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



غنحوه تلفظ حرف 

.است« نزدیک تر–پست تر »به معنای « اَدنی». نام دارد« ادنَی الحلق»این مخرج ، 

.نزدیک شدن دیواره های حلق به هم در این قسمت به ایجاد حرف فوق منجر می گردد. نزدیک ترین محل حلق نسبت به زبان است« ادنی الحلق»

به هنگام سکون، در مخرجش امتداد پیدا می کند ( صوت ) صدا -3به صورت نرم و سایشی و لرزشی ادا می شود -2، اول حلق است غینمخرج -1

(مثل کلمه ی مغضوب)

.درشت و پر حجم هست. مانند صدای غرغره ی آب در گلو.نسبتاً نرم و ممتد بوده و با ارتعاش تارهای صوتی همراه است « غ»صدای 

( ق)محل خروج 

ریشه ی زبان باال رفته وبا زبان کوچک متاس پیدا می کند وراه عبور هوا مسدود در نتیجه مخرج حرف از هم باز شده و در اثر ارتعاش 

. تارهای صوتی این حرف با شدت اداء می شود 

«قوغ »تلفظ حرف 



َوالَْخْیَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمیرَ ﴾٧﴿ِس إِنَّ َربَّکُْم لََرُءوف  َرِحیم  َوتَْحِمُل أَثَْقالَکُْم إََِل بَلٍَد لَْم تَکُونُوا بَالِِغیِه إاِل ِبِشقِّ األنْفُ 

ِبیِل َوِمْنَها َجائِر  َولَ ﴾٨﴿لََِتْکَُبوَها َوِزیَنًة َویَْخلُُق َما ال تَْعلَُموَن  ُهَو ﴾٩﴿ْو َشاَء لََهَداکُْم أَْجَمِعیَن َوَعََل اللَِّه َقْصُد السَّ

اَمِء َماًء لَکُْم ِمْنُه ََشَاب  َوِمْنُه َشَجر  ِفیِه تُسِ  یُْتونَ ﴾١٠﴿یُموَن الَِّذی أَنَْزَل ِمَن السَّ ْرَع َوالزَّ  َوالنَِّخیَل یُْنِبُت لَکُْم ِبِه الزَّ

ْمَس ﴾١١﴿َن َواألْعَناَب َوِمْن کُلِّ الثََّمَراِت إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یََتَفکَُّرو  َر لَکُُم اللَّْیَل َوالنََّهاَر َوالشَّ  َوالَْقَمَر َوَسخَّ

َرات  ِبأَْمرِِه إِنَّ ِفی َذلَِک آلیَاٍت لَِقْوٍم یَْعِقلُوَن  ُه إِنَّ ِفی َوَما َذَرأَ لَکُْم ِفی األْرِض ُمْخَتلًِفا أَلَْوانُ ﴾١٢﴿َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

کَُّروَن  َر الَْبْحَر لَِتأْکُلُوا ِمْنُه لَْحاًم طَرِ ﴾١٣﴿َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یَذَّ ُسونََها یًّا َوتَْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحلَْیًة تَلْبَ َوُهَو الَِّذی َسخَّ

﴾١٤﴿کُُروَن َوتََرى الُْفلَْک َمَواِخَر ِفیِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َولََعلَّکُْم تَشْ 
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بَّکُْم لََرُءوف  الِِغیِه إاِل ِبِشقِّ األنُْفِس إِنَّ رَ َوتَْحِمُل أَثَْقالَکُْم إََِل بَلٍَد لَْم تَکُونُوا بَ 

لَُموَن وَها َوِزیَنًة َویَْخلُُق َما ال تَعْ َوالَْخْیَل َوالِْبَغاَل َوالَْحِمیَر لََِتْکَبُ ﴾٧﴿َرِحیم  

ِبیِل َوِمْنَها َجائِر  وَ ﴾٨﴿ ُهَو ﴾٩﴿لَْو َشاَء لََهَداکُْم أَْجَمِعیَن َوَعََل اللَِّه َقْصُد السَّ

