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تَ  ْن َخْشَيِة اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ الحرش: ۵۹سوره .َصدِّ



از متاس « ثاء»عيناً مانند حرف « ذال»حرف «ذ»حرف 
نوك زبان و دندان هاي باال و با صداي نازك و 

دّقت كنيد كه فشار نوك . تلّفظ مي گردد« كم حجم»
َذَهَب ـ تََذُر َذلَِك ـ. زبان بر دندان ها زياد نباشد َهذا ـ 

ُذوُقوا ـ ِذراعاً ـ اُْذكُُروا ـ يَوَمِئْذ 

«ذ»تلفظ حرف 



َولََقْد َعِهْدنَا لََِل ﴾١١٤﴿ِعلْاًم  لِلَْیَک َوْحُیُه َوُقْل َر ِّّ زِْدنِیَفَتَعاََل اللَُّه الَْملُِک الَْحقُّ َوال تَْعَجْل ِبالُْقرْآِن ِمْن َقْبِل أَْن یُْقَض 

ََ َولِْذ ُقلَْنا لِلَْمالئِکَِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا لِ ﴾١١٥﴿آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنِسَی َولَْم نَِجْد لَُه َعزًْما  َفُقلَْنا یَا ﴾١١٦﴿ال لِبْلِیَس أَ

﴾١١٨﴿لِنَّ لََک أاَل تَُجوَع ِفیَها َوال تَْعَرى ﴾١١٧﴿َقى آَدُم لِنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََک َولَِزْوِجَک َفال یُْخرَِجنَّکُاَم ِمَن الَْجنَِّة َفَتشْ 

ْیطَاُن َقاَل یَا آَدُم َهْل أَُدلُّکَ ﴾١١٩﴿َوأَنََّک ال تَظََْمُ ِفیَها َوال تَْضَحى  ََل  َعََل َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملٍْک ال یَبْ َفَوْسَوَس لِلَْیِه الشَّ

ََ آَدُم َربَُّه فَ َفأَکَال ِمْنَها َفَبَدْت لَُهاَم َسْوآتُُهاَم َوطَِفَقا یَْخِصَفاِن َعلَْیِهاَم ﴾١٢٠﴿ ِِ الَْجنَِّة َوَع ثُمَّ ﴾١٢١﴿ََغَوى  ِمْن َوَر

ا یَأْتَِینَّکُْم ِمنِّی ُهًدى َفمَ َقاَل اْهِبطَا ِمْنَها َجِمیًعا بَْعُضکُْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ فَ ﴾١٢٢﴿اْجَتَباُه َربُُّه َفَتا َّ َعلَْیِه َوَهَدى  ِن اتََّبَع إِمَّ

﴾١٢٤﴿ْحرُشُُه یَْوَم الِْقَیاَمِة أَْعَمى َوَمْن أَْعرََض َعْن ِذکِْری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشًة َضْنکًا َونَ ﴾١٢٣﴿ُهَداَی َفال یَِضلُّ َوال یَْشَقى 

﴾١٢٥﴿َقاَل َر ِّّ لَِم َحرَشْتَِنی أَْعَمى َوَقْد کُْنُت بَِصیًرا 
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ُیُه َوُقْل َر ِّّ ِن ِمْن َقْبِل أَْن یُْقَض لِلَْیَک َوحْ َفَتَعاََل اللَُّه الَْملُِک الَْحقُّ َوال تَْعَجْل ِبالُْقرْآ 

﴾١١٥﴿َی َولَْم نَِجْد لَُه َعزًْما َولََقْد َعِهْدنَا لََِل آَدَم ِمْن َقْبُل َفَنسِ ﴾١١٤﴿زِْدنِی ِعلاًْم 

ََ َولِْذ ُقلَْنا لِلَْمالئِکَِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا لاِل لِبْ  ا َفُقلَْنا یَا آَدُم لِنَّ َهذَ ﴾١١٦﴿لِیَس أَ

ا لِنَّ لََک أاَل تَُجوَع ِفیهَ ﴾١١٧﴿ِة َفَتْشَقى َعُدوٌّ لََک َولَِزْوِجَک َفال یُْخرَِجنَّکاَُم ِمَن الَْجنَّ 

