


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 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 

وبالگ
@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما http://dawargiti2.mihanblog.com

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


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





ا َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّی َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّی َجَعلَُه َدکَّاَء َوکَاَن َوْعُد َربِّ  ْعٍض َوتََرکَْنا بَْعَضُهْم یَْوَمِئٍذ یَُموُج ِفی بَ ﴾٩٨﴿ی َحقا

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا  ِغطَاٍء َعْن الَِّذیَن کَانَْت أَْعُیُنُهْم ِفی﴾١٠٠﴿َوَعرَْضَنا َجَهنََّم یَْوَمِئٍذ لِلْکَاِفِریَن َعرًْضا ﴾٩٩﴿َونُِفَخ ِفی الصُّ

کَاِفِریَن ی أَْولَِیاَء إِنَّا أَْعَتْدنَا َجَهنََّم لِلْ أََفَحِسَب الَِّذیَن کََفُروا أَْن یَتَِّخُذوا ِعَباِدی ِمْن ُدونِ ﴾١٠١﴿ِذکِْری َوکَانُوا ال یَْسَتِطیُعوَن َسْمًعا 

یَن أَْعاَمال ﴾١٠٢﴿نُزاُل  نَْیا َوهُ ﴾١٠٣﴿ُقْل َهْل نَُنبُِّئکُْم ِباألْخََسِ ْم یَْحَسُبوَن أَنَُّهْم یُْحِسُنوَن الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفی الَْحَیاِة الدُّ

َذلَِک ﴾١٠٥﴿زْنًا ْم َفال نُِقیُم لَُهْم یَْوَم الِْقَیاَمِة وَ أُولَِئَک الَِّذیَن کََفُروا ِبآیَاِت َربِِّهْم َولَِقائِِه َفَحِبطَْت أَْعاَملُهُ ﴾١٠٤﴿ُصْنًعا 

الَِحاِت کَانَْت ﴾١٠٦﴿َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِِبَا کََفُروا َواتََّخُذوا آیَاتِی َوُرُسلِی ُهُزًوا   لَُهْم َجنَّاُت الِْفرَْدْوِس إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

لِاَمُت ِفَد الَْبْحُر َقْبَل أَْن تَْنَفَد کَُقْل لَْو کَاَن الَْبْحُر ِمَداًدا لِکَلِاَمِت َربِّی لَنَ ﴾١٠٨﴿َخالِِدیَن ِفیَها ال یَْبُغوَن َعْنَها ِحَوال ﴾١٠٧﴿نُزاُل 

َا إِلَُهکُمْ ﴾١٠٩﴿َربِّی َولَْو ِجْئَنا ِِبِْثلِِه َمَدًدا  َا أَنَا بَرَشٌ ِمْثلُکُْم یُوَحى إِلَیَّ أََّنَّ لَْیْعَمْل َعَمال إِلٌَه َواِحٌد َفَمْن کَاَن یَرُْجو لَِقاَء َربِِّه فَ ُقْل إَِّنَّ

﴾١١٠﴿َصالًِحا َوال یُرْشِْک ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا 

سوره کهف

محمد صدیق منشاوی



ا َقاَل َهَذا َرْحَمٌة ِمْن َربِّی َفإَِذا َجاَء َوْعُد َربِّی َجَعلَهُ  ﴾٩٨﴿ َدکَّاَء َوکَاَن َوْعُد َربِّی َحقا

وِر َفَجَمْعَناُهْم َجْمًعا َوتََرکَْنا بَْعَضُهْم یَْوَمِئٍذ یَُموُج ِفی بَْعٍض َونُِفخَ  ﴾٩٩﴿ ِفی الصُّ

ِغطَاٍء َعْن ِذکِْری الَِّذیَن کَانَْت أَْعُیُنُهْم ِفی﴾١٠٠﴿َوَعرَْضَنا َجَهنََّم یَْوَمِئٍذ لِلْکَاِفِریَن َعرًْضا 

