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َتَص  ْن َخْشَيِة اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ 21آیه. حرش سوره .دِّ



ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

ِهْم ِمَن إِْن نََشأْ نَُنزِّْل َعلَیْ ﴾٣﴿لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک أاَل یَکُونُوا ُمْؤِمِنیَن ﴾٢﴿تِلَْک آیَاُت الِْکَتاِب الُْمِبیِن ﴾١﴿طسم 

اَمِء آیًَة َفظَلَّْت أَْعَناُقُهْم لََها َخاِضِعیَن  ﴾٥﴿ال کَانُوا َعْنُه ُمْعرِِضیَن َوَما یَأْتِیِهْم ِمْن ِذکٍْر ِمَن الرَّْحَمِن ُمْحَدٍث إِ ﴾٤﴿السَّ

بُوا َفَسَیأْتِیِهْم أَنَْباُء َما کَانُوا ِبِه یَْسَتْهزِئُوَن  إِنَّ ﴾٧﴿ا ِمْن کُلِّ َزْوجٍ کَِریٍم أََولَْم یََرْوا إََِل األْرِض کَْم أَنَْبْتَنا ِفیهَ ﴾٦﴿َفَقْد کَذَّ

ِت الَْقْوَم َوإِْذ نَاَدى َربَُّک ُموََس أَِن ائْ ﴾٩﴿َوإِنَّ َربََّک لَُهَو الَْعِزیُز الرَِّحیُم ﴾٨﴿ِفی َذلَِک آلیًَة َوَما کَاَن أَکََْثُُهْم ُمْؤِمِنیَن 

بُوِن ﴾١١﴿َقْوَم ِفْرَعْوَن أاَل یَتَُّقوَن ﴾١٠﴿الظَّالِِمیَن  لُِق َویَِضیُق َصْدِری َوال یَْنطَ ﴾١٢﴿َقاَل َربِّ إِنِّی أََخاُف أَْن یُکَذِّ

ا َمَعکُْم َقاَل کَال َفاْذَهَبا ِبآیَاتَِنا إِنَّ ﴾١٤﴿َولَُهْم َعلَیَّ َذنٌْب َفأََخاُف أَْن یَْقُتلُوِن ﴾١٣﴿لَِسانِی َفأَْرِسْل إََِل َهاُروَن 

َقاَل أَلَْم ﴾١٧﴿أَْن أَْرِسْل َمَعَنا بَِنی إِْْسَائِیَل ﴾١٦﴿َفأْتَِیا ِفْرَعْوَن َفُقوال إِنَّا َرُسوُل َربِّ الَْعالَِمیَن ﴾١٥﴿ُمْسَتِمُعوَن 

﴾١٩﴿ِمَن الْکَاِفِریَن َوَفَعلَْت َفْعلََتَک الَِّتی َفَعلَْت َوأَنَْت ﴾١٨﴿نَُربَِّک ِفیَنا َولِیًدا َولَِبْثَت ِفیَنا ِمْن ُعُمرَِک ِسِنیَن 
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

یَکُونُواأاَلنَْفَسکَ بَاِخعٌ لََعلَّکَ ﴾٢﴿الُْمِبینِ الِْکَتاِب آیَاُت تِلْکَ ﴾١﴿طسم

اَمءِ ِمنَ َعلَْیِهمْ نَُنزِّْل نََشأْ إِنْ ﴾٣﴿ُمْؤِمِنینَ  َخاِضِعینَ لََهاأَْعَناُقُهمْ َفظَلَّْت ةً آیَ السَّ

َفَقدْ ﴾٥﴿ُمْعرِِضینَ َعْنهُ کَانُواالإِ ُمْحَدٍث الرَّْحَمنِ ِمنَ ِذکْرٍ ِمنْ یَأْتِیِهمْ َوَما﴾٤﴿

بُوا أَنَْبْتَناکَمْ األْرِض إََِل یََرْواأََولَمْ ﴾٦﴿ْهزِئُونَ یَْستَ ِبهِ کَانُواَماأَنَْباءُ َفَسَیأْتِیِهمْ کَذَّ