ْیطَاُن َفَوْسَوَس لِلَْیِه الشَّ ﴾١١٩﴿َوأَنََّک ال تَظََْمُ ِفیَها َوال تَْضَحى ﴾١١٨﴿َوال تَْعَرى 

َفأَکَال ِمْنَها َفَبَدْت ﴾١٢٠﴿ال یَْبََل َقاَل یَا آَدُم َهْل أَُدلَُّک َعََل َشَجرَِة الُْخلِْد َوُملْکٍ 

ََ آَدُم َربَُّه َفَغَ لَُهاَم َسْوآتُُهاَم َوطَِفَقا یَْخِصَفاِن َعلَْیِهاَم ِمْن وَ  ِِ الَْجنَِّة َوَع ﴾١٢١﴿َوى َر

ُضکُْم لَِبْعٍض َقاَل اْهِبطَا ِمْنَها َجِمیًعا بَعْ ﴾١٢٢﴿ثُمَّ اْجَتَباُه َربُُّه َفَتا َّ َعلَْیِه َوَهَدى 

ا یَأْتَِینَّکُْم ِمنِّی ُهًدى َفَمِن اتََّبعَ  َوَمْن ﴾١٢٣﴿ُهَداَی َفال یَِضلُّ َوال یَْشَقى َعُدوٌّ َفإِمَّ

َقاَل َر ِّّ ﴾١٢٤﴿ُه یَْوَم الِْقَیاَمِة أَْعَمى أَْعرََض َعْن ِذکِْری َفإِنَّ لَُه َمِعیَشًة َضْنکًا َونَْحرُشُ 

﴾١٢٥﴿لَِم َحرَشْتَِنی أَْعَمى َوَقْد کُْنُت بَِصیرًا 

ن، پیش از قرآن عجله مك(تالوت)پس نسبت به ! پس بلندمرتبه است خداوندى كه سلطان حق است
(114)« !علم مرا افزون كن! پروردگارا»: و بگو; آنكه وحى آن بر تو متام شود

(11۵)! مو عزم استوارى براى او نیافتی; اما او فراموش كرد; پیش از این، از آدم پیامن گرفته بودیم
جز ; دهمگى سجده كردن« !براى آدم سجده كنید»: و به یاد آور هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم

(116)! (و سجده نكرد)ابلیس كه رسباز زد 
یرون مبادا شام را از بهشت ب! همرس توست(دشمن)دشمن تو و (ابلیس)این ! اى آدم»: پس گفتیم

(117)! كه به زحمت و رنج خواهى افتاد; كند
; شدبراى تو این است كه در آن گرسنه و برهنه نخواهى(و مزیتش! اما تو در بهشت راحت هستى)
(118)

(11۹)« !دهدشوى، و حرارت آفتا ّ آزارت منىو در آن تشنه منى
ىك خواهى تو را به درخت زندگى جاوید، و ملآیا مى! اى آدم»: وَل شیطان او را وسوسه كرد و گفت

(120)« !زوال راهنامیى كنم؟َ
اى و عورتشان آشكار گشت و بر (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،)رسانجام هر دو از آن خوردند، 

رد، و از آدم پروردگارش را نافرماىن ك(آرى)! بهشتى جامه دوختند(درختان)پوشاندن خود، از برگهاى 
(121)! پاداش او محروم شد

(122). اش را پذیرفت، و هدایتش منودسپس پروردگارش او را برگزید، و توبه
وَل! فرود آیید، در حاَل كه دشمن یكدیگر خواهید بود(بهشت)هر دو از آن »: فرمود(خداوند)

نج شود، و نه در ر هرگاه هدایت من به رساغ شام آید، هر كس از هدایت من پیروى كند، نه گمراه مى
(123)! خواهد بود

و روز قیامت، او را ; تنگى خواهد داشت(سخت و)و هر كس از یاد من روى گردان شود، زندگى 
(124)« !كنیمنابینا محشور مى

