
 معنی جاهای خالیترجمهعبارتشمارهجلسهدرسصفجه

بهب13111ِ

نام، اسماسم13112
(خداوند،  خدای یکتا)خدا اللّه13113
مهربانرحیم13114
 بخشندهاَلرَّحمن13115
 نشانه ها، آیاتءایات13116
کتاب، قرآنکِتاب13117
اوهُو13118َ
 کسی کهالَّذی13119
خورشیدشَمس131110
ماهقمر131111
نور، روشنایینور131112
خلق کرد، آفریدخَلَق131113َ
مگر، جزاِلّا131114
شبلَیل131115
 روزنَهار131116
 آسمانهاسماوات131117
 زمیناَرض131118
قوم، گروهقَوم131119
حق، درستیحَق131120ّ

به نام خدابِسمِ اهلل13111

بخشنده مهربانالرَّحمن الرَّحیم13112

کتاب قرآن (آیات)نشانه های ءایاتُ الکِتاب13113ِ

او کسی است کههُوَالَّذی13114

شب و روزالَّیلِ والنَّهار13115

( hodun.irتهیه شده در حوزه دانش آموزی   )بسم اهلل الرحمن الرحیم   حل المسائل قرآن هفتم 
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در آسمانها و زمینفی السَّماواتِ وَاألَرض13116

آیات کتاب- 1.کتاب حکمت آمیز است (نشانه های)الف الم را؛ این آیات ﴾۱﴿الر تِلْكَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ 14111

ماه- خورشید- او کسی- 2........را تابان... را فروزان و ... است که قرار داد ... ... هُوَ الَّذِی جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا14112

حق- مگر- خدا- 3...به ... اینها را ... خلق نکرد مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَق14113ِّ

روز –شب - 4...و ... قطعاً درآمد و شد إِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَار14114ِ

زمین –آسمانها - خلق کرد خدا- 5...و ... در ... ... و آنچه وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض14115ِ

(قومی)گروهی - (نشانه ها)آیه ها - 6که تقوا دارند... است برای ... قطعاً ﴾۶﴿لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَّقُونَ 14116

قطعااِن17121َّ

برایل17122ِ
آنچهما17123
درفی17124
وَعدهوَعد17125
لیکن، امالکِن17126َّ
بیشتراَکثَر17127
آنها، ایشانهُم17128
اییاأَیُّها17129
مردمناس171210
از، از سویمِن171211
شما، تانکُم171212
هدایتهَدیً ، هُدی171213
رحمت، لطفرَحمة171214

برای خدالِلّه17121

برای مومنینلِلمؤمِنین17122

برای مردملِلنّاس17123
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آنچه در آسمانها و زمین استمافی السَّماواتِ وَاألَرض17124

وعده خداوَعْدَاهلل17125ِ

بیشترشاناَکثَرَهُم17126

ای مردمیا أَیُّهَاالنّاس17127

پروردگارتان (جانب)پندی از مَوعِظَةٌ مِن رَبِّکُم17128

برای مومنین است (لطفی)هدایت و رحمتی هُدیً وَ رَحمَةٌ لِلمؤمِنین17129

مردم- خدا (همانا)قطعا - 1هیچ مقدار؛... ظلم نمیکند به ... ... إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا18121

مردم (اما)لیکن - 2 .خودشان ظلم میکنند (به)... ... و ﴾۴۴﴿وَلَکِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ 18122

زمین- آنچه در آسمانها- قطعا برای خدا- 3.است... و ... ... ... ست ... ... ... آگاه باشید أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض18123ِ

آگاه باشید قطعا وعده خداوند حق- 4است؛... ... ... ... ... أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق18124ٌّ

لیکن بیشتر آنها- 5نمیدانند... ... ... و ﴾۵۵﴿وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُونَ 18125

بگوقُل22211

به، به سویاِلی22212
آمد برای، آمدجاء22213َ
پروردگاررَب22214ّ
پس، وف22215َ
قطعاقَد22216
او، ـَش، آنه22217ِ
برایعَلی22218
آن، ـَش، اوها22219
هر، همهکُل222110ّ
چیزشَی ء222111
تواناقَدیر222112

بگو ای مردمقُل یا أَیُّهَاالنّاس22211
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آمد برایتان (به درستی)قطعا قَدجاءَکُم22212