اَمِء َماًء لَکُْم ِمْنُه ََشَاب   ﴾١٠﴿َوِمْنُه َشَجر  ِفیِه تُِسیُموَن الَِّذی أَنَْزَل ِمَن السَّ

یُْتوَن َوالنَِّخی ْرَع َوالزَّ  إِنَّ ِفی َل َواألْعَناَب َوِمْن کُلِّ الثََّمَراِت یُْنِبُت لَکُْم ِبِه الزَّ

َر لَکُُم اللَّْیَل َوالنَّ ﴾١١﴿َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یََتَفکَُّروَن  ْمَس َوالَْقمَ َوَسخَّ َر َهاَر َوالشَّ

َرات  ِبأَْمرِِه إِنَّ ِفی َذلَِک آلیَ  َوَما َذَرأَ ﴾١٢﴿اٍت لَِقْوٍم یَْعِقلُوَن َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ

کَُّروَن لَکُْم ِفی األْرِض ُمْخَتلًِفا أَلَْوانُُه إِنَّ ِفی َذلِ  َوُهَو ﴾١٣﴿َک آلیًَة لَِقْوٍم یَذَّ

َر الَْبْحَر لَِتأْکُلُوا ِمْنُه لَْحاًم طَرِ   تَلَْبُسونََها یًّا َوتَْسَتْخرُِجوا ِمْنُه ِحلَْیةً الَِّذی َسخَّ

﴾١٤﴿ْضلِِه َولََعلَّکُْم تَْشکُُروَن َوتََرى الُْفلَْک َمَواِخَر ِفیِه َولَِتْبَتُغوا ِمْن فَ 

وف و رحیم پروردگارتان رؤ ; رسیدیدكنند كه جز با مشقت زیاد، به آن منىآنها بارهاى سنگین شام را به شهرى حمل مى

(۷)! (كه این وسایل حیات را در اختیارتان قرار داده)است 

.  دانیدمنىآفریند كهتا بر آنها سوار شوید و زینت شام باشد، و چیزهایى مى; همچنین اسبها و اسَتهاو االغها را آفرید

(۸)

را و اگر خدا بخواهد، همه شام! ها بیراهه استاما بعىض از راه; نشان دهد(به بندگان)و بر خداست كه راه راست را 

(۹). (وَل اجبار سودى ندارد;)كند هدایت مى(به اجبار)

ت خود را گیاهان و درختاىن كه حیوانا(همچنین)و ; او كىس است كه از آسامن، آىب فرستاد، كه نوشیدن شام از آن است

(10). برید، نیز از آن استدر آن به چرا مى

انه مسلام در این، نش; رویاندها مى، براى شام زراعت و زیتون و نخل و انگور، و از همه میوه(آب باران)خداوند با آن 

(11). روشنى براى اندیشمندان است

ى هایدر این، نشانه; و ستارگان نیز به فرمان او مسخر شامیند; او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شام ساخت

(12)! گیرندبراى گروهى كه عقل خود را به كار مى(از عظمت خدا،)است 

شانه در این، ن; ساخت(فرمان شام)مخلوقاىت را كه در زمین به رنگهاى گوناگون آفریده نیز مسخر (عالوه بر این،)

(13)! شوندروشنى است براى گروهى كه متذكر مى

د مانن)و زیورى براى پوشیدن ; ساخت تا از آن، گوشت تازه بخورید(شام)او كىس است كه دریا را مسخر 

از (ردازید وبه تجارت پ)شكافند تا شام بینى كه سینه دریا را مىو كشتیها را مى; از آن استخراج كنید(مروارید

(1۴)! شاید شكر نعمتهاى او را بجا آورید; فضل خدا بهره گیرید

ترجمه



﴾١٦﴿َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم یَْهَتُدوَن ﴾١٥﴿ْهَتُدوَن ِفی األْرِض َرَواِسَی أَْن مَتِیَد ِبکُْم َوأَنَْهاًرا َوُسُبال لََعلَّکُْم تَ َوأَلَْقى 

