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جلسۀ اول: سورۀ نَـبَـأ
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

زندگی     ،       از چه     ،       قرار ندادیم

معناکلمهردیف

…َعـمَّ )َعن + ما( 1

هرگز چنین نیستکَـال 2ّ

سپس ،  بازهمثُـمَّ  3

…لَـم نَجـَعل4

معناکلمهردیف

محل آرامش و استراحتِمـهاد5

َازواج6
گونه ها و شکل ها )ی مختلف(، 

جمع َزوج

آسایش و آرامشُسـبات7

…َمـعاش8

فعل  از  قبل  » َسوَف «  یا  ـ «  » َس هرگاه  آموخته اید،  عربی  درس  در  که  همان طور 
مضارع بیاید، فعل به صورت آینده معنا می شود، مانند: 
یَعـلَـُم: می داند   ←   َسـَیعـلَـُم: خواهد دانست

: 2ــ   : 1ــ 

: 4ــ   : 3ــ 

: 6ــ   : 5ــ 

: 7ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: هر روز در خانه یکی از صفحه های 580 تا 585 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات اول تا یازدهم سورهٔ نبأ را کامل کنید.

..................   : :   ...   ... از یکدیگر می پرسند؟                  2ــ  1ــ  

:   که     …      …    …   اختالف دارند. 3ــ  

..................   : : ......................                   5 ــ  4ــ 

 ............................................ ..................  : 6 ــ  

: و     …       را وسیلٔه پابرجایی )زمین(.  7ــ  

  .............. : 8ــ   : ................                   9ــ  

  ............. : : ............                   11ــ    10ــ  

ج ـ از صفحٔه ٥٨١ قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ راز جاودانگی شعر و ادب فارسی از آن روست که ترجمان زیبا و لطیف بسیاری از معارف حکیمانٔه قرآن 
کریم است. سعدی شاعر بزرگ ایرانی چنین گفته است: 

پرهیزکار باش که دادار آسمان                فردوس جای مردم پرهیزکار کرد 

به نظر شما  کدام یک از آیات صفحٔه 584 قرآن کریم الهام بخش این شعر سعدی است؟

جایگاه پرهیزکاران 
متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم: سورۀ َاعلٰی و سورۀ غاِشـیه
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

خلق شد     ،     چگونه     ،     می بینند     ،     گسترده شد     ،     شتر 

معناکلمهردیف

…    ، دقت می کنندَیـنـظُـروَن1

…ِابِل2

… کَیـَف3

… ُخـلِـَقت4

معناکلمهردیف

برافراشته شدُرِفـَعت5

    برپا شدُنـِصـبَت6

  …    ، هموار شدُسـِطـَحت7

 
معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

                       : 2ــ              : 1ــ 

: 4ــ                                         : 3ــ

                                 : 6ــ              : 5ــ

                                    : 8  ــ          : 7ــ

 : 9ــ

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: هر روز در خانه یکی از صفحه های 586 تا 592 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ آیات ١٧ تا ٢٠ سورهٔ غاشیه را ترجمه کنید.

........................................ : 1ــ 

....................................................   : 2ــ  

...................................................   : 3ــ  

  ................................................... : 4ــ 

ج ـ از صفحٔه 587 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

د ـ در سورٔه ِانفطار )صفحه 587( خداوند سرانجام نیکوکاران و گناهکاران را به سادگی و زیبایی نشان داده 
است.آنها را بیابید و به عنوان پیام قرآنی انتخاب کنید و با حفظ این دو آیه همیشه به معنا و مفهوم آن توجه داشته 

باشید.

سرانجام نیکوکاران و گناهکاران 

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن



119

شناخت
من زنده ام!

یکی از اعضای هیئت صلیب سرخ گفت: از ایران برای اسیران جنگی هدیه ای آمده که به هر چهار 
نفر یکی از آنها می رسد. کتاب قرآن مجید ارزشمندترین هدیه ای بود که در آن غربت می توانست ما را 
زنده نگه دارد و به ما حیاتی نو ببخشد. هر چهار نفر دور قرآن حلقه زدیم و دست روی آن می کشیدیم. 
با دیدن قرآن بی اختیار و بی مالحظه بغض دوساله مان ترکید. قطره های اشک آرام و بی صدا روی جلد 

قرآن می چکید. مأمور صلیب سرخ بهت زده پرسید:
What is this book about?

گریه هامان اجازٔه سخن گفتن نمی داد. خواستم بگویم قرآن کتاب هدایت است، دیدم نه؛ بشارت هم 
هست. خواستم بگویم کتاب سعادت است دیدم نه؛ حکایت هم هست. خواستم بگویم کتاب آخرت است 
دیدم نه، کتاب دنیا هم هست. گفتم این کتاب، کتاب همه چیز هست. اگر سال ها اینجا با قرآن بمانیم، دیگر 
تنها نیستیم. به یاد حدیثی از امام سجاد علیه السالم افتادم که اگر قرآن با من باشد و هیچ کس دیگری 
همراهم نباشد، هرگز تنها نخواهم ماند. بهره ای که ما از قرآن می بریم، ما را تا همیشه زنده نگه می دارد. 
یکباره به یاد صبح روزهای جمعه افتادم که حاج آقا )پدرم( همٔه ما را ردیف می نشاند و رحل ها و قرآن را 
جلویمان می گذاشت و درحالی که دست هایش در جیبش بود، در گوشه ای از میهمان خانه با صالبت و 
ابهت می ایستاد و لحن و صوت یکایکمان را می سنجید. هرکه قشنگ تر و رساتر می خواند، از یک ریال 
تا پنج ریال کنار رحلش می گذاشت. چشم ما به جای اینکه به آیه های قرآن باشد، به دست های حاج آقا 
بود که کی از جیبش بیرون می آید و سهم ما چند سکٔه یک ریالی، دوریالی یا پنج ریالی می شود؛ چون تا 
پول را نمی داد، باید می خواندیم. می دانستیم همیشه پنج ریالی سهم رحمان و کریم است. حزین و دلنشین 

قرآن می خواندند. 
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یکباره به خود آمدم و خاطرات کودکی را رها کردم و تصمیم گرفتم با صدای بلند سورٔه حمد را تالوت 
کنم. ابتدا کمی بحث شد که این کار از نظر شرعی، اخالقی، امنیتی و … اشکال دارد یا نه؟ اما چون 
بر سرقرائت کالم خدا توافق بود، شروع کردم. احساس کردم عبدالباسط شده ام؛ تا آنجا که نفسم جا و 
حنجره ام قدرت داشت، سورٔه حمد را با صوت خواندم. در همین فاصله ابتدا نگهبان و سپس سرنگهبان 

دریچه را باز کرد و گفت: 
ــ ُاسکُتی! )ساکت شو!(

دستپاچه شده بودند. در را بازکردند و با کابل هایشان به در و دیوار زدند تا رعب و وحشت ایجاد کنند؛ 
ولی من از اینکه در باز شده بود و صدا واضح تر به بیرون می رفت، خوشحال بودم.

برایشان سوره های  بگذارند،  ریال کف دستم  بنِد من، یک  هم  آنکه خواهران  بدون  بعد  هفته های  از 
درخواستی را می خواندم.1

٭  ٭  ٭
1ــ  از کتاب »من زنده ام« به قلم معصومه آباد.

توبه 20
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٭  ٭  ٭

دفاع  زمان  در  که  است  آباد  معصومه  خانم  سرکار  قهرمان،  آزادٔه  خاطرات  از  خواندید،  آنچه 
مقدس به عنوان امدادگر در مناطق جنگی به رزمندگان اسالم خدمت می کرد. او در سال ٥٩ به اسارت 
دشمن درآمد و پس از چهار سال مقاومت و مجاهدت در زندان های هولناک بعثی، با افتخار و پیروزی 

به سرزمین عزیزمان ایران بازگشت.
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جلسۀ اول: سورۀ شمس
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

الهام کرد به     ،     روشنایی      ،       بدکاری    ،     بنا کرد

معناکلمهردیف

سوگند بهَو1

ُضـحی2ٰ
،     …     

روشنایی در آغاز روز

می پوشاندَیغـشی3ٰ

ساخت ،     …بَـنی4ٰ

معناکلمهردیف

درست و کامل کردَسـّوی5ٰ

…َالَهـَم6

…     ،  زشت کاریُفـجور7

پاک گردانید ، رشد و نمو دادَزکّی8ٰ

نومید و ناکام شدخاَب9

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                          3ــ  :                    2ــ  1ــ 

: :                          6ــ  :                                5 ــ  4ــ 

 : :   …      …     )آدمی(          8  ــ  7ــ 

: :                                  10ــ   9ــ 

: :                                12ــ  11ــ 

فعالیت اول

فعالیت  دوم

١ــ  به این » وَ « که به معنای » سوگند به « است، واو قسم می گویند. کلمٔه بعد از واو قسم، غالباً دارای کسره است.
٢ــ  در آیٔه ٥ تا ٧ سوره شمس کلمه » ما « به معنای » آنکه « یا » کسی که « است.

١

2

آموزش  مفاهیم
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ایپم قرآنی

الف ـ خواندن قرآن کریم: هر روز در خانه یکی از صفحه های 593 تا 597 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه آیات 1 تا 10 سورٔه شمس را کامل کنید.

 ................................................................. : 1ــ 

:   …         …        …        به دنبال آن  )خورشید( می آید.       2ــ 

: ……….........................  آشکار می کند     …      را.                                           3ــ 

..............  : ـ  :  ...................                    5ـ  4ــ 

:     …          …           …         آن را گستراند. 6ــ 

................................................................. : 7 ــ  

 .......................................................... : 8 ــ 

................................................................. : 9 ــ 

: ..........................  آن را تباه و آلوده کرد. 10ــ  

ج ـ نام سوره های جزء سی ام قرآن را که با واو قسم شروع می شود، مشخص کنید و اولین کلمٔه پس از واو 
قسم را بنویسید و سعی کنید آن را معنا کنید.

مانند: سورٔه ناِزعات: َوالّنـاِزعاِت )سوگند به فرشتگانی که به شدت و سرعت به حرکت درمی آیند(.

د ـ به نظر شما نتیجٔه سوگندهای آغاز سورٔه شمس در کدام آیات بیان شده است؟ سعی کنید آیات اول تا دهم 
سورهٔ شمس را حفظ کنید. 

انسان های پیروز و انسان های شکست خورده

متن:

ترجمه:

انس  با قرآن رد خا  هن
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جلسۀ دوم: سوره های توحید )ِاخالص(، َفـلَق و ناس
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جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل و سعی کنید معنای کلمات را 
به خاطر بسپارید.

پناه می برم    ،      همتا     ،      حسود     ،     وسوسه می کند    ،     سپیده دم

معناکلمهردیف

بی نیازَصـَمد1

کسی از او متولد نشده استلَم َیـلِد2

از کسی متولد نشده استلَم یولَد3

نیستلَم َیـکُن4

همانند ،     …کُـُفـًوا5

معناکلمهردیف

…َاعوُذ6

…َفـلَق7

…حاِسد8

…ُیـَوسـِوُس9

              جّنیانِجـنَّـة10

 معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: :                      3ــ   1:                 2ــ  1ــ 

: :                                                       5ــ  4ــ 

: :                                                                    7ــ  6ــ 

: :                                                 9ــ  8ــ 

 : :                                                             11ــ  10ــ 

: :                                              13ــ  12ــ 

١ــ  َصَمد یعنی کسی که هیچ نیازی ندارد و همه به آن نیازمند هستند.

فعالیت اول

فعالیت  دوم

آموزش  مفاهیم
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الف ـ خواندن قرآن کریم: هر روز در خانه یکی از صفحه های 598 تا 604 قرآن کریم را بخوانید.

ب ـ ترجمٔه سوره های ِاخالص، فَـلَق و ناس را کامل کنید.

سورٔه ِاخالص:                       

........................................٭...................................٭

....................  ٭  ........................................  ٭

سورٔه فَـلَق:                       

.....................  ٭  ....................... ٭

و   …   …  تاریکی، آن هنگام که همه جا را فرا گیرد  ٭  و   …    …    دمندگان افسون در گره ها  ٭

..............................٭

انس  با قرآن رد خا  هن
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سورهٔ ناس:                       

...........................٭..................  ٭  ..............  ٭

   …            …          وسوسه گر  پنهان   ٭  ........................................  ٭

...........................  ٭

ج ـ معنای کدام یک از کلمات سوره های قدر، زلزال، قارعه، عصر، کوثر، کافرون و نصر را نمی دانید؟

 سعی کنید معنای آنها را جست و جو کنید و این کلمات را همراه با معنای آنها بنویسید.

د ـ چه خوب است سوره های نام برده در تمرین فوق و سوره های این درس را اگر از حفظ نیستیم، با توجه به 
معنای آنها حفظ کنیم و آنها را در نمازهای روزانه خود بخوانیم.
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عظمت آفرینش1شناخت

غاِفر ٥٧

جهان هستی از میلیاردها کهکشان تشکیل شده و هر کهکشان از یک میلیون تا صدها میلیارد ستاره 
را در خود جای داده است. کهکشان راه شیری یکی از این کهکشان هاست که بیش از ١٠٠ میلیارد 
ستاره دارد. خورشید یکی از این ستارگان است که با سیاره های پیرامون خودش )منظومه شمسی( در 

این کهکشان جای دارد.
٭  ٭  ٭

برای آنکه با گوشٔه کوچکی از عظمت آفرینش آشنا شوید، به نمونٔه زیر توجه کنید. آپولو ١١ طی چهار 
روز فاصلٔه زمین تا ماه را طی کرد. همین سفینٔه فضایی اگر می خواست تا خورشید سفر کند، تقریباً پنج 
سال طول می کشید. خوب است بدانید اگر بخواهیم با سفینه ای مانند آپولو ١١ به نزدیک ترین ستاره که 

همسایٔه خورشید است، سفر کنیم، یک میلیون سال طول می کشد.
این مسافت فقط فاصلٔه دو ستاره را با یکدیگر تا حدودی نشان می دهد. حال تصور کنید فقط در 

کهکشان راه شیری، حدود صد میلیارد ستاره و در جهان هستی میلیاردها کهکشان وجود دارد.

٭  ٭  ٭
کهکشان ها، ستارگان و کرات آسمانی با این عظمت حیرت انگیز و درک ناشدنی پیوسته در حرکت اند. 
این حرکات انواع مختلفی دارد و همگی با قوانین دقیق ریاضی و فیزیک مطابق اند. این نظم و هماهنگی 

از زیبایی و دقت خاصی برخوردار است که دانشمندان به آن »موسیقی سپهر« می گویند.
همان طورکه می دانید ماه به دور زمین می چرخد و زمین به دور خورشید و خورشید همراه با سیاره های 
منظومٔه شمسی بر ِگرد هستٔه مرکزی کهکشان راه شیری با سرعت بسیاری در حرکت اند که سه نمونه از 

١ــ  برگرفته از کتاب »قرآن و علوم طبیعی«، مجموعه مقاالت همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، مقاله فیزیک 
جهان هستی در قرآن 
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آنها به شرح زیر است.
سرعت حرکت زمین به دور خودش )پیدایش شب و روز(: 30 کیلومتر در دقیقه

سرعت حرکت زمین به دور خورشید )پیدایش سال(: ٣٠ کیلومتر در ثانیه
سرعت منظومٔه شمسی به دور مرکز کهکشان راه شیری: ٢٠٠ کیلومتر در ثانیه

٭  ٭  ٭
قرآن کریم گاه به اشاره و گاه به روشنی دربارٔه عظمت و حرکت آسمان ها، خورشید، زمین و ماه سخن 

گفته است. مانند:

کوه ها را می بینی و گمان می کنی که بی حرکت اند؛ درحالی که آنها مانند ابرها در حرکت اند.
نمل ٨٨

او کسی است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید. 

هرکدام در مداری معّین شناورند.
انبیاء 33
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خورشید و ماه را رام گردانید. 

رعد 2هرکدام برای مّدتی معّین به سیر خود ادامه می دهند.

قرآن از کسانی که به این گونه امور، بی توّجهی می کنند؛ گله و شکایت می کند و آنها را مورد نکوهش 
قرار می دهد؛ چنان که در آیٔه ١٠٥ سورٔه یوسف می فرماید:

و چه بسیار است آیات و نشانه های قدرت الهی در آسمان ها و زمین 

که بر آن  می گذرند و )بدون تأمل و تفکر( از آنها روی می گردانند.

نیایش
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دعای ختم قرآن نیایش
َربَّـنا تَـَقـبَّـل ِمـّنـا
پروردگارا از ما بپذیر

ـمیـُع الـَعـلیـُم ِانَّـَك َانـَت الـسَّ
که تو شنوا و دانایی

َو ُتـب َعـلَیـنا
و توبه ما را قبول کن

حیـُم ِانَّـَك َانـَت الـتَّـّواُب الـرَّ
که تو توبه پذیر  و مهربانی

َواهـِدنا ِالَـی الـَحـِقّ
و ما را به سوی حقیقت رهنمون باش

َو ِالٰی َطـریـٍق ُمسـتَـقـیـٍم
و نیز به سوی راه و رسم راست و درست

بِـبَـَرکَـةِ َخـتـمِ  الـُقرآنِ الـَعـظیـِم
به برکت تالوت و ختم این قرآن بزرگ و باعظمت.

ةِ َعـّمـا َیـِصـفوَن ُسبـحاَن َربِّـَك َرِبّ الـِعـزَّ
پروردگار تو که صاحب عزت و بزرگی است، از آنچه او را توصیف می کنند، به دور است؛ 

َو َسـالٌم َعـلَی الـُمرَسـلیـَن
و سالم و درود بر پیامبران

َو الـَحمـُد لِـّلٰـِه َرِبّ الـعالَـمیـَن
و سپاس و ستایش برای خداست، پروردگار جهانیان!
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ءا   
پدران، جمع َاب 7/2  ٭  ءاباء 

ببخش، بده  7/8 ءاتِ 
بپردازید   7/12 ءاتوا 

بخشیدیم به، دادیم به  7/10 ءاتَیـنا 
آخرت، قیامت  7/7 ءاِخـَرة 

آل، خاندان  9/5 ءال 
ایمان آوردیم  8/6 ءاَمـّنـا 
ایمان آوردند  7/11 ءاَمـنوا 

آیات، نشانه ها  7/1 ءایات 
 

الف  
آیا اَ  8/3 

امامان، پیشوایان، جمع امام  8/5 َائِـَمـة 
َاب، َابو،

پدر، جمع: آباء  7/10 َابا، َابی 
بجویید، طلب کنید  9/8 ِابـتَـغوا 

شتر  9/11 ِابِـل 
تبعیت کنید، پیروی کنید ِاتَّـِبـعوا 8/10 

تبعیت کردند، پیروی کردند  9/3 ِاتَّـبَـعوا 
گرفت ِاتَّـَخـَذ، ِاتَّـَخـَذت  8/6 

بگیر، قرار بده  9/10 ِاتَّـِخـذ 
گرفتند ِاتَّـَخـذوا 7/6 
بگیرید ِاتَّـِخـذوا 7/9 

تقوا پیشه کن  8/8 ِاتَّـقِ 
تقوا پیشه كنید،      8/3 ِاتَّـقوا 

تقوا داشته باشید    
اجتناب کردند، دوری کردند از ِاجتَـنَـبوا 8/11 

پاداش  7/3 َاجر 
قرار ده  7/5 ِاجـَعل 

سرآمد، مدت  9/3 َاَجل 
کسی، یکتا، یگانه  7/8 َاَحد 

بهتر، بهترین  7/8 َاحـَسن 
نیکی کن  8/5 َاحـِسن 

حکم کن، قضاوت کن  8/11 ُاحـکُم 
َاخ، َاخو،

برادر َاخا، َاخی 7/2 
مجازات کردیم، گرفتیم  9/5 َاَخذنا 

برادران  9/4 ِاخـَوة 
وقتی كه، هنگامی که  7/8 ِاذ 

وقتی که  9/8 ِاذا 
یاد كن  9/10 ُاذُكر 

یاد كنید  8/9 ُاذُكـروا 
اجازه  7/4 ِاذن 

برو  7/9 ِاذَهب 
رحم و مهربانی کن  7/12 ِارَحم 

فرستاد  8/2 َارَسـلَ 
فرستادیم  8/8 َارَسلـنا 

زمین  7/1 َارض 

فهرست كلمات
سال هفتم ات نهم

٭ این کلمه اولین بار در کتاب سال هفتم، درس دوم آمده است.
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رکوع کنید ِارکَـعوا 7/12 
گونه ها و شکل ها  9/11 َازواج 

)ی مختلف(، جمع َزوج    
)تا( پاسخ دهم َاسـتَـِجب 8/12 

سجده کنید ُاسـُجـدوا 7/12 
َسَحرها، جمع َسَحر  9/4 َاسـحار 

اسم، نام  7/1 ِاسم 
شكر می کنم  8/4 َاشـُكـرُ 

صبور و شکیبا باش،    7/10 ِاصـِبر 
صبر کن   

اهل، یاران  9/9 َاصحاب 
اصالح كنید َاصـلِـحوا 9/4 

محو و نابود کرد،     9/9 َاَضـلَّ 
گمراه کرد   

اطاعت كنید،   َاطیـعوا 8/3 
پیروى كنید     

عبادت می کنم  8/10  َاعـُبـدُ 
عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 

عبادت کنید ُاعـُبـدوا 7/2 
اعمال، کارها  9/3 َاعـمال 
عمل می کنم  8/2 َاعـَمـلُ 

درختان انگور،      7/6 َاعـناب 
جمع ِعَنب   
پناه می برم  9/12 َاعوذُ 

بیامرز  7/12 ِاغـِفر 
انجام دهید ِافـَعـلوا 7/12 

رستگار شد  8/1 َافـلَـحَ 
به پا دارید  7/12 َاقیـموا 

بیشتر  7/1 َاكـثَر  
مگر  7/1 ِاّل   

به، به سوى  7/2 ِالٰى 
که، چیزی که، کسی که  8/4 َالَّـتی 

كسى كه  7/2 َالَّـذى 
كسانى كه  7/7 َالَّـذیـنَ 

رنگ ها، جمع لَون  7/6 َالـوان 
الله، خدای یگانه  7/1 َالـّلّٰـه 

معبود، خدا  7/2 ه  ـٰ ِال
پیامبر اکرم )ص(  8/8 َالـنَّـِبیّ 

الهام کرد به  9/12 َالـَهـمَ 
دردناک  7/5 َالیم 

یا، آیا  7/2 َام 
کار، فرمان  7/3 َامر 

کار، جمع: ُامور  7/9 َامر  
ثروت، جمع مال  9/4 َامـوال 

راستگو و درستکار،   8/3 َامیـن 
                              مورداعتماد

که، اینکه  8/4 َان 
اگر، نه، نیست  8/3 ِان 

قطعاً  7/1 ِانَّ 
که، اینکه، قطعاً  7/7 َانَّ 

من  7/9 َانَـا 
بازگشتند  8/11 َانابوا 
رویاندیم  8/3 َانـبَـتـنا 

تو  7/2 َانـَت 
پراکنده شوید ِانـتَـِشـروا 9/8 

شما  7/4 َانـُتم 
هشدار ده  9/10 َانـِذر 

نازل کرد، فروفرستاد  7/8 َانـَزَل 
نازل شد  9/3 ُانـِزَل 

فرو فرستادیم، نازل کردیم  7/3 َانـَزلـنا 
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بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 
فقط   7/2 ِانَّـما 

رودها  9/4 َانـهار 
یا  9/9 َاو 

وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 
وحی کردیم  9/1 َاوَحیـنا 

آنها ئِـَك 7/11  ـٰ ُاول
خردمندان ُاولُواالَلـباِب 8/11 

سرپرستان، دوستان،    8/6 َاولِـیاء 
ـّی جمع َوِلِ   

پیشین، پیشینیان  9/2 لیـنَ  َاوَّ
خانواده  7/9 َاهـل 

کدام، کدام یک  9/9 َایُّ 
 

ب  
به، با  7/1 ـ  بِ

سختی  9/7 بَـأس 
برکت دