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



از متاس كنارة زبان با دندان هاي آسياي باال « ضاد»حرف : « ض»حرف 

با صداي پرحجم و و ( از هر طرف كه مقدور باشد؛ راست يا چپ)

در واقع حرف . كمي مشكل است« ض»تلّفظ . درشت تلّفظ مي شود

ـ َضالّنَي ـ َضْعٍف ـ ََضََب . براي تسلّط بر آن بايد مترين كرد. رسكيش است

َمريْض ـ نَِضَجْت ـ َمْغُضوِب 
«ض»تلفظ حرف 



َمُعوا لَُه َوإِْن ِو اْجتَ ْن ُدوِن اللَِّه لَْن یَْخلُُقوا ُذبَابًا َولَ یَا أَیَُّها النَّاُس َُضَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ الَِّذیَن تَْدُعوَن مِ 

بَاُب َشْیًئا ال یَْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّالُِب وَ  لََّه َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه إِنَّ ال﴾٧٣﴿الَْمطْلُوُب یَْسلُْبُهُم الذُّ

یَْعلَُم َما بَْیَن ﴾٧٥﴿لََّه َسِمیٌع بَِصیٌر اللَُّه یَْصطَِفی ِمَن الَْمالئِکَِة ُرُسال َوِمَن النَّاِس إِنَّ ال﴾٧٤﴿لََقِویٌّ َعِزیٌز 

َواْعُبُدوا َربَّکُْم َواْفَعلُوایَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْرکَُعوا َواْسُجُدوا﴾٧٦﴿أَیِْدیِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوإََِل اللَِّه تُرَْجُع األُموُر 

یِن ِمْن َوَجاِهُدوا ِفی اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباکُْم َوَما جَ ﴾٧٧﴿الَْخْیَر لََعلَّکُْم تُْفلُِحوَن  َعَل َعلَْیکُْم ِفی الدِّ

کُُم الُْمْسلِِمیَن ِمْن َقْبُل  ُسوُل َشِهیًدا َعلَیْ َحَرجٍ ِملََّة أَِبیکُْم إِبَْراِهیَم ُهَو َسامَّ ْم َوتَکُونُوا کُ َوِفی َهَذا لَِیکُوَن الرَّ

کَاَة َواْعَتِصُموا بِ  الَة َوآتُوا الزَّ ﴾٧٨﴿ النَِّصیُر نِْعمَ اللَِّه ُهَو َمْوالکُْم َفِنْعَم الَْمْوََل وَ ُشَهَداَء َعََل النَّاِس َفأَِقیُموا الصَّ

سوره حجّ 



ِه لَْن  الَِّذیَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ یَا أَیَُّها النَّاُس َُضَِب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا لَُه إِنَّ 

بَاُب َشْیًئا ال یَْسَتنْ یَْخلُُقوا ُذبَابًا َولَِو اْجَتَمُعوا لَُه َوإِْن یَْسلُبْ  ِقُذوُه ِمْنُه ُهُم الذُّ

نَّ اللََّه لََقِویٌّ َما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه إِ ﴾٧٣﴿َضُعَف الطَّالُِب َوالَْمطْلُوُب 

بَِصیٌر َن النَّاِس إِنَّ اللََّه َسِمیعٌ اللَُّه یَْصطَِفی ِمَن الَْمالئِکَِة ُرُسال َومِ ﴾٧٤﴿َعِزیٌز 

یَا أَیَُّها ﴾٧٦﴿ََل اللَِّه تُرَْجُع األُموُر یَْعلَُم َما بَْیَن أَیِْدیِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوإِ ﴾٧٥﴿

ْفلُِحوَن  َواْفَعلُوا الَْخْیَر لََعلَّکُْم تُ الَِّذیَن آَمُنوا اْرکَُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَّکُمْ 

ْم َوَما َجَعَل َعلَْیکُْم ِفیَوَجاِهُدوا ِفی اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباکُ﴾٧٧﴿