(12۵)« !من كه بینا بودم! چرا نابینا محشورم كردى؟! پروردگارا»: گویدمى

ترجمه



آیَاِت َربِِّه َولََعَذا ُّ َوکََذلَِک نَْجِزی َمْن أرَْسََف َولَْم یُْؤِمْن بِ ﴾١٢٦﴿َقاَل کََذلَِک أَتَْتَک آیَاتَُنا َفَنِسیَتَها َوکََذلَِک الَْیْوَم تُْنََس 

ولِی وَن ِفی َمَساِکِنِهْم لِنَّ ِفی َذلَِک آلیَاٍت ألأََفلَْم یَْهِد لَُهْم کَْم أَْهلَکَْنا َقْبلَُهْم ِمَن الُْقُروِن یَْمشُ ﴾١٢٧﴿اآلِخرَِة أََشدُّ َوأَبَْقى 

ى ﴾١٢٨﴿النَُّهى  ْح ِبَحْمِد َربَِّک َفاْصِِبْ َعََل َما یَُقولُوَن َوَسبِّ ﴾١٢٩﴿َولَْوال کَلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّک لَکَاَن لِزَاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ

ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها َوِمْن آنَاِء اللَّْیِل َفَسبِّْح َوأَطَْرا نَّ َعْیَنْیَک لََِل َما َمتَّ ﴾١٣٠﴿َف النََّهاِر لََعلََّک تَرََْض َقْبَل طُلُوعِ الشَّ ْعَنا َوال مَتُدَّ

ُِ َربِّکَ  نَْیا لَِنْفِتَنُهْم ِفیِه َوِرْز الِة َواْصطَِِبْ َعلَیْ ﴾١٣١﴿ َخْیٌر َوأَبَْقى ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم زَْهرََة الَْحَیاِة الدُّ َها ال َوأُْمْر أَْهلََک ِبالصَّ

ُحِف األَوَقالُوا لَْوال یَأْتِیَنا ِبآیٍَة ِمْن َربِِّه أََولَْم تَ ﴾١٣٢﴿نَْسأَلَُک ِرزًْقا نَْحُن نَْرزُُقَک َوالَْعاِقَبُة لِلتَّْقَوى  وََل أْتِِهْم بَیَِّنُة َما ِفی الصُّ

ْن نَِذلَّ َونَْخَزى َک ِمْن َقْبِل أَ َت لِلَْیَنا َرُسوال َفَنتَِّبَع آیَاتِ َولَْو أَنَّا أَْهلَکَْناُهْم ِبَعَذا ٍّ ِمْن َقْبلِِه لََقالُوا َربََّنا لَْوال أَْرَسلْ ﴾١٣٣﴿

َاِط ﴾١٣٤﴿ ِویِّ َوَمِن اْهَتَدى ُقْل کُلٌّ ُمََتَبٌِّص َفََتَبَُّصوا َفَسَتْعلَُموَن َمْن أَْصَحا ُّ الِّصِّ ﴾١٣٥﴿ السَّ
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َوکََذلَِک نَْجِزی َمْن ﴾١٢٦﴿ الَْیْوَم تُْنََس َقاَل کََذلَِک أَتَْتَک آیَاتَُنا َفَنِسیَتَها َوکََذلِکَ 

أََفلَْم یَْهِد لَُهْم ﴾١٢٧﴿ِة أََشدُّ َوأَبَْقى أرَْسََف َولَْم یُْؤِمْن ِبآیَاِت َربِِّه َولََعَذا ُّ اآلِخَر 

ألولِی َساِکِنِهْم لِنَّ ِفی َذلَِک آلیَاٍت کَْم أَْهلَکَْنا َقْبلَُهْم ِمَن الُْقُروِن یَْمُشوَن ِفی مَ 

ى َولَْوال کَلَِمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَِّک لَکَانَ ﴾١٢٨﴿النَُّهى  ﴾١٢٩﴿لِزَاًما َوأََجٌل ُمَسمًّ

ْمِس َوَقْبَل غُ َفاْصِِبْ َعََل َما یَُقولُوَن َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربِّکَ  ُروِبَها َوِمْن  َقْبَل طُلُوعِ الشَّ

نَّ َعْیَنْیَک لََِل ﴾١٣٠﴿رََْض آنَاِء اللَّْیِل َفَسبِّْح َوأَطَْراَف النََّهاِر لََعلََّک تَ   َما َوال مَتُدَّ

