقا ﴿َ ﴾١وال َّن ِاشطَ ِ
َوال َّنا ِز َع ِ
َات َس ْبقًا
ات َس ْب ًحا ﴿َ ﴾٣ف َّ
ات نَشْ طًا ﴿َ ﴾٢و َّ
﴿َ ﴾٤فالْ ُمدَ ِّب َر ِ
ُوب َی ْو َم ِئ ٍذ
ات أَ ْم ًرا ﴿َ ﴾٥ی ْو َم تَ ْر ُج ُ
ف ال َّراجِ َف ُة ﴿ ﴾٦تَ ْت َب ُع َها ال َّرا ِد َف ُة ﴿ُ ﴾٧قل ٌ
َواجِ َف ٌة ﴿ ﴾٨أَ ْب َصا ُر َها خ ِ
َاش َع ٌة ﴿َ ﴾٩یقُولُونَ أَئِ َّنا لَ َم ْر ُدو ُدونَ ِفی الْ َحا ِف َر ِة ﴿ ﴾١٠أَئِ َذا کُ َّنا
َاِس ٌة ﴿َ ﴾١٢فإِمنَّ َا ِه َی َز ْج َر ٌة َوا ِحدَ ٌة ﴿َ ﴾١٣فإِ َذا
ِعظَا ًما نَ ِخ َر ًة ﴿َ ﴾١١قالُوا تِلْکَ إِ ًذا کَ َّر ٌة خ ِ َ
ِالسا ِه َر ِة ﴿َ ﴾١٤ه ْل أتَاکَ َح ِد ُ
وَس ﴿﴾١٥
یث ُم َ
ُه ْم ب َّ
ترجمه سوره ال ّنبأ  /ال ّنازِعات

صفحه قبل

مسلام براى پرهیزگاران نجات و پیروزى بزرگى است)31( :
باغهایى ِسسبز ،و انواع انگورها)32( ،
و حوریاىن بسیار جوان و همسن و سال)33( ،
و جامهایى لربیز و پیاپى (از َشاب طهور)! ()3۴
در آنجا نه سخن لغو و بیهودهاى مىشنوند و نه دروغى! ()3۵
این كیفرى است از سوى پروردگارت و عطیهاى است كاىف! ()3۶
هامن پروردگار آسامنها و زمین و آنچه در میان آن دو است ،پروردگار رحامن! و (در آن روز) هیچ كس حق ندارد ىب اجازه او سخنى
بگوید (یا شفاعتى كند)! ()3۷
روزى كه «روح» و «مالئكه» در یك صف مىایستند و هیچ یك ،جز به اذن خداوند رحامن ،سخن منىگویند ،و (آنگاه كه مىگویند)
درست مىگویند! ()3۸
آن روز حق است; هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش برمىگزیند! ()3۹
و ما شام را از عذاب نزدیىك بیم دادیم! این عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنچه را از قبل با دستهاى خود فرستاده مىبیند ،و
كافر مىگوید« :اى كاش خاك بودم (و گرفتار عذاب منىشدم)!» ()۴0
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
سوگند به فرشتگاىن كه (جان مجرمان را بشدت از بدنهایشان) برمىكشند)1( ،
و فرشتگاىن كه (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا مىسازند)2( ،
و سوگند به فرشتگاىن كه (در اجراى فرمان الهى) با ِسعت حركت مىكنند)3( ،
و سپس بر یكدیگر سبقت مىگیرند)۴( ،
و آنها كه امور را تدبیر مىكنند! ()۵
آن روز كه زلزلههاى وحشتناك همه چیز را به لرزه درمىآورد)۶( ،
و بدنبال آن ،حادثه دومین ( صیحه عظیم محرش) رخ مىدهد)۷( ،
دلهایى در آن روز سخت مضطرب است)۸( ،
و چشمهاى آنان از شدت ترس فروافتاده است! ()۹
(وَل امروز) مىگویند« :آیا ما به زندگى مجدد بازمىگردیم؟! ()10
آیا هنگامى كه استخوانهاى پوسیدهاى شدیم (ممكن است زنده شویم)؟!» ()11
مىگویند« :اگر قیامتى در كار باشد ،بازگشتى است زیانبار!» ()12
وَل (بدانید) این بازگشت تنها با یك صیحه عظیم است! ()13
ناگهان همگى بر عرصه زمین ظاهر مىگردند! ()1۴
آیا داستان موَس به تو رسیده است؟! ()1۵

صفحه بعد

کلامت جدید
صفحه قبل

صفحه بعد

زندگی – از چه – قرار ندادیم

َع َّم ( َعن +ما)

ک َّال

ثُ َّم

لَم نَج َعل

از چه

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

هرگز چنین نیست
.................................

