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َتَصد   ِِ اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ََ ْن َخْش 21آیه : سوره حرش.ًعا م 

(21)زنَم باشد كه آنان بَنديشند ديدى و اين مثلها را براى مردم مىپاشَده مىاز هم [ و]را از بَم خدا فروتن [ كوه]فرستاديم يقَنا آن اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى



َا   الَِّذیَن أِْذنُوُه إِنَّ ْمٍر َجاِمعٍ لَْم یَْذَهُبوا َحتَّى یَْستَ الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه َوإَِذا کَانُوا َمَعُه َعََل أَ إمِنَّ

ُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهُم ْن ِشْئَت ِمنْ أَْذنُوَک لَِبْعِض َشأْنِِهْم َفأَْذْن لِمَ یَْسَتأِْذنُونََک أُولَِئَک الَِّذیَن یُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرُسولِِه َفإَِذا اْستَ 

ُسوِل بَْیَنکُْم کَُدَعاِء بَْعِضکُْم بَ ﴾٦٢﴿اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحیٌم  لَّلُوَن ْعًضا َقْد یَْعلَُم اللَُّه الَِّذیَن یََتسَ ال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ

ٌِ أَْو یُِصیَبُهْم َعَذاٌب أَلِیٌم ِمْنکُْم لَِواًذا َفلَْیْحَذِر الَِّذیَن یَُخالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَْن تُِصیَبُهْم فِ  أاَل إِنَّ لِلَِّه َما ِفی ﴾٦٣﴿ْتَن

اَمَواِت َواألْرِض َقْد یَْعلَُم َما أَنُْتْم َعلَْیِه َویَْوَم یُرَْجُعوَن إِلَْیهِ  ﴾٦٤﴿َعلِیٌم ُه ِبکُل  َشْیءٍ َفُیَنب ُئُهْم ِِبَا َعِملُوا َواللَّ السَّ

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

اَمَواِت َواألْرِض َولَْم یَتَّ ﴾١﴿ا تََباَرَک الَِّذی نَزََّل الُْفرَْقاَن َعََل َعْبِدِه لَِیکُوَن لِلَْعالَِمیَن نَِذیرً  ِخْذ َولًَدا َولَْم الَِّذی لَُه ُملُْک السَّ

َرُه تَْقِدیًرا  یٌک ِفی الُْملِْک َوَخلََق کُلَّ َشْیٍء َفَقدَّ ﴾٢﴿یَکُْن لَُه ََشِ

فرقان/ نور سوره 



َا الُْمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه َوإِ  ْذَهُبوا َذا کَانُوا َمَعُه َعََل أَْمٍر َجاِمعٍ لَْم یَ إمِنَّ

ولِِه َفإَِذا ِئَک الَِّذیَن یُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَرسُ َحتَّى یَْسَتأِْذنُوُه إِنَّ الَِّذیَن یَْسَتأِْذنُونََک أُولَ 

للََّه َغُفوٌر َرِحیٌم ْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهُم اللََّه إِنَّ ااْسَتأَْذنُوَک لَِبْعِض َشأْنِِهْم َفأَْذْن لَِمْن ِشْئَت مِ 

ُسوِل بَْیَنکُْم کَُدَعاِء بَعْ ﴾٦٢﴿ لَِّذیَن ِضکُْم بَْعًضا َقْد یَْعلَُم اللَُّه اال تَْجَعلُوا ُدَعاَء الرَّ

ٌِ أَْو یُِصیَبُهْم ُفوَن َعْن أَْمرِِه أَْن تُِصیَبُهْم ِفتْ یََتَسلَّلُوَن ِمْنکُْم لَِواًذا َفلَْیْحَذِر الَِّذیَن یَُخالِ  َن

اَمَواِت َواألْرِض َقدْ ﴾٦٣﴿َعَذاٌب أَلِیٌم  یَْوَم  یَْعلَُم َما أَنُْتْم َعلَْیِه وَ أاَل إِنَّ لِلَِّه َما ِفی السَّ

﴾٦٤﴿کُل  َشْیٍء َعلِیٌم یُرَْجُعوَن إِلَْیِه َفُیَنب ُئُهْم ِِبَا َعِملُوا َواللَُّه بِ 

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

الَِّذی لَُه ُملُْک ﴾١﴿ لِلَْعالَِمیَن نَِذیًرا تََباَرَک الَِّذی نَزََّل الُْفرَْقاَن َعََل َعْبِدِه لَِیکُونَ 

اَمَواِت َواألْرِض َولَْم یَتَِّخْذ َولًَدا َولَْم یَکُْن لَ  یٌک ِفی الُْملِْک َوَخلََق کُلَّ السَّ  َشْیٍء ُه ََشِ

َرُه تَْقِدیًرا  ﴾٢﴿َفَقدَّ

با اند و هنگامى كه در كار مهمىمؤمنان واقعى كساىن هستند كه به خدا و رسولش ایامن آورده
یامربش گیرند، براستى به خدا و پكساىن كه از تو اجازه مى; رونداجازه او جایى منىاو باشند، ىب
ر در این صورت، هر گاه براى بعىض كارهاى مهم خود از تو اجازه بخواهند، به ه! اندایامن آورده

ند اجازه ده، و برایشان از خدا آمرزش بخواه كه خداو (بینىو صالح مى)خواهى یك از آنان كه مى
(62)! آمرزنده و مهربان است

ام را خداوند كساىن از ش; صدا كردن پیامرب را در میان خود، مانند صدا كردن یكدیگر قرار ندهى
ن كه پس آنا! داندكنند مىشوند، و یىك پس از دیگرى فرار مىكه پشت رس دیگران پنهان مى

 دردناك به اى دامنشان را بگیرد، یا عذاىبكنند، باید برتسند از اینكه فتنهفرمان او را مخالفت مى
(63)! آنها برسد

داند آنچه را كه شام بر آناو مى; آگاه باشید كه براى خداست آنچه در آسامنها و زمین است
م آنها را از اعامىل كه انجا(در آن روز)و ; گردندروزى را كه بسوى او بازمى(داندمى)هستید، و 

(64)! و خداوند به هر چیزى داناست; سازددادند آگاه مى

به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر

(١). ان باشددهنده جهانیاش نازل كرد تا بیمزوال ناپذیر و پر بركت است كىس كه قرآن را بر بنده

یى خداوندى كه حكومت آسامنها و زمین از آن اوست، و فرزندى براى خود انتخاب نكرد، و همتا

(٢)! گیرى منوددر حكومت و مالكیت ندارد، و همه چیز را آفرید، و به دقت اندازه

ترجمه



ًِ ال یَْخلُُقوَن َشْیًئا َوُهْم یُْخلَُقوَن َوال یَْملِکُ ْوتًا َوال َحَیاًة َوال ال یَْملِکُوَن مَ وَن ألنُْفِسِهْم ََضًّا َوال نَْفًعا وَ َواتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِه

َوَقالُوا ﴾٤﴿ا ْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ظُلْاًم َوُزورً َوَقاَل الَِّذیَن کََفُروا إِْن َهَذا إِال إِْفٌک اْفرَتَاُه َوأََعانَُه َعلَْیِه قَ ﴾٣﴿نُُشوًرا 

لِیَن اکَْتَتَبَها َفِهَی ُُتََْل َعلَْیِه بُکْرًَة َوأَِصیال  َّ ِفی السَّ ﴾٥﴿أََساِطیُر األوَّ اَمَواِت َواألْرِض إِنَُّه کَاَن ُقْل أَنَْزلَُه الَِّذی یَْعلَُم الِّس 

