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



از متاّس نوك زبان و « ذ»اين حرف دقيقاً مانند حرف «ظ»حرف 

اين تفاوت كه صدا رِس دندان هاي جلو آروارة باال ايجاد مي شود؛ با 

م)درشت و پرحجم مي گردد « ظاء»در حرف  بايد دّقت (. ذال مفخَّ

ـ ِظاللُها ـ ِعظاماً ظَلََم ـ . كرد كه هوا با فشار زياد دميده نشود

َغليْظ ـ تُوَعظوَن َعظيٌم ـ يَظْلُِموَن 

«ظ»تلفظ حرف 



کَاِة َوکَانُواأَِِئًَّة یَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحْیَنا إِلَْیِهْم ِفْعَل الَْخْیرَ َوَجَعلَْناُهْم  الِة َوإِیَتاَء الزَّ َولُوطًا ﴾٧٣﴿ِدیَن لََنا َعابِ اِت َوإَِقاَم الصَّ

ْیَناُه ِمَن الَْقْریَِة الَِّتی کَانَْت تَْعَمُل الْ  ََ إِنَُّهْم کَانُوا َقْوَم َسوْ آتَْیَناُه ُحکْاًم َوِعلْاًم َونَجَّ َوأَْدَخلَْناُه ِفی ﴾٧٤﴿ٍء َفاِسِقیَن َخَباِِ

الِِحیَن  ْینَ ﴾٧٥﴿َرْحَمِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّ ﴾٧٦﴿اُه َوأَْهلَُه ِمَن الْکَرِْب الَْعِظیِم َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفَنجَّ

بُوا ِبآیَاتَِنا إِنَُّهْم کَانُوا َقْوَم َسوْ  ی َوَداُوَد َوُسلَْیاَمَن إِْذ یَْحکُاَمِن فِ ﴾٧٧﴿ٍء َفأَْغرَْقَناُهْم أَْجَمِعیَن َونَََصْنَاُه ِمَن الَْقْوِم الَِّذیَن کَذَّ

ْمَناَها ُسلَْیاَمَن َوکُال آتَْیَنا حُ ﴾٧٨﴿الَْحرِْث إِْذ نََفَشْت ِفیِه َغَنُم الَْقْوِم َوکُنَّا لُِحکِْمِهْم َشاِهِدیَن  رْنَا َمَع َفَفهَّ کْاًم َوِعلْاًم َوَسخَّ

ُروَن ْم ِمْن بَأِْسکُْم َفَهْل أَنُْتْم َشاکِ َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة لَُبوٍس لَکُْم لُِتْحِصَنکُ﴾٧٩﴿َداُوَد الِْجَباَل یَُسبِّْحَن َوالطَّْیَر َوکُنَّا َفاِعلِیَن 

یَح َعاِصَفًة تَْجِری ِبأَْمرِِه إََِل األْرِض الَِّتی بَاَرکْ﴾٨٠﴿ ﴾٨١﴿َنا ِفیَها َوکُنَّا ِبکُلِّ َشْیٍء َعالِِمینَ َولُِسلَْیاَمَن الرِّ
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الِة ا إِلَْیِهْم ِفْعَل الَْخْیَراِت َوإَِقاَوَجَعلَْناُهْم أَِِئًَّة یَْهُدوَن ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحْینَ  َم الصَّ

کَاِة َوکَانُوا لََنا َعاِبِدیَن  ْیَناُه ِمنَ َولُوطًا آتَْیَناُه ُحکْاًم َوِعلْ ﴾٧٣﴿َوإِیَتاَء الزَّ اًم َونَجَّ

ََ إِنَّهُ  ﴾٧٤﴿ْم کَانُوا َقْوَم َسْوٍء َفاِسِقیَن الَْقْریَِة الَِّتی کَانَْت تَْعَمُل الَْخَباِِ

الِِحینَ  َونُوًحا إِْذ نَاَدى ِمْن َقْبُل ﴾٧٥﴿َوأَْدَخلَْناُه ِفی َرْحَمِتَنا إِنَُّه ِمَن الصَّ

ْیَناُه َوأَْهلَُه ِمَن الْکَ َونَََصْنَاُه ِمَن الَْقْومِ ﴾٧٦﴿رِْب الَْعِظیِم َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفَنجَّ

بُوا ِبآیَاتَِنا إِنَُّهْم کَانُوا َقْوَم سَ  َوَداُوَد ﴾٧٧﴿ْوٍء َفأَْغرَْقَناُهْم أَْجَمِعیَن الَِّذیَن کَذَّ

ُحکِْمِهْم ْت ِفیِه َغَنُم الَْقْوِم َوکُنَّا لِ َوُسلَْیاَمَن إِْذ یَْحکُاَمِن ِفی الَْحرِْث إِْذ نََفشَ 

ْمَناَها ُسلَْیاَمَن َوکُال آتَْیَنا حُ ﴾٧٨﴿َشاِهِدیَن  رْنَا َمَع دَ َفَفهَّ اُوَد کْاًم َوِعلْاًم َوَسخَّ

کُْم َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة لَُبوٍس لَ ﴾٧٩﴿الِْجَباَل یَُسبِّْحَن َوالطَّْیَر َوکُنَّا َفاِعلِیَن 

یَح َعاِصفَ ﴾٨٠﴿وَن لُِتْحِصَنکُْم ِمْن بَأِْسکُْم َفَهْل أَنُْتْم َشاِکرُ  ًة َولُِسلَْیاَمَن الرِّ

﴾٨١﴿ا َوکُنَّا ِبکُلِّ َشْیٍء َعالِِمیَن تَْجِری ِبأَْمرِِه إََِل األْرِض الَِّتی بَاَرکَْنا ِفیهَ 

و و انجام كارهاى نیك; كردندهدایت مى(مردم را)و آنان را پیشوایاىن قرار دادیم كه به فرمان ما، 
(73). كردندو تنها ما را عبادت مى; برپاداشنت مناز و اداى زكات را به آنها وحى كردیم

و از شهرى كه اعامل زشت و كثیف انجام ; كه به او حكومت و علم دادیم(به یاد آور)و لوط را 
(74)! چرا كه آنها مردم بد و فاسقى بودند; دادند، رهایى بخشیدیممى

(7۵). و او از صالحان بود; و او را در رحمت خود داخل كردیم
ب ما دعاى او را مستجا! خواند(زمان، پروردگار خود را)هنگامى كه پیش از آن (به یاد آور)و نوح را 

(7۶); و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم; كردیم
از ; ندچرا كه قوم بدى بود; و او را در برابر جمعیتى كه آیات ما را تكذیب كرده بودند یارى دادیم

(77)! این رو همه آنها را غرق كردیم
وم، هنگامى كه درباره كشتزارى كه گوسفندان ىب شبان ق(به خاطر بیاور)و داوود و سلیامن را 

.  یمو ما بر حكم آنان شاهد بود; كردندبودند، داورى مى(و آن را تباه كرده)شبانگاه در آن چریده 
(78)

واىن داورى، و علم فرا(شایستگى)و به هر یك از آنان ; آن را به سلیامن فهامندیم(حكم واقعى)ما 
ما این و; گفتندمى(خدا)تسبیح (همراه او)ها و پرندگان را با داوود مسخر ساختیم، كه و كوه; دادیم

(7۹)! كار را انجام دادیم
این )زار آیا شكرگ; و ساخنت زره را بخاطر شام به او تعلیم دادیم، تا شام را در جنگهایتان حفظ كند

(80)هستید؟ (نعمتهاى خدا
بودیم جریان و تندباد را مسخر سلیامن ساختیم، كه بفرمان او بسوى رسزمینى كه آن را پربركت كرده

(81). ایمو ما از همه چیز آگاه بوده; یافتمى

ترجمه



َیاِطیِن َمْن یَُغوُصوَن لَُه َویَْعَملُوَن َعَمال ُدوَن َذلَِک َوکُنَّا لَ ِمَن َو  ِنَی َوأَیُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أَنِّی َمسَّ ﴾٨٢﴿ُهْم َحاِفِظیَن الشَّ

ُّ َوأَنَْت أَْرَحُم الرَّاِحِمیَن  ْنِدنَا اُه أَْهلَُه َوِمْثلَُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن عِ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفکََشْفَنا َما ِبِه ِمْن ُُضٍّ َوآتَْینَ ﴾٨٣﴿الُّضُّ

اِبِریَن ﴾٨٤﴿َوِذکَْرى لِلَْعاِبِدیَن  نَُّهْم ِمَن َوأَْدَخلَْناُهْم ِفی َرْحَمِتَنا إِ ﴾٨٥﴿َوإِْساَمِعیَل َوإِْدِریَس َوَذا الِْکْفِل کُلٌّ ِمَن الصَّ

