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فهرست



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



«عین» حرف 

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

.زبان عربی چنین تلفظی صحیح نیست

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

: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 

دّقت كنيد كه (. افراط در نرمي حرف نيستالبّته اين به معناي )مي آيد « ِكش»از ميان حلق و به صورت نرم تلّفظ مي شود و گويي صدا « ع»حرف 

م و پرحجم ادا نشود« ع»حرف  وا ـــ بَُعوَضًة ـــ نِْعَم الَعْبْد . مفخَّ َعلَِم ـــ يَنابيَع ـــ الَعالَِمنَي ـــ تَُعدُّ

«ع»تلفظ حرف 



یَثٍة َوَمَثُل کَلَِمٍة َخِبیَثٍة کََشَجرٍَة َخبِ ﴾٢٥﴿َعلَُّهْم یََتَذکَُّروَن تُْؤتِی أُکُلََها کُلَّ ِحیٍن ِبإِْذِن َربَِّها َویَْْضُِب اللَُّه األْمَثاَل لِلنَّاِس لَ 

نَْیا َوِفی اآلِخرَِة َویُضِ یَُثبُِّت اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِبالَْقْوِل الثَّاِبِت ﴾٢٦﴿اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق األْرِض َما لََها ِمْن َقَراٍر  لُّ ِفی الَْحَیاِة الدُّ

لُوا نِْعَمَة اللَِّه کُْفًرا وَ ﴾٢٧﴿اللَُّه الظَّالِِمیَن َویَْفَعُل اللَُّه َما یََشاُء  َجَهنََّم ﴾٢٨﴿أََحلُّوا َقْوَمُهْم َداَر الَْبَواِر أَلَْم تََر إََِل الَِّذیَن بَدَّ

ُقْل لِِعَباِدَی ﴾٣٠﴿وا َفإِنَّ َمِصیَرکُْم إََِل النَّاِر َوَجَعلُوا لِلَِّه أَنَْداًدا لُِیِضلُّوا َعْن َسِبیلِِه ُقْل ََتَتَّعُ ﴾٢٩﴿یَْصلَْونََها َوِبْئَس الَْقَراُر 

الَة َویُْنِفُقوا ِمامَّ َرزَْقَناُهْم ِِسًّا َوَعالنَِیًة مِ  اللَُّه الَِّذی ﴾٣١﴿بَْیٌع ِفیِه َوال ِخالٌل ْن َقْبِل أَْن یَأْتَِی یَْوٌم ال الَِّذیَن آَمُنوا یُِقیُموا الصَّ

اَمِء َماًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمرَ  اَمَواِت َواألْرَض َوأَنَْزَل ِمَن السَّ َر لَکُمُ َخلََق السَّ َی ِفی الَْبْحِر ِبأَْمرِِه  الُْفلَْک لَِتْجرِ اِت ِرزًْقا لَکُْم َوَسخَّ

َر لَکُُم األنَْهاَر  َر لَکُُم اللَّ ﴾٣٢﴿َوَسخَّ ْمَس َوالَْقَمَر َدائَِبْیِن َوَسخَّ َر لَکُُم الشَّ ﴾٣٣﴿ْیَل َوالنََّهاَر َوَسخَّ

سوره ابراهیم
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ُهْم یََتَذکَُّروَن ُب اللَُّه األْمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَّ تُْؤتِی أُکُلََها کُلَّ ِحیٍن ِبإِْذِن َربَِّها َویَْْضِ 

َها ِمْن  اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق األْرِض َما لَ َوَمَثُل کَلَِمٍة َخِبیَثٍة کََشَجرٍَة َخِبیَثةٍ ﴾٢٥﴿

نْیَ یَُثبُِّت اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِبالَْقْوِل ا﴾٢٦﴿َقَراٍر  ا َوِفی لثَّاِبِت ِفی الَْحَیاِة الدُّ

أَلَْم تََر إََِل الَِّذینَ ﴾٢٧﴿ُه َما یََشاُء اآلِخرَِة َویُِضلُّ اللَُّه الظَّالِِمیَن َویَْفَعُل اللَّ 