ُسوِل یَأْکُُل الطََّعاَم َویَْمِشی ِفی األْسَواِق لَ ﴾٦﴿َغُفوًرا َرِحیاًم  نَِذیًرا ُه ْوال أُنِْزَل إِلَْیِه َملٌَک َفَیکُوَن َمعَ َوَقالُوا َماِل َهَذا الرَّ

ٌِ یَأْکُُل ِمْنَها َوَقاَل الظَّ ﴾٧﴿ انْظُْر کَْیَف ﴾٨﴿ُحوًرا الُِموَن إِْن تَتَِّبُعوَن إِال َرُجال َمسْ أَْو یُلَْقى إِلَْیِه کَْنٌز أَْو تَکُوُن لَُه َجنَّ

بُوا لََک األْمَثاَل َفَضلُّوا َفال یَْسَتِطیُعوَن َسِبیال  َذلَِک َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تََباَرَک الَِّذی إِْن َشاَء َجَعَل لََک َخْیًرا ِمنْ ﴾٩﴿ََضَ

َب بِ ﴾١٠﴿تَْحِتَها األنَْهاُر َویَْجَعْل لََک ُقُصوًرا  ِِ َوأَْعَتْدنَا لَِمْن کَذَّ اَع بُوا ِبالسَّ ِِ َسِعیًرا بَْل کَذَّ اَع ﴾١١﴿السَّ

فرقانسوره 



ًِ ال یَْخلُُقوَن َشْیًئا َوُهْم یُ  ْم ََضًّا َوال ْخلَُقوَن َوال یَْملِکُوَن ألنُْفِسهِ َواتََّخُذوا ِمْن ُدونِِه آلَِه

َذا إِال إِْفٌک َوَقاَل الَِّذیَن کََفُروا إِْن هَ ﴾٣﴿نَْفًعا َوال یَْملِکُوَن َمْوتًا َوال َحَیاًة َوال نُُشوًرا 

لِینَ ﴾٤﴿اًم َوُزوًرا اْفرَتَاُه َوأََعانَُه َعلَْیِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ظُلْ  َوَقالُوا أََساِطیُر األوَّ

َّ ﴾٥﴿اکَْتَتَبَها َفِهَی ُُتََْل َعلَْیِه بُکْرًَة َوأَِصیال  اَمَواِت ُقْل أَنَْزلَُه الَِّذی یَْعلَُم الِّس   ِفی السَّ

ُسوِل یَأْکُُل ال﴾٦﴿َواألْرِض إِنَُّه کَاَن َغُفوًرا َرِحیاًم  طََّعاَم َویَْمِشی ِفی َوَقالُوا َماِل َهَذا الرَّ

کُوُن لَُه أَْو یُلَْقى إِلَْیِه کَْنٌز أَْو تَ ﴾٧﴿یًرا األْسَواِق لَْوال أُنِْزَل إِلَْیِه َملٌَک َفَیکُوَن َمَعُه نَذِ 

ٌِ یَأْکُُل ِمْنَها َوَقاَل الظَّالُِموَن إِْن تَتَِّبُعونَ  بُوا ﴾٨﴿ إاِل َرُجال َمْسُحوًرا َجنَّ انْظُْر کَْیَف ََضَ

َل لََک َخْیًرا تََباَرَک الَِّذی إِْن َشاَء َجعَ ﴾٩﴿لََک األْمَثاَل َفَضلُّوا َفال یَْسَتِطیُعوَن َسِبیال 

اعَ ﴾١٠﴿ْل لََک ُقُصوًرا ِمْن َذلَِک َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحِتَها األنَْهاُر َویَْجعَ  بُوا ِبالسَّ ِِ بَْل کَذَّ

ِِ َسِعیًرا  اَع َب ِبالسَّ ﴾١١﴿َوأَْعَتْدنَا لَِمْن کَذَّ

لوقند، و مالك آفرینند، بلكه خودشان مخمعبوداىن كه چیزى را منى; آنان غیر از خداوند معبوداىن براى خود برگزیدند