وا نِْعَمَة اللَِّه ال تُْحُصوَها إِنَّ اللَّهَ ﴾١٧﴿أََفَمْن یَْخلُُق کََمْن ال یَْخلُُق أََفال تََذکَُّروَن  َواللَُّه ﴾١٨﴿ لََغُفور  َرِحیم  َوإِْن تَُعدُّ

وَن َوَما تُْعلُِنوَن  أَْمَوات  َغْیُر ﴾٢٠﴿ُهْم یُْخلَُقوَن َوالَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه ال یَْخلُُقوَن َشْیًئا وَ ﴾١٩﴿یَْعلَُم َما تُِِسُّ

وَن  ُقلُوبُُهْم ُمْنِکرَة  َوُهْم ُمْسَتکِْبُ إِلَُهکُْم إِلَه  َواِحد  َفالَِّذیَن ال یُْؤِمُنوَن ِباآلِخرَةِ ﴾٢١﴿أَْحَیاٍء َوَما یَْشُعُروَن أَیَّاَن یُْبَعُثوَن 

وَن َوَما یُْعلُِنوَن إِنَُّه ال یُِحبُّ الْ ﴾٢٢﴿ َوإَِذا ِقیَل لَُهْم َماَذا أَنَْزَل َربُّکُمْ ﴾٢٣﴿ُمْسَتکِْبِیَن ال َجرََم أَنَّ اللََّه یَْعلَُم َما یُِِسُّ

لِیَن  ا اَء مَ الَِّذیَن یُِضلُّونَُهْم ِبَغْیِر ِعلٍْم أاَل سَ لَِیْحِملُوا أَْوَزاَرُهْم کَاِملًَة یَْوَم الِْقَیاَمِة َوِمْن أَْوَزارِ ﴾٢٤﴿َقالُوا أََساِطیُر األوَّ

ْقُف ِمْن َفْوِقهِ َقْد َمکََر الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفأىََت اللَُّه بُْنَیانَُهْم ِمَن الْقَ ﴾٢٥﴿یَِزُروَن  أَتَاُهُم الَْعَذاُب ْم وَ َواِعِد َفَخرَّ َعلَْیِهُم السَّ

﴾٢٦﴿ِمْن َحْیُث ال یَْشُعُروَن 
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﴾١٥﴿اًرا َوُسُبال لََعلَّکُْم تَْهَتُدونَ َوأَلَْقى ِفی األْرِض َرَواِسَی أَْن مَتِیَد ِبکُْم َوأَنْهَ 

ُق أََفال تََذکَُّرونَ أََفَمْن یَْخلُُق کََمْن ال یَْخلُ ﴾١٦﴿َوَعالَماٍت َوِبالنَّْجِم ُهْم یَْهَتُدوَن 

وا نِْعَمَة اللَِّه ال تُْحُصوَها إِنَّ اللَّ ﴾١٧﴿ َواللَُّه ﴾١٨﴿َه لََغُفور  َرِحیم  َوإِْن تَُعدُّ

وَن َوَما تُْعلُِنوَن  ِه ال یَْخلُُقوَن َوالَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ﴾١٩﴿یَْعلَُم َما تُِِسُّ

﴾٢١﴿ أَیَّاَن یُْبَعُثوَن أَْمَوات  َغْیُر أَْحَیاٍء َوَما یَْشُعُرونَ ﴾٢٠﴿َشْیًئا َوُهْم یُْخلَُقوَن 

َتکِْبُوَن ِة ُقلُوبُُهْم ُمْنِکرَة  َوُهْم ُمسْ إِلَُهکُْم إِلَه  َواِحد  َفالَِّذیَن ال یُْؤِمُنوَن ِباآلِخَر 

وَن َوَما یُعْ ﴾٢٢﴿ کِْبِیَن لُِنوَن إِنَُّه ال یُِحبُّ الُْمْستَ ال َجرََم أَنَّ اللََّه یَْعلَُم َما یُِِسُّ