ِخُذوا ِعَباِدی ِمْن ُدونِی أََفَحِسَب الَِّذیَن کََفُروا أَْن یَتَّ ﴾١٠١﴿َوکَانُوا ال یَْسَتِطیُعوَن َسْمًعا 

یَن أَْعاَمال ُقْل َهْل نَُنبُِّئکُْم ِباألْخََسِ ﴾١٠٢﴿أَْولَِیاَء إِنَّا أَْعَتْدنَا َجَهنََّم لِلْکَاِفِریَن نُزاُل 

نَْیا َوُهمْ ﴾١٠٣﴿ ْنًعا یَْحَسُبوَن أَنَُّهْم یُْحِسُنوَن صُ الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفی الَْحَیاِة الدُّ

ُهْم یَْوَم َفَحِبطَْت أَْعاَملُُهْم َفال نُِقیُم لَ أُولَِئَک الَِّذیَن کََفُروا ِبآیَاِت َربِِّهْم َولَِقائِهِ ﴾١٠٤﴿

ُذوا آیَاتِی َوُرُسلِی ُهُزًوا َذلَِک َجزَاُؤُهْم َجَهنَُّم ِِبَا کََفُروا َواتَّخَ ﴾١٠٥﴿الِْقَیاَمِة َوزْنًا 

الَِحاِت کَانَْت لَُهمْ ﴾١٠٦﴿ ﴾١٠٧﴿ َجنَّاُت الِْفرَْدْوِس نُزاُل إِنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

لِاَمِت َربِّی لََنِفَد ُقْل لَْو کَاَن الَْبْحُر ِمَداًدا لِکَ﴾١٠٨﴿َخالِِدیَن ِفیَها ال یَْبُغوَن َعْنَها ِحَوال 

َا أَنَا بَرَشٌ ِمْثلُ ﴾١٠٩﴿ْثلِِه َمَدًدا الَْبْحُر َقْبَل أَْن تَْنَفَد کَلِاَمُت َربِّی َولَْو ِجْئَنا ِِبِ  کُْم ُقْل إَِّنَّ

َا إِلَُهکُْم إِلٌَه َواِحٌد َفَمْن کَاَن یَرْجُ  ًحا َوال یُرْشِکْ و لَِقاَء َربِِّه َفلَْیْعَمْل َعَمال َصالِ یُوَحى إِلَیَّ أََّنَّ

﴾١١٠﴿ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا 

ق و وعده پروردگارم ح; كوبداما هنگامى كه وعده پروردگارم فرا رسد، آن را در هم مى! این از رحمت پروردگار من است»: گفت(آنگاه)

(٩٨)« !است

ا و ما همه ر ; شوددمیده مى(شیپور)و در صور ; زنندكنیم كه درهم موج مى، ما آنان را چنان رها مى(گیردكه جهان پایان مى)و در آن روز 

(٩٩)! كنیمجمع مى

(١٠٠)! داریمدر آن روز، جهنم را بر كافران عرضه مى

(١٠١)! اى چشامنشان را از یاد من پوشانده بود، و قدرت شنوایى نداشتندهامنها كه پرده

(١٠٢)! یماما جهنم را براى پذیرایى كافران آماده كرده! توانند بندگانم را به جاى من اولیاى خود انتخاب كنند؟آیا كافران پنداشتند مى

(١٠٣)در كارها، چه كساىن هستند؟ (مردم)آیا به شام خرب دهیم كه زیانكارترین »: بگو

(١٠٤)« !دهندپندارند كار نیك انجام مىبا این حال، مى; شده(و نابود)آنها كه تالشهایشان در زندگى دنیا گم 

امت، میزاىن از این رو روز قی! به همین جهت، اعاملشان حبط و نابود شد; آنها كساىن هستند كه به آیات پروردگارشان و لقاى او كافر شدند

(١٠٥)! براى آنها برپا نخواهیم كرد

(١٠٦)! كیفرشان دوزخ است، بخاطر آنكه كافر شدند، و آیات من و پیامربانم را به سخریه گرفتند! این گونه است(آرى،)

(١٠٧). اما كساىن كه ایامن آوردند و كارهاى شایسته انجام دادند، باغهاى بهشت برین محل پذیرایى آنان خواهد بود