﴾٨﴿ُمْؤِمِنینَ ُهمْ أَکََْثُ کَانَ َوَماآلیَةً َذلِکَ ِفیإِنَّ ﴾٧﴿کَِریمٍ َزْوجٍ کُلِّ ِمنْ ِفیَها

الَْقْومَ ِت ائْ أَنِ ُموََس َربُّکَ نَاَدىَوإِذْ ﴾٩﴿الرَِّحیمُ الَْعِزیزُ لَُهوَ َربَّکَ َوإِنَّ 

بُونِ أَنْ أََخافُ إِنِّیَربِّ َقاَل ﴾١١﴿یَتَُّقونَ أاَلِفْرَعْونَ َقْومَ ﴾١٠﴿الظَّالِِمینَ  یُکَذِّ

َعلَیَّ َولَُهمْ ﴾١٣﴿َهاُرونَ إََِل ْل َفأَْرسِ لَِسانِییَنْطَلُِق َوالَصْدِریَویَِضیُق ﴾١٢﴿

ُمْسَتِمُعونَ َمَعکُمْ اإِنَّ ِبآیَاتَِناَفاْذَهَباکاَلَقاَل ﴾١٤﴿یَْقُتلُونِ أَنْ َفأََخافُ َذنٌْب 

َبِنیَمَعَناأَْرِسْل أَنْ ﴾١٦﴿اَلِمینَ الْعَ َربِّ َرُسوُل إِنَّاَفُقوالِفْرَعْونَ َفأْتَِیا﴾١٥﴿

﴾١٨﴿ِسِنینَ ُعُمرِکَ ِمنْ ِفیَناَولَِبْثَت َولِیًداِفیَنانَُربِّکَ أَلَمْ َقاَل ﴾١٧﴿إِْْسَائِیَل 

﴾١٩﴿کَاِفِرینَ الْ ِمنَ َوأَنَْت َفَعلَْت الَِّتیَفْعلََتکَ َوَفَعلَْت 

ترجمه

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

(١)طسم 

(٢). این آیات كتاب روشنگر است

(٣)! آورندخواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى بخاطر اینكه آنها ایامن منىگویى مى

(٤)! كنیم كه گردنهایشان در برابر آن خاضع گردداى نازل مىاگر ما اراده كنیم، از آسامن بر آنان آیه

(٥)! شوندگردان مىآید مگر اینكه از آن روىاى از سوى خداوند مهربان براى آنها منىو هیچ ذكر تازه

(٦)! رسدكردند به آنان مىآنچه را استهزا مى(كیفر)اما بزودى اخبار ; آنان تكذیب كردند

(٧)! آیا آنان به زمین نگاه نكردند كه چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟

(٨)! اندوَل بیشرتشان هرگز مؤمن نبوده; (بر وجود خدا)در این، نشانه روشنى است 

(٩)! و پروردگار تو عزیز و رحیم است

(١٠)... هنگامى را كه پروردگارت موَس را ندا داد كه به ْساغ قوم ستمگر برو(به خاطر بیاور)

(١١)! كنند؟پرهیز منى(از مخالفت فرمان پروردگار)قوم فرعون، آیا آنان 

(١٢)از آن بیم دارم كه مرا تكذیب كنند، ! پروردگارا»: عرض كرد(موَس)

(١٣)! (تا مرا یارى كند)هارون را نیز رسالت ده (برادرم); ام تنگ شود، و زبانم بقدر كاىف گویا نیستو سینه

(١٤)! (و این رسالت به پایان نرسد)ترسم مرا بكشند مى; بر گردن من گناهى دارند(به اعتقاد خودشان)و آنان 

ا شام ما ب; بروید(براى هدایتشان)شام هر دو با آیات ما ! (توانند انجام دهندآنان كارى منى)چنین نیست، »: فرمود

(١٥)! شنویممى(سخنانتان را)هستیم و 

(١٦); ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم: به ْساغ فرعون بروید و بگویید