لُوا نِْعَمَة اللَِّه کُْفًرا َوأََحلُّوا َقْوَمُهْم دَ  ْئَس َجَهنََّم یَْصلَْونََها َوبِ ﴾٢٨﴿اَر الَْبَواِر بَدَّ

 َمِصیَرکُْم ِبیلِِه ُقْل ََتَتَُّعوا َفإِنَّ َوَجَعلُوا لِلَِّه أَنَْداًدا لُِیِضلُّوا َعْن سَ ﴾٢٩﴿الَْقَراُر 

ْقَناُهْم الَة َویُْنِفُقوا ِمامَّ َرَز ُقْل لِِعَباِدَی الَِّذیَن آَمُنوا یُِقیُموا الصَّ ﴾٣٠﴿إََِل النَّاِر 

اللَُّه الَِّذی ﴾٣١﴿ْیٌع ِفیِه َوال ِخالٌل ِِسًّا َوَعالنَِیًة ِمْن َقْبِل أَْن یَأْتَِی یَْوٌم ال بَ 

اَمِء مَ  اَمَواِت َواألْرَض َوأَنَْزَل ِمَن السَّ  ِرزًْقا اًء َفأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت َخلََق السَّ

َر لَکُُم الُْفلَْک لَِتْجِرَی ِفی الْبَ  َر لَکُُم األنْ لَکُْم َوَسخَّ ﴾٣٢﴿َهاَر ْحِر ِبأَْمرِِه َوَسخَّ

ْمَس َوالَْقَمَر َدائَِبْیِن َوسَ  َر لَکُُم الشَّ َر لَکُُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر َوَسخَّ ﴾٣٣﴿خَّ

(٢۵)! (و پند گیرند)زند، شاید متذكر شوند و خداوند براى مردم مثلها مى. دهدهر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش مى

(٢۶).  نداردرا به درخت ناپاىك تشبیه كرده كه از روى زمین بركنده شده، و قرار و ثباىت(و سخن آلوده)« كلمه خبیثه»(همچنین)

و ! رهم در این جهان، و هم در ِساى دیگ; داردخداوند كساىن را كه ایامن آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان، استوار مى

(٢۷)! دهدانجام مى(و مصلحت بداند)خداوند هر كار را بخواهد ; (گیردو لطف خود را از آنها برمى)سازد، ستمگران را گمراه مى

(٢۸)! آیا ندیدى كساىن را كه نعمت خدا را به كفران تبدیل كردند، و قوم خود را به ِساى نیستى و نابودى كشاندند؟

(٢۹)! و بد قرارگاهى است; شوندجهنم است كه آنها در آتش آن وارد مى(ِساى نیستى و نابودى، هامن)

(آنچند روزى از زندگى دنیا و لذات)»: بگو; گمراه سازند(منحرف و)از راه او (مردم را)اند، تا آنها براى خدا همتایاىن قرار داده

(30)ذللّه س! است(دوزخ)اما عاقبت كار شام به سوى آتش ; بهره گیرید

یش از آنكه پ; ایم، پنهان و آشكار، انفاق كنندو از آنچه به آنها روزى داده; اند بگو مناز را برپا دارندبه بندگان من كه ایامن آورده

وندهاى توانند از كیفر خدا رهایى یابند، و نه با پینه با مال مى)! روزى فرا رسد كه نه در آن خرید و فروش است، و نه دوستى

(3١)(!مادى

از )ام را براى روزى ش(ى مختلف)هاو با آن، میوه; و از آسامن، آىب نازل كرد; خداوند هامن كىس است كه آسامنها و زمین را آفرید

; شام منودمسخر(نیز)و نهرها را ; ها را مسخر شام گردانید، تا بر صفحه دریا به فرمان او حركت كنندو كشتى; بیرون آورد(زمین

(3٢)