سپس  ،باز هم

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

قرار ندادیم

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

ِمهاد

اَزواج

ُسبات

َمعاش

گونه ها و شکلها(ی مختلف)
آسایش و آرامش
محل آرامش و اسرتاحت
جمع زَوج
.................................
.................................
.................................
صفحه قبل

صفحه بعد

کسب و کار  ،زندگی
.................................

ترکیبات
صفحه قبل

صفحه بعد

ال َّن َبإ ال َعظی ِم

ک َّال َس َیعلَمونَ

رض
اَلَم نَج َع ِل األَ َ

خرب بزرگ

هرگز نخواهند
دانست

آیا زمین را قرار
ندادیم

صفحه قبل

صفحه بعد

َخلَقناکُم

شام را خلق
کردیم

َس َنک ُت ُب ما قالوا

آنچه گفتند
خواهیم نوشت

وف تَعلَمونَ
َف َس َ

پس خواهید
دانست

صفحه قبل

صفحه بعد

رس
الله َب َ
َس َیج َع ُل ُ
عد ُع ٍ
ُیرساً

خدا پس از هر
سختی  ،آسانی را
قرار خواهد داد

اُنس با قرآن
صفحه قبل

صفحه بعد

َع َّم َی َتسا َءلونَ
ترجمه

میپرسند؟
یکدیگر می
....................از یکدیگر
پرسند؟
از چه چیز
صفحه قبل

صفحه بعد

ظیم
َع ِن ال َّن َب ِأ ال َع ِ
ترجمه

از خربی بزرگ
..................................................
صفحه قبل

صفحه بعد

اَلَّذي ُهم فی ِه َیخ َتلِفونَ
ترجمه

دارند.
کهکهآنان در مورد آن
اختالفدارند.
............................اختالف
صفحه قبل

صفحه بعد

ک َّال َس َیعلَمونَ
ترجمه

دانست
هرگز چنین نیست  ،بزودی خواهند
..................................................
صفحه قبل

صفحه بعد

ثُ َّم ک َّال َس َیعلَمونَ
ترجمه

............................................دانست
پس هرگز چنین نیست  ،بزودی خواهند
صفحه قبل

صفحه بعد

َرض ِمهاداً
اَلَم نَج َع ِل اال َ
ترجمه

ندادیم
آیا زمین را محل آرامش و اسرتاحت قرار
..................................................
صفحه قبل

صفحه بعد

الج َ
َو ِ
بال اَوتاداً
ترجمه

زمین)
پابرجایی((زمین
وسیلهی یپابرجایی
وسیله
ووکوهها را
...................
صفحه قبل

صفحه بعد

َو َخلَقناکُم اَزواجاً
ترجمه

و شامرا زوج خلق کردیم
..................................................
صفحه قبل

صفحه بعد

َو َج َعلنا نَو َمکُم ُسباتاً
ترجمه

..................................................دادیم
و خواب را برای شام مایه ی اسرتاحت و آرامش قرار
صفحه قبل

صفحه بعد

َو َج َعل َناالَّ َیل لِباساً
ترجمه

و شب را یک پوشش قرار دادیم
.............................................
صفحه قبل

صفحه بعد

َو َج َعل َناال َّنها َر َمعاشاً
ترجمه

دادیم
و روز را برای زندگی کردن قرار
..................................................
صفحه قبل

صفحه بعد
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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
وبالگ دریافت و نصب منایید در ضمن از آفیس  2010یا  2013به باال
استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در پاورپوینت جلوگیری شود و هم
افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید .
با تشکر .گیتی نورد.
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لَ ْو أَن َزلْ َنا َه َذا الْ ُق ْرآنَ َع ََل َج َب ٍل لَّ َرأَيْ َت ُه خ ِ
َاش ًعا ُّم َت َص ِّد ًعا ِّم ْن خَشْ َي ِة ال َّل ِه .سوره حرش :آیه 21
اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى فرستاديم يقينا آن [كوه] را از بيم خدا فروتن [و] از هم پاشيده مى ديدى ()21
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الص ُح ِ
األوَل ﴿ُ ﴾١٨ص ُح ِ
ف َ
وَس ﴿﴾١٩
َب ْل تُ ْؤثِ ُرونَ الْ َح َیا َة ُّ
ف إِ ْب َرا ِه َ
الدنْ َیا ﴿َ ﴾١٦واآل ِخ َر ُة َخ ْی ٌر َوأَ ْبقَى ﴿ ﴾١٧إِنَّ َه َذا لَ ِفی ُّ
یم َو ُم َ
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم

َاش َع ٌة ﴿َ ﴾٢عا ِملَ ٌة ن ِ
َاش َی ِة ﴿ُ ﴾١و ُجو ٌه یَ ْو َم ِئ ٍذ خ ِ
یث الْغ ِ
َه ْل أَتَاکَ َح ِد ُ
َاص َب ٌة ﴿ ﴾٣ت َْص ََل نَا ًرا َحا ِم َی ًة ﴿ ﴾٤ت ُْسقَى ِم ْن َع ْی ٍن آنِ َی ٍة ﴿﴾٥
َضی ٍع ﴿ ﴾٦ال ُی ْس ِم ُن َوال ُی ْغ ِنی ِم ْن ُجو ٍع ﴿ُ ﴾٧و ُجو ٌه َی ْو َم ِئ ٍذ نَا ِع َم ٌة ﴿ ﴾٨لِ َس ْع ِی َها َر ِاض َی ٌة ﴿ِ ﴾٩فی َج َّن ٍة
لَ ْی َس لَ ُه ْم طَ َعا ٌم إِال ِم ْن َ ِ
اب َم ْوضُ و َع ٌة ﴿َ ﴾١٤ومنَ َار ُِق
ُس ٌر َم ْر ُفو َع ٌة ﴿َ ﴾١٣وأَکْ َو ٌ
َعالِ َی ٍة ﴿ ﴾١٠ال ت َْس َم ُع ِفی َها ال ِغ َی ًة ﴿ِ ﴾١١فی َها َع ْی ٌن َجا ِریَ ٌة ﴿ِ ﴾١٢فی َها ُ ُ
ف ُر ِف َع ْت ﴿َ ﴾١٨وإِ ََل الْجِ َب ِ
ال
ف ُخلِق ْ
الس َام ِء کَ ْی َ
َم ْصفُو َف ٌة ﴿َ ﴾١٥و َز َراب ُِّی َم ْبثُوثَ ٌة ﴿ ﴾١٦أَ َفال َی ْنظُ ُرونَ إِ ََل اإلب ِِل کَ ْی َ
َت ﴿َ ﴾١٧وإِ ََل َّ
ف ُس ِط َح ْت ﴿َ ﴾٢٠ف َذکِّ ْر إِمنَّ َا أَن َْت ُم َذکِّ ٌر ﴿ ﴾٢١ل َْس َت َعلَ ْیه ِْم ِِبُ َص ْی ِط ٍر ﴿ ﴾٢٢إِال َم ْن تَ َو ََّل َوکَ َف َر
ف ن ُِص َب ْت ﴿َ ﴾١٩وإِ ََل األ ْر ِض کَ ْی َ
کَ ْی َ
اب األک َ ََْب ﴿ ﴾٢٤إِنَّ إِلَ ْی َنا إِیَابَ ُه ْم ﴿ ﴾٢٥ثُ َّم إِنَّ َعلَ ْی َنا ِح َسابَ ُه ْم ﴿﴾٢٦
﴿َ ﴾٢٣ف ُی َع ِّذبُ ُه الل َُّه الْ َع َذ َ

شروع

فهرست
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درباره پاورپوینت

الص ُح ِ
ف َ
األوَل
بَ ْل تُ ْؤثِ ُرونَ الْ َح َیا َة الدُّ نْ َیا ﴿َ ﴾١٦واآل ِخ َر ُة َخ ْی ٌر َوأَبْقَى ﴿ ﴾١٧إِنَّ َه َذا لَ ِفی ُّ
﴿ُ ﴾١٨ص ُح ِ
وَس ﴿﴾١٩
ف إِبْ َرا ِه َ
یم َو ُم َ
ب ِْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحیم
َاش َی ِة ﴿ُ ﴾١و ُجو ٌه یَ ْو َم ِئ ٍذ خ ِ
یث الْغ ِ
َه ْل أَتَاکَ َح ِد ُ
َاش َع ٌة ﴿َ ﴾٢عا ِملَ ٌة ن َِاص َب ٌة ﴿ ﴾٣ت َْص ََل نَا ًرا
َضیعٍ ﴿ ﴾٦ال یُ ْس ِم ُن َوال
َحا ِم َی ًة ﴿ ﴾٤ت ُْسقَى ِم ْن َع ْی ٍن آنِ َی ٍة ﴿ ﴾٥لَ ْی َس لَ ُه ْم طَ َعا ٌم إِال ِم ْن َ ِ
یُ ْغ ِنی ِم ْن ُجوعٍ ﴿ُ ﴾٧و ُجو ٌه یَ ْو َم ِئ ٍذ نَا ِع َم ٌة ﴿ ﴾٨لِ َس ْع ِی َها َر ِاض َی ٌة ﴿ِ ﴾٩فی َج َّن ٍة َعالِ َی ٍة
ُس ٌر َم ْر ُفو َع ٌة ﴿﴾١٣
﴿ ﴾١٠ال ت َْس َم ُع ِفی َها ال ِغ َی ًة ﴿ِ ﴾١١فی َها َع ْی ٌن َجا ِریَ ٌة ﴿ِ ﴾١٢فی َها ُ ُ