(٣). زیان و سود خویش نیستند، و نه مالك مرگ و حیات و رستاخیز خویشند

با این )آنها « .انداین فقط دروغى است كه او ساخته، و گروهى دیگر او را بر این كار یارى داده»: و كافران گفتند

(٤). ظلم و دروغ بزرگى را مرتكب شدند(سخن،

«  .شودهاى پیشینیان است كه وى آن را رونویس كرده، و هر صبح و شام بر او امال مىاین هامن افسانه»: و گفتند

(٥)

(٦)« !آمرزنده و مهربان بوده است(همیشه)او ; داندكىس آن را نازل كرده كه ارسار آسامنها و زمین را مى»: بگو

(!رانه سنت فرشتگان را دارد و نه روش شاهان)! رود؟خورد و در بازارها راه مىچرا این پیامرب غذا مى»: و گفتند

(٧)! ؟(و گواه صدق دعوى او باشد)وى مردم را انذار كند اى بر او نازل نشده كه همراهچرا فرشته

و « !؟(و امرار معاش كند)آن بخورد (میوه)براى او فرستاده شود، یا باغى داشته باشد كه از (از آسامن)یا گنجى 

(٨)« !كنیدشام تنها از مردى مجنون پیروى مى»: ستمگران گفتند

(٩)! ببین چگونه براى تو مثلها زدند و گمراه شدند، آن گونه كه قدرت پیدا كردن راه را ندارند

باغهایى كه نهرها از زیر: دهدزوال ناپذیر و بزرگ است خدایى كه اگر بخواهد براى تو بهرت از این قرار مى

(١٠). دهدبراى تو كاخهایى مجلل قرارمى(اگر بخواهد)درختانش جارى است، و 

ىش و ما براى كىس كه قیامت را تكذیب كند، آت; اندبلكه آنان قیامت را تكذیب كرده(اینها همه بهانه است)

(١١)! ایمور و سوزان فراهم كردهشعله

ترجمه



کلامت جدید



فروفرستاد، نازل کرد 
وسیله تشخیص حّق از باطل

قرآنیکی از نامهای 

مردم، جهانیانمی باشد

قرآن ، جهانیان ، فرزند ، همتا ، فروفرستاد

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اندازه گیری کرد، همتاَشیک

فرزندهشداردهنده

قرآن ، جهانیان ، فرزند ، همتا ، فروفرستاد

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید





نَزََّل الُفرقانَ 

نازل کرد قرآن را

َعلی َعبِدهِ 

بر بنده اش

لِلعالَمینَ 

برای جهانیان

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



َشیکی در 
فرمانروایی

هر چیزی

َرهُ کُلَّ َشی ءٍ ََشیٌک ِِف املُلکِ  َفَقدَّ

پس اندازه 
گیری کرد آن را

ترکیبات

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



.معنا می شود و تغییری جزئی در معنای فعل ایجاد می شود« تا»قبل از فعل مضارع بیاید به صورت « لِ »هرگاه 
(تا باشد): لَِیکوَن (                می باشد) یَکوُن + ِل : مثال

ترجمه کنید

لِ 

(می داند)یَعلَمُ 

:یَعلَموَن 

:تَعِقلوَن 

:تُؤِمنونَ 

تا بداند: لَِیعلَمَ 

:لَِیعلَموا 

:لَِتعِقلوا

:لِتؤِمنوا

می دانند    

می اندیشید

ایامن می آورید

تا بدانند

دتا بیندیشی

تا ایامن آورید

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اُنس با قرآن



َعلَی َعبِدهِ تَباَرَک الَّذي نَزََّل الُفرقانَ 

....  ....  ....را....  ....  ....   است پر خیر 

ترجمه

بر بنده اشرااست کسی که نازل کرد قرآن پر خیر 



یراً لَِیکوَن لِلعالَمیَن نَذ

....  ....  ....  ....  ....