(33); مسخر شام ساخت(نیز)و شب و روز را ; به تسخیر شام درآورد-كه با برنامه منظمى دركارند-و خورشید و ماه را 

ترجمه



وا نِْعَمَة اللَِّه ال تُْحُصوَها إِ  اٌر َوآتَاکُْم ِمْن کُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوإِْن تَُعدُّ َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َربِّ ﴾٣٤﴿نَّ اإلنَْساَن لَظَلُوٌم کَفَّ

ی اِس َفَمْن تَِبَعِنی َفإِنَُّه ِمنِّ َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن کَِثیًرا ِمَن النَّ ﴾٣٥﴿اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمًنا َواْجُنْبِنی َوبَِنیَّ أَْن نَْعُبَد األْصَناَم 

یَِّتی ِبَواٍد َغْیِر ذِ ﴾٣٦﴿َوَمْن َعَصانِی َفإِنََّک َغُفوٌر َرِحیٌم  ا لُِیِقیُموا ی َزْرعٍ ِعْنَد بَْیِتَک الُْمَحرَِّم َربَّنَ َربََّنا إِنِّی أَْسکَْنُت ِمْن ُذرِّ

الَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تَْهِوی إِلَْیِهْم َواْرزُْقُهْم ِمَن الثَّمَ  َوَما َربََّنا إِنََّک تَْعلَُم َما نُْخِفی﴾٣٧﴿َراِت لََعلَُّهْم یَْشکُُروَن الصَّ

اَمِء  لِْکََبِ إِْساَمِعیَل الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی َوَهَب لِی َعََل ا﴾٣٨﴿نُْعلُِن َوَما یَْخَفى َعََل اللَِّه ِمْن َشْیٍء ِفی األْرِض َوال ِفی السَّ

َعاِء  یَِّتی َربَّنَ ﴾٣٩﴿َوإِْسَحاَق إِنَّ َربِّی لََسِمیُع الدُّ الِة َوِمْن ُذرِّ َربََّنا اْغِفْر لِی ﴾٤٠﴿ا َوتََقبَّْل ُدَعاِء َربِّ اْجَعلِْنی ُمِقیَم الصَّ

رُُهْم لَِیْوٍم تَشْ َوال تَْحَسََبَّ اللََّه َغاِفال َعامَّ یَْعَمُل الظَّالِ ﴾٤١﴿َولَِوالَِدیَّ َولِلُْمْؤِمِنیَن یَْوَم یَُقوُم الِْحَساُب  َا یَُؤخِّ َخُص ُموَن إمِنَّ

﴾٤٢﴿ِفیِه األبَْصاُر 
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وا نِعْ  اَن لَظَلُوٌم َمَة اللَِّه ال تُْحُصوَها إِنَّ اإلنْسَ َوآتَاکُْم ِمْن کُلِّ َما َسأَلُْتُموُه َوإِْن تَُعدُّ

اٌر  ْن نَْعُبَد  آِمًنا َواْجُنْبِنی َوبَِنیَّ أَ َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلَدَ ﴾٣٤﴿کَفَّ

ی َوَمْن  َفَمْن تَِبَعِنی َفإِنَُّه ِمنِّ َربِّ إِنَُّهنَّ أَْضلَلَْن کَِثیًرا ِمَن النَّاِس ﴾٣٥﴿األْصَناَم 

یَِّتی ِبَواٍد َغْیِر ِذی َربََّنا إِنِّی أَْسکَْنُت ِمْن ُذرِّ ﴾٣٦﴿َعَصانِی َفإِنََّک َغُفوٌر َرِحیٌم 

الَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َزْرعٍ ِعْنَد بَْیِتَک الُْمَحرَِّم َربََّنا لُِیِقیُموا ال  تَْهِوی إِلَْیِهْم صَّ

ْخِفی َوَما نُْعلُِن َربََّنا إِنََّک تَْعلَُم َما نُ ﴾٣٧﴿َواْرزُْقُهْم ِمَن الثََّمَراِت لََعلَُّهْم یَْشکُُروَن 

اَمِء َوَما یَْخَفى َعََل اللَِّه ِمْن َشْیٍء ِفی األْرِض َوال ِفی الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی﴾٣٨﴿السَّ

َعاِء َوَهَب لِی َعََل الِْکََبِ إِْساَمِعیَل َوإِْسَحاَق إِنَّ رَ  َربِّ ﴾٣٩﴿بِّی لََسِمیُع الدُّ

یَِّتی َربََّنا وَ  الِة َوِمْن ُذرِّ َربََّنا اْغِفْر لِی ﴾٤٠﴿تََقبَّْل ُدَعاِء اْجَعلِْنی ُمِقیَم الصَّ

امَّ یَْعَمُل َوال تَْحَسََبَّ اللََّه َغاِفال عَ ﴾٤١﴿َولَِوالَِدیَّ َولِلُْمْؤِمِنیَن یَْوَم یَُقوُم الِْحَساُب 

رُُهْم لَِیْوٍم تَْشَخُص ِفی َا یَُؤخِّ ﴾٤٢﴿ِه األبَْصاُر الظَّالُِموَن إمِنَّ

!  ردو اگر نعمتهاى خدا را بشامرید، هرگز آنها را شامره نتوانید ك; و از هر چیزى كه از او خواستید، به شام داد

(3۴)! انسان، ستمگر و ناسپاس است

نم را از و من و فرزندا! را شهر امنى قرار ده(مكه)این شهر ! پروردگارا»: زماىن را كه ابراهیم گفت(به یاد آورید)

(3۵)! پرستش بتها دور نگاه دار

افرماىن و هر كس ن; هر كس از من پیروى كند از من است! بسیارى از مردم را گمراه ساختند(بتها)آنها ! پروردگارا

(3۶)! من كند، تو بخشنده و مهرباىن

ختم تا مناز اى كه حرم توست، ساكن ساآب و علفى، در كنار خانهمن بعىض از فرزندانم را در ِسزمین ىب! پروردگارا

ا بجاى شاید آنان شكر تو ر ; و از مثرات به آنها روزى ده; تو دلهاى گروهى از مردم را متوجه آنها ساز; را برپا دارند

(3۷)! آورند

(3۸)! تو چیزى در زمین و آسامن بر خدا پنهان نیس; كنیمداىن آنچه را ما پنهان و یا آشكار مىتو مى! پروردگارا

(دهو اجابت كنن)مسلام پروردگار من، شنونده ; حمد خداى را كه در پیرى، اسامعیل و اسحاق را به من بخشید

(3۹). دعاست

(۴0)! دعاى مرا بپذیر: ، پروردگارا(نیز چنین فرما)مرا برپا كننده مناز قرار ده، و از فرزندانم : پروردگارا

(۴١)! شود، بیامرزمن و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا مى! پروردگارا

اخته آنها را براى روزى تاخیر اند(نه، بلكه كیفر)! دهند، غافل استگامن مَب كه خدا، از آنچه ظاملان انجام مى