از سوی پروردگارتانمِن رَبِّکُم22213

به سوی خدااِلَی اهلل22214ِ

بر همه چیزعَلی کُلِّ شَی ء22215ٍ

، به سویش(آن)به سوی او اِلَیه22216ِ

، به سویش(آن)به سوی او اِلَیها22217

به سوی شما، به سویتاناِلَیکُم22218

بر او، بر آنعَلَیه22219ِ

بر آنها برایشانعَلَیهِم222110

بر شما، برایتانعَلَیکُم222111

بگو ای مردم- 1... ... ...  قُل یا أَیُّهَاالنّاس23211

پروردگارتان (جانب)شما حق از سوی - آمد- 2؛... ... ... ... ... برای ... قطعاً قَد جاءَکُمُ الحَقُّ مِن رَبّیکُم2321

شما- به سوی خدا؛... است بازگشت ... ... إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُم23212ْ

او بر همه چیز توانا- 3 هودٔەــ سور3است  ... ... ... ... ... و﴾۴﴿وَهُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ 23213

بر ادراَخ ، اَخو،اَخا، اَخی26221

گفتقال26222َ
اییا26223
خدا، معبوداِله26224
من، ـَمی26225
عبادت  کنیداُعبُدوا26226
پاداشاَجر26227
اندیشه نمی کنیدال تَعقِلون26228َ

به سوی قوم عادوَ الَی عاد26221ٍ

هود (حضرت)برادرتان اُخاهُم هودا26222ً

(شما)خدایِ تان اِلهُکُم26223
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عبادت کنید خدا رااُعبُدوا اهلل26224َ

گفت ای قوم منقالَ یاقَوم26225ِ

پس آیا اندیشه نمی کنیداَفَال تَعقِلون26226َ

27221
پروردگار شماست –بر خدا که پروردگار من  –من  (همانا)قطعا - 1… ٔەهود، آی... ... و . ... ... ،... ..توکل کردم ... ... إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّی وَرَبِّکُمْ

به سوی قوم ثمود برادرشان صالح- 2… ٔەرا، هود، آی ... ... ... ... (...فرستادیم)و إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا27222

گفت ای قوم من عبادت کنید خدا را-3را:... ... ... ... ... ... قَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّه27223َ

به سوی او- به او توکلروی میآورم... ... توکل کردم و ... ... عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیب2722ُ

غیب، نهانغَیب32311

کار، فرماناَمر32312
عبادت کناُعبُد32313
توکّل کنتَوَکَّل32314
تو، ـتک32315َ
ازعَن32316
عمل می کنید، انجام می دهیدتَعمَلون32317َ
ما، ماننا32318
فرو فرستادیم، نازل کردیماَنزَلنا32319
تا، امید استلَعَل323110َّ

برای خدالِله32311ِ

آسمانها و زمین (پنهان)نهان غَیبُ السَّماواتِ وَاألَرض32312

پس عبادت کنید او رافَاعبُده32313ُ

(خدا)توکل کن بر او تَوَکَّلْ عَلَیه32314ِ

(عمل می کنید)از آنچه انجام می دهید عَمّا تَعمَلون32315َ

همانا ما فرو فرستادیم آن رااِنّا اَنزَلناه32316ُ
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عربی (زبان)قرآنی به قُرءاناً عَرَبِیّا32317ً

شاید شما بیندیشیدلَعَلَّکُم تَعقِلون32318َ

زمین-اسرار آسمانها-برای خدا- 1...و ... ... است ... ... ووَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض33311ِ

کار- به سوی او-2ها؛...  شود همه ٔٔباز گردانده می ... ... ووَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّه33312ُ

(خدا)توکل کن بر او - عبادت کن او- 3... ... ...را و ... ... پس فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْه33313ِ

از آنچه انجام می دهید- پروردگار تو-4 هودٔەــ سور4... ... ...  غافل ... ... و نیست وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون33314َ

33
315

 یوسفٔەــ سور5... ... ..  ، ... ... را ... ... ... ... ﴾۲﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ 
به زبان عربی شاید شما  –را  (قرآن)ما فرو فرستادیم آن  (همانا)قطعا - 5