یِن ِمْن َحَرجٍ ِملََّة أَِبیکُْم إِبَْراِهیَم ُهَو سَ  کُُم الُْمْسلِِمیَن ِمْن َقبْ الدِّ ُل َوِفی َهَذا امَّ

ُسوُل َشِهیًدا َعلَْیکُْم َوتَکُونُوا شُ  الَة َوآتُوا َهَداَء َعََل النَّاِس َفأَِقیُموا الصَّ لَِیکُوَن الرَّ

کَاَة َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوالکُْم َفِنْعمَ  ﴾٧٨﴿ الَْمْوََل َونِْعَم النَِّصیُر الزَّ

خوانید، هرگز كساىن را كه غیر از خدا مى: مثَل زده شده است، به آن گوش فرا دهید! اى مردم

یزى از و هرگاه مگس چ! توانند مگىس بیافرینند، هر چند براى این كار دست به دست هم دهندمنى

هم این )بان كنندگان ناتوانند، و هم آن مطلوهم این طلب! توانند آن را باز پس گیرندآنها برباید، منى

(۷3)! (عابدان، و هم آن معبودان

(۷4)!ناپذیر استخداوند قوى و شكست; خدا را آن گونه كه باید بشناسند نشناختند

(۷۵)! خداوند شنوا و بیناست; گزیند، و همچنین از مردمخداوند از فرشتگان رسوالىن برمى

(۷۶). گرددو همه امور بسوى خدا بازمى; داندآنچه را در پیش روى آنها و پشت رس آنهاست مى

كار نیك ركوع كنید، و سجود بجا آورید، و پروردگارتان را عبادت كنید، و! ایداى كساىن كه ایامن آورده

(۷۷)! انجام دهید، شاید رستگار شوید

ین كار سنگ(اسالم)او شام را برگزید، و در دین ! و در راه خدا جهاد كنید، و حق جهادش را ادا منایید

پیشین و خداوند شام را در كتابهاى; از آیین پدرتان ابراهیم پیروى كنید; و سختى بر شام قرار ندارد

پس مناز را !نامید، تا پیامرب گواه بر شام باشد، و شام گواهان بر مردم« مسلامن»در این كتاب آسامىن 

ى چه موال! برپا دارید، و زكات را بدهید، و به خدا متسك جویید، كه او موال و رسپرست شامست

(۷۸)! اىخوب، و چه یاور شایسته

ترجمه



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

کَ﴾٣﴿َوالَِّذیَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن ﴾٢﴿الَِّذیَن ُهْم ِفی َصالتِِهْم َخاِشُعوَن ﴾١﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن  اِة َوالَِّذیَن ُهْم لِلزَّ

َفَمِن ﴾٦﴿ُهْم َغْیُر َملُوِمیَن إاِل َعََل أَْزَواِجِهْم أْو َما َملَکَْت أَیاَْمنُُهْم َفإِنَّ ﴾٥﴿َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن ﴾٤﴿َفاِعلُوَن 

ِهْم َوالَِّذیَن ُهْم َعََل َصلََواتِ ﴾٨﴿َوالَِّذیَن ُهْم ألَمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن ﴾٧﴿ابَْتَغى َوَراَء َذلَِک َفأُولَِئَک ُهُم الَْعاُدوَن 

ْن َولََقْد َخلَْقَنا اإلنَْساَن مِ ﴾١١﴿الَِّذیَن یَرِثُوَن الِْفرَْدْوَس ُهْم ِفیَها َخالُِدوَن ﴾١٠﴿أُولَِئَک ُهُم الَْوارِثُوَن ﴾٩﴿یَُحاِفظُوَن 

ا الَْعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقَنا ثُمَّ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقنَ ﴾١٣﴿ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة ِفی َقَراٍر َمِکیٍن ﴾١٢﴿ُساللٍَة ِمْن ِطیٍن 

ََ اللَُّه أَْحَسُن الَْخالِِقینَ الُْمْضَغَة ِعظَاًما َفکََسْونَا الِْعظَاَم لَْحاًم ثُمَّ أَنَْشأْنَاُه َخلًْقا آَخَر َفَتبَ  ُتوَن ثُمَّ إِنَّکُْم بَْعَد َذلَِک لََمیِّ ﴾١٤﴿اَر