(۴٢)... ایستداز حركت بازمى(به خاطر ترس و وحشت)است كه چشمها در آن 

ترجمه



کلامت جدید



با استفاده ازکلامت داده شده ،  معانی کلامت را حدس بزنید 

دعا ، مناز ، آسامن ، با ایامن ، پدر و مادرم ، روز ،  سپاس و ستایش ، شنوا

آسامنَسامء

سپاس و ستایشَحمد

شنواَسمیع

برپاکننده

مناز

فرزند ، نسل

ُمقیم

َصالة

یَّة ُذرِّ
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



مؤمن ، با ایامنپدرومادرمروزدعا ، درخواست

سپاس و ستایش ، شنوا، دعا ، مناز ، آسامن ، با ایامن ، پدر و مادرم ، روز 

مؤِمنوالَِدیَّ یَومُدعاء

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





سپاس و ستایش 
برای خداست

ازبرپاکننده منشنوای دعای من

ترکیبات

عااَلَحمُدلِلّهِ  الةِ ُمقیُم الصَّ ءِ َسمیُع الدُّ

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



لِوالَِدیَّ 

برای پدرو 
مادرم

لِلمؤِمنینَ 

برای مؤمنان

یَّتي ِمن ُذرِّ

از نسل من

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

در آسامن آمءِ ِفی السَّ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



امعیَل َو اِسحاَق اَلَحمُد لِلِه الَّذي َوَهَب يل َعلَی الِکََبِ اِس

من بخشید به که است سپاس و ستایش برای خدایی
.رااسحاق واسامعیل در کهنسالی 

ترجمه

.را...و... کهنسالی در ... به بخشید ... است ...  ...  ... 



عاءِ  اِنَّ َرّّب لََسمیُع الدُّ

.استقطعاً پروردگارم شنوای دعای من 

ترجمه

.است.....  .....  .....  .....  ..... 



الِة َو مِ  یَّتيَربِّ اجَعلني ُمقیَم الصَّ ن ُذرِّ

مرا؛نسل و نیز برپاکننده ی مناز قرار بده مرا پروردگارا 

ترجمه

مرا؛... و نیز ...  ...  بده مرا قرار ... 



عاءِ َربَّنا َو تََقبَّل دُ 

رادعای من و بپذیر پروردگارا 

ترجمه

را...  ... بپذیر و ...



یَوَم یَقوُم الِحساُب َربَّنا اغِفريل َو لِوالَِدیَّ َو لِلمؤِمنینَ 

رامؤمنانوپدر و مادرم بیامرز مرا وپروردگارا 
(روز قیامت)که بر پا می شود حسابروزی 

ترجمه

بر پا می شود که ...را....و... مرا وبیامرز ... 
(روز قیامت)حساب



.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست
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
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تَ  ْن َخْشَيِة اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ الحرش: ۵۹سوره .َصدِّ



اِجِدیَن  َصلَْصاٍل ِمْن َحََمٍ َمْسُنوٍن َقاَل لَْم أَکُْن ألْسُجَد لَِبرَشٍ َخلَْقَتُه ِمنْ ﴾٣٢﴿َقاَل یَا إِبْلِیُس َما لََک أاَل تَکُوَن َمَع السَّ

یِن ﴾٣٤﴿َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفإِنََّک َرِجیٌم ﴾٣٣﴿ یَْوِم َقاَل َربِّ َفأَنِْظرْنِی إََِل ﴾٣٥﴿َوإِنَّ َعلَْیَک اللَّْعَنَة إََِل یَْوِم الدِّ

یَِّننَّ لَُهْم ِفی َقاَل َربِّ ِِبَا أَْغَویَْتِنی ألزَ ﴾٣٨﴿إََِل یَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُوِم ﴾٣٧﴿َقاَل َفإِنََّک ِمَن الُْمْنظَِریَن ﴾٣٦﴿یُْبَعُثوَن 

إِنَّ ِعَباِدی ﴾٤١﴿َقاَل َهَذا ِِصَاٌط َعلَیَّ ُمْسَتِقیٌم ﴾٤٠﴿إِال ِعَباَدَک ِمْنُهُم الُْمْخلَِصیَن ﴾٣٩﴿األْرِض َوألْغِویَنَُّهْم أَْجَمِعیَن 

لََها َسْبَعُة أَبَْواٍب ﴾٤٣﴿َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم أَْجَمِعیَن ﴾٤٢﴿لَْیَس لََک َعلَْیِهْم ُسلْطَاٌن إِال َمِن اتََّبَعَک ِمَن الَْغاِویَن 

َونََزْعَنا َما ِفی ﴾٤٦﴿اْدُخلُوَها ِبَسالٍم آِمِنیَن ﴾٤٥﴿إِنَّ الُْمتَِّقیَن ِفی َجنَّاٍت َوُعُیوٍن ﴾٤٤﴿لِکُلِّ بَاٍب ِمْنُهْم ُجزٌْء َمْقُسوٌم 

