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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

الَة َویُْؤتُ ﴾٢﴿ُهًدى َوبُرْشَى لِلُْمْؤِمِنیَن ﴾١﴿طس تِلَْک آیَاُت الُْقرْآِن َوِکَتاٍب ُمِبیٍن  کَاَة َوُهْم الَِّذیَن یُِقیُموَن الصَّ وَن الزَّ

أُولَِئَک الَِّذیَن لَُهْم ُسوُء ﴾٤﴿ُهْم یَْعَمُهوَن إِنَّ الَِّذیَن ال یُْؤِمُنوَن ِباآلِخرَِة َزیَّنَّا لَُهْم أَْعاَملَُهْم فَ ﴾٣﴿ِباآلِخرَِة ُهْم یُوِقُنوَن 

وَن  ى الُْقرْآَن ِمْن لَُدْن َحِکیٍم َعلِ ﴾٥﴿الَْعَذاِب َوُهْم ِفی اآلِخرَِة ُهُم األْخََسُ إِْذ َقاَل ُموََس ألْهلِِه إِنِّی ﴾٦﴿یٍم َوإِنََّک لَُتلَقَّ

لنَّاِر َفلاَمَّ َجاَءَها نُوِدَی أَْن بُورَِک َمْن ِفی ا﴾٧﴿ْم تَْصطَلُوَن آنَْسُت نَاًرا َسآتِیکُْم ِمْنَها ِبَخََبٍ أَْو آتِیکُْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس لََعلَّکُ

ا تَْهَتزُّ َوأَلِْق َعَصاَک َفلاَمَّ رَآهَ ﴾٩﴿یَا ُموََس إِنَُّه أَنَا اللَُّه الَْعِزیُز الَْحِکیُم ﴾٨﴿َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ الَْعالَِمیَن 

ْب یَا ُموََس ال تََخْف إِنِّی ال یََخافُ  َل ُحْسًنا ﴾١٠﴿ لََدیَّ الُْمْرَسلُوَن کَأَنََّها َجانٌّ َوَّلَّ ُمْدِبًرا َولَْم یَُعقِّ إِال َمْن ظَلََم ثُمَّ بَدَّ

ُسوٍء ِفی تِْسعِ آیَاٍت إََِّل ِفْرَعْوَن َوأَْدِخْل یََدَک ِفی َجْیِبَک تَْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َغْیرِ ﴾١١﴿بَْعَد ُسوٍء َفإِنِّی َغُفوٌر َرِحیٌم 

﴾١٣﴿ِبیٌن َفلاَمَّ َجاَءتُْهْم آیَاتَُنا ُمْبِِصًَة َقالُوا َهَذا ِسْحٌر مُ ﴾١٢﴿َوَقْوِمِه إِنَُّهْم کَانُوا َقْوًما َفاِسِقیَن 
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ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحیم

الَِّذیَن ﴾٢﴿َن ُهًدى َوبُرْشَى لِلُْمْؤِمِنی﴾١﴿طس تِلَْک آیَاُت الُْقرْآِن َوِکَتاٍب ُمِبیٍن 

کَاَة َوُهْم ِباآلِخَر  الَة َویُْؤتُوَن الزَّ إِنَّ الَِّذیَن ال ﴾٣﴿ِة ُهْم یُوِقُنوَن یُِقیُموَن الصَّ

ُء أُولَِئَک الَِّذیَن لَُهْم ُسو ﴾٤﴿یَْعَمُهوَن یُْؤِمُنوَن ِباآلِخرَِة َزیَّنَّا لَُهْم أَْعاَملَُهْم َفُهمْ 

وَن  ى الُْقْر ﴾٥﴿الَْعَذاِب َوُهْم ِفی اآلِخرَِة ُهُم األْخََسُ آَن ِمْن لَُدْن َوإِنََّک لَُتلَقَّ

أَْو آتِیکُْم ِمْنَها ِبَخََبٍ إِْذ َقاَل ُموََس ألْهلِِه إِنِّی آنَْسُت نَاًرا سَ ﴾٦﴿َحِکیٍم َعلِیٍم 