﴾١٧﴿َعِن الَْخلِْق َغاِفلِیَن َولََقْد َخلَْقَنا َفْوَقکُْم َسْبَع طََرائَِق َوَما کُنَّا﴾١٦﴿ثُمَّ إِنَّکُْم یَْوَم الِْقَیاَمِة تُْبَعُثوَن ﴾١٥﴿

سوره مؤمنون

استاد منصوری



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َوالَِّذیَن ُهْم َعِن ﴾٢﴿الَِّذیَن ُهْم ِفی َصالتِِهْم َخاِشُعوَن ﴾١﴿َقْد أَْفلََح الُْمْؤِمُنوَن 

کَاِة َفاِعلُوَن ﴾٣﴿اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن  ِجِهْم َوالَِّذیَن ُهْم لُِفُرو ﴾٤﴿َوالَِّذیَن ُهْم لِلزَّ

﴾٦﴿ْم َفإِنَُّهْم َغْیُر َملُوِمینَ إِال َعََل أَْزَواِجِهْم أْو َما َملَکَْت أَیْاَمنُهُ ﴾٥﴿َحاِفظُوَن 

َوالَِّذیَن ُهْم ألَمانَاتِِهْم ﴾٧﴿َفَمِن ابَْتَغى َوَراَء َذلَِک َفأُولَِئَک ُهُم الَْعاُدوَن 

أُولَِئَک ُهُم ﴾٩﴿ظُوَن َوالَِّذیَن ُهْم َعََل َصلََواتِِهْم یَُحافِ ﴾٨﴿َوَعْهِدِهْم َراُعوَن 

َولََقْد َخلَْقَنا ﴾١١﴿الُِدوَن الَِّذیَن یَرِثُوَن الِْفرَْدْوَس ُهْم ِفیَها خَ ﴾١٠﴿الَْوارِثُوَن 

ثُمَّ ﴾١٣﴿اٍر َمِکیٍن ثُمَّ َجَعلَْناُه نُطَْفًة ِفی َقرَ ﴾١٢﴿اإلنَْساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن ِطیٍن 

کََسْونَا الِْعظَاَم َغًة َفَخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاًما فَ َخلَْقَنا النُّطَْفَة َعلََقًة َفَخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمضْ 

ََ اللَّهُ  ثُمَّ إِنَّکُْم بَْعَد ﴾١٤﴿ أَْحَسُن الَْخالِِقیَن لَْحاًم ثُمَّ أَنَْشأْنَاُه َخلًْقا آَخَر َفَتَباَر

ْم َولََقْد َخلَْقَنا َفْوَقکُ﴾١٦﴿وَن ثُمَّ إِنَّکُْم یَْوَم الِْقَیاَمِة تُْبَعثُ ﴾١٥﴿َذلَِک لََمیُِّتوَن 

﴾١٧﴿َسْبَع طََرائَِق َوَما کُنَّا َعِن الَْخلِْق َغاِفلِیَن 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
(1); مؤمنان رستگار شدند

(2); آنها كه در منازشان خشوع دارند
(3); گردانندو آنها كه از لغو و بیهودگى روى

(4); دهندو آنها كه زكات را انجام مى
(۵); كنندحفظ مى(عفتىشدن به ىباز آلوده)و آنها كه دامان خود را 

;  شوندىگیرى از آنان مالمت منتنها آمیزش جنىس با همرسان و كنیزانشان دارند، كه در بهره
(۶)

(۷)! و كساىن كه غیر از این طریق را طلب كنند، تجاوزگرند
(۸); كنندو آنها كه امانتها و عهد خود را رعایت مى

(۹); منایندو آنها كه بر منازهایشان مواظبت مى
(10)! آنها وارثانند(آرى،)
(11)! برند، و جاودانه در آن خواهند ماندكه بهشت برین را ارث مى(وارثاىن)