ٍر ُمَتَقاِبلِیَن  ُهْم ِفیَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها ِِبُخْ ﴾٤٧﴿ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانًا َعََل ُُسُ نَبِّْئ ِعَباِدی ﴾٤٨﴿رَِجیَن ال یََمسُّ

﴾٥١﴿َونَبِّْئُهْم َعْن َضْیِف إِبَْراِهیَم ﴾٥٠﴿َوأَنَّ َعَذاِبی ُهَو الَْعَذاُب األلِیُم ﴾٤٩﴿أَنِّی أَنَا الَْغُفوُر الرَِّحیُم 

سوره حجر



اِجِدیَن  َبرَشٍ َقاَل لَْم أَکُْن ألْسُجَد لِ ﴾٣٢﴿َقاَل یَا إِبْلِیُس َما لََک أاَل تَکُوَن َمَع السَّ

﴾٣٤﴿ِجیٌم َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها َفإِنََّک رَ ﴾٣٣﴿َخلَْقَتُه ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحََمٍ َمْسُنوٍن 

یِن  ﴾٣٦﴿ِم یُْبَعُثوَن َقاَل َربِّ َفأَنِْظرْنِی إََِل یَوْ ﴾٣٥﴿َوإِنَّ َعلَْیَک اللَّْعَنَة إََِل یَْوِم الدِّ

َقاَل َربِّ ِِبَا ﴾٣٨﴿إََِل یَْوِم الَْوْقِت الَْمْعلُوِم ﴾٣٧﴿َقاَل َفإِنََّک ِمَن الُْمْنظَِریَن 

إِال ِعَباَدَک ِمْنُهُم ﴾٣٩﴿ْم أَْجَمِعیَن أَْغَویَْتِنی ألَزیَِّننَّ لَُهْم ِفی األْرِض َوألْغِویَنَّهُ 

 َعلَْیِهْم إِنَّ ِعَباِدی لَْیَس لَکَ ﴾٤١﴿َقاَل َهَذا ِِصَاٌط َعلَیَّ ُمْسَتِقیٌم ﴾٤٠﴿الُْمْخلَِصیَن 

﴾٤٣﴿َمِعیَن َوإِنَّ َجَهنََّم لََمْوِعُدُهْم أَجْ ﴾٤٢﴿ُسلْطَاٌن إِال َمِن اتََّبَعَک ِمَن الَْغاِویَن 

ُعُیوٍن إِنَّ الُْمتَِّقیَن ِفی َجنَّاٍت وَ ﴾٤٤﴿وٌم لََها َسْبَعُة أَبَْواٍب لِکُلِّ بَاٍب ِمْنُهْم ُجزٌْء َمْقسُ 

لٍّ إِْخَوانًا َعََل َونََزْعَنا َما ِفی ُصُدورِِهْم ِمْن غِ ﴾٤٦﴿اْدُخلُوَها ِبَسالٍم آِمِنیَن ﴾٤٥﴿

ٍر ُمَتَقاِبلِیَن  ُهْم ِفیَها نََصٌب َوَما ُهْم ِمْنَها ِِبُ ﴾٤٧﴿ُُسُ نَبِّْئ ﴾٤٨﴿ْخرَِجیَن ال یََمسُّ

َونَبِّْئُهْم ﴾٥٠﴿َوأَنَّ َعَذاِبی ُهَو الَْعَذاُب األلِیمُ ﴾٤٩﴿ِعَباِدی أَنِّی أَنَا الَْغُفوُر الرَِّحیُم 

﴾٥١﴿َعْن َضْیِف إِبْرَاِهیَم 

(32)« !كنندگان نیستى؟چرا با سجده! اى ابلیس»: فرمود(خداوند)

(33)« !اى، سجده نخواهم كرداى كه از گل بدبویى گرفته شده است آفریدهمن هرگز براى برشى كه او را از گل خشكیده»: گفت