ورَِک َمْن ِفی َفلَامَّ َجاَءَها نُوِدَی أَْن بُ ﴾٧﴿آتِیکُْم ِبِشَهاٍب َقَبٍس لََعلَّکُْم تَْصطَلُوَن 

َعِزیُز یَا ُموََس إِنَُّه أَنَا اللَُّه الْ ﴾٨﴿یَن النَّاِر َوَمْن َحْولََها َوُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ الَْعالَمِ 

ْب یَا َها َجانٌّ َوَّلَّ ُمْدِبًرا َولَْم یُعَ َوأَلِْق َعَصاَک َفلَامَّ رَآَها تَْهَتزُّ کَأَنَّ ﴾٩﴿الَْحِکیُم  قِّ

َل حُ ﴾١٠﴿ُموََس ال تََخْف إِنِّی ال یََخاُف لََدیَّ الُْمْرَسلُوَن  ْسًنا إاِل َمْن ظَلََم ثُمَّ بَدَّ

ْخُرْج بَْیَضاَء ِمْن َوأَْدِخْل یََدَک ِفی َجْیِبَک تَ ﴾١١﴿بَْعَد ُسوٍء َفإِنِّی َغُفوٌر َرِحیٌم 

َفلَامَّ ﴾١٢﴿ إِنَُّهْم کَانُوا َقْوًما َفاِسِقیَن َغْیِر ُسوٍء ِفی تِْسعِ آیَاٍت إََِّل ِفْرَعْوَن َوَقْوِمهِ 

﴾١٣﴿َجاَءتُْهْم آیَاتَُنا ُمْبِِصًَة َقالُوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبینٌ 

ترجمه

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

(1)این آیات قرآن و كتاب مبین است، -طس 

(2); وسیله هدایت و بشارت براى مؤمنان است

(3). كنند، و آنان به آخرت یقین دارنددارند، و زكات را ادا مىهامن كساىن كه مناز را برپا مى

(4). شونددهیم بطورى كه رسگردان مىشان را براى آنان زینت مى(بد)كساىن كه به آخرت ایامن ندارند، اعامل 

(۵)! و آنها در آخرت، زیانكارترین مردمند; براى آنهاست(و دردناك)آنان كساىن هستند كه عذاب بد 

(۶). شودبه یقین این قرآن از سوى حكیم و دانایى بر تو القا مى

بزودى (;همین جا توقف كنید); من آتىش از دور دیدم»: هنگامى را كه موَس به خانواده خود گفت(به خاطر بیاور)

(۷)« .آورم، یا شعله آتىش تا گرم شویدخَبى از آن براى شام مى

)مبارك باد آن كس كه در آتش است و كىس كه در اطراف آن است»: هنگامى كه نزد آتش آمد، ندایى برخاست كه

(۸)! و منزه است خداوندى كه پروردگار جهانیان است(فرشتگان و موَس

(۹)! من خداوند عزیز و حكیمم! اى موَس

(سید وتر)دود همچون مارى به هر سو مى(با رسعت)به آن نگاه كرد، دید (موَس)هنگامى كه -! و عصایت را بیفكن

(10)! ترسندنرتس، كه رسوالن در نزد من منى! اى موَس-به عقب برگشت، و حتى پشت رس خود را نگاه نكرد

(11)! مممن غفور و رحی(پذیرم، وتوبه او را مى)سپس بدى را به نیىك تبدیل مناید، كه ; مگر كىس كه ستم كند

این ; اشدشود، سفید و درخشنده است ىب آنكه عیبى در آن بهنگامى كه خارج مى; و دستت را در گریبانت داخل كن

آنان قومى فاسق و; شوىاى است كه تو با آنها بسوى فرعون و قومش فرستاده مىگانهدر زمره معجزات نه