(12); اى از گل آفریدیمو ما انسان را از عصاره
(13); قرار دادیم(رحم)اى در قرارگاه مطمنئ سپس او را نطفه

ه گوشت چیزى شبی)، و علقه را بصورت مضغه (خون بسته)سپس نطفه را بصورت علقه 
;  شاندیمو بر استخوانها گوشت پو; ، و مضغه را بصورت استخوانهایى درآوردیم(جویده شده

(14)! استپس بزرگ است خدایى كه بهرتین آفرینندگان; اى دادیمسپس آن را آفرینش تازه
(1۵); میریدسپس شام بعد از آن مى

(1۶)! شویدسپس در روز قیامت برانگیخته مى
ق از خل(هرگز)و ما ; قرار دادیم(طبقات هفتگانه آسامن)ما بر باالى رس شام هفت راه 

(1۷)! ایمغافل نبوده(خود)

ترجمه



کلامت جدید



ااِرکَعو 

رکوع کنید
سجده 

کنید
...  چه خوبانجام دهید

است

نِعمَ وااِفَعلااُسُجدو 

به پا دارید ، بپردازید ، رکوع کنید ، سجده کنید ، یاور ، رسپرست

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



یاوررسپرستبپردازیدبه پا دارید

به پا دارید ، بپردازید ، رکوع کنید ، سجده کنید ، یاور ، رسپرست

نَصیرَمولیءاتوااَقیموا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





الَخیرَ َوافَعلوا مَواعُبدوا َربَّکُ اِرکَعوا َو اسُجدوا

رکوع و سجده 
کنید

و پروردگارتان 
را عبادت کنید

و کار خوب 
انجام دهید

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



مناز را به پا 
دارید

زکات را بپردازید
او رسپرست 

شامست

ترکیبات

ال  کاةَ ةَ اَقیموا الصَّ مُهَو َمولیکُءاتُوا الزَّ

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

َفِنعَم 
املَولی

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

و چه یاور 
خوبی است

َو نِعَم 
یرُ النَّص

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



َربَّكُمْ ُدوا َواْعُبُدوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْركَُعوا َواْسجُ (1



﴾۷۷ْفلُِحوَن ﴿َواْفَعلُوا الَْخْْيَ لََعلَّكُْم تُ ( 2



كَ(3 اَلَة َوآتُوا الزَّ اَة َفأَِقيُموا الصَّ



ْم َواْعَتِصُموا ِباللِه ُهَو َمْواَلكُ(4



﴾۷۸ْيُ ﴿َفِنْعَم الَْمْوََل َونِْعَم النَّصِ (۵



.حکایت همچنان باقیستدفرت ، به پایان آمد این 
موفق و مؤید باشید





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 

وبالگ
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پاورپوینت قرآن هفتم

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 
وبالگ

@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما

http://dawargiti2.mihanblog.com
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فهرست

تالوت1

(ترکیبات ) فعالیت دّوم3

(انس با قرآن) فعالیت سّوم 4

(کلامت جدید ) فعالیت اّول2



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



بُوَن أَلَْم  َربََّنا ﴾١٠٦﴿کُنَّا َقْوًما َضالِّیَن َقالُوا َربََّنا َغلََبْت َعلَْیَنا ِشْقَوتَُنا وَ ﴾١٠٥﴿تَکُْن آیَاتِی تُْتََل َعلَْیکُْم َفکُْنُتْم ِبَها تُکَذِّ

ی یَُقولُوَن إِنَُّه کَاَن َفِریٌق ِمْن ِعَبادِ ﴾١٠٨﴿َقاَل اْخَسُئوا ِفیَها َوال تُکَلُِّموِن ﴾١٠٧﴿أَْخرِْجَنا ِمْنَها َفإِْن ُعْدنَا َفإِنَّا ظَالُِموَن 

ْم ِذکِْری َوکُْنُتْم ِمْنُهْم َفاتََّخْذُُتُوُهْم ِسْخِریًّا َحتَّى أَنَْسوْکُ﴾١٠٩﴿َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَْت َخْیُر الرَّاِحِمیَن 