(١٠٨)! كنندو هرگز تقاضاى نقل مكان از آن جا َّنى; آنها جاودانه در آن خواهند ماند

هر چند ; دپیش از آنكه كلامت پروردگارم پایان یاب. گیردكلامت پروردگارم مركب شود، دریاها پایان مى(نوشنت)اگر دریاها براى »: بگو

(١٠٩)« !را كمك آن قرار دهیم(دریاها)هامنند آن 

ر كه به لقاى پس ه; شود كه تنها معبودتان معبود یگانه استبه من وحى مى(امتیازم این است كه); من فقط برشى هستم مثل شام»: بگو

(١١٠)! پروردگارش امید دارد، باید كارى شایسته انجام دهد، و هیچ كس را در عبادت پروردگارش رشیك نكند

ترجمه



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

َعظُْم َقاَل َربِّ إِنِّی َوَهَن الْ ﴾٣﴿إِْذ نَاَدى َربَُّه نَِداًء َخِفیاا ﴾٢﴿ِذکُْر َرْحَمِة َربَِّک َعْبَدُه َزکَِریَّا ﴾١﴿کهیعص 

نَِت اْمَرأَتِی َوإِنِّی ِخْفُت الَْمَوالَِی ِمْن َوَرائِی َوکَا﴾٤﴿ا ِمنِّی َواْشَتَعَل الرَّأُْس َشْیًبا َولَْم أَکُْن ِبُدَعائَِک َربِّ َشِقیا 

یَا َزکَِریَّا إِنَّا ﴾٦﴿ َرِضیاا یَرِثُِنی َویَرُِث ِمْن آِل یَْعُقوَب َواْجَعلُْه َربِّ ﴾٥﴿َعاِقًرا َفَهْب لِی ِمْن لَُدنَْک َولِیاا 

َُک ِبُغالٍم اْسُمُه یَْحَیى لَْم نَْجَعْل لَُه ِمْن َقْبُل َسِمیا  اْمَرأَتِی َقاَل َربِّ أىَنَّ یَکُوُن لِی ُغالٌم َوکَانَِت ﴾٧﴿ا نَُبرشِّ

ُک ْد َخلَْقُتَک ِمْن َقْبُل َولَْم تَ َقاَل کََذلَِک َقاَل َربَُّک ُهَو َعلَیَّ َهیٌِّن َوقَ ﴾٨﴿َعاِقًرا َوَقْد بَلَْغُت ِمَن الِْکرَبِ ِعِتیاا 

َفَخَرَج َعََل َقْوِمِه ِمَن ﴾١٠﴿َث لََیاٍل َسِویاا َقاَل َربِّ اْجَعْل لِی آیًَة َقاَل آیَُتَک أاَل تُکَلَِّم النَّاَس ثاَل ﴾٩﴿َشْیًئا 

﴾١١﴿الِْمْحَراِب َفأَْوَحى إِلَْیِهْم أَْن َسبُِّحوا بُکْرًَة َوَعِشیاا 

سوره مریم

محمد صدیق منشاوی



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ِفیاا إِْذ نَاَدى َربَُّه نَِداًء خَ ﴾٢﴿ِذکُْر َرْحَمِة َربَِّک َعْبَدُه َزکَِریَّا ﴾١﴿کهیعص 

ْن َل الرَّأُْس َشْیًبا َولَْم أَکَُقاَل َربِّ إِنِّی َوَهَن الَْعظُْم ِمنِّی َواْشَتعَ ﴾٣﴿

ی َوکَانَِت اْمَرأَتِی َوإِنِّی ِخْفُت الَْمَوالَِی ِمْن َوَرائِ ﴾٤﴿ِبُدَعائَِک َربِّ َشِقیاا 

ْعُقوَب َواْجَعلُْه یَرِثُِنی َویَرُِث ِمْن آِل یَ ﴾٥﴿َعاِقًرا َفَهْب لِی ِمْن لَُدنَْک َولِیاا 