(34).(!از درگاه ما)اى شدهبیرون رو، كه رانده(فرشتگان)از صف آنها »: فرمود

(3۵)« !تا روز قیامت بر تو خواهد بود(و دورى از رحمت حق)لعنت و 

(3۶)« (!و زنده بگذار)مرا تا روز رستاخیز مهلت ده ! پروردگارا»: گفت

(3۷)! تو از مهلت یافتگاىن»: فرمود

(3۸)« .تا روز وقت معینى(اما نه تا روز رستاخیز، بلكه)

(3۹)دهم، و همگى را گمراه خواهم ساخت، در زمین در نظر آنها زینت مى(نعمتهاى مادى را)چون مرا گمراه ساختى، من ! پروردگارا»: گفت

(40)« .مگر بندگان مخلصت را

(41)... (و سنت همیشگیم)این راه مستقیمى است كه بر عهده من است »: فرمود

(42); كنندمگر گمراهاىن كه از تو پیروى مى; كه بر بندگانم تسلط نخواهى یافت

(43)! و دوزخ، میعادگاه همه آنهاست

(44)! اندو براى هر درى، گروه معینى از آنها تقسیم شده; هفت در دارد

(4۵). ها هستندو در كنار چشمه(ى ُسسبز بهشت)به یقین، پرهیزگاران در باغها

(4۶)! داخل این باغها شوید با سالمت و امنیت(:گویندفرشتگان به آنها مى)

روى یكدیگر هدر حاَل كه همه برابرند، و بر تختها روب; (سازیمو روحشان را پاك مى)كنیم را از سینه آنها برمى(حسد و كینه و دشمنى)هر گونه غل 

(4۷). قرار دارند

(4۸)! گردندرسد، و هیچ گاه از آن اخراج منىهیچ خستگى و تعبى در آنجا به آنها منى

(4۹)! بندگانم را آگاه كن كه من بخشنده مهربانم

(۵0)! عذاب و كیفر من، هامن عذاب دردناك است(اینكه)و 

(۵1)! و به آنها از مهامنهاى ابراهیم خرب ده

ترجمه



کلامت جدید



بندگانِعباد

َعبدجمع 

افراد با تقوا

بهشت ها 

جمع َجنَّة

، افراد با تقوا ، چشمه ها ، بهشت ها ، کیفربندگان 

ینَ ُمتَّق

َجّنات
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



چشمه هاُعیون
جمع عین

کیفرعذاب،

دردناک

َعذاب

اَلیم

، افراد با تقوا ، چشمه ها ، بهشت ها ، کیفربندگان 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





يف َجّناٍت َو 
ُعیونٍ 

قینَ اِنَّ املُتَّ  ياِنَّ ِعباد

قطعاً بندگان من
در بهشت ها و 

چشمه ها
قواقطعاً افراد با ت

ترکیبات



ترکیبات

عذاب 
دردناک

الَعذاُب 
االَلیمُ 



کامل کنید

معنا جمع معنا مفرد

َجّنات َجنَّة

نشانه ، آیه ءایَة

میوه ََثَرَة

زن مؤمن مؤِمَنة

بهشتها، باغ هابهشت ، باغ

نشانه ها ، آیه ها

میوه ها

زنان مؤمن

ءایات

ََثَرات

مؤمنات

است ، پس از حذف « ة» معموال کلامتی که آخر آنها 
.جمع بسته می شوند« ات» و اضافه کردن « ة» 

هنکت

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اُنس با قرآن



اِنَّ املُتَّقیَن يف َجّناٍت و ُعیونٍ 

.سارها هستندچشمه وقطعاً افراد با تقوا در بهشت ها 

ترجمه

.هستندسارها ....و....  ....  ....  ....  



اُدُخلوها ِبَسالٍم آِمنینَ 

.شوید با سالمتی و امنیتآن داخل

ترجمه

.شوید با سالمتی و امنیت... داخل



امواِت َو االَرَض بِ  الَحقِّ َخلََق السَّ

به راستیرازمین وخلق کرد آسامنها 

ترجمه

...  ... را... و...  ...  



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