َدَد ِسِنیَن َقاَل کَْم لَِبْثُتْم ِفی األْرِض عَ ﴾١١١﴿إِنِّی َجَزیُْتُهُم الَْیْوَم ِِبَا َصََبُوا أَنَُّهْم ُهُم الَْفائُِزوَن ﴾١١٠﴿تَْضَحکُوَن 

یَن ﴾١١٢﴿ ﴾١١٤﴿ْم کُْنُتْم تَْعلَُموَن َقاَل إِْن لَِبْثُتْم إِال َقلِیال لَْو أَنَّکُ﴾١١٣﴿َقالُوا لَِبْثَنا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم َفاْسأَِل الَْعادِّ

َا َخلَْقَناکُْم َعَبًثا َوأَنَّکُْم إِلَْیَنا ال تُرَْجُعوَن  ال ُهَو َربُّ الَْعْرِش الْکَِریِم َفَتَعاََل اللَُّه الَْملُِک الَْحقُّ ال إِلََه إِ ﴾١١٥﴿أََفَحِسْبُتْم أََّنَّ

َا ِحَسابُُه عِ ﴾١١٦﴿ ُُ الْکَافِ َوَمْن یَْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر ال بُرَْهاَن لَُه ِبِه َفإَِّنَّ َوُقْل َربِّ اْغِفْر ﴾١١٧﴿ُروَن ْنَد َربِِّه إِنَُّه ال یُْفلِ

﴾١١٨﴿َواْرَحْم َوأَنَْت َخْیُر الرَّاِحِمیَن 

سوره مؤمنون



بُوَن أَلَْم تَکُْن آیَاتِی تُْتََل َعلَْیکُْم َفکُْنُتْم بِ  ْیَنا َقالُوا َربََّنا َغلََبْت َعلَ ﴾١٠٥﴿َها تُکَذِّ

نَا َفإِنَّا ظَالُِموَن َربََّنا أَْخرِْجَنا ِمْنَها َفإِْن ُعدْ ﴾١٠٦﴿ِشْقَوتَُنا َوکُنَّا َقْوًما َضالِّیَن 

َباِدی إِنَُّه کَاَن َفِریٌق ِمْن عِ ﴾١٠٨﴿َقاَل اْخَسُئوا ِفیَها َوال تُکَلُِّموِن ﴾١٠٧﴿

َفاتََّخْذُُتُوُهْم ﴾١٠٩﴿َت َخْیُر الرَّاِحِمیَن یَُقولُوَن َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنْ 

َم إِنِّی َجَزیُْتُهُم الَْیوْ ﴾١١٠﴿ْم تَْضَحکُوَن ِسْخِریًّا َحتَّى أَنَْسْوکُْم ِذکِْری َوکُْنُتْم ِمْنهُ 

َعَدَد ِسِنیَن َقاَل کَْم لَِبْثُتْم ِفی األْرِض ﴾١١١﴿ِِبَا َصََبُوا أَنَُّهْم ُهُم الَْفائُِزوَن 

یَن َقالُوا لَِبْثَنا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم َفاْسأَلِ ﴾١١٢﴿ َقاَل إِْن لَِبْثُتْم إِال﴾١١٣﴿الَْعادِّ

َا َخلَْقَناکُ﴾١١٤﴿َقلِیال لَْو أَنَّکُْم کُْنُتْم تَْعلَُموَن  ْیَنا ال ْم َعَبًثا َوأَنَّکُْم إِلَ أََفَحِسْبُتْم أََّنَّ

ال ُهَو َربُّ الَْعْرِش الْکَِریمِ َفَتَعاََل اللَُّه الَْملُِک الَْحقُّ ال إِلََه إِ ﴾١١٥﴿تُرَْجُعوَن 

َا ِحَسابُُه ِعْنَد رَ َوَمْن یَْدُع َمَع اللَِّه إِلًَها آَخَر ال بُرَْهاَن لَهُ ﴾١١٦﴿ بِِّه إِنَُّه ال ِبِه َفإَِّنَّ