بیندیشید

دین، آئینمِلَّة36321

پدران، جمع اَبءاباء36322
این، آنذلِك36323َ
لطف و رحمتفَضل36324
شکر نمی کنندال یَشکُرون36325َ
یا، آیااَم36326
یگانه، یكواحِد36327

دین پدرانممِلَّةَ آباءی36321

آن از لطف مرحمت خداستذلِكَ مِن فَضلِ اهلل36322ِ

بر ما و بر مردمعَلَینا وَ عَلَی النّاس36323ِ

بیشتر مردماَکثَرَ النّاس36324

(یگانه)خدای یکتا اهللُ الواحِد36325ُ

یعقوب- اسحاق- ابراهیم- پدرانم (آیین)از دین -1...و ... و ... حضرت  (یعنی)... ... ... و پیروی کردم وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِی إِبْرَاهِیمَ وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوب37321َ

سزاوار نیست که ما هیچچیزی را شریك خدا قرار دهیم؛مَا کَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِکَ بِاللَّهِ مِنْ شَیْء3732ٍ
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3732
بر مردم- خدا بر ما (فضل و بخشش)از لطف   (نعمتی که داریم)آن *است... ... و ... ... ... ... ... ... ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَیْنَا وَعَلَى النَّاسِ

اما بیشتر مردم سپاسگذاری نمی کنند* … ٔٔیوسف، آیه... ... ... ...  و وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُون3732َ

پاداش- 2… ٔٔــ یوسف، آیه2.  نیکوکاران را... و از بین نمیبریم وَلَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِین37322َ

37323
برای-پاداش آخرت-3… ٔٔــ یوسف، آیه3کسانی که ایمان آوردند و تقوا داشتند  ... بهتر است ... ... و قطعاً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِلَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ

آیااَ  ، هَل41411

شمااَنتُم41412
نادان، بی خِرَدجاهِل41413
تواَنت41414َ
این، آنهذا41415
نیکوکارمُحسِن41416
بسیار آمرزندهغَفور41417
گفتندقالوا41418
قطعال41419َ

با یوسف و برادرشبِیوسُفَ وَ اَخیه41411ِ

آیا به درستی تو همان یوسف هستی؟اَءِنَّكَ لَاَنتَ یوسُف41412ُ

این برادر من استهذا اَخی41413

پاداش نیکو کاراناَجرَالمُحسِنین41414َ

گفتند ای پدر ماقالوا یا اَبانا41415

او بسیار آمرزنده و مهربان استهُوَالغَفورُ الرَّحیم41416

راستگویانصادِقین4241َ

نیکوکارانمُحسِنین4241َ

(مردان با ایمان)مومنین مؤمِنین4241َ

دانایانعالِمین4241َ
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(ناسپاس ها)کافران کافِرین4241َ

آفرینندگانخالِقون4241َ

مسلمانانمُسلِمون4241َ

هجرت کنندگانمُهاجِرون4241َ

ستمکارانظالِمون4241َ

ناسپاس هاکافِرون4241َ

شما نادانان- برادرش- یوسف- گفت آیا-1!بودید؟... ... هنگامی که ... ... و ... دانستید چه کردید با :... ... ﴾۸۹﴿قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیُوسُفَ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 43411

یوسف- آیا همانا تو: گفتند-2هستی؟... همان ... : ... ... ... قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یُوسُف43412ُ

این برادر- یوسف- گفتند* .من است... ... هستم و ... من ... : قَالَ أَنَا یُوسُفُ وَهَذَا أَخِی4341

پاداش نیکوکاران –خداوند  (قطعا)پس همانا * را... ... از بین نمیبرد ... ... ... ﴾۹۰﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ 4341

قلب ها، دل هاقُلوب45421

تاریکی هاظُلُمات45422
کافر، بی ایمانکافِر45423
اجازهاِذن45424
راهصِراط45425
عزتمند، شکست ناپذیرعَزیز45426
وای بروَیل45427
سختشَدید45428

کتابی که فرو فرستادیم آن راکِتابٌ اَنزَلناه45421ُ

به سوی تواِلَیك45422َ

از تاریکی هامِنَ الظُّلُمات45423ِ

به سوی نوراِلَی النّور45424ِ

(بی ایمانان)وای بر کافران وَیلٌ لِلکافِرین45425َ

از عذابی سختمِن عذابٍ شَدید45426ٍ
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او یکتای –بگو خداوند آفریننده همه چیز -1.مقتدر است... ... است و :... ... ... ... ... قُلِ اللَّهُ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّار46421ُ