(12)« !طغیانگرند

(13)« !این سحرى است آشكار»: و هنگامى كه آیات روشنى بخش ما به رساغ آنها آمد گفتند



ا َفانْظُْر کَْیَف کَ لاًْم َولََقْد آتَْیَنا َداُوَد َوُسلَْیاَمَن عِ ﴾١٤﴿اَن َعاِقَبُة الُْمْفِسِدیَن َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْیَقَنْتَها أَنُْفُسُهْم ظُلاًْم َوُعلُوًّ

لََنا َعََل کَِثیٍر ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِنینَ   ُعلِّْمَنا َوَورَِث ُسلَْیاَمُن َداُوَد َوَقاَل یَا أَیَُّها النَّاُس ﴾١٥﴿َوَقاال الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی َفضَّ

نِْس َوالطَّْیِر َوُحرِشَ لُِسلَْیاَمَن ُجُنوُدُه ِمَن الِْجنِّ َوال ﴾١٦﴿َمْنِطَق الطَّْیِر َوأُوتِیَنا ِمْن کُلِّ َشْیٍء إِنَّ َهَذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبینُ 

لَْیاَمُن ْمُل اْدُخلُوا َمَساِکَنکُْم ال یَْحِطَمنَّکُْم سُ َحتَّى إَِذا أَتَْوا َعََل َواِد النَّْمِل َقالَْت مَنْلٌَة یَا أَیَُّها النَّ ﴾١٧﴿َفُهْم یُوَزُعوَن 

َم َضاِحکًا ِمْن َقْولَِها َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعِنی أَ ﴾١٨﴿َوُجُنوُدُه َوُهْم ال یَْشُعُروَن  لَیَّ ْن أَْشکَُر نِْعَمَتَک الَِّتی أَنَْعْمَت عَ َفَتَبسَّ

الِِحیَن َوَعََل َوالَِدیَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَرَْضاُه َوأَْدِخلِْنی ِبرَْحَمِتَک ِفی عِ  َد الطَّْیَر َفَقاَل َما لَِی ال﴾١٩﴿َباِدَک الصَّ  أََرى َوتََفقَّ

بَنَُّه َعَذابًا َشِدیًدا أَْو ألْذبََحنَُّه أَْو لََیأْتِ ﴾٢٠﴿الُْهْدُهَد أَْم کَاَن ِمَن الَْغائِِبیَن  َفَمکََث َغْیَر ﴾٢١﴿َینِّی ِبُسلْطَاٍن ُمِبیٍن ألَعذِّ

﴾٢٢﴿یٍن بَِعیٍد َفَقاَل أََحطُت ِِبَا لَْم تُِحْط ِبِه َوِجْئُتَک ِمْن َسَبإٍ ِبَنَبإٍ یَقِ 
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ا َفانْظُْر کَْیَف کَاَن َعاِقبَ َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْیَقَنْتَها أَنُْفُسُهْم ظُلْاًم وَ  ُة الُْمْفِسِدیَن ُعلُوًّ

لََناَولََقْد آتَْیَنا َداُوَد َوُسلَْیاَمَن ِعلْاًم َوَقاال ا﴾١٤﴿ َعََل کَِثیٍر لَْحْمُد لِلَِّه الَِّذی َفضَّ

یَُّها النَّاُس ُعلِّْمَنا َوَورَِث ُسلَْیاَمُن َداُوَد َوَقاَل یَا أَ ﴾١٥﴿ِمْن ِعَباِدِه الُْمْؤِمِنیَن 

َوُحرِشَ ﴾١٦﴿ا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبیُن َمْنِطَق الطَّْیِر َوأُوتِیَنا ِمْن کُلِّ َشْیٍء إِنَّ َهذَ 

َحتَّى إَِذا أَتَْوا ﴾١٧﴿َفُهْم یُوَزُعوَن لُِسلَْیاَمَن ُجُنوُدُه ِمَن الِْجنِّ َوالنِْس َوالطَّْیرِ 

ْم ُسلَْیاَمُن ْدُخلُوا َمَساِکَنکُْم ال یَْحِطَمنَّکَُعََل َواِد النَّْمِل َقالَْت مَنْلٌَة یَا أَیَُّها النَّْمُل ا