اب َم ْوضُ و َع ٌة ﴿َ ﴾١٤ومنَ َار ُِق َم ْصفُو َف ٌة ﴿َ ﴾١٥و َز َراب ُِّی َم ْبثُوثَ ٌة ﴿ ﴾١٦أَ َفال یَ ْنظُ ُرونَ إِ ََل
َوأَکْ َو ٌ
ف ُر ِف َع ْت ﴿َ ﴾١٨وإِ ََل الْجِ َب ِ
ف نُ ِص َب ْت
ف ُخلِق ْ
ال کَ ْی َ
الس َام ِء کَ ْی َ
اإلبِلِ کَ ْی َ
َت ﴿َ ﴾١٧وإِ ََل َّ
ف ُس ِط َح ْت ﴿َ ﴾٢٠ف َذکِّ ْر إِمنَّ َا أَن َْت ُم َذکِّ ٌر ﴿ ﴾٢١ل َْس َت َعلَ ْیه ِْم
﴿َ ﴾١٩وإِ ََل األ ْر ِض کَ ْی َ

اب األک َ ََْب ﴿ ﴾٢٤إِنَّ إِلَ ْی َنا
ِبِ ُ َص ْی ِط ٍر ﴿ ﴾٢٢إِال َم ْن تَ َو ََّل َوکَ َف َر ﴿َ ﴾٢٣ف ُی َع ِّذبُهُ اللَّهُ الْ َع َذ َ
إِ َیا َب ُه ْم ﴿ ﴾٢٥ثُ َّم إِنَّ َعلَ ْی َنا ِح َسا َب ُه ْم ﴿﴾٢٦

وبالگ

خروج

وَل شام زندگى دنیا را مقدم مىدارید)1۶( ،
در حاَل كه آخرت بهرت و پایدارتر است! ()1۷
این دستورها در كتب آسامىن پیشین (نیز) آمده است)1۸( ،
در كتب ابراهیم و موَس)1۹( .
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
آیا داستان غاشیه ( روز قیامت كه حوادث وحشتناكش همه را مىپوشاند) به تو رسیده است؟! ()1
چهرههایى در آن روز خاشع و ذلتبارند)2( ،
آنها كه پیوسته عمل كرده و خسته شدهاند (و نتیجهاى عایدشان نشده است))3( ،
و در آتش سوزان وارد مىگردند; ()۴
از چشمهاى بسیار داغ به آنان مىنوشانند; ()۵
غذاىئ جز از َضیع ( خار خشك تلخ و بدبو) ندارند; ()۶
غذایى كه نه آنها را فربه مىكند و نه از گرسنگى مىرهاند! ()۷
چهرههایى در آن روز شاداب و باطراوتند)۸( ،
و از سعى و تالش خود خشنودند)۹( ،
در بهشتى عاَل جاى دارند)10( ،
كه در آن هیچ سخن لغو و بیهودهاى منىشنوند! ()11
در آن چشمهاى جارى است)12( ،
در آن تختهاى زیباى بلندى است)13( ،
و قدحهایى (كه در كنار این چشمه) نهاده)1۴( ،
و بالشها و پشتیهاى صفداده شده)1۵( ،
و فرشهاى فاخر گسرتده! ()1۶
آیا آنان به شرت منىنگرند كه چگونه آفریده شده است؟! ()1۷
و به آسامن نگاه منىكنند كه چگونه برافراشته شده؟! ()1۸
و به كوهها كه چگونه در جاى خود نصب گردیده! ()1۹
و به زمین كه چگونه گسرتده و هموار گشته است؟! ()20
پس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهندهاى! ()21
تو سلطهگر بر آنان نیستى كه (بر ایامن) مجبورشان كنى)22( ،
مگر كىس كه پشت كند و كافر شود)23( ،
كه خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات مىكند! ()2۴
به یقین بازگشت (همه) آنان به سوى ماست)2۵( ،
و مسلام حسابشان (نیز) با ماست! ()2۶
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خلق شد – چگونه – می بینند – گسرتده شد  -شرت
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چگونه آفريده شده؟
پس آيا به شرت منىنگرند كه
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و به زمني كه چگونه گسرتده شده است
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به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست.
موفق و مؤید باشید
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