(١٧); (آنها به ْساغ فرعون آمدند)« !بنى اْسائیل را با ما بفرست

(١٨)! ى؟آیا ما تو را در كودىك در میان خود پرورش ندادیم، و سالهایى از زندگیت را در میان ما نبود»: گفت(فرعون)

(١٩)«!، و تو از ناسپاساىن(و یك نفر از ما را كشتى)انجام دادى (بایست انجام دهىكه منى)و ْسانجام، آن كارت را 



الِّیَن  ُحکاًْم َوَجَعلَِنی ِمَن الُْمْرَسلِیَن َفَفَرْرُت ِمْنکُْم لاَمَّ ِخْفُتکُْم َفَوَهَب لِی َربِّی﴾٢٠﴿َقاَل َفَعلُْتَها إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ

اَمَواِت ﴾٢٣﴿َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الَْعالَِمیَن ﴾٢٢﴿َوتِلَْک نِْعَمٌة ََتُنَُّها َعلَیَّ أَْن َعبَّْدَت بَِنی إِْْسَائِیَل ﴾٢١﴿ َقاَل َربُّ السَّ

لِیَن َقاَل َربُّکُْم َوَربُّ آبَائِکُمُ ﴾٢٥﴿َقاَل لَِمْن َحْولَُه أاَل تَْسَتِمُعوَن ﴾٢٤﴿َواألْرِض َوَما بَْیَنُهاَم إِْن کُْنُتْم ُموِقِنیَن   األوَّ

ُهاَم إِْن کُْنُتْم تَْعِقلُوَن َقاَل َربُّ الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَْینَ ﴾٢٧﴿َقاَل إِنَّ َرُسولَکُُم الَِّذی أُْرِسَل إِلَْیکُْم لََمْجُنوٌن ﴾٢٦﴿

َقاَل َفأِْت ِبِه ﴾٣٠﴿َقاَل أََولَْو ِجْئُتَک ِبَشْیٍء ُمِبینٍ ﴾٢٩﴿َقاَل لَِِئِ اتََّخْذَت إِلًَها َغْیِری ألْجَعلَنََّک ِمَن الَْمْسُجونِیَن ﴾٢٨﴿

اِدِقیَن  ِریَن َونََزَع یََدُه َفإَِذا ِهَی بَْیَضاُء لِ ﴾٣٢﴿َفأَلَْقى َعَصاُه َفإَِذا ِهَی ثُْعَباٌن ُمِبیٌن ﴾٣١﴿إِْن کُْنَت ِمَن الصَّ ِِ ﴾٣٣﴿لنَّا

َقالُوا أَْرِجْه ﴾٣٥﴿َذا تَأُْمُروَن یُِریُد أَْن یُْخرَِجکُْم ِمْن أَْرِضکُْم ِبِسْحرِِه َفاَم ﴾٣٤﴿َقاَل لِلَْمإل َحْولَُه إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِیٌم 

یَن  اٍر َعلِیٍم ﴾٣٦﴿َوأََخاُه َوابَْعْث ِفی الَْمَدائِِن َحاِِشِ َحرَُة لِِمیَقاِت یَْومٍ ﴾٣٧﴿یَأْتُوَک ِبکُلِّ َسحَّ ﴾٣٨﴿ َمْعلُوٍم َفُجِمَع السَّ

﴾٣٩﴿َوِقیَل لِلنَّاِس َهْل أَنُْتْم ُمْجَتِمُعوَن 
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الِّیَن  ُتکُْم َفَوَهَب لِی َفَفَرْرُت ِمْنکُْم لَامَّ ِخفْ ﴾٢٠﴿َقاَل َفَعلُْتَها إًِذا َوأَنَا ِمَن الضَّ

ی لَیَّ أَْن َعبَّْدَت بَنِ َوتِلَْک نِْعَمٌة ََتُنَُّها عَ ﴾٢١﴿َربِّی ُحکْاًم َوَجَعلَِنی ِمَن الُْمْرَسلِیَن 

اَمَواِت ﴾٢٣﴿َقاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ الَْعالَِمیَن ﴾٢٢﴿إِْْسَائِیَل  َقاَل َربُّ السَّ