لِیَن َوإَِذا ِقیَل لَُهْم َماَذا أَنَْزَل َربُّکُْم َقالُوا أَسَ ﴾٢٣﴿ لَِیْحِملُوا ﴾٢٤﴿اِطیُر األوَّ

ال َساَء َما ِذیَن یُِضلُّونَُهْم ِبَغْیِر ِعلٍْم أَ أَْوَزارَُهْم کَاِملًَة یَْوَم الِْقَیاَمِة َوِمْن أَْوَزاِر الَّ 

 َفَخرَّ ُه بُْنَیانَُهْم ِمَن الَْقَواِعدِ َقْد َمکََر الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفأىََت اللَّ ﴾٢٥﴿یَِزُروَن 

ْقُف ِمْن َفْوِقِهْم َوأَتَاُهُم الَْعَذاُب  ﴾٢٦﴿ِمْن َحْیُث ال یَْشُعُروَن َعلَْیِهُم السَّ

دایت هایى ایجاد كرد، تا هو نهرها و راه; هاى ثابت و محكمى افكند تا لرزش آن را نسبت به شام بگیردو در زمین، كوه

(1۵). شوید

(1۶). شوندبه وسیله ستارگان هدایت مى(شب هنگام)و ; عالماىت قرار داد(نیز)و 

(1۷)! شوید؟آیا متذكر منى! آفریند؟آفریند، همچون كىس است كه منىمى(این گونه مخلوقات را)آیا كىس كه 

(1۸)! خداوند بخشنده و مهربان است; توانید آنها را احصا كنیدو اگر نعمتهاى خدا را بشامرید، هرگز منى

(1۹). داندسازید، مىدارید و آنچه را آشكار مىخداوند آنچه را پنهان مى

(20)! بلكه خودشان هم مخلوقند; كنندخوانند، چیزى را خلق منىمعبودهایى را كه غیر از خدا مى

(21)! وندشدر چه زماىن محشور مى(كنندگانشانعبادت)دانند و منى; آنها مردگاىن هستند كه هرگز استعداد حیات ندارند

(22). ندكند و مستكب انكار مى(حق را)آورند، دلهایشان اما كساىن كه به آخرت ایامن منى; معبود شام خداوند یگانه است

(23)! دارداو مستكبان را دوست منى; سازند با خب استدارند و آنچه آشكار مىقطعا خداوند از آنچه پنهان مى

هامن (;وحى الهى نیست)اینها »: گویندمى« پروردگار شام چه نازل كرده است؟»: و هنگامى كه به آنها گفته شود

(2۴)« !هاى دروغین پیشینیان استافسانه

هل، و هم سهمى از گناهان كساىن كه بخاطر ج; بار گناهان خود را بطور كامل بر دوش كشند(هم)آنها باید روز قیامت، 

(2۵)! كشندبدانید آنها بار سنگین بدى بر دوش مى! سازندگمراهشان مى

و آن را از ;آنها رفت(زندگى)وَل خداوند به رساغ شالوده ; ها داشتنداز این توطئه(نیز)كساىن كه قبل از ایشان بودند 

(2۶)! ددانستند به رساغشان آماز آن جایى كه منى(الهى)و عذاب ; و سقف از باال بر رسشان فرو ریخت; اساس ویران كرد

ترجمه





جمع نخل زیتون، ِکشتزراعت
درختان خرما

جمع ِعَنب 
درختان انگور

ل و اندیشه می کنند فکر می کنند ، زیتون ، درختان خرما ، ستارگان ، میوه ها ، ِکشت ، تعقُّ

اَعنابنَخیلَزیتونَزرع

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



جمع ََثَرَة
میوه ها

فکر می کنند
جمع نَجم 
ستارگان

ل و اند یشه تََعقُّ
می کنند

یَعِقلونَ نُجومرونَ یََتَفکَََّثَرات

ل و اندیشه می کنند فکر می کنند ، زیتون ، درختان خرما ، ستارگان ، میوه ها ، ِکشت ، تعقُّ