ُُ الْکَاِفُروَن  ﴾١١٨﴿ُر الرَّاِحِمیَن َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَْت َخیْ ﴾١١٧﴿یُْفلِ

(10۵)! كردید؟شد، پس آن را تكذیب مىآیا آیات من بر شام خوانده َّنى(:شودبه آنها گفته مى)
(106)! بدبختى ما بر ما چیره شد، و ما قوم گمراهى بودیم! پروردگارا»: گویندمى

حق و مست)بیرون آر، اگر بار دیگر تكرار كردیم قطعا ستمگریم (دوزخ)ما را از این ! پروردگارا
(107)« !(عذاب

(108)! دور شوید در دوزخ، و با من سخن مگویید»: گویدمى(خداوند)
ر ما رحم ما را ببخش و ب; ما ایامن آوردیم! پروردگارا: گفتندگروهى از بندگانم مى(ایدفراموش كرده)

(10۹)! و تو بهرتین رحم كنندگاىن; كن
!  دیدخندیو شام به آنان مى; اما شام آنها را به باد مسخره گرفتید تا شام را از یاد من غافل كردند

(110)

«  !دآنها پیروز و رستگارن; وَل من امروز آنها را بخاطر صَب و استقامتشان پاداش دادم
(111)
(112)« چند سال در روى زمین توقف كردید؟»: گویدمى(خداوند)
امرند توانند بشاز آنها كه مى! تنها به اندازه یك روز، یا قسمتى از یك روز»: گویندمى(در پاسـخ)

(113)« !بپرس
(114)« !دانستیدشام مقدار كمى توقف َّنودید اگر مى(آرى،)»: گویدمى

(11۵)گردید؟ ایم، و بسوى ما باز َّنىآیا گامن كردید شام را بیهوده آفریده
ودى جز معب! (هدف آفریده باشداز اینكه شام را ىب)پس برتر است خداوندى كه فرمانرواى حق است 

(116)! و او پروردگار عرش كریم است; او نیست
زد حساب او ن-و مسلام هیچ دلیَل بر آن نخواهد داشت-و هر كس معبود دیگرى را با خدا بخواند 

(117)! یقینا كافران رستگار نخواهند شد; پروردگارش خواهد بود
(118)! و تو بهرتین رحم كنندگاىن; مرا ببخش و رحمت كن! پروردگارا»: و بگو

ترجمه



کلامت جدید



خلق کردیمناَخلَق
آفریدیم

فرمانروا

ارزشمند 
گرانقدر

خلق کردیم ، مهربانان ، رحم و مهربانی کن

َملِک

کَریم
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



بیاُمرزاِغِفر

رحم و 
مهربانی کن

مهربانان

خلق کردیم ، مهربانان ، رحم و مهربانی کن

اِرَحم

راِحمین
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



ُُيِيُت َوُهَو الَِّذي يُْحِيي وَ (1

مرياندكند و مىكه زنده مىکسی است اوو (1

ترجمه

مرياندكند و مىكه زنده مى.... ....  ....  و(1



﴾80 تَْعِقلُوَن ﴿َولَُه اْخِتاَلُف اللَّْيِل َوالنََّهاِر أََفاَل 

(80)انديشيد؟ َّنىآیاپسروز  وشب واز اوست آمد و شد 

ترجمه

(80)؟ .....پس آیا.... و.... واز اوست آمد و شد 



﴾۹7َياِط ِِ ﴿َوُقل رَّبِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمزَاِت الشَّ (2

(۹7)شيطانها هاى وسوسهبه تو از پناه می برم پروردگارا :بگوو (2

ترجمه

(۹7....)هاى وسوسه....  .... ....پناه می برم ....  :.... و (2



لّراِحمینَ َو ُقل َربِّ اغِفر َو ارَحم َو انَت َخیُر ا(3

رحم کن و تو بهرتین مهربانانیوپروردگارا بیاُمرز :بگوو (3

ترجمه



آرزوی موفقّیت روز افزون برای تک تک شام عزیزان

موفق و مؤید باشید
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