َتِمُعوَن َقاَل لَِمْن َحْولَُه أاَل تَسْ ﴾٢٤﴿َواألْرِض َوَما بَْیَنُهاَم إِْن کُْنُتْم ُموِقِنیَن 

لِیَن ﴾٢٥﴿ ی أُْرِسَل َقاَل إِنَّ َرُسولَکُُم الَّذِ ﴾٢٦﴿َقاَل َربُّکُْم َوَربُّ آبَائِکُُم األوَّ

ِقلُوَن ْیَنُهاَم إِْن کُْنُتْم تَعْ َقاَل َربُّ الَْمرْشِِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَ ﴾٢٧﴿إِلَْیکُْم لََمْجُنوٌن 

َقاَل أََولَْو ﴾٢٩﴿َن الَْمْسُجونِیَن َقاَل لَِِئِ اتََّخْذَت إِلًَها َغْیِری ألْجَعلَنََّک مِ ﴾٢٨﴿

َفأَلَْقى ﴾٣١﴿اِدِقیَن َقاَل َفأِْت ِبِه إِْن کُْنَت ِمَن الصَّ ﴾٣٠﴿ِجْئُتَک ِبَشْیٍء ُمِبیٍن 

ِریَن َونََزَع یََدُه َفإَِذا ِهَی بَْیضَ ﴾٣٢﴿َعَصاُه َفإَِذا ِهَی ثُْعَباٌن ُمِبیٌن  ِِ ﴾٣٣﴿اُء لِلنَّا

 أَْرِضکُْم یُِریُد أَْن یُْخرَِجکُْم ِمنْ ﴾٣٤﴿َقاَل لِلَْمإل َحْولَُه إِنَّ َهَذا لََساِحٌر َعلِیٌم 

یَن َقالُوا أَْرِجْه َوأََخاُه َوابَْعْث ِفی الْ ﴾٣٥﴿ِبِسْحرِِه َفاَمَذا تَأُْمُروَن  َمَدائِِن َحاِِشِ

اٍر َعلِیٍم ﴾٣٦﴿ َحرَُة لِِمیَقاِت یَ ﴾٣٧﴿یَأْتُوَک ِبکُلِّ َسحَّ ْوٍم َمْعلُوٍم َفُجِمَع السَّ

﴾٣٩﴿َوِقیَل لِلنَّاِس َهْل أَنُْتْم ُمْجَتِمُعوَن ﴾٣٨﴿

ترجمه

(٢٠)! خربان بودممن آن كار را انجام دادم در حاَل كه از ىب»: گفت(موَس)

!دادارقر پیامربانازمراوبخشید،دانشوحكمتمنبهپروردگارمو;كردمفرارترسیدمشامازكههنگامىپس

(٢١)

(٢٢)«!اى؟ساختهخودبردهرااْسائیلبنىكهگذارىمىمنبرتوكهاستمنتىاینآیا

(٢٣)«!چیست؟عاملیانپروردگار»:گفتفرعون

(٢٤).«!هستیدیقیناهلاگراست،دوآنمیانآنچهوزمینوآسامنهاپروردگار»:گفت(موَس)

(٢٥)«!؟(گویدمىچهمرداین)شنویدمنىآیا»:گفتاطرافیانشبه(فرعون)

(٢٦)«!شامستنیاكانپروردگاروشامپروردگاراو»:گفت(موَس)

(٢٧)«!استدیوانهمسلامشدهفرستادهشامبسوىكهپیامربى»:گفت(فرعون)

كارهبراخوداندیشهوعقلشاماگرباشد،مىاستدوآنمیانآنچهومغربومرشقپروردگاراو»:گفت(موَس)

(٢٨)«!گرفتیدمى

(٢٩)«!دادخواهمقرارزندانیانازراتوبرگزینى،منازغیرمعبودىاگر»:گفت(وشدخشمگینفرعون)

(٣٠)«!؟(آورىمنىایامنباز)بیاورمتوبراىآشكارىنشانهاگرحتى»:گفت(موَس)