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





اِنَّ يف 
ةً ذلَِک أَلیَ 

َو ِمن کُلِّ 
ِت الثََّمرا

َوالنَّخیَل َو 
االَعناب

و درختان 
خرما و انگور

قطعا در آن 
نشانه ایی است

و از همه ی 
میوه ها

ترکیبات



لونَ لَِقوٍم یَعقِ  َفکَّرونَ لَِقوٍم یَتَ 

برای قومی که 
فکر می کنند

ترکیبات

برای قومی که 
اندیشه می کنند



اُنس با قرآن



یتون َوالنَّ (1 خیَل َواالعناَب یُنیُب لَکُم ِبِه الزَّرع َوالزَّ

ترجمه

زیتون و کشت با آب باران برای شام می رویاند (1
راانگور درختان ودرختان خرما و

را...و.... و... و... با آب باران ...  ...  می رویاند (1



َو ِمن کُلِّ الثََّمراِت (2

از همه ی میوه هاو(2

ترجمه



یََتَفکَّرونَ يف ذلَك آَلیًَة لَِقومٍ اِنَّ (3

برای قومی که فکر می کننداستقطعاً در آن نشانه ایی (3

ترجمه

...  ...  ...  .است(...  ...  ...  ...  3



َر (۴ مَس َو الَقَمَر لَکُُم الّیَل والنَّهاَر َو الشَّ َوَسخَّ

راماه وخورشید وروز وشب ودر خدمت شام قرار داد(۴

ترجمه

را.....و.....و..... و..... دادودر خدمت شام قرار (۴



رات  ِباَمرِهِ ( ۵ َوالنُّجوُم ُمَسخَّ

هستندشده به فرمان او رامستارگان و(۵ هستند...  ...  ... رام.... و(۵

ترجمه



لوناِنَّ يف ذلَِك أَلیاٍت لَِقوٍم یَعقِ (۶

برای قومی که می اندیشنداستقطعاً در آن نشانه هایی (۶ ؛...  ...  ... است(...  ...  ...  ...  ۶

ترجمه



.به پایان آمد این دفَت 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

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


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

http://dawargiti2.mihanblog.com
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فهرست



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



اَمِء َماًء َفأَْحَیا ِبِه األْرَض بَْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفی َذلِ  َوإِنَّ لَکُْم ِفی األنَْعاِم لَِعْْبَةً ﴾٦٥﴿َک آلیًَة لَِقْوٍم یَْسَمُعوَن َواللَُّه أَنَْزَل ِمَن السَّ

اِرِبیَن نُْسِقیکُْم ِمامَّ ِفی بُطُونِِه ِمْن بَْیِن َفرٍْث َوَدٍم لََبًنا َخالًِصا َسائًِغا لِ  ُذوَن ِمْنُه َوِمْن ََثََراِت النَِّخیِل َواألْعَناِب تَتَّخِ ﴾٦٦﴿لشَّ

َجِر َوأَْوَحى َربَُّک إََِل النَّْحِل أَِن اتَِّخِذی ِمنَ ﴾٦٧﴿َسکًَرا َوِرزًْقا َحَسًنا إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یَْعِقلُوَن  الِْجَباِل بُُیوتًا َوِمَن الشَّ

یِه ِشَفاٌء  فِ ُرُج ِمْن بُطُونَِها ََشَاٌب ُمْخَتلٌِف أَلَْوانُهُ ثُمَّ کُلِی ِمْن کُلِّ الثََّمَراِت َفاْسلُِکی ُسُبَل َربِِّک ُذلاُل یَخْ ﴾٦٨﴿َوِمامَّ یَْعِرُشوَن 

لََم بَْعَد یُرَدُّ إََِل أَْرَذِل الُْعُمِر لِکَْی ال یَعْ َواللَُّه َخلََقکُْم ثُمَّ یََتَوفَّاکُْم َوِمْنکُْم َمنْ ﴾٦٩﴿لِلنَّاِس إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یََتَفکَُّروَن 