الِِحیَن  َحانََک ُسبْ اَدى ِفی الظُّلُاَمِت أَْن ال إِلََه إِال أَنَْت َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفظَنَّ أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَْیِه َفنَ ﴾٨٦﴿الصَّ

ْیَناُه ِمَن الَْغمِّ َوکََذلَِک نُْنجِ ﴾٨٧﴿إِنِّی کُْنُت ِمَن الظَّالِِمیَن  ِمِنیَن َفاْسَتَجْبَنا لَُه َونَجَّ ْْ َوَزکَِریَّا إِْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ ﴾٨٨﴿ی الُْم

ی ا لَُه َزْوَجُه إِنَُّهْم کَانُوا یَُساِرُعوَن فِ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه یَْحَیى َوأَْصلَْحنَ ﴾٨٩﴿ال تََذْرنِی َفرًْدا َوأَنَْت َخْیُر الَْواِرثِیَن 

﴾٩٠﴿الَْخْیَراِت َویَْدُعونََنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوکَانُوا لََنا َخاِشِعیَن 
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َیاِطیِن َمْن یَُغوُصوَن لَُه َویَْعَملُو  ْم َن َعَمال ُدوَن َذلَِک َوکُنَّا لَهُ َوِمَن الشَّ

نِ ﴾٨٢﴿َحاِفِظیَن  ُّ َوأَنَْت أَْرَحُم َوأَیُّوَب إِْذ نَاَدى َربَُّه أَنِّی َمسَّ َی الُّضُّ

َوِمْثلَُهْم ِمْن ُُضٍّ َوآتَْیَناُه أَْهلَهُ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َفکََشْفَنا َما ِبهِ ﴾٨٣﴿الرَّاِحِمیَن 

َذا َوإِْساَمِعیَل َوإِْدِریَس وَ ﴾٨٤﴿َن َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنَا َوِذکَْرى لِلَْعاِبِدی

اِبِریَن  نَُّهْم ِمَن َوأَْدَخلَْناُهْم ِفی َرْحَمِتَنا إِ ﴾٨٥﴿الِْکْفِل کُلٌّ ِمَن الصَّ

الِِحیَن   أَْن لَْن نَْقِدَر َعلَْیهِ َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفظَنَّ ﴾٨٦﴿الصَّ

الِِمیَن َحانََک إِنِّی کُْنُت ِمَن الظَّ َفَناَدى ِفی الظُّلاَُمِت أَْن ال إِلََه إاِل أَنَْت ُسبْ 

ْیَناُه ِمَن الَْغمِّ وَ ﴾٨٧﴿ ِمِنیَن َفاْسَتَجْبَنا لَُه َونَجَّ ْْ ﴾٨٨﴿کََذلَِک نُْنِجی الُْم

﴾٨٩﴿ًدا َوأَنَْت َخْیُر الَْواِرثِیَن َوَزکَِریَّا إِْذ نَاَدى َربَُّه َربِّ ال تََذْرنِی َفْر 

َساِرُعوَن ِفی ْحَنا لَُه َزْوَجُه إِنَُّهْم کَانُوا یُ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َوَوَهْبَنا لَُه یَْحَیى َوأَْصلَ 

﴾٩٠﴿َنا َخاِشِعیَن الَْخْیَراِت َویَْدُعونََنا َرَغًبا َورََهًبا َوکَانُوا لَ 

غیر و كارهایى; كردندبرایش غواىص مى(را نیز مسخر او قرار دادیم، كه در دریا)و گروهى از شیاطین 
(82)! كردیمحفظ مى(از رسكىش)و ما آنها را ; دادندبراى او انجام مى(نیز)از این 

ه من بدحاَل و مشكالت ب»: (و عرضه داشت)هنگامى كه پروردگارش را خواند (به یاد آور)و ایوب را 
(83)« !و تو مهربانرتین مهرباناىن; روى آورده

و خاندانش را به او ; و ناراحتیهایى را كه داشت برطرف ساختیم; ما دعاى او را مستجاب كردیم
دگان كننتا رحمتى از سوى ما و تذكرى براى عبادت; و هامنندشان را بر آنها افزودیم; بازگرداندیم

(84). باشد
(8۵). كه همه از صابران بودند(به یاد آور)و اسامعیل و ادریس و ذاالكفل را 