ترجمه

تا هشدار دهنده ایی باشد برای مردم



امواِت َو االَر  ِض اَلَّذي لَُه ُملُک السَّ

....  ....و....  ....  ....  ....  ....  ....   

ترجمه

زمین استوکسی که برای او فرمانروایی آسامنها 



ََشیٌک ِفی املُلکِ َو لَم یَتَِّخذ َولَداً َو لَم یَکُن لَهُ 

....  ....  ....  ....  .... و نیست .... و ندارد 

ترجمه

برایش َشیکی در فرمانرواییو نیست فرزندی و ندارد 



رَُه تَ  قدیراً َو َخلََق کُلَّ َشی ٍء َفَقدَّ

را بطور دقیق و کامل....  ....  را پس ....  ....  ....  و

ترجمه

را بطور دقیق و کاملاندازه گیری کرد آن را پس آ فرید همه چیز و



.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

اگر در اجرای پاورها با  بهم ریختگی فونتهامواجه شدید ،حتام فونتها را  از  وبالگ دریافت و 

به باال استفاده منایید تا ازبهم ریختگی فونت در 2013یا 2010نصب منایید در ضمن از آفیس 

.پاورپوینت جلوگیری شود و هم افکتها و صوتهاخوب به منایش در آید 

.گیتی نورد.با تشکر 

http://dawargiti2.mihanblog.comوبالگ

@Dgsarab

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما

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


هشتمپاورپوینت قرآن 

: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



َتَصد   ِِ اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ََ ْن َخْش 21آیه : سوره حرش.ًعا م 

(21)زنَم باشد كه آنان بَنديشند ديدى و اين مثلها را براى مردم مىپاشَده مىاز هم [ و]را از بَم خدا فروتن [ كوه]فرستاديم يقَنا آن اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى



أَلَْم تََر إََِل َرب َک کَْیَف َمدَّ ﴾٤٤﴿بَْل ُهْم أََضلُّ َسِبیال أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَکََْثَُهْم یَْسَمُعوَن أَْو یَْعِقلُوَن إِْن ُهْم إاِل کَاألنَْعامِ 

ْمَس َعلَْیِه َدلِیال  َوُهَو الَِّذی َجَعَل ﴾٤٦﴿ا ثُمَّ َقَبْضَناُه إِلَْیَنا َقْبًضا یَِسیرً ﴾٤٥﴿الظ لَّ َولَْو َشاَء لََجَعلَُه َساِکًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الشَّ

یَاَح برُْشًا بَْیَن یَ ﴾٤٧﴿لَکُُم اللَّْیَل لَِباًسا َوالنَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النََّهاَر نُُشوًرا  َدْی َرْحَمِتِه َوأَنَْزلَْنا ِمَن َوُهَو الَِّذی أَْرَسَل الر 

اَمِء َماًء طَُهوًرا  َولََقْد ََصَّْفَناُه بَْیَنُهْم ﴾٤٩﴿اًما َوأَنَاِسیَّ کَِثیًرا لُِنْحِیَی ِبِه بَلَْدًة َمْیًتا َونُْسِقَیُه ِمامَّ َخلَْقَنا أَنْعَ ﴾٤٨﴿السَّ

کَُّروا َفأَََب أَکََْثُ النَّاِس إِال کُُفوًرا  ٍِ نَِذیًرا ﴾٥٠﴿لَِیذَّ ْدُهْم ِبِه َفال تُِطعِ الْکَاِفِریَن َوَجاهِ ﴾٥١﴿َولَْو ِشْئَنا لََبَعْثَنا ِفی کُل  َقْریَ

وًرا جُ  َوَجَعَل بَْیَنُهاَم بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمحْ َوُهَو الَِّذی َمَرَج الَْبْحَریِْن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِملٌْح أَُجاجٌ ﴾٥٢﴿ِجَهاًدا کَِبیًرا 

َویَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال ﴾٥٤﴿َک َقِدیًرا َوُهَو الَِّذی َخلََق ِمَن الْاَمِء برََشًا َفَجَعلَُه نََسًبا َوِصْهًرا َوکَاَن َربُّ ﴾٥٣﴿

﴾٥٥﴿یَْنَفُعُهْم َوال یَُُضُُّهْم َوکَاَن الْکَاِفُر َعََل َرب ِه ظَِهیًرا 

سوره فرقان



َسِبیال إِْن ُهْم إِال کَاألنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَکََْثَُهْم یَْسَمُعوَن أَْو یَْعِقلُونَ 

ْمَس َعلَْیِه اَء لََجَعلَُه َساِکًنا ثُمَّ َجَعلَْنا الأَلَْم تََر إََِل َرب َک کَْیَف َمدَّ الظ لَّ َولَْو شَ ﴾٤٤﴿ شَّ

ْیَل لَِباًسا َوُهَو الَِّذی َجَعَل لَکُُم اللَّ ﴾٤٦﴿ثُمَّ َقَبْضَناُه إِلَْیَنا َقْبًضا یَِسیًرا ﴾٤٥﴿َدلِیال 

یَاَح برُْشً ﴾٤٧﴿َوالنَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النََّهاَر نُُشوًرا  ا بَْیَن یََدْی َوُهَو الَِّذی أَْرَسَل الر 

اَمِء َماًء طَُهوًرا  ا َونُْسِقَیُه ِمامَّ َخلَْقنَ لُِنْحِیَی ِبِه بَلَْدًة َمْیًتا﴾٤٨﴿َرْحَمِتِه َوأَنَْزلَْنا ِمَن السَّ

کَّ﴾٤٩﴿أَنَْعاًما َوأَنَاِسیَّ کَِثیًرا  ُفوًرا ُروا َفأَََب أَکََْثُ النَّاِس إِال کَُولََقْد ََصَّْفَناُه بَْیَنُهْم لَِیذَّ

ٍِ نَِذیًرا ﴾٥٠﴿ اِهْدُهْم ِبِه َفال تُِطعِ الْکَاِفِریَن َوجَ ﴾٥١﴿َولَْو ِشْئَنا لََبَعْثَنا ِفی کُل  َقْریَ

َل َراٌت َوَهَذا ِملٌْح أَُجاٌج َوَجعَ َوُهَو الَِّذی َمَرَج الَْبْحَریِْن َهَذا َعْذٌب فُ ﴾٥٢﴿ِجَهاًدا کَِبیًرا 

ا َفَجَعلَُه نََسًبا َوُهَو الَِّذی َخلََق ِمَن الْاَمِء برََشً ﴾٥٣﴿بَْیَنُهاَم بَْرَزًخا َوِحْجًرا َمْحُجوًرا 

ُعُهْم َوال یَُُضُُّهْم َویَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َما ال یَْنفَ ﴾٥٤﴿َوِصْهًرا َوکَاَن َربَُّک َقِدیًرا 

﴾٥٥﴿َوکَاَن الْکَاِفُر َعََل َرب ِه ظَِهیًرا 

(٤٤)! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلكه گمراهرتند! فهمند؟شنوند یا مىبرى بیشرت آنان مىآیا گامن مى

شید را سپس خور; دادخواست آن را ساكن قرار مىو اگر مى! آیا ندیدى چگونه پروردگارت سایه را گسرتده ساخت؟

(٤٥)! بر وجود آن دلیل قرار دادیم

(٤٦)! (سازیمو نظام سایه و آفتاب را حاكم مى)كنیم سپس آن را آهسته جمع مى

(٤٧)! او كىس است كه شب را براى شام لباس قرار داد، و خواب را مایه اسرتاحت، و روز را وسیله حركت و حیات