َم َضاِحکًا ِمْن َقْولِهَ ﴾١٨﴿َوُجُنوُدُه َوُهْم ال یَْشُعُروَن  ْن ا َوَقاَل َربِّ أَْوِزْعِنی أَ َفَتَبسَّ

اُه َوأَْدِخلِْنی الَِدیَّ َوأَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَرْضَ أَْشکَُر نِْعَمَتَک الَِّتی أَنَْعْمَت َعلَیَّ َوَعََل وَ 

الِِحیَن  َد الطَّْیَر َفَقاَل مَ ﴾١٩﴿ِبرَْحَمِتَک ِفی ِعَباِدَک الصَّ ا لَِی ال أََرى الُْهْدُهَد َوتََفقَّ

بَنَُّه َعَذابًا َشِدیًدا أَْو ألْذبَ ﴾٢٠﴿أَْم کَاَن ِمَن الَْغائِِبیَن  ی َحنَُّه أَْو لََیأْتَِینِّ ألَعذِّ

ُتَک ا لَْم تُِحْط ِبِه َوِجئْ َفَمکََث َغْیَر بَِعیٍد َفَقاَل أََحطُت ِِبَ ﴾٢١﴿ِبُسلْطَاٍن ُمِبیٍن 

﴾٢٢﴿ِمْن َسَبإٍ ِبَنَبإٍ یَِقیٍن 

ترجمه

رسانجام پس بنگر! و آن را از روى ظلم و رسكىش انكار كردند، در حاَّل كه در دل به آن یقین داشتند

(14)! چگونه بود(و مفسدان)تبهكاران 

ا را بر ستایش از آن خداوندى است كه م»: و آنان گفتند; و ما به داوود و سلیامن، دانىش عظیم دادیم

(1۵)« .بسیارى از بندگان مؤمنش برترى بخشید

به زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز! اى مردم»: و سلیامن وارث داوود شد، و گفت

(1۶)« .این فضیلت آشكارى است; ما عطا گردیده

ف آنقدر زیاد بودند كه باید توق; لشكریان سلیامن، از جن و انس و پرندگان، نزد او جمع شدند

(1۷)! هم ملحق شوندكردند تا بهمى

د تا هاى خود برویبه النه »: اى گفتمورچه; تا به رسزمین مورچگان رسیدند(آنها حركت كردند)

(1۸)« !فهمندسلیامن و لشكرش شام را پایامل نكنند در حاَّل كه منى

پدر و شكر نعمتهایى را كه بر من و! پروردگارا»: سلیامن از سخن او تبسمى كرد و خندید و گفت

جام اى به من الهام كن، و توفیق ده تا عمل صالحى كه موجب رضاى توست انمادرم ارزاىن داشته 

(1۹)« !دهم، و مرا برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد كن

بینم، یا اینكه او ازچرا هدهد را منى»: برآمد و گفت(هدهد)در جستجوى آن پرنده (سلیامن)

(20)! غایبان است؟

براى (براى غیبتش)كنم، یا باید دلیل روشنى قطعا او را كیفر شدیدى خواهم داد، یا او را ذبح مى

(21)! من بیاورد

; تىمن بر چیزى آگاهى یافتم كه تو بر آن آگاهى نیاف»: گفت(كه هدهد آمد و)چندان درنگ نكرد 

(22)! امیك خَب قطعى براى تو آورده « سبا»من از رسزمین 



کلامت جدید



اَلَّتيکه ، اینکهاَن

اَنَعمَت شکر می کنماَشکُرُ 

نِعَمة
نعمت 

هر چیز خوبی که خدا به انسان 
بخشیده است

اَعَمُل 

که ، چیزی که 
کسی که

بخشیدی
نعمت دادی

عمل می کنم

نعمت ، شکر می کنم ، عمل می کنم

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید



ترکیبات



یدبرای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کن

.به الگوی زیر توجه کرده و  عبارات بعدی را ترجمه کنید

که عبادت کنم: اَن اَعُبَد عبادت می کنم+ که: اَعُبُد + اَن 

تا بدانند  : لَِیعلَموا می دانند+ تا: یَعلَموَن + ِل 

:اَن اَتلَُو تالوت می کنم:          + اَن اَتلو 

اتا آنه: لََعلَُّهم یَشکُروُن برای قومی که                       : لَِقوٍم یَشِکروَن 