نْیَ  ُِ َربِّ َمتَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْنُهْم زَْهرََة الَْحَیاِة الدُّ َک َخْیٌر َوأَبَْقى ا لَِنْفِتَنُهْم ِفیِه َوِرْز

الِة َواْصطَِِبْ َعلَْیَها ال﴾١٣١﴿  َوالَْعاِقَبُة نَْسأَلَُک ِرزًْقا نَْحُن نَْرزُُقکَ َوأُْمْر أَْهلََک ِبالصَّ

ُحِف َولَْم تَأْتِِهْم بَیَِّنُة َما فِ َوَقالُوا لَْوال یَأْتِیَنا ِبآیٍَة ِمْن َربِِّه أَ ﴾١٣٢﴿لِلتَّْقَوى  ی الصُّ

لَْت لِلَْیَنا ِه لََقالُوا َربََّنا لَْوال أَْرسَ َولَْو أَنَّا أَْهلَکَْناُهْم ِبَعَذا ٍّ ِمْن َقْبلِ ﴾١٣٣﴿األوََل 

بَُّصوا ُقْل کُلٌّ ُمََتَبٌِّص َفََتَ ﴾١٣٤﴿ْخَزى َرُسوال َفَنتَِّبَع آیَاتَِک ِمْن َقْبِل أَْن نَِذلَّ َونَ 

ِویِّ َومَ  َاِط السَّ ﴾١٣٥﴿ِن اْهَتَدى َفَسَتْعلَُموَن َمْن أَْصَحا ُّ الِّصِّ

اهى امروز نیز تو فراموش خو ; آن گونه كه آیات من براى تو آمد، و تو آنها را فراموش كردى»: فرمایدمى
(126)« !شد

و عذا ّ آخرت، ! دهیم كَس را كه ارساف كند، و به آیات پروردگارش ایامن نیاوردو این گونه جزا مى
(127)! شدیدتر و پایدارتر است

ك منودیم، هال(كه طَغیان و فساد كردند)آیا براى هدایت آنان كاىف نیست كه بسیارى از نسلهاى پیشین را 
ن هاى روشنى براى خردمندامسلام در این امر، نشانه! روندآنان راه مى(ویران شده)و اینها در مسكنهاى 

(128). است
!  تگرفو اگر سنت و تقدیر پروردگارت و مالحظه زمان مقرر نبود، عذا ّ الهى بزودى دامان آنان را مى

(12۹)
مد تسبیح و ح; و پیش از طلوع آفتا ّ، و قبل از غرو ّ آن! گویند، صِب كنپس در برابر آنچه مى
باشد ; تسبیح گوى(پروردگارت را)از ساعات شب و اطراف روز (برخى)و همچنین ; پروردگارت را بجا آور

(130)! خشنود شوى(از الطاف الهى)كه 
هاىاینها شكوفه! ایم، میفكنهایى از آنان دادهو هرگز چشامن خود را به نعمتهاى مادى، كه به گروه

(131)! و روزى پروردگارت بهَت و پایدارتر است; تا آنان را در آن بیازماییم; زندگى دنیاست
و روزى ما به ت(بلكه); خواهیماز تو روزى منى! و بر انجام آن شكیبا باش; خانواده خود را به مناز فرمان ده

(132)! و عاقبت نیك براى تقواست; دهیممى
روشنى كه آیا خِبهاى(:بگو)! آورد؟اى از سوى پروردگارش براى ما منىمعجزه و نشانه(پیامِب)چرا »: گفتند

(133)! نخستین بوده، براى آنها نیامد؟(آسامىن)در كتابهاى 
!  وردگاراپر »: گفتندمى(در قیامت)كردیم، با عذاَ هالك مى(كه قرآن نازل شود)اگر ما آنان را پیش از آن 

(134)« !ذلیل و رسوا شویمچرا پیامِبى براى ما نفرستادى تا از آیات تو پیروى كنیم، پیش از آنكه
حال كه(!ما در انتظار وعده پیروزى، و شام در انتظار شكست ما)! در انتظاریم(ما و شام)همه »: بگو

یت دانید چه كَس از اصحا ّ رصاط مستقیم، و چه كَس هدااما بزودى مى! چنین است، انتظار بكشید
(13۵)! یافته است