(8۶). چرا كه آنها از صالحان بودند; و ما آنان را در رحمت خود وارد ساختیم
و چنین ; رفت(از میان قوم خود)در آن هنگام كه خشمگین (به یاد آور)را (یونس)و ذاالنون 

در آن (اما موقعى كه در كام نهنگ فرو رفت،); پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهیم گرفتمى
« ! ممن از ستمكاران بود! منزهى تو! جز تو معبودى نیست(!خداوندا)»: صدا زد(ى مرتاكم)ظلمتها

(87)
و این گونه مْمنان را نجات ; و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم; ما دعاى او را به اجابت رساندیم

(88)! دهیممى
ها مرا تن! پروردگار من»: (و عرض كرد)در آن هنگام كه پروردگارش را خواند (به یاد آور)و زكریا را 

(8۹)« !و تو بهرتین وارثاىن; (و فرزند برومندى به من عطا كن)مگذار 
ه برایش آماد(كه نازا بود)و همرسش را ; ما هم دعاى او را پذیرفتیم، و یحیى را به او بخشیدیم

و ; كردندهمواره در كارهاى خیر برسعت اقدام مى(خانداىن بودند كه)چرا كه آنان ; كردیم(باردارى)
(۹0). خاشع بودند(خاضع و)و پیوسته براى ما ; خواندنددر حال بیم و امید ما را مى

ترجمه



کلامت جدید



دادیم ، اندوه و ناراحتی ، رفت ، ندا کردنجات 

نادیظَنَّ َذَهَب 

کُنُت 

گامن کرد

بودم ، هستم

،صدا زدندا کردرفت

ینا َغمّ نَجَّ

، اندوه و غمنجات دادیم
ناراحتی

ُسبحانَ 

پاک و بی عیب 
است

کَذلِکَ 

این چنین

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





َفنادی فی 
الظُّلُامِت 

َفظَنَّ  اِذ َذَهَب 

زمانی که 
رفت

پس در تاریکی 
ها ندا کرد

پس گامن کرد

اتترکیب

برای دریافت ترجمه ، روی ترگیبات کلیک کنید



ترکیبات

ُسبحانَهُ  هِ ُسبحاَن الل
آل اِلَه ااِّل 

اَنَت 

خدایی جز 
تو نیست

او پاک و 
بی عیب است

خدا پاک و
بی عیب است



ترکیبات

یناُه ِمنَ  لِیُّناُسبحانََک اَنَت وَ  الَغمِّ نَجَّ

تو پاک و بی عیب 
هستی ، تو رسپرست 

ما هستی

او را از غم  
نجات دادیم



اُنس با قرآن



ًباُمَغاضِ النُّوِن إِذ ذََّهَب َوَذا 

ترجمه

با خشم و ناراحتیآنگاه كه رفت وحُّضت یونس  با خشم و ناراحتی....  ....  وحُّضت یونس 



ْيهِ َفظَنَّ أَن لَّن نَّْقِدَر َعلَ 
ترجمه

سخت منی گیریماو بر كه ما و پنداشت  سخت منی گیریماو بر كه ما ....  ....  



َه إِالَّ أَنَت َفَناَدى ِِف الظُّلُاَمِت أَن الَّ إِلَ 

ترجمه

تاريكيها ندا درداد كه معبودى جز تو نيست[ دل]در پس 



﴾87الِِمنَي ﴿ُسْبَحانََك إِِّنِّ كُنُت ِمَن الظَّ 

ترجمه

(87)از ستمكاران بودم قطعاً من پاک وبی عیب هستی تو ، 



ْيَناُه مِ  َن الَْغمِّ َفاْسَتَجْبَنا لَُه َونَجَّ

ترجمه

و او را از اندوه رهانيديمراپذیرفتیم او [ دعاى]پس  رهانيديم............راپذیرفتیم او [ دعاى]....



(88)َو کَذلَِک نُنجی املِْمنینَ 

ترجمه

رامْمنان نجات می دهیم این چنین و را....نجات می دهیم .... و



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

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

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




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

.یدفونت نصب کنوبالگاگر دراجرای پاورپوینت فونتها بهم ریخته بود، از 

.به باال استفاده کنید   2013برای اجرا از آفیس

.گیتی نورد.با تشکر 

http://dawargiti2.mihanblog.comوبالگ
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پاورپوینت قرآن هفتم

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 
وبالگ

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



الِ  بُوا ِبآیَا﴾٥٦﴿َحاِت ِفی َجنَّاِت النَِّعیِم الُْملُْک یَْوَمِئٍذ لِلَِّه یَْحکُُم بَْیَنُهْم َفالَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ تَِنا َوالَِّذیَن کََفُروا َوکَذَّ

إِنَّ اللَّهَ وا لََیْرزَُقنَُّهُم اللَُّه ِرزًْقا َحَسًنا وَ َوالَِّذیَن َهاَجُروا ِفی َسِبیِل اللَِّه ثُمَّ ُقِتلُوا أَْو َماتُ ﴾٥٧﴿َفأُولَِئَک لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن 

ِه َما ُعوِقَب بِ َوَمْن َعاَقَب ِِبِْثِل َذلَِک ﴾٥٩﴿ٌم لَُیْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخال یَرَْضْونَُه َوإِنَّ اللََّه لََعلِیٌم َحلِی﴾٥٨﴿الرَّازِِقیَن لَُهَو َخْیُر 

نَّ َویُولُِج النََّهاَر ِفی اللَّْیِل َوأَ اِر النَّهَ َذلَِک ِبأَنَّ اللََّه یُولُِج اللَّْیَل ِفی ﴾٦٠﴿َغُفوٌر ثُمَّ بُِغَی َعلَْیِه لََیْنُُصَنَُّه اللَُّه إِنَّ اللََّه لََعُفوٌّ 

ُل َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعلِیُّ الْکََذلَِک ِبأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما یَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهوَ ﴾٦١﴿َسِمیٌع بَِصیٌر اللََّه  ِِ ﴾٦٢﴿یُر بِ  الَْبا

اَمِء َماًء َفُتْصِبُح األْرُض ُمْخََضًَّة إِ  اَمَواِت َوَما ِفی ﴾٦٣﴿نَّ اللََّه لَِطیٌف َخِبیٌر أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنَْزَل ِمَن السَّ لَُه َما ِفی السَّ

﴾٦٤﴿األْرِض َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد 

سوره حج



الَِحاِت ِفی َجنَّ الُْملُْک یَْوَمِئٍذ لِلَِّه یَْحکُُم بَْیَنُهْم َفالَّذِ  اِت یَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

بُوا ِبآیَاتَِنا َفأُ ﴾٥٦﴿النَِّعیِم  ﴾٥٧﴿ولَِئَک لَُهْم َعَذاٌب ُمِهیٌن َوالَِّذیَن کََفُروا َوکَذَّ

ا َحَسًنا َوإِنَّ  َماتُوا لََیْرزَُقنَُّهُم اللَُّه ِرزْقً َوالَِّذیَن َهاَجُروا ِفی َسِبیِل اللَِّه ثُمَّ ُقِتلُوا أَوْ 

یٌم َوإِنَّ اللََّه لََعلِیٌم َحلِ لَُیْدِخلَنَُّهْم ُمْدَخال یَرَْضْونَهُ ﴾٥٨﴿اللََّه لَُهَو َخْیُر الرَّازِِقیَن 

اللَُّه إِنَّ اللََّه  بُِغَی َعلَْیِه لََیْنُُصَنَّهُ َذلَِک َوَمْن َعاَقَب ِِبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه ثُمَّ ﴾٥٩﴿

اللَّْیِل نََّهاِر َویُولُِج النََّهاَر ِفیَذلَِک ِبأَنَّ اللََّه یُولُِج اللَّْیَل ِفی ال﴾٦٠﴿لََعُفوٌّ َغُفوٌر 

 َما یَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َذلَِک ِبأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ ﴾٦١﴿َوأَنَّ اللََّه َسِمیٌع بَِصیٌر 

ُل َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعلِیُّ الْکَِبیُر  ِِ اَمِء أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنْزَ ﴾٦٢﴿ُهَو الَْبا َل ِمَن السَّ

اَمَواِت َومَ ﴾٦٣﴿ َخِبیٌر َماًء َفُتْصِبُح األْرُض ُمْخََضًَّة إِنَّ اللََّه لَِطیفٌ  ا لَُه َما ِفی السَّ

﴾٦٤﴿ِفی األْرِض َوإِنَّ اللََّه لَُهَو الَْغِنیُّ الَْحِمیُد 

جام كساىن كه ایامن آورده و كارهاى شایسته ان: كندو میان آنها داورى مى; حكومت و فرمانروایى در آن روز از آن خداست