ترکیبها را کامل کنید

که تالوت کنمکه

شکر کنند شکر می کنند



گفت پروردگارا
که شکر کنم
نعمتت را

نعمت دادی بر من

اَنَعمَت َعلَیَّ َمَتکَ اَن اَشکَُر نِعقاَل َربِّ 

یدبرای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کن



و بر پدر و مادرم
که کار خوب 
انجام دهم

به رحمتت
(با رحمت خودت)

ِبرَحَمِتکَ اَن اَعَمَل صالِحاً َو َعلی والَِدیَّ 

یدبرای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کن



اُنس با قرآن



َمَتکَ قاَل َربِّ اَوِزعني اَن اَشکَُر نِع... 

را....  ....  ....  ....  به من الهام کن : .... و حرضت سلیامن گفت 

ترجمه

ار که شکر کنم نعمتت به من الهام کن پروردگارا : و حرضت سلیامن گفت 



َدیَّ الَّتي اَنَعمَت َعلَیَّ َو َعلَی والِ 

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

ترجمه

که نعمت دادی بر من و بر پدر و مادرم



رضاهُ َو اَن اَعَمَل صالِحاً تَ 

.که آن کار موجب رضایت توست....  ....  ....  و

ترجمه

.که آن کار موجب رضایت توستاینکه کار خوب انجام دهم و



الّصالِحینَ َو اَدِخلني ِبرَحَمِتَک يف ِعباِدکَ 

.شایسته ات.... ( گروه)خودت در .... و وارد کن مرا به کمک 

ترجمه

.شایسته اتبندگان ( گروه)خودت در رحمت و وارد کن مرا به کمک 



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



میخوای خارج بشی؟

خیربله



رحیمبسم اهلل الرحمن ال 
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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 

Dgsarab@.گیتی نورد.با تشکر 

https://t.me/dawargiti

ارتباط تلگرامی

کانال تلگرامی ما
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هشتمپاورپوینت قرآن 

:تهیه و تنظیم 

داور گیتی نورد

دبیر قرآن و پیام و عربی 

سرابآذربایجان شرقی شهرستان 
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تالوت1

(ترکیبات ) فعالیت دّوم3

(انس با قرآن) فعالیت سّوم 4

(کلامت جدید ) فعالیت اّول2
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َتَصد   ِِ اللَِّه  لَْو أَنَزلَْنا َهَذا الُْقرْآَن َعََل َجَبٍل لََّرأَيَْتُه َخاِشًعا مُّ ََ ْن َخْش 21آیه. حرش سوره .ًعا م 
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ُروَن َقالُوا أَْخرُِجوا آَل لُوٍط ِمْن َقْریَِتکُمْ أَْن إاّل َفاَم کَاَن َجَواَب َقْوِمِه  ٌ  یََتََهَّ َفأَنَْجْیَناُه َوأَْهلَُه ﴾٥٦﴿ إِنَُّهْم أُنَا

ْرنَاَها ِمَن الَْغاِبِریَن  ُقِل الَْحْمُد لِلَِّه ﴾٥٨﴿َذِریَن َوأَْمََرْنَا َعلَْیِهْم َمًََرا َفَساَء َمََُر الُْمنْ ﴾٥٧﴿إاِل اْمَرأَتَُه َقدَّ

ا یُرْشِکُوَن  اَمَواِت َواألْرَض وَ ﴾٥٩﴿َوَسالم  َعََل ِعَباِدِه الَِّذیَن اْصَََفى آللَُّه َخْیر  أَمَّ ْن َخلََق السَّ أَنَْزَل لَکُْم ِمَن أَمَّ

ٍِ َما کَاَن لَکُْم أَنْ  اَمِء َماًء َفأَنَْبْتَنا ِبِه َحَدائَِق َذاَت بَْهَج ْوم  یَْعِدلُوَن ْل ُهْم قَ تُْنِبُتوا َشَجرََها أَإِلَه  َمَع اللَِّه بَ السَّ

ْن َجَعَل األْرَض َقَراًرا َوَجَعَل ِخاللََها أَنَْهاًرا َوَجَعَل لََها َرَوا﴾٦٠﴿ إِلَه  َمَع اللَِّه ِسَی َوَجَعَل بَْیَن الَْبْحَریِْن َحاِجزًا أَ أَمَّ

و ﴾٦١﴿بَْل أَکََْثُُهْم ال یَْعلَُموَن  ْن یُِجیُب الُْمْضََرَّ إَِذا َدَعاُه َویَکِْشُف السُّ ه  َمَع َء َویَْجَعلُکُْم ُخلََفاَء األْرِض أَإِلَ أَمَّ

ْن یَْهِدیکُْم ِفی ظُلُاَمِت الََْب  َوالَْبْحِر َوَمنْ ﴾٦٢﴿اللَِّه َقلِیال َما تََذکَُّروَن  یَاَح بُرْشًا بَْیَن یََدیْ أَمَّ  َرْحَمِتِه  یُْرِسُل الر 

﴾٦٣﴿أَإِلَه  َمَع اللَِّه تََعاََل اللَُّه َعامَّ یُرْشِکُوَن 

سوره منل
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ٌ  وٍط ِمْن َقْریَِتکُْم إِنَُّهمْ َفاَم کَاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِل أَْن َقالُوا أَْخرُِجوا آَل لُ  أُنَا

ُروَن  ﴾٥٧﴿ْرنَاَها ِمَن الَْغاِبِریَن َفأَنَْجْیَناُه َوأَْهلَُه إاِل اْمَرأَتَُه َقدَّ ﴾٥٦﴿یََتََهَّ

َعََل ُقِل الَْحْمُد لِلَِّه َوَسالم  ﴾٥٨﴿یَن َوأَْمََرْنَا َعلَْیِهْم َمًََرا َفَساَء َمََُر الُْمْنَذرِ 

ا یرُْشِ  اَمَواِت ﴾٥٩﴿کُوَن ِعَباِدِه الَِّذیَن اْصَََفى آللَُّه َخْیر  أَمَّ ْن َخلََق السَّ أَمَّ

اَمِء َماًء َفأَنَْبتْ  ٍِ مَ َواألْرَض َوأَنَْزَل لَکُْم ِمَن السَّ ا کَاَن لَکُْم َنا ِبِه َحَدائَِق َذاَت بَْهَج

ْن َجَعَل األْرَض ﴾٦٠﴿ْوم  یَْعِدلُوَن أَْن تُْنِبُتوا َشَجرََها أَإِلَه  َمَع اللَِّه بَْل ُهْم قَ  أَمَّ

اِجزًا أَإِلَه   َوَجَعَل بَْیَن الَْبْحَریِْن حَ َقَراًرا َوَجَعَل ِخاللََها أَنَْهاًرا َوَجَعَل لََها َرَواِسیَ 

ْن یُِجیُب الُْمْضََرَّ إِ ﴾٦١﴿َمَع اللَِّه بَْل أَکََْثُُهْم ال یَْعلَُموَن  َذا َدَعاُه أَمَّ

وَء َویَْجَعلُکُْم ُخلََفاَء األْرِض أَ  ﴾٦٢﴿ُروَن إِلَه  َمَع اللَِّه َقلِیال َما تََذکََّویَکِْشُف السُّ

ْن یَْهِدیکُْم ِفی ظُلُاَمِت الََْب  َوالَْبْحِر وَ  یَاَح برُْشًا بَیْ أَمَّ َن یََدْی َمْن یُْرِسُل الر 

﴾٦٣﴿رْشِکُوَن َرْحَمِتِه أَإِلَه  َمَع اللَِّه تََعاََل اللَُّه َعامَّ یُ 

نید، كه خاندان لوط را از شهر و دیار خود بیرون ك»: گفتند(به یكدیگر)آنها پاسـخى جز این نداشتند كه 