(٣١)«!بیاورراآنگویىمىراستاگر»:گفت

(٣٢);شدآشكارىوعظیممارناگهانوافكند،راخودعصاىموَسهنگامایندر

(٣٣).بودروشنوسفیدبینندگانبرابردروآورد،بیرون(وبردفروگریباندر)راخوددستو

(٣٤)!استماهرىوآگاهساحراین»:گفتبودنداواطرافكهگروهىبه(فرعون)

(٣٥)«دهید؟مىنظرچهشام!كندبیرونْسزمینتانازراشامسحرشباخواهدمىاو

(٣٦)كن،اعزامشهرهاَتامبهبسیجبراىرامامورانو;دهمهلترابرادرشواو»:گفتند

(٣٧)«!آورندتونزدرادانایىوماهرساحرهرتا

(٣٨).شدندآورىجمعمعینىروزگاهوعدهبراىساحرانْسانجام

(٣٩)...كنیدمىاجتامع(صحنهایندر)نیزشامآیا»:شدگفتهمردمبهو



کلامت جدید



آیااَ 

چقدر،چه بسیارکَم

رویاندیماَنَبتنا

نوع ، گونه

نه ، نیست

نیست، نبود

َزوج

ما کانَ 

ما

نبود ، آیا ، رویاندیم

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



ترکیبات



از هر نوع ارزشمندچه بسیار رویاندیم

عزیز و مهربانقطعاً در آن نشانه ایی است

ریمٍ ِمن کُلِّ َزوجٍ کَکَم اَنَبتنا

مُ الَعزیُز الرَّحییَةً اِنَّ يف ذلَِک أَل 



.گاهی فعل مفرد با توجه به اجزای جمله به صورت جمع معنا می شود
فرشتگانسجده کردند پس :             املاَلئِکَه  َسَجدَ فَ 

.نیز می آید اما در ترجمه معنا منی شود« َل »ِشوع می شود حرف تأکید « اِنَّ » در جمالتی  که با
:    إنَّ اللَه ِبالّناِس لَرَئوٌف َرحیٌم 

. (قطعاً خدا نسبت به مردم بسیار دلسوز و مهربان است)

دمعنا کنی

:َو ما کاَن اَکََثُُهم 

:اِنَّ يف ذلَِک آَلیَةً 

ابیشرت آنهنبودندو

قطعاَ در آن نشانه ایی است



اُنس با قرآن



رِض اََو لَم یََروا اِلَی االَ

....نگاه و دقت نکردند به .... و

ترجمه

زمیننگاه و دقت نکردند به آیا و 



وجٍ کَریمِ کَم اَنَبتنا فیها ِمن کُلِّ زَ 

و مفید.... گیاه.......................................... 

ترجمه

و مفیدارزشمند گیاهچه بسیار رویاندیم درآن از هر 



اِنَّ يف ذلَِک آَلیَةً 

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

ترجمه

.قطعاً در آن نشانه ایی است



َو ما کاَن اَکََثُُهم َمؤِمنینَ 

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

ترجمه

و بیشرتشان با ایامن نبودند



َو اِنَّ َربََّک لَُهَو الَعزیُز الرَّحیم

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

ترجمه

.و قطعا پروردگارت عزیز و مهربان است



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



میخوای خارج بشی؟

خیربله



لرحیمبسم اهلل الرحمن ا



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
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هشتمپاورپوینت قرآن 

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 

http://dawargiti2.mihanblog.comوبالگ
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ارتباط تلگرامی
کانال تلگرامی ما
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َتَص  ْن َخْشَيِة اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ًعا مِّ 21آیه. حرش سوره .دِّ



﴾١١٤﴿َوَما أَنَا ِبطَارِِد الُْمْؤِمِنینَ ﴾١١٣﴿إِْن ِحَسابُُهْم إاِل َعََل َربِّی لَْو تَْشُعُروَن ﴾١١٢﴿َقاَل َوَما ِعلِْمی ِِبَا کَانُوا یَْعَملُوَن 