ْزِق َفاَم ا﴾٧٠﴿ِعلٍْم َشْیًئا إِنَّ اللََّه َعلِیٌم َقِدیٌر  َل بَْعَضکُْم َعََل بَْعٍض ِفی الرِّ لُوا ِبَرادِّی ِرزِْقِهْم َعََل َواللَُّه َفضَّ َما لَِّذیَن ُفضِّ

ا َوَجَعَل لَکُْم ِمْن أَْزَواِجکُْم َواللَُّه َجَعَل لَکُْم ِمْن أَنُْفِسکُْم أَْزَواجً ﴾٧١﴿َملَکَْت أَیاَْمنُُهْم َفُهْم ِفیِه َسَواٌء أََفِبِنْعَمِة اللَِّه یَْجَحُدوَن 

﴾٧٢﴿ْعَمِة اللَِّه ُهْم یَکُْفُروَن بَِنیَن َوَحَفَدًة َوَرزََقکُْم ِمَن الطَّیَِّباِت أََفِبالَْباِطِل یُْؤِمُنوَن َوِبنِ 

سوره نحل

استاد پرهیزگار



اَمِء َماًء َفأَْحَیا ِبِه األْرَض بَ  َقْوٍم ْعَد َمْوتَِها إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة لِ َواللَُّه أَنَْزَل ِمَن السَّ

ِن َفرٍْث ْم ِمامَّ ِفی بُطُونِِه ِمْن بَیْ َوإِنَّ لَکُْم ِفی األنَْعاِم لَِعْْبًَة نُْسِقیکُ﴾٦٥﴿یَْسَمُعوَن 

اِرِبیَن  اِب تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َوِمْن ََثَرَاِت النَِّخیِل َواألْعنَ ﴾٦٦﴿َوَدٍم لََبًنا َخالًِصا َسائًِغا لِلشَّ

ِل أَِن َوأَْوَحى َربَُّک إََِل النَّحْ ﴾٦٧﴿ِقلُوَن َسکَرًا َوِرزًْقا َحَسًنا إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یَعْ 

َجِر َوِمامَّ یَ  رَاِت ثُمَّ کُلِی ِمْن کُلِّ الثَّمَ ﴾٦٨﴿ْعِرُشوَن اتَِّخِذی ِمَن الِْجَباِل بُُیوتًا َوِمَن الشَّ

َفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ اٌب ُمْخَتلٌِف أَلَْوانُُه ِفیِه شِ َفاْسلُِکی ُسُبَل َربِِّک ُذلُال یَْخُرُج ِمْن بُطُونَِها ََشَ 

إََِل اکُْم َوِمْنکُْم َمْن یُرَدُّ َواللَُّه َخلََقکُْم ثُمَّ یََتَوفَّ ﴾٦٩﴿ِفی َذلَِک آلیًَة لَِقْوٍم یََتَفکَُّروَن 

َل ﴾٧٠﴿ اللََّه َعلِیٌم َقِدیٌر أَْرَذِل الُْعُمِر لِکَْی ال یَْعلََم بَْعَد ِعلٍْم َشْیًئا إِنَّ  َواللَُّه َفضَّ

ْزِق َفاَم الَِّذیَن ُفضِّ  ْت أَیاَْمنُُهْم لُوا ِبرَادِّی ِرزِْقِهْم َعََل َما َملَکَبَْعَضکُْم َعََل بَْعٍض ِفی الرِّ

ُفِسکُْم أَْزَواًجا َواللَُّه َجَعَل لَکُْم ِمْن أَنْ ﴾٧١﴿َفُهْم ِفیِه َسَواٌء أََفِبِنْعَمِة اللَِّه یَْجَحُدوَن 

ِل یُْؤِمُنوَن کُْم ِمَن الطَّیَِّباِت أََفِبالَْباطِ َوَجَعَل لَکُْم ِمْن أَْزَواِجکُْم بَِنیَن َوَحَفَدًة َوَرزَقَ 