(۵۶); اند، در باغهاى پرنعمت بهشتندداده

(۵۷)! اى براى آنهاستو كساىن كه كافر شدند و آیات ما را تكذیب كردند، عذاب خواركننده

نیكویى و كساىن كه در راه خدا هجرت كردند، سپس كشته شدند یا به مرگ ِبیعى از دنیا رفتند، خداوند به آنها روزى

(۵۸)! دهندگان استكه او بهرتین روزى; دهدمى

(۵۹). و خداوند دانا و بردبار است; كند كه از آن خشنود خواهند بودخداوند آنان را در محَل وارد مى

دا او و هر كس به هامن مقدار كه به او ستم شده مجازات كند، سپس مورد تعدى قرار گیرد، خ! مطلب چنین است(آرى،)

(۶0)! یقینا خداوند بخشنده و آمرزنده است; را یارى خواهد كرد

كه شب را در روز، و روز را در شب (خداوندى; كه او بر هر چیز قادر است)بخاِر آن است (وعده نُصت الهى)این 

(۶1)! و خداوند شنوا و بیناست; كندداخل مى

!  و خداوند بلندمقام و بزرگ است; خوانند باِل استو آنچه را غیر از او مى; این بخاِر آن است كه خداوند حق است

(۶2)

(۶3). تو خداوند لطیف و آگاه اس! گردد؟رسسبز و خرم مى(بر اثر آن)آیا ندیدى خداوند از آسامن، آىب فرستاد، و زمین 

(۶4)! نیاز، و شایسته هر گونه ستایش استو خداوند ىب; آنچه در آسامنها و آنچه در زمین است از آن اوست

ترجمه



کلامت جدید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



پرنعمت ، ایامن آوردند ، کافر شدند ، آن روز ، تکذیب کردند ، روزی دهنده ، فرمانروایی ، خوب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ترکیبات

خداستآن روز فرمانروایی برای 

لِلهِ امَلُلُك یَوَمٍئذ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



پس کسانی که ایامن آوردند

َفالَّذیَن ءاَمنوا

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



و کارهای خوب انجام دادند

َو َعِملُوا الّصاِلحاِت 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



در بهشت های پرنعمت هستند

النَّعیمِ فی َجّناِت 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



وکسانی که کافر شدند

کََفرواَو الَّذیَن 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



وتکذیب کردند آیات ما را

بوا  ِبآی اِتناَو کَذَّ

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



عذابی خوار کننده

َعذاٌب ُمهینٌ 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



در راه خدا

فی َسبیِل اللهِ 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



خوبروزِی 

ِرزًقا َحَسًنا

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



بهرتین روزی دهندگان

َخیُر الّرازِقینَ 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



اَم اللَه يَْسُجُد اَلَْم تََر أَنَّ (1 َواِت َوَمن ِِف اأْلَْرِض لَُه َمن ِِف السَّ

در هرکس که را سجده می کنند هامنا خداوند آیا منی بینی (1
.استدرزمین هرکس که وآسامن ها 

ترجمه

....  ....  هرکس که را سجده می کنند ....  ....  آیا منی بینی (1
.است....  ....  .... و



َجرُ  ْمُس َوالَْقَمُر َوالنُُّجوُم َوالِْجَباُل َوالشَّ َن النَّاِس َوالشَّ َوابُّ َوكَِثريٌ مِّ َوالدَّ

وکو هها وستاره گان وماه وخورشید ونیز
مردمبسیاری از جنبندگان ودرخت و 

ترجمه

....  ....  ....وجنبندگان .... و.... و.... و....و....ونیز



اِنَّ اللَه یُداِفُع َعن الَّذیَن ءاَمنوا (2

آوردنداز کسانی که ایامن دفاع می کند خداوند هامنا (2

ترجمه

....  .... .... می کند دفاع (....  .... 2



دیرٌ َواِنَّ اللَه َعلی نَُصِِهم لَقَ (3

استآنها توانا یاریخداوند بر قطعاً و (3

ترجمه

.است....  ....  یاری....  ....  .... و(3



اِت َفالَّذیَن ءاَمنوا َوَعِملوا الّصالِح(4

دادندپس کسانی که ایامن آوردند و اعامل خوب انجام (4

ترجمه



لَُهم َمغِفرٌَة َوِرزٌق کَریمٌ 

.ارزشمندی است روزِی وآمرزشبرای آنها 

ترجمه

.است ارزشمندی .... وآمرزش....  .... 



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