بُوِن ﴾١١٦﴿َقالُوا لَِِئْ لَْم تَْنَتِه یَا نُوُح لََتکُونَنَّ ِمَن الَْمرُْجوِمینَ ﴾١١٥﴿إِْن أَنَا إاِل نَِذیٌر ُمِبیٌن  ﴾١١٧﴿َقاَل َربِّ إِنَّ َقْوِمی کَذَّ

ِنی َوَمْن َمِعَی ِمَن الُْمْؤِمِنیَن  ثُمَّ ﴾١١٩﴿َمْشُحوِن َفأَنَْجْیَناُه َوَمْن َمَعُه ِفی الُْفلِْک الْ ﴾١١٨﴿َفاْفَتْح بَْیِنی َوبَْیَنُهْم َفْتًحا َونَجِّ

﴾١٢٢﴿ِحیُم َوإِنَّ َربََّک لَُهَو الَْعِزیُز الرَّ ﴾١٢١﴿ُمْؤِمِنیَن إِنَّ ِفی َذلَِک آلیًَة َوَما کَاَن أَکََْثُُهْم ﴾١٢٠﴿أَْغرَْقَنا بَْعُد الَْباِقیَن 

بَْت َعاٌد الُْمْرَسلِیَن  َفاتَُّقوا اللََّه ﴾١٢٥﴿إِنِّی لَکُْم َرُسوٌل أَِمیٌن ﴾١٢٤﴿إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاَل تَتَُّقوَن ﴾١٢٣﴿کَذَّ

َن أَتَْبُنوَن ِبکُلِّ ِریعٍ آیًَة تَْعَبُثو ﴾١٢٧﴿َن َوَما أَْسأَلُکُْم َعلَْیِه ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَی إاِل َعََل َربِّ الَْعالَِمی﴾١٢٦﴿َوأَِطیُعوِن 

﴾١٣١﴿َفاتَُّقوا اللََّه َوأَِطیُعونِ ﴾١٣٠﴿َوإَِذا بَطَْشُتْم بَطَْشُتْم َجبَّاِریَن ﴾١٢٩﴿َوتَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَّکُْم تَْخلُُدوَن ﴾١٢٨﴿

کُْم ِِبَا تَْعلَُموَن  کُْم ِبأَنَْعاٍم َوبَِنیَن ﴾١٣٢﴿َواتَُّقوا الَِّذی أََمدَّ َذاَب إِنِّی أََخاُف َعلَْیکُْم عَ ﴾١٣٤﴿َوَجنَّاٍت َوُعُیوٍن ﴾١٣٣﴿أََمدَّ

﴾١٣٦﴿َقالُوا َسَواٌء َعلَْیَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم تَکُْن ِمَن الَْواِعِظیَن ﴾١٣٥﴿یَْوٍم َعِظیٍم 

سوره شعراء



ْو تَْشُعُروَن إِْن ِحَسابُُهْم إِال َعََل َربِّی لَ ﴾١١٢﴿َقاَل َوَما ِعلِْمی ِِبَا کَانُوا یَْعَملُوَن 

ْم َقالُوا لَِِئْ لَ ﴾١١٥﴿إِْن أَنَا إِال نَِذیٌر ُمِبیٌن ﴾١١٤﴿َوَما أَنَا ِبطَارِِد الُْمْؤِمِنیَن ﴾١١٣﴿

بُ ﴾١١٦﴿تَْنَتِه یَا نُوُح لََتکُونَنَّ ِمَن الَْمْرُجوِمیَن  ﴾١١٧﴿وِن َقاَل َربِّ إِنَّ َقْوِمی کَذَّ

ِنی َوَمْن مَ  َفأَنَْجْیَناُه َوَمْن ﴾١١٨﴿ِعَی ِمَن الُْمْؤِمِنیَن َفاْفَتْح بَْیِنی َوبَْیَنُهْم َفْتًحا َونَجِّ

إِنَّ ِفی َذلَِک ﴾١٢٠﴿ثُمَّ أَْغرَْقَنا بَْعُد الَْباِقیَن ﴾١١٩﴿َمَعُه ِفی الُْفلِْک الَْمْشُحوِن 