ترجمه



کلامت جدید



تروزی ، بهَت، بهَتین ، پرهیزکاری ، عاقب،پیش از ، تسبیح گوی ، صبور و شکیبا باش

َقبلَسبِّحاِصِِب 

َخیر

تسبیح گوی

ن،بهَت، بهَتیخو ّ

، پیش ازقبل از اشصبور و شکیبا ب

عاِقَبةنَحنُ 

عاقبتما

ِرزِ

روزی

تَقوی

،پرهیزگاریتقوا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





پس صِب کن بر آنچه که 
می گویند

به ستایش پروردگارت
پیش از طلوع 

خورشید

ترکیبات

ا َفاصِِب َعلَی م
یَقولونَ 

طُلوعِ َقبَل كَ ِبَحمِد َربِّ 
مِس  الشَّ

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



بهاُغروِ َقبَل 

قبل از غرو ّ آن

ُِ َربّكَ  َخیرٌ ِرز

روزی پروردگارت 
بهَت است

تَّقویللَو العاِقَبُة 

ورسانجام برای 
استپرهیزگاری 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



َفاْصِِبْ َعََل َما يَُقولُونَ (1



ْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَهاَوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل طُلُوعِ ال( 2 شَّ

دن از بر آمستایش پروردگارت پيش با( او را)تسبیح گویو( 2
غرو ّ آن آفتا ّ و قبل از 

ترجمه



ُِ َربَِّك َخْْيٌ وَ ( 3 ﴾131أَبَْقى ﴿َوِرْز

(131)و پايدارتر است روزى پروردگار تو بهَت و(3

ترجمه

(131)و پايدارتر است ......................... و(3



اَلِة وَ ( 4 ااْصطَِِبْ َعلَْيهَ َوأُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

شكيبادر این کارصبور و  و منازرا به خودخانوادهو فرمان ده (4
باش؛

ترجمه

باش؛شكيبا و در این کارصبور و  ....را به ........و فرمان ده (4



.به پایان آمد این دفَت حکایت همچنان باقیست
موفق و مؤید باشید



الرحیمبسم اهلل الرحمن



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

.فونت نصب کنیدوبالگاگر دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود، از 

.به باال استفاده کنید   2013برای اجرا از آفیس
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پاورپوینت قرآن هفتم

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد
دبیر قرآن و پیام و عربی 

شهرستان سراب

@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما
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تَ  ْن َخْشَيِة اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ الحرش: ۵۹سوره .َصدِّ



َعاَء إَِذا َما یُْنَذُرو  مُّ الدُّ َا أُنِْذُرکُْم ِبالَْوْحِی َوال یَْسَمُع الصُّ ْتُهْم نَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربِّکَ ﴾٤٥﴿َن ُقْل إَِّنَّ  لََیُقولُنَّ یَا َولَِِئْ َمسَّ

ْن َخرَْدلٍ نَْفٌس َشْیًئا َوإِْن کَاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِ َونََضُع الَْمَواِزیَن الِْقْسَط لَِیْوِم الِْقَیاَمِة َفال تُظْلَمُ ﴾٤٦﴿َویْلََنا إِنَّا کُنَّا ظَالِِمیَن 

الَِّذیَن یَْخَشْوَن ﴾٤٨﴿ًرا لِلُْمتَِّقیَن َولََقْد آتَْیَنا ُموََس َوَهاُروَن الُْفرَْقاَن َوِضَیاًء َوِذکْ﴾٤٧﴿أَتَْیَنا ِبَها َوکََفى ِبَنا َحاِسِبیَن 

اَعِة ُمْشِفُقوَن  َولََقْد آتَْیَنا ﴾٥٠﴿ْنِکُروَن َوَهَذا ِذکٌْر ُمَباَرٌک أَنَْزلَْناُه أََفأَنُْتْم لَُه مُ ﴾٤٩﴿َربَُّهْم ِبالَْغْیِب َوُهْم ِمَن السَّ

﴾٥٢﴿ی أَنُْتْم لََها َعاِکُفوَن إِْذ َقاَل ألِبیِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِیُل الَّتِ ﴾٥١﴿إِبَْراِهیَم ُرْشَدُه ِمْن َقْبُل َوکُنَّا ِبِه َعالِِمیَن 

َت َقالُوا أَِجْئَتَنا ِبالَْحقِّ أَْم أَنْ ﴾٥٤﴿َقاَل لََقْد کُْنُتْم أَنُْتْم َوآبَاُؤکُْم ِفی َضالٍل ُمِبینٍ ﴾٥٣﴿َقالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعاِبِدیَن 

اَمَواِت َواألْرِض الَِّذی َفطَرَُهنَّ َوأَنَ ﴾٥٥﴿ِمَن الالِعِبیَن  اِهِدیَن َقاَل بَل َربُّکُْم َربُّ السَّ َوتَاللَِّه ﴾٥٦﴿ا َعََل َذلِکُْم ِمَن الشَّ

﴾٥٧﴿ألِکیَدنَّ أَْصَناَمکُْم بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدِبِریَن 

سوره انبیاء



مُّ الُقْل  َا أُنِْذُرکُْم ِبالَْوْحِی َوال یَْسَمُع الصُّ َعاَء إَِذا َما یُْنَذُروَن إَِّنَّ ْتُهْم ﴾٤٥﴿دُّ َولَِِئْ َمسَّ

َونََضُع الَْمَواِزیَن ﴾٤٦﴿ا کُنَّا ظَالِِمیَن نَْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربَِّک لََیُقولُنَّ یَا َویْلََنا إِنَّ 

ٍل أَتَْیَنا ِبَها ا َوإِْن کَاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخرْدَ الِْقْسَط لَِیْوِم الِْقَیاَمِة َفال تُظْلَُم نَْفٌس َشْیئً 

ِقیَن اَن َوِضَیاًء َوِذکْرًا لِلُْمتَّ َولََقْد آتَْیَنا ُموََس َوَهاُروَن الُْفرْقَ ﴾٤٧﴿َوکََفى ِبَنا َحاِسِبیَن 

اَعِة ُمْشِفُقوَن الَِّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّهْم ِبالَْغْیِب َوُهْم ِمَن ال﴾٤٨﴿ َوَهَذا ِذکٌْر ﴾٤٩﴿سَّ

ِه ُه ِمْن َقْبُل َوکُنَّا بِ َولََقْد آتَْیَنا إِبْرَاِهیَم ُرْشدَ ﴾٥٠﴿ُمَباَرٌک أَنَْزلَْناُه أََفأَنُْتْم لَُه ُمْنِکُروَن 

﴾٥٢﴿الَِّتی أَنُْتْم لََها َعاِکُفوَن إِْذ َقاَل ألِبیِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التَّاَمثِیُل ﴾٥١﴿َعالِِمیَن 

ُؤکُْم ِفی َضالٍل ُمِبیٍن َقاَل لََقْد کُْنُتْم أَنُْتْم َوآبَا﴾٥٣﴿َقالُوا َوَجْدنَا آبَاَءنَا لََها َعاِبِدیَن 

اَم ﴾٥٥﴿َقالُوا أَِجْئَتَنا ِبالَْحقِّ أَْم أَنَْت ِمَن الالِعِبینَ ﴾٥٤﴿ َواِت َقاَل بَل َربُّکُْم َربُّ السَّ

اَمکُْم َوتَاللَِّه ألِکیَدنَّ أَْصنَ ﴾٥٦﴿اِهِدیَن َواألْرِض الَِّذی َفطَرَُهنَّ َوأَنَا َعََل َذلِکُْم ِمَن الشَّ 

﴾٥٧﴿بَْعَد أَْن تَُولُّوا ُمْدِبِریَن 

كه انذار وىل آنها كه گوشهایشان كر است، هنگامى« !كنممن تنها بوسیله وحى شام را انذار مى»: بگو
(4۵)! شنوندشوند، سخنان را َّنىمى

مگى ما ه! اى واى بر ما»: شود كهاگر كمرتین عذاب پروردگارت به آنان برسد، فریادشان بلند مى
(4۶)« !ستمگر بودیم

اگر و; شودپس به هیچ كس كمرتین ستمى َّنى; كنیمما ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى
ه ما و كاىف است ك; كنیمباشد، ما آن را حارض مى(كار نیك و بدى)مبقدار سنگینى یك دانه خردل 

(47)! كننده باشیمحساب
و نور، و آنچه مایه یادآورى براى(وسیله جدا كردن حق از باطل)« فرقان»ما به موَس و هارون، 
(48). پرهیزگاران است، دادیم

(4۹)! ترسند، و از قیامت بیم دارندهامنان كه از پروردگارشان در نهان مى
(۵0)! كنید؟آیا شام آن را انكار مى; نازل كردیم(بر شام)ذكر مبارىك است كه (قرآن)و این 

(۵1)... او آگاه بودیم(شایستگى)و از ; ما وسیله رشد ابراهیم را از قبل به او دادیم
ا را روح چیست كه شام همواره آنههاى ىباین مجسمه»: و قوم او گفت(آزر)آن هنگام كه به پدرش 

(۵2)« !كنید؟پرستش مى
(۵3)« .كنندما پدران خود را دیدیم كه آنها را عبادت مى»: گفتند
(۵4)« !ایدمسلام هم شام و هم پدرانتان، در گمراهى آشكارى بوده»: گفت
(۵۵)« !كنى؟اى، یا شوخى مىآیا مطلب حقى براى ما آورده»: گفتند
; ردهپروردگار شام هامن پروردگار آسامنها و زمین است كه آنها را ایجاد ك(امكامال حق آورده)»: گفت

(۵۶)! و من بر این امر، از گواهانم
(۵7)« !كشماى براى نابودى بتهایتان مىو به خدا سوگند، در غیاب شام، نقشه

ترجمه



کلامت جدید



قطعاً 
هبخشیدیم ب
دادیم به

بودیم  
هستیم

دانا

عالِمکُّناءاتَینالََقد

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اَب ، اَبو 
ءاباء: جمعپدراَبا ، ايَب

بودید  ، هستید

گمراهی

پدر ، روشن ، دانا ، گمراهی

مکُنتُ 

َضالل
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





قطعاً دادیم به 
ابراهیم

زمانی که گفت به پدرشبه آن دانا هستیم

مقاَل لََقد کُنتُ هاِذ قاَل اِلَبیِ نَ کُّنا به عامِلیاهیمَ لََقد ءاتَینا ابر 

گفت قطعاً هستید

ینٍ فی َضالٍل ُمبکُماَنُتم َو ءاباُء 

شام
پدرانتانو 

در گمراهی 
آشکار

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



﴾ 10وَن ﴿ِه ِذكُْركُْم أََفاَل تَْعِقلُ لََقْد أَنَزلَْنا إِلَْيكُْم ِكَتابًا ِفي( 1

وسیله تذکر و هدایت قطعاً نازل کردیم به سوی تو کتابی که در آن (  1
َّنی اندیشیدشامست، پس آیا

ترجمه

......تذکر و هدایت شامست، پس آیاوسیله .........................(  1



﴾ 14﴿ظَالِِميَ ا َقالُوا يَا َويْلََنا إِنَّا كُنَّ (2

هستیم از ستمگران ای وای برما ، هامنا ما : گفتند( 2

ترجمه



ٍء َحي  ( 3 ِمُنوَن ﴿َوَجَعلَْنا ِمَن الْاَمء كُلَّ ََشْ ْْ ﴾30 أََفاَل يُ

پس آیا ایامن َّنی آورندزنده ایی را؛همه چیز آبقرار دادیم از و( 3

ترجمه

................زنده ایی را؛....  .... آب..............و( 3



ْمَس َوالَْقَمرَ َوُهَو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنََّهارَ (  4  َوالشَّ

و او کسی است که آفرید شب و روز را و خورشید و ماه را( 4

ترجمه



اَمَواِت وَ ( ۵ بُّكُْم َربُّ السَّ نَّ اأْلَْرِض الَِّذي َفطَرَهُ َقاَل بَل رَّ

پدید آورد آنها راپروردگار شام ، پروردگار آسامنها و زمین است که بلکه: گفت( ۵

ترجمه

آورد آنها راپدید .................................بلکه.... : ( ۵



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 



.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست
موفق و مْید باشید