(٤٨)... كننده نازل كردیماو كىس است كه بادها را بشارتگراىن پیش از رحمتش فرستاد، و از آسامن آَب پاك

-سیارچهارپایان و انسانهاى ب-ایم و آن را به مخلوقاىت كه آفریده; اى را زنده كنیمتا بوسیله آن، رسزمین مرده

(٤٩). نوشانیممى

ز انكار و كفر ما این آیات را بصورتهاى گوناگون براى آنان بیان كردیم تا متذكر شوند، وَل بیشرت مردم از هر كارى ج

(٥٠). ابا دارند

(٥١). (وَل این كار لزومى نداشت)انگیختیم اى برمىدهندهخواستیم، در هر شهر و دیارى بیمو اگر مى

(٥٢)! با آنان جهاد بزرگى بنام(قرآن)بنابر این از كافران اطاعت مكن، و بوسیله آن 

ى و در میان آنها برزخ; یىك گوارا و شیرین، و دیگر شور و تلخ; او كىس است كه دو دریا را در كنار هم قرار داد

(٥٣)! دور باش و نزدیك نیا(:گویدگویى هر یك به دیگرى مى)قرار داد تا با هم مخلوط نشوند 

رتش و نسل او را از این دو طریق گس)سپس او را نسب و سبب قرار داد ; او كىس است كه از آب، انساىن را آفرید

(٥٤). و پروردگار تو همواره توانا بوده است; (داد

و كافران همیشه در برابر ; رساند و نه زیاىنپرستند كه نه به آنان سودى مىآنان جز خدا چیزهایى را مى

(٥٥). پشتیبان یكدیگرند(در طریق كفر)پروردگارشان 

ترجمه



کلامت جدید



نَوملِباسَجَعَل 

خوابپوششلباس، قرارداد

بشارت ، آب ، پوشش ، قرار داد ، خواب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

اَرَسَل ُسبات

آرامش و 
فرستاداسرتاحت

ِریاح

بادها
جمعِ ریح

بشارت ، آب ، پوشش ، قرار داد ، خواب



بشارت ، آب ، پوشش ، قرار داد ، خواب

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

طَهورماءیبُرش،برُش 

بشارت
پاکآبدهندهبشارت 

پاک کننده





مُ َجَعَل لَکُذيَو ُهَو الَّ 

باساً الَّیَل لِ 

قرار داد برای شامو او کسی است که

شب را پوششی

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید

اتاً َو النَّوَم ُسب

وخواب را مایه ی آرامش  و اسرتاحت



یاحَ هارَ َو َجَعَل النَّ   بُرشاً اَرَسَل الر 

امءِ َو اَنَزلنا ِمَن السَّ 

بادها را بشارتی فرستادو قرار داد روز را

و نازل کردیم از آسامن

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید

مآًء طَهوراً 

آبی پاک و پاک کننده





یَل لِباساً َو ُهَو الَّذي َجَعَل لَکُُم الَّ 

....را....  ....  ....  ....  ....  .... و

ترجمه

پوششیرااو کسی است که  قرار داد برای شام شب و



َو النَّوَم ُسباتاَ 

....( برای)را .... و

ترجمه

آرامش و اسرتاحت( برای)را خواب و



َو َجَعَل النَّهاَر نُشوراً 

تالش و زندگی( برای)را ....  ....  و

ترجمه

تالش و زندگی( برای)را قرار داد روز و



یاَح برُشاً بیَن یَ  َدی َرحَمِتهِ َو ُهَو الَّذي اَرَسَل الر 

(باران)پیش از رحمت خود،.... را....  ....  ....  .... و

ترجمه

(باران)پیش از رحمت خودبشارتی ،رااو کسی است که فرستاد بادها  و 



امِء ماًء طَهور  اً َو اَنَزلنا ِمَن السَّ

....  ....  ....  ....  ....و

ترجمه

پاک و پاک کنندهآسامن آبی نازل کردیم از و



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