﴾١٢٢﴿ِحیُم َوإِنَّ َربََّک لَُهَو الَْعِزیُز الرَّ ﴾١٢١﴿آلیًَة َوَما کَاَن أَکََْثُُهْم ُمْؤِمِنیَن 

بَْت َعاٌد الُْمْرَسلِیَن  إِنِّی لَکُْم ﴾١٢٤﴿وَن إِْذ َقاَل لَُهْم أَُخوُهْم ُهوٌد أاَل تَتَّقُ ﴾١٢٣﴿کَذَّ

ْن أَْجٍر إِْن َوَما أَْسأَلُکُْم َعلَْیِه مِ ﴾١٢٦﴿َفاتَُّقوا اللََّه َوأَِطیُعوِن ﴾١٢٥﴿َرُسوٌل أَِمیٌن 

﴾١٢٨﴿َبُثوَن أَتَْبُنوَن ِبکُلِّ ِریعٍ آیًَة تَعْ ﴾١٢٧﴿أَْجِرَی إِال َعََل َربِّ الَْعالَِمیَن 

﴾١٣٠﴿بَّاِریَن َوإَِذا بَطَْشُتْم بَطَْشُتْم جَ ﴾١٢٩﴿َوتَتَِّخُذوَن َمَصانَِع لََعلَّکُْم تَْخلُُدوَن 

کُْم ِِبَا تَْعلَ ﴾١٣١﴿َفاتَُّقوا اللََّه َوأَِطیُعوِن  کُْم ﴾١٣٢﴿ُموَن َواتَُّقوا الَِّذی أََمدَّ أََمدَّ

َب یَْوٍم َعِظیٍم إِنِّی أََخاُف َعلَْیکُْم َعَذا﴾١٣٤﴿َوَجنَّاٍت َوُعُیوٍن ﴾١٣٣﴿ِبأَنَْعاٍم َوبَِنیَن 

﴾١٣٦﴿ الَْواِعِظیَن َقالُوا َسَواٌء َعلَْیَنا أََوَعظَْت أَْم لَْم تَکُْن ِمنَ ﴾١٣٥﴿

ترجمه

(١١٢)! انددانم آنها چه كارى داشتهمن چه مى»: گفت(نوح)

(١١٣)! فهمیدیدحساب آنها تنها با پروردگار من است اگر شام مى

(١١٤). و من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم كرد

(١١٥)« .اى آشكارممن تنها انذاركننده

(١١٦)« !دست برندارى، سنگباران خواهى شد(از حرفهایت)اگر ! اى نوح»: گفتند

(١١٧)! قوم من، مرا تكذیب كردند! پروردگارا»: گفت

(١١٨)« !و مرا و مؤمناىن را كه با من هستند رهایى بخش; اكنون میان من و آنها جدایى بیفكن

(١١٩)! بود، رهایى بخشیدیم(از انسان و انواع حیوانات)ما، او و كساىن را كه با او بودند، در آن كشتى كه پر 

(١٢٠)! سپس بقیه را غرق كردیم

(١٢١). اما بیشرت آنان مؤمن نبودند; در این ماجرا نشانه روشنى است

(١٢٢). و پروردگار تو عزیز و رحیم است

(١٢٣)را تكذیب كردند، (خدا)رسوالن (نیز)قوم عاد 

(١٢٤)! كنید؟آیا تقوا پیشه منى»: هنگامى كه برادرشان هود گفت

(١٢٥). مسلام من براى شام پیامربى امین هستم

(١٢٦)! پس تقواى الهى پیشه كنید و مرا اطاعت منایید

(١٢٧). اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عاملیان است; طلبممن در برابر این دعوت، هیچ اجر و پاداىش از شام منى