﴾٧٢﴿َوِبِنْعَمِة اللَِّه ُهْم یَکُْفُروَن 

ى كه گوش در این، نشانه روشنى است براى جمعیت! و زمین را، پس از آنكه مرده بود، حیات بخشید; خداوند از آسامن، آىب فرستاد

(۶۵)! شنوا دارند

را شده و خون، شیر خالص و گوااز درون شكم آنها، از میان غذاهاى هضم: عْبىت است(درسهاى)و در وجود چهارپایان، براى شام 

(۶۶)! نوشانیمبه شام مى

عیتى در این، نشانه روشنى است براى جم; گیریدو روزى خوب و پاكیزه مى(ناپاك)هاى درختان نخل و انگور، مسكرات و از میوه

(۶۷)! كنندكه اندیشه مى

هایى هسازند، خانها و درختان و داربستهایى كه مردم مىاز كوه»: منود كه(و الهام غریزى)« وحى»و پروردگار تو به زنبور عسل 

(۶۸)! برگزین

رون شكم آنها، از د»! هایى را كه پروردگارت براى تو تعیین كرده است، براحتى بپیامبخور و راه(و شیره گلها)سپس از متام َثرات 

جمعیتى به یقین در این امر، نشانه روشنى است براى; شود كه در آن، شفا براى مردم استنوشیدىن با رنگهاى مختلف خارج مى

(۶۹). اندیشندكه مى

و آگاهى، رسند، تا بعد از علمترین سنین باالى عمر مىبعىض از شام به نامطلوب; میراندسپس شام را مى; خداوند شام را آفرید

(۷0)! خداوند دانا و تواناست; (و همه چیز را فراموش كنند)چیزى ندانند 

ها كه برترى اما آن! (چرا كه استعدادها و تالشهایتان متفاوت است)خداوند بعىض از شام را بر بعىض دیگر از نظر روزى برترى داد 

منایند آیا آنان نعمت خدا را انكار مى; اند، حارض نیستند از روزى خود به بردگانشان بدهند و همگى در آن مساوى گردندداده شده

(۷1)! ؟(كنندكه شكر او را ادا منى)

ز و ا; هایى به وجود آوردو از همرسانتان براى شام فرزندان و نوه; خداوند براى شام از جنس خودتان همرساىن قرار داد

(۷2)! كنند؟آورند، و نعمت خدا را انكار مىآیا به باطل ایامن مى; ها به شام روزى دادپاكیزه

ترجمه





جمع َجَبل
کوه ها

زنبورعسلوحی کرد

جمع بَیت
خانه ها

زنبور عسل ، کوه ها ، درخت ، وحی کرد ،  درمان ، خانه ها

جمع لَون
رنگها

گوناگوندرخت

درمان





وحی کرد 
پروردگارت

از کوههابه زنبور عسل

ترکیبات

الِ ِمَن الِجباِلَی النَّحلِ كَ َربُّ اَوحی 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



َجرِ  ِمَن الشَّ

از درخت

هُ ُمخَتلٌِف اَلوانَ 

استگوناگون 
رنگهای آن

ّناِس فِیِه ِشفاٌء لِل

در آن درمانی 
استبرای مردم 

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید





زمینونهان آسامن ها استخدا وبرای ( 1

امواِت واالر (1 ضَولِلِه َغیُب السَّ

...و...  ... است...  ...  و( 1

ترجمه

انس با قرآن



انس با قرآن

ی ٍء َقدیراِنَّ اللَه َعلی کُلِّ شَ (2

خدا بر همه چیز تواناستقطعاً (2

ترجمه



کُم َسکَناً َو اللُه َجَعَل لَکُم ِمن بُیوتِ (3

محل سکونت و آرامشبرای شام خانه هایتان را قرار داد خدا و (3

ترجمه

محل سکونت و آرامش...  ...  ...  ...  ...  قرار داد ... و(3

انس با قرآن



االحساناِنَّ اللَه یأ ُمُر ِبالَعدِل وَ (4

....و.... می کند به امر (....  .... 4

ترجمه

نیکیوعدالت امر می کند به قطعاً خدا (4

انس با قرآن



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