َُک ِبُغالٍم اسْ ﴾٦﴿َربِّ َرِضیاا   ِمْن ُمُه یَْحَیى لَْم نَْجَعْل لَهُ یَا َزکَِریَّا إِنَّا نَُبرشِّ

ِت اْمَرأَتِی َعاِقًرا َوَقْد َقاَل َربِّ أىَنَّ یَکُوُن لِی ُغالٌم َوکَانَ ﴾٧﴿َقْبُل َسِمیاا 

یَّ َهیٌِّن َوَقْد َقاَل کََذلَِک َقاَل َربَُّک ُهَو َعلَ ﴾٨﴿بَلَْغُت ِمَن الِْکرَبِ ِعِتیاا 

اَل آیَُتَک أاَل َقاَل َربِّ اْجَعْل لِی آیًَة قَ ﴾٩﴿َخلَْقُتَک ِمْن َقْبُل َولَْم تَُک َشْیًئا 

ِمْحَراِب َفَخَرَج َعََل َقْوِمِه ِمَن الْ ﴾١٠﴿تُکَلَِّم النَّاَس ثاَلَث لََیاٍل َسِویاا 

﴾١١﴿ا َفأَْوَحى إِلَْیِهْم أَْن َسبُِّحوا بُکْرًَة َوَعِشیا 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
(1)كهیعص 

(2)... اش زكریایادى است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده(این)
(3)... پنهان خواند(عبادت)در آن هنگام كه پروردگارش را در خلوتگاه 

رگز در و من ه; و شعله پیرى متام رسم را فراگرفته; استخوانم سست شده! پروردگارا»: گفت
(4)! امدعاى تو، از اجابت محروم نبوده

(از طرىف)و ! (كه حق پاسدارى از آیین تو را نگاه ندارند)و من از بستگانم بعد از خودم بیمناكم 
(۵)... تو از نزد خود جانشینى به من ببخش; همَسم نازا و عقیم است

(6)« !و او را مورد رضایتت قرار ده; كه وارث من و دودمان یعقوب باشد
امى و پیش از این، همن; است« یحیى»دهیم كه نامش ما تو را به فرزندى بشارت مى! اى زكریا

(7)! ایمبراى او قرار نداده
ست، و در حاىل كه همَسم نازا و عقیم ا! چگونه براى من فرزندى خواهد بود؟! پروردگارا»: گفت

(8)« !اممن نیز از شدت پیرى افتاده شده
آفریدم در و قبال تو را; این بر من آسان است! (و اراده كرده)پروردگارت این گونه گفته »: فرمود

(۹)« !حاىل كه چیزى نبودى
انه روز نشانه تو این است كه سه شب»: فرمود« !اى براى من قرار دهنشانه! پروردگارا»: عرض كرد

(10)« !در حاىل كه زبانت سامل است; نخواهى داشت(با مردم)قدرت تكلم 
بشكرانه این)»: و با اشاره به آنها گفت; او از محراب عبادتش به سوى مردم بیرون آمد

(11)« !صبح و شام خدا را تسبیح گویید(موهبت،

ترجمه



کلامت جدید



انسان ، کار ، پرستش ، وحی می شود ، مالقات

َعَملمناَنَا

صالِحوحی می شودیوحی

ِعباَدةدیدارمالقات،لِقاء

، کارعمل

خوب ، شایسته

،پرستشعبادت

ا،اََّنَّ ،انسانبرشبَرَش  فقطااَِّنَّ

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





ترکیبات

ا» ترجمه کلمه با دقت در محل درست و نادرست  ترکیب ها « اَِّنَّ
.کنیدصحیح ترجمه عبارات قرآنی زیر را به شکل و 

ا َولیُّکُُم  خداستفقط ولّی شام :ترجمه نادرست: اللُّه اَّنَّ

خداستولّی شام فقط : درستترجمه 



بگومن فقط برشی مثل
شام هستم

به من وحی 

شودمی 

خدای شام فقط 

خدای یکتاست

ترکیبات

ا ُقل  الَیَّ یوحی مِمثلُکُرَشٌ اَنَا بَ اَِّنَّ
ا الُهکُم ال ٌه اََّنَّ

واِحدٌ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



ترکیبات

کاری شایستهدیدار پروردگارش

َعَمالً صالِحاً لِقآَء َربِّهِ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