(۵۶)« !اینها افرادى پاكدامن هستند

!  باشد(در آن شهر)ماندگان اش را نجات دادیم، بجز همرسش كه مقدر كردیم جزء باقى ما او و خانواده

(۵۷)

!  رشدگانو چه بد است باران انذا; (و همگى زیر آن مدفون شدند)بر رس آنها باراندیم (از سنگ)سپس باراىن 

(۵۸)

ه همتاى او آیا خداوند بهرت است یا بتهایى ك« !اشو سالم بر بندگان برگزیده; حمد مخصوص خداست»: بگو

(۵۹)! دهند؟قرارمى

سامن، آىب و براى شام از آ! یا كىس كه آسامنها و زمین را آفریده؟(آیا بتهایى كه معبود شام هستند بهرتند)

آیا ! رویانیدشام هرگز قدرت نداشتید درختان آن را ب; فرستاد كه با آن، باغهایى زیبا و رسورانگیز رویاندیم

همَراز (از روى ناداىن، مخلوقات را)نه، بلكه آنها گروهى هستند كه ! معبود دیگرى با خداست؟

(۶0)! دهندقرار مى(پروردگارشان)

ابرجا هاى ثابت و پیا كىس كه زمین را مستقر و آرام قرار داد، و میان آن نهرهایى روان ساخت، و براى آن كوه

نه، ! ؟آیا معبودى با خداست(با این حال; تا با هم مخلوط نشوند)ایجاد كرد، و میان دو دریا مانعى قرار داد 

(۶1)! (و جاهلند)دانند بلكه بیشرت آنان منى

;  دهدىسازد، و شام را خلفاى زمین قرارمكند و گرفتارى را برطرف مى یا كىس كه دعاى مضَر را اجابت مى

(۶2)! شویدكمرت متذكر مى! آیا معبودى با خداست؟

ش از نزول كند، و كىس كه بادها را بعنوان بشارت پییا كىس كه شام را در تاریكیهاى صحرا و دریا هدایت مى

(۶3)!دهندخداوند برتر است از آنچه براى او رشیك قرارمى! آیا معبودى با خداست؟; فرستدرحمتش مى 
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کلامت جدید
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دریا

خشکی 
صحرا

همراه بابا ، 

برتر است

می فرستد
رشیک قرار 
می دهند

با ، رشیک قرار می دهند ، دریا

برای دریافت ترجمه ، روی کلامت کلیک کنید
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ترکیبات
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در تاریکی های صحرا و دریاشام را هدایت می کند

و کسی که می فرستد بادها را

 الَبحرِ يف ظُلُامِت الََب  وَ یَهدیکُم

یاحَ َو َمن یُرِسُل الر  

یدبرای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کن
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خداوند برتر استآیا همراه خدا ، خدایی هست

از آنچه رشیک قرار می دهند

تَعالی اللهُ اَِءله  َمَع اللهِ 

َعاّم یرُشِکونَ 

یدبرای دریافت ترجمه ، روی ترکیبات کلیک کن
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اُنس با قرآن
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ن یَهدیکُم يف ظُلاُمِت الََب  َو ا لَبحرِ اَمَّ

....و ................................................ یا کسی که 

ترجمه

دریاو هدایت می کند شام را در تاریکی های خشکی یا کسی که 
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حَمِتهِ َو َمن یُرِسُل الّریاَح بُرشاً بَیَن یََدی رَ 

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

ترجمه

(باران) پیش از رحمت خود بشارتی را   کسی که می فرستد بادها و 
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اَ ِءله  َمَع اللهِ 

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

ترجمه

آیا همراه خدا ،خدایی هست؟
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تَعالَی اللُه َعاّم یُرشِکونَ 

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

ترجمه

.خداوند برتر است از آنچه رشیک قرار می دهند
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.به پایان آمد این دفرت حکایت همچنان باقیست
موفق و مؤید باشید
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میخوای خارج بشی؟

خیربله
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