دلها- خدا-2...آرام میگیرد ... با یاد  (فقط)بدانید أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب46422ُ

از تاریکی ها- مردم- به سوی تو- نازل کردیم آن-کتاب- 3… ٔٔــ رعد، آیه1... ...  را ... تا خارج کنی ... ... را ... ... ـی که ... الف الم را، الر کِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَات46423ِ

شکست ناپذیر- راه- اجازه پروردگارتان- به سوی نور* … ٔٔــ رعد، آیه2ستوده   ... (خداوند)... به سوی ... ... ... به ... ... ﴾۱﴿إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ 4642

آسمانسَماء50511

سپاس و ستایشحَمد50512
شنواسَمیع50513
برپاکنندهمُقیم50514
نمازصَالة50515
فرزند، نسلذُرِّیَة50516
دعا، درخواستدُعاء50517
روزیَوم50518
پدر و مادرموالِدَی50519َّ
مؤمن، با ایمانمؤمِن505110

ستایش و سپاس مخصوص خداوند  استاَلحَمدُلِله50511ِ

شنوای دعاستسَمیعُ الدُّعاء50512ِ

بر پا کننده نمازمُقیمُ الصَّالة50513ِ

برای پدر و مادرتانلِوالِدَی50514َّ

برای مومنینلِلمؤمِنین50515َ

از فرزندانم، از نسل منمِن ذُرِّیَّتی50516

در آسمانفی السَّماء50517ِ

اسحاق- اسماعیل - من - که -ستایش برای خدارا؛... و ... در کهنسالی ... بخشید به ... است ... ... ... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی وَهَبَ لِی عَلَى الْکِبَرِ إِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاق51511َ

پروردگارم شنوای دعا - (همانا)قطعا … ٔٔابراهیم، آیه.  است... ... ... ... ... ﴾۳۹﴿إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّعَاءِ 51512

فرزندان- برپاکننده نماز- پروردگارامرا؛... و نیز ... ... قرار بده مرا ... رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی51513
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دعای من- پروردگارارا... ... و بپــذیــر ... ﴾۴۰﴿رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ 51514

روزی- مومنین - پدر و مادرم- پروردگارا.روز قیامت)که برپا میشود حساب ... را ... و ... بیامـرز مـرا و ... ﴾۴۱﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِلْمُؤْمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسَابُ 51515

بندگان، جمع عَبدعِباد53521

افراد با تقوامُتَّقین53522
بهشت ها، جمع جَنَّهجَنّات53523
چشمه ها، جمع عَینعُیون53524
عذاب، کیفرعَذاب53525
دردناکاَلیم53526

قطعا بندگان مناِنَّ عِبادی53521

افراد با تقوا (همانا)قطعا اِنَّ المُتَّقین53522َ

در بهشت ها و چشمه هافی جَنّاتٍ وَ عُیون53523ٍ

عذاب دردناکاَلعَذابُ االَلیم53524ُ

نشانه ها، آیه هاءایات5352

میوه هاثَمَرات5352

(زن های مومن)مومن ها مؤمِنات5352

قطعا افراد با تقوا در بهشت ها و چشمه.سارها هستند... و ... ... ... ... إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَعُیُون54521ٍ

آن.شوید با سالمتی و امنیت... داخل ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِین54522َ

به حق- زمین- خلق کرد آسمانها ...را ... و ... ... خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَق54523ِّ

زراعت، کِشتزَرع58611

زیتونزَیتون58612
جمع نَخل، درختان خرمانَخیل58613
جمع عِنَب، درختان انگوراَعناب58614
جمع ثَمَرةثَمَرات58615
فکر می کنندیَتَفَکَّرون58616َ
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ستارگاننُجوم58617
تعقل و اندیشه می کنندیَعقِلون58618َ

و درختان خرما و انگوروَالنَّخیلَ وَ االَعناب58611َ

و از هر میوه ایوَ مِن کُلِّ الثَّمَرات58612ِ

قطعا در آن نشانه ای استاِنَّ فی ذلِكَ لَأیَة58613ً

برای گروهی که فکر می کنندلِقَومٍ یَتَفَکَّرون58614َ

برای گروهی که فکر و اندیشه می کنندلِقَومٍ یَعقِلون58615َ

درختان انگور- درختان خرما - زیتون - زراعت ها- برای شما...ٔەرا  ــ ِحجر؛آی... و ... و ... و ... با آب باران، ... ... میرویاند یُنْبِتُ لَکُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَاب59611َ

از  هر میوه ای...ٔەــ ِحجر؛آی2؛  ... ... ... و وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرَات59612ِ

برای گروهی که فکر می کنند- قطعا در آن نشانه ای...ٔەــ نَحل؛آی۳... ... ...  است، ... ... ... ... ﴾۱۱﴿إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ 59613

شب و روز و خورشید و ماهرا... و ... و ... و ... و در خدمت شما قرار داد وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر59614َ

فرمان او (برای)به - ستارگانهستند؛... ... ... رام ... و وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِه59615ِ

برای گروهی که تعقل و اندیشه می کنند- قطعا در آن نشانه ای؛... ... ...است ... ... ... ... ﴾۱۲﴿إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ 59616

وحی کرداَوحی61621

زنبور عسلنَحل61622
جمع جَبَل، کوه هاجِبال61623
جمع بَیت، خانه هابُیوت61624
درختشَجَر ، شَجَرَة61625
گوناگونمُختَلِف61626
جمع لَون، رنگ هااَلوان61627
درمانشِفاء61628

وحی کرد پروردگارتاَوحی رَبُّك61621َ

به زنبور عسلاِلَی النَّحل61622ِ

از کوه هامِنَ الجِبال61623ِ



 معنی جاهای خالیترجمهعبارتشمارهجلسهدرسصفجه

( hodun.irتهیه شده در حوزه دانش آموزی   )بسم اهلل الرحمن الرحیم   حل المسائل قرآن هفتم 

از درختمِنَ الشَّجَر61624ِ

گوناگون است رنگ هایشمُختَلِفٌ اَلوانَه61625ُ

در آن برای مردم درمان استفیهِ شِفاءٌ لِلنّاس61626ِ

زمین- آسمانها (پنهان)نهان - برای خدا...و ... ... است ... ... و وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض62621ِ

است (توانا)قطعا خداوند بر همه چیز قادر ... ... ... ... ... ... ...  إِنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیر62622ٌ

برای شما از خانه هایتان- خدا.محل سکونت و آرامش... ... ... ... ... قرار داد ... و وَاللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَنًا62623

(نیکو کاری)احسان - عدالت - قطعا خدا… ٔٔــ نَحل، آیه۱..  و ... امر میکند به ... ... إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان62624ِ

 هدایت می کند...یـهـدی ۱َ 66711

 کسانی که...الـذیـن ۲ ّ 66712

انجام میدهند. عمل می کنند یَـعـمـلون۳َ 66713

 کارهای خوب...صالِحات ۴ 66714

که، اینکه، قطعاًا ّن۵َ 66715

 بزرگ...کَـبـیـر، کَبـیـرة ۶ َ 66716

 ایمان می آورند...یؤمنون ٧ُ 66717

 آخرت، قیامت...ءاخِرة ۸ ِ 66718

قطعا این قرآناِنَّ هذا القران66711

کسانی که انجام می دهند کارهای خوب راالَّذین یَعمَلون الصّالِحات66712

مزدی بزرگاَجراً کَبیرا66713ً

ایمان نمی آورند به آخرتال یُؤمنون بِاالخِرَة66714

(سخت)عذابی دردناک عَذاباً اَلیما66715ً

...قطعا این قرآن هدایت می کند .به چیزی که آن چیز درست ترین و ماندگارترین است ... ... ... إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ        .677111

مومنین آن کسانی که کارهای نیك را انجام می دهندو بشارت می دهد بهوَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ یَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ        .677122
اینکه قطعا برای آنها مزدی بزرگ برای است.......................  ................................( اسرا9آیه )أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا کبیراً         .677133
و اینکه قطعا کسانی که ایمان به آخرت ندارند................................ وَأَنَّ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ        .677144
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(سخت)آماده کرده ایم برای آنها عذابی دردناک ........................  آماده کردیمأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا       .677155

 بگو... قُل 69721۱

 پوچ و بیهوده... باطِل باطل، 69722۲

 کانَ بود، است69723۳

 ستمگران...ظالِمینَ ظالمان، 69724

 دشمن... عَدُوّ 69725۵

روشن... مُبین آشکار، 69726۶

بگو حق آمدقُل جاءَ الحَق69721

شفا و رحمتی برای مومنان استشِفاءٌ و رَحمَةٌ لِلمؤمِنین69722

(خدا)قطعا لطف و رحمت او اِنَّ فَضلَه69723ُ

بزرگ است (برایت)بر تو کانَ عَلَیكَ کَبیرا69724ً

قطعا شیطاناِنَّ الشَیطان69725َ

دشمنی آشکار استعَدُواً مُبینا69726ً

...قطعا شیطان برای انسان هست .دشمنی آشکار ......................... ۱إِنَّ الشَّیْطَانَ کَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِینًا       .707211

..بر آنها..... قطعا بندگانم را نیست برای تو … اِسراء، آیة. هیچ تسلطی) ... ... ای شیطان(... ... ... ، ... ... ... إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ        .707222
بر شما مهربان)به  (هست - قطعا او  ِسراء، آیة) ... ... ... ...خدا(... ... ﴾۶۶﴿إِنَّهُ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا         .707233
بزرگ- بر تو  (خدا)قطعا لطف و رحمت او …  ِسراء، آیة  ).و بسیار) ... (ای پیامبر(... ... ... ... ... ... ( اسرا87)إِنَّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَیْكَ کَبِیرًا         .707244

 نازل کرد، فروفرستاد... اَ نزَلَ 74811۱

 جَعَلنا قرار دادیم74812۲

 زینت، زیبایی... زینَة 74813۳

 بهتر... اَحسَن بهترین،74814۴

 اِذ وقتی که، هنگامی که74815۵

غار... کَهف 74816۶

 آتِ ببخش به، بده به74817٧

 لَدُن نزد74818۸
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ستایش و سپاس برای خدایی است کهاَلحَمدُ لِللّهِ الّذی74811

(قرآن را)کتاب را  (پیامبرش)نازل کرد بر بنده اش اَنزَلَ علَی عَبدِهِ الکِتاب74812َ

همانا ما قرار دادیماِنّا جَعَلنا74813

آنچه بر روی زمین استما عَلَی االَرض74814ِ

است برای آن (زیبایی ای)زینتی زینَةً لها74815

به سوی غاراِلَی الکَهف74816ِ

(خدای ما)پس بگو پروردگارا فَقالوا رَبّنآ74817

به ما از نزد خودت (ببخش)عطا کن ءاتِنا مِن لَدُنك74818َ

74811

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ عَلی عَبْدِهِ الْکِتابَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ         .1

(1)عِوَجاً 

 قرار ناراستی و نادرستی گونه هیچ آن در و ،........................................

.نداد

را نازل  (قرآن)ستایش و سپاس برای خدایی است که بر بنده اش کتاب 

 -(فرو فرستاد)کرد 
قطعا ما قرار دادیم آنچه بر روی زمین است زیبایی ای برای آن...........................................إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَی الْأَرْضِ زِینَةً لَها      .748122
آنها ، بهترین- آنها .دارند را عمل...  ،...  از یك کدام که را...  بیازماییم تا( کهف7)لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً         .748133
به غار- هنگامی که؛... ...  جوانان گرفتند پناه... إِذْ أَوَی الْفِتْیَةُ إِلَی الْکَهْفِ      .748144

74815
.......................... :... .(10)..... فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً         .5

عطا کن به ما  از نزد خودت  (پروردگارا)پس گفتند ای پروردگار ما 

رحمتی

 یَقولونَ می گویند778211

 کوچك...  صَغیر، صَغیرَة 778222

  وَجَدوا یافتند778233

 عمل کردند، انجام دادند...   عَمِلوا 778244

 ظلم نمی کند، ستم نمی کند...   الیَظلِمُ 778255

  اَحَد کسی، یکتا، یگانه778266

گفتیم...  قُلنا 778277

 سجده کردند...  سَجَدوا 778288

و یافتند آنچه را انجام داده اندوَ وَجَدوا ما عَمِلوا77821

ظلم نمی کند پروردگارتالیَظلِمُ رَبُِك77822َ
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و هنگامی که گفتیم به فرشتگانوَ اِذ قُلنا للماَلئِکَة77823ِ

(شیطان)پس سجده کردند بجز ابلیس فَسَجَدوا اِلّا اِبلیس77824َ

این کتابهذا الکِتاب77825ِ

آفریدتخَلَقَك77826َ

-به آنکه خلقت کرد از - آیا … آیة کهف، 1  !خاک؟... ... ... ... ...  شدی کافر( کهف37)أَکَفَرْتَ بِالَّذِی خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ         .788211

خدا- بجز- نیست… آیة کهف، 2    ... از...  قدرتی و توان هیچ... (39)لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ          .788222
این کتاب- گفتند... ...ای وای بر ما چیست ... و و یقولون یا وَیلَتَنا مَالِ هَذَا الْکِتَابِ        .788223
بزرگ- کوچك آن، است آمده حساب به که آن جز... ...  و...  چیز هیچ است نمانده جالَا یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا کَبِیرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا78823
آنچه انجام داده بودند را حاضر و آماده (هر)یافتند ............................ ووَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا        .788244
کسی- ظلم و ستم نمی کند پروردگارت… آیة کهف،   ... هیچ به... ... ...  ووَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا        .788255

  اَ نَا من829111

 وحی می شود...ی ٔ   یوح829122

 مالقات، دیدار...  لِقاء 829133

 کار...  عَمَل عمل، 829144

  صالِح خوب، شایسته829155

 پرستش...  عِبادَة عبادت، 829166

انسان...  بَشَر بشر، 829177

فقط  اِنَّما، اَنَّما829188

بگو  من فقط انسانی مانند شما هستمقُل اِنَّما اَنا بَشَرٌ مِثلُکم82911

وحی می شود به منیوحی اِلَی82912َّ

آنکه خدای شما فقط خدای یکتاستاَنَّما اِلهُکُم اِلهٌ واحِد82913ٌ

دیدار پروردگارشلِقاءَ رَبِّه82914

(خوب)کاری شایسته عَمَالً صالِحا82915ً

.بگو من  انسانی مانند شما هستم، که فقط به من وحی می شود؛.............................................قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحَى إِلَیَّ        .839111

که فقط خدای شما خدای یگانه است؛...............................أَنَّمَا إِلَهُکُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ        .839122
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دیدار پروردگارش- پس هر کس را... ... ... ...  دارد امید... ... فَمَنْ کَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ        .839133
(خوب و نیکو)شایسته  (کاری)عملی ... ... دهد انجام باید پسفَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا8391
پروردگارش کسی را (پرستش)عبادت را... ... ... ...  برای نگیرد شریك و(110)وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا 8391
بنده اش- پروردگارت (لطف و مهربانی)رحمت .زکریا) حضرت(... ...  به... ... ...  از یادی(2)ذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَکَرِیَّا         .839144

 میان… بَین 859211

 هُما آن دو859222

قرارداد... جَعَل 859233

 مَهد محل آرامش و آسایش859244

 سُبُل راه ها، جمع سبیل859255

 آب، باران... ماء 859266

برای او ، برایش: لَه و  ←ه و 8592

برای آنها، برایشان...، ... : ...  ←هُم 8592

، برایش(او)برای آن ...، ... : ...  ←ها 8592

برای شما، برایتان...، ... : ...  ←کُم 8592

میان آن دوبَینَهُما85921

آن کسی که قرارداداَلَّذی جَعَل85922َ

در آن راه هاییفیها سُبُال85923ً

برای او، برایشولَهُ 8592

برایشان، برای آنهالَهم8592

(آن)باریش، برای او لَها8592

برای شما، باریتانلَکُم8592

آسمانهای- آفریده زمین … طه،آیة   .را بلند ی...  و... ..  که است کسی سوی از شده نازل) قرآن(تَنْزِیلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى        .869211

آنچه در بین آنها- آنچه در زمین - آنچه در آسمانها - برای او… طه،آیة .است... ... ...  و... ...  و... ... ...  است... ... لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا        .869222
آن کسی که قرار داد برایتان زمینآسایش و آرامش محل را... ... ... ... ... الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا        .869233
برایتان در آن راه هایی را... ... ... ... ... کرد درست ووَسَلَكَ لَکُمْ فِیهَا سُبُلًا86924
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(بارانی)از آسمان آبی  (فرو فرستاد)نازل کرد … طه،آیة 1را    ... ... ... ...  و(53)وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً 86925

 صبور و شکیبا باش... اِصبِر 9010111

 تسبیح گوی... ٔ  سَبِّح9010122

پیش از... قَبل قبل از، 9010133

 روزی... رِزق 9010144

 بهتر...، ...  خَیر خوب، 9010155

 نَحنُ ما9010166

 عاقبت... عاقِبَة 9010177

 پرهیزکاری... تقوا، ٔ  تَقوی9010188

پس صبر  کن بر آنچه می گویندفَاصبِر عَلی ما یَقولون901011َ

به ستایش پروردگارتبِحَمدِ رَبِّك901012َ

پیش از طلوع خورشیدقَبلَ طُلوع الشَّمس901013

قبل از غروبشقَبلَ غُروبِها901014

روزی پروردگارت بهتر استرِزقُ رَبِّكَ خَیر901015ٌ

و عاقبت برای پرهیزکاران استوَالعاقِبةُ لِلتَّقوی901016

پس صبر کن بر آنچه می گویند(مردم) ........................... فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ        .9110111

911012

... وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا          .2

(130)
........................................،............با همراه...  و

ستایش کن پروردگارت را قبل از طلوع خورشید و قبل از - تسبیح 

غروب آن
روزی پروردگارت بهتر.است پایدارتر و....................  و﴾۱۳۱﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَى ....         .9110133
نماز- خانواده ات باش؛ شکیبا و صبور کار این در و...  به را... ...  ده فرمان ووَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا        .9110144
روزی ایخواهیم؛ نمی...  تو ازلَا نَسْئلُكَ رِزْقًا        .9110155
ماتو، به دهیم می روزی... ... نَحْنُ نَرْزُقُكَ        .9110166
برای پرهیزکاری است (خوب)و عاقبت ﴾۱۳۲﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى         .9110177

 لَقَد قطعا9310211ً

بخشیدیم به، دادیم به ءاتَینا9310222
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 کُنّا بودیم، هستیم9310233

دانا... عالِم 9310244

پدرءاباء: ، جمع...  اَب، اَبو، اَبا، اَبی 9310255

 کُنتُم بودید، هستید9310266

گمراهی... ضَالل 9310277

قطعا بخشیدیدم به ابراهیملَقَد ءاتَینآ اِبراهیم931021َ

 به او دانا بودیمکُنّا بِه ی عالِمین931022َ

هنگامی که گفت به پدرشاِذ قال لِاَبیه931023

گفت قطعا بودیدقال لَقَد کُنتُم931024

شما و پدرانتاناَنتُم وَ ءابآؤُکُم931025

در گمراهی آشکارفی ضاَللٍ مُبین931026ٍ

941021
( انبیاء10)لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ         .1

 پس شماست، هدایت و تذکر) وسیله(............................... 

..… آیة:انبیاء 1 ................آیا

تعقل و اندیشه نمی - که در آن  (قرآنی)قطعا نازل کردیم برایتان کتابی 

کنید
گفتند ای وای بر ما که ما ستمکار بودیم…آیۀ :انبیاء................................ ﴾۱۴﴿قَالُوا یَا وَیْلَنَا إِنَّا کُنَّا ظَالِمِینَ         .9410222
آیا ایمان نمی آورید- همه چیز - قرار ادیم از … آیة:انبیاء    ............  را؛ ای زنده... ...  آب............  و﴾۳۰﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ         .9410233
کسی است که آفرید شب و روز و خورشید و ماه ار (خدا)و او … آیة:انبیاء  ................................................ ﴾۳۳﴿... وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ   .9410244
پروردگارتان، پروردگار آسمانها و زمینی است که- گفت… آیة:انبیاء.   را آنها آورد پدید.......................  بلکه...: ﴾۵۶﴿. قَالَ بَلْ رَبُّکُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِی فَطَرَهُنَّ  941025

رفت...ذَهَبَ 981111

 ظَنَّ گمان کرد981112۲

ندا کرد، صدا زد... ٔ  نادی981113۳

 سُبحانَ پاک و بی عیب است981114۴

 کُنتُ بودم، هستم981115۵

نجات دادیم... نَجَّینا 981116۶

اندوه و ناراحتی... غَمّ غم، 981117٧

این چنین کَذلِك981118۸َ