ْثلُكُ( 1 َا أَنَا بَرَشٌ مِّ َّ ُقْل إَِّنَّ ََ ْم يُوَحى إِ

شودبه من وحى مى[ وىل]برش هستم وفقط یکبگو من هم مثل شام ( 1

ترجمه



َا إِلَُهكُْم إِلَهٌ ( 2 َواِحٌد أََّنَّ

خداى شام فقط خداى يگانه است( 2
ترجمه



اء َربِّهِ َفَمن كَاَن يَرُْجوا لِقَ ( 3

رادیدار پروردگارش امید دارد پس هر كس ( 3

ترجمه

را....  .... امید دارد( .....  ..... 3



َفلَْيْعَمْل َعَماًل َصالًِحا

هكار شايستپس بايدانجام دهد 

ترجمه

....  ....پس بايدانجام دهد 



﴾110بِِّه أََحًدا ﴿َو اَل يُرْشِْك ِبِعَباَدِة رَ 

(110)راعبادت پروردگارش کسی ورشیک نگیرد برای 

ترجمه

(110)را....  ....  ....  .... ورشیک نگیرد برای 



﴾ 2َدُه َزكَِريَّا ﴿ِذكُْر َرْحَمِة َربَِّك َعبْ ( 4

( 2)زكريا حرضتاش بندهبه رحمت پروردگار تو  يادى از ( 4

ترجمه

( 2)زكريا حرضت....  .... به پروردگار تو  ....  ....  .... يادى از ( 4



.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

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

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


فهرست



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



الةَ ﴾١٣﴿اْخََتْتَُک َفاْسَتِمْع لِاَم یُوَحى َوأَنَا  اَعَة آتَِیٌة أَکَاُد ﴾١٤﴿ لِِذکِْری إِنَِّنی أَنَا اللَُّه ال إِلََه إِال أَنَا َفاْعُبْدنِی َوأَِقِم الصَّ إِنَّ السَّ

نََّک َعْنَها َمْن ال یُْؤِمُن ِبَها َواتََّبَع َهَواهُ ﴾١٥﴿أُْخِفیَها لُِتْجَزى کُلُّ نَْفٍس ِِبَا تَْسَعى  َوَما تِلَْک ِبَیِمیِنَک یَا ﴾١٦﴿َفََتَْدى َفال یَُصدَّ

﴾١٩﴿َقاَل أَلِْقَها یَا ُموََس ﴾١٨﴿ا َمآرُِب أُْخَرى َقاَل ِهَی َعَصاَی أَتََوکَّأُ َعلَْیَها َوأَُهشُّ ِبَها َعََل َغَنِمی َولَِی ِفیهَ ﴾١٧﴿ُموََس 

ْخُرْج َواْضُمْم یََدَک إََِل َجَناِحَک تَ ﴾٢١﴿َقاَل ُخْذَها َوال تََخْف َسُنِعیُدَها ِسیرَتََها األوََل ﴾٢٠﴿َفأَلَْقاَها َفإَِذا ِهَی َحیٌَّة تَْسَعى 

ْح لِی ﴾٢٤﴿اْذَهْب إََِل ِفْرَعْوَن إِنَُّه طََغى ﴾٢٣﴿لُُِنِیََک ِمْن آیَاتَِنا الْکُْْبَى ﴾٢٢﴿بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آیًَة أُْخَرى  َقاَل َربِّ اْْشَ

ْ لِی أَْمِری ﴾٢٥﴿َصْدِری  ﴾٢٩﴿َواْجَعْل لِی َوِزیًرا ِمْن أَْهلِی﴾٢٨﴿یَْفَقُهوا َقْولِی ﴾٢٧﴿َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِی ﴾٢٦﴿َویَِّسِّ