(١٢٨)! سازید؟اى از روى هوا و هوس مىآیا شام بر هر مكان مرتفعى نشانه

(١٢٩)! كنید شاید در دنیا جاودانه ِبانید؟هاى زیبا و محكم بنا مىو قرصها و قلعه

(١٣٠)! دهیدكنید همچون جباران كیفر مىو هنگامى كه كىس را مجازات مى

(١٣١)! پس تقواى الهى پیشه كنید و مرا اطاعت منایید

(١٣٢); دانید امداد كردهخدایى بپرهیزید كه شام را به نعمتهایى كه مى(نافرماىن)و از 

(١٣٣); امداد فرموده(الیق و برومند)شام را به چهارپایان و نیز پرسان 

(١٣٤)! هاهمچنین به باغها و چشمه

(١٣٥)« !ترسممن بر شام از عذاب روزى بزرگ مى(اگر كفران كنید،)

(١٣٦)! (بیهوده خود را خسته مكن); كند، چه ما را انذار كنى یا نكنىبراى ما تفاوت منى»: گفتند(قوم عاد)آنها 



کلامت جدید



َب ، کَذَّ  بَتکَذَّ

تکذیب کرد
انکارکرد

یدتقوا پیشه می کنپیامربان
تقوا دارید

پیامرب
فرستاده

َرسولتَتَّقونَ ُمرَسلینَ 

دپیروی کنید ، پیامرب ، پیامربان ، مورد اعتامد ، تقوا داشته باشید ، تکذیب کر 

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



اَمین

راستگو و درستکار

مورد اعتامد
یدتقوا پیشه کن
یدتقوا داشته باش

اطاعت کنید
پیروی کنید

اگر،نه ، نیست

اِناَطیعوااِتَّقوا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید

دپیروی کنید ، پیامرب ، پیامربان ، مورد اعتامد ، تقوا داشته باشید ، تکذیب کر 



ترکیبات



.کنیدتوجه کرده و این دو عبارت را معنا« تقوای خدا را پیشه کنید : «اِتَّقوا اللَه » در عباراتی مانند « اِتَّقوا»به محل ترجمه کلمه ی بعد از 

:َو  اتَّقوُه -2:                                                                            اِتَّقوا َربَّکُم -1 و تقوای او را پیشه کنیددتقوای پروردگارتان را پیشه کنی

.اطاعت کنید مرا : ي + ن + اَطیعوا = اَطیعوين =اَطیعونِ : کرسه می آید ؛ مانند « ي» گاهی به جای ضمیر 

.اینک این دو عبارت را معنا کنید

:َو اتَّقوِن -2:                                                                  َفاعُبدوِن -1 و تقوای مرا پیشه کنیدپس عبادت کنید مرا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



آیا تقوا پیشه
منی کنید

زمانیکه برادرشان 
حرضت هود به 

آنها گفت

قطعاً من 
برایتان

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



و پیامربی راستگ
و درستکار

و از من 
پیروی کنید

پس تقوای خدا 
را پیشه کنید

نِ َو اَطیعو  اللهَ َفاتَّقوا
َرسوٌل 
اَمینٌ 

برای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کنید



اُنس با قرآن



بَت عاٌد املُ  رَسلینَ کَذَّ

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

ترجمه

عاد پیامربان را( قوم)تکذیب کردند 



تَّقونَ اِذ قاَل لَُهم اَخوُهم هوٌد ااَل تَ 

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

ترجمه

؟هنگامی که برادرشان حرضت هود به آنان گفت  ، آیا تقوا پیشه منی کنید



ايِّن لَکُم َرسوٌل اَمینٌ 

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

ترجمه

.مقطعاً من برای شام پیامربی راستگو و درستکار هست



َفاتَّقوا اللَه َو اَطیعونِ 

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

ترجمه

پس تقوای خدا را پیشه کنید و از من اطاعت کنید



اَجرٍ َو مآ اَسأَلُکُم َعلَیِه ِمن

را....هیچ ( رسالت خود)آن ....و درخواست ندارم از شام 

ترجمه

راپاداشی هیچ ( رسالت خود)آن بر و درخواست ندارم از شام 



الَمینَ اِن اَجِرَی ااِّل َعلَی َربِّ الع

..................................................نیست 

ترجمه

پروردگار جهانیان( عهده)پاداش من مگر بر نیست 



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



میخوای خارج بشی؟

خیربله