إِنََّک ﴾٣٤﴿َونَْذکُرََک کَِثیًرا ﴾٣٣﴿کَْی نَُسبَِّحَک کَِثیًرا ﴾٣٢﴿َوأَْْشِکُْه ِفی أَْمِری ﴾٣١﴿اْشُدْد ِبِه أَْزِری ﴾٣٠﴿َهاُروَن أَِخی 

﴾٣٧﴿َولََقْد َمَننَّا َعلَْیَک َمرًَّة أُْخَرى ﴾٣٦﴿َقاَل َقْد أُوتِیَت ُسْؤلََک یَا ُموََس ﴾٣٥﴿کُْنَت ِبَنا بَِصیًرا 

سوره طه



ا َفاْعُبْدنِی َوأَِقِم إِنَِّنی أَنَا اللَُّه ال إِلََه إِال أَنَ ﴾١٣﴿َوأَنَا اْخََتْتَُک َفاْسَتِمْع لاَِم یُوَحى 

الَة لِِذکِْری  اَعَة آتَِیٌة أَکَاُد أُْخِفیَها لُِتجْ ﴾١٤﴿الصَّ َزى کُلُّ نَْفٍس ِِبَا تَْسَعىإِنَّ السَّ

نََّک َعْنَها َمْن ال یُْؤِمُن ِبَها َواتَّبَ ﴾١٥﴿ َوَما تِلَْک ﴾١٦﴿َع َهَواُه َفََتَْدى َفال یَُصدَّ

شُّ ِبَها َعََل َغَنِمی َولَِی َقاَل ِهَی َعَصاَی أَتَوَکَّأُ َعلَْیَها َوأَهُ ﴾١٧﴿ِبَیِمیِنَک یَا ُموََس 

ٌة تَْسَعى َفأَلَْقاَها َفإَِذا ِهَی َحیَّ ﴾١٩﴿َقاَل أَلِْقَها یَا ُموََس ﴾١٨﴿ِفیَها َمآرُِب أُْخَرى 

َواْضُمْم یََدَک إََِل ﴾٢١﴿َقاَل ُخْذَها َوال تََخْف َسُنِعیُدَها ِسیرَتََها األوََل ﴾٢٠﴿

ى لُُِنِیََک ِمْن آیَاتَِنا الْکُْْبَ ﴾٢٢﴿َجَناِحَک تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیِر ُسوٍء آیًَة أُْخَرى 

ْح لِی َصْدِری ﴾٢٤﴿اْذَهْب إََِل ِفْرَعْوَن إِنَُّه طََغى ﴾٢٣﴿ ْ ﴾٢٥﴿َقاَل َربِّ اْْشَ َویَِّسِّ

َواْجَعْل لِی ﴾٢٨﴿یَْفَقُهوا َقْولِی ﴾٢٧﴿َواْحلُْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسانِی ﴾٢٦﴿لِی أَْمِری 

ْمِری َوأَْْشِکُْه ِفی أَ ﴾٣١﴿اْشُدْد ِبِه أَْزِری ﴾٣٠﴿َهاُروَن أَِخی ﴾٢٩﴿َوِزیرًا ِمْن أَْهلِی 

﴾٣٥﴿یرًا إِنََّک کُْنَت ِبَنا بَِص ﴾٣٤﴿َونَْذکُرََک کَِثیرًا ﴾٣٣﴿کَْی نَُسبَِّحَک کَِثیرًا ﴾٣٢﴿

﴾٣٧﴿ْخَرى َولََقْد َمَننَّا َعلَْیَک َمرًَّة أُ ﴾٣٦﴿َقاَل َقْد أُوتِیَت ُسْؤلََک یَا ُموََس 

(13)! شود، گوش فرادهاكنون به آنچه برتو وحى مى; برگزیدم(براى مقام رسالت)و من تو را 
(14)! مرا بپرست، و مناز را براى یاد من بپادار! معبودى جز من نیست; هستم« الله»من 

(1۵)! خواهم آن را پنهان كنم، تا هر كس در برابر سعى و كوشش خود، جزا داده شودمى! بطور قطع رستاخیز خواهد آمد
(16)! كه هالك خواهى شد; كند، تو را از آن بازداردپس مبادا كىس كه به آن ایامن ندارد و از هوسهاى خویش پیروى مى

(17)! و آن چیست در دست راست تو، اى موَس؟
كارها و و مرا با آن; ریزمكنم، برگ درختان را با آن براى گوسفندانم فرومىبر آن تكیه مى; این عصاى من است»: گفت

(18). نیازهاى دیگرى است
(1۹)« .آن را بیفكن! اى موَس»: گفت

(20). شتافترا افكند، كه ناگهان اژدهایى شد كه به هر سو مى(عصا)پس موَس آن 
(21). گردانیمآن را بگیر و نَتس، ما آن را به صورت اولش بازمى»: گفت

(22). است(از سوى خداوند)این نشانه دیگرى ; عیب بیرون آیدو دستت را به گریبانت بْب، تا سفید و ىب
(23). هاى بزرگ خویش به تو نشان دهیمتا از نشانه

(24)« .اینك به سوى فرعون برو، كه او طغیان كرده است
(2۵); ام را گشاده كنسینه! پروردگارا»: گفت(موَس)

(26)! و كارم رابرایم آسان گردان
(27); و گره از زبانم بگشاى
(28)! تا سخنان مرا بفهمند

(2۹)... و وزیرى از خاندانم براى من قرار ده
(30)! برادرم هارون را

(31); با او پشتم را محكم كن
(32); و او را در كارم ْشیك ساز

(33); تا تو را بسیار تسبیح گوییم
(34); و تو را بسیار یاد كنیم

(3۵)« !اىچرا كه تو همیشه از حال ما آگاه بوده
(36)! آنچه را خواستى به تو داده شد! اى موَس»: فرمود

(37)... و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم

ترجمه



کلامت جدید



میانبَین

آن دو

قرار داد

قرار داد ، آب ، میان

ُهام

َل َجعَ 
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



قرار داد ، آب ، میان

محل آرامش َمهد
و آسایش

راه ها ، 
جمع َسبیل

بارانآب ، 

لُسبُ 

ماء
برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





یی رادر آن راههاکسی که قرار دادمیان آن دو

ترکیبات

الًفیها ُسبُ َل اَلَّذي َجعَ بَیَنُهام

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



دها رامانند منونه کامل و معنا کنیترکیب

برای او ، برایش

برای آنها ، برایشان 

برای آن ، برایش

برای شام ، برایتان

(برای)لِ 

لَهُ هُ 

لَُهمُهم

لَهاها

لَکُمکُم

برای دریافت پاسخ و ترجمه ، روی مربع ها کلیک کنید



نکته

است ، « برای »به معنای « لِ » که میدانید، هامنطور 
.رودبه کار می «َل » در کلامت زیر به صورت « ِل » 

----------------------------------------
(    برای آن )لَها (     برای آنها ) لَُهم (      اوبرای )لَهُ 

(برای ما )لَنا (   برای شام ) لَکُم (   برای تو )لََک 



اُنس با قرآن



امواِت الُعلَی( 1 ن َخلََق  االَرَض َو السَّ تَنزیالً ِممَّ

آفرید زمین نازل شده از سوی کسی است که ( قرآن)( 1
ی بلند راآسامنهاو

ترجمه

ی بلند را....و........نازل شده از سوی کسی است که ( قرآن( )1



امواِت َو ما ِفی االَرِض َو ما بَیَنُهام(2 لَُه ما ِفی السَّ

آنچه در زمین وآنچه در آسامن ها ستابرای او (2
.استآنچه میان آن دو و

ترجمه

و....  ....  .....  و....  ....  ....  ستا(....  .... 2
.است....  ....  .... 



َجَعَل لَکُُم االَرَض َمهداً اَلَّذي (3

را محل آرامش و آسایشکسی که قرار داد برای شام زمین (3

ترجمه

را محل آرامش و آسایش(....  ....  ....  ....  ....  3



َسلََك لَکُم فیها ُسُبالًَو 

برای شام در آن راه هایی راو درست کرد 

ترجمه

....  ....  ....  ....  ....  و درست کرد 



رانازل کرد از آسامن باران و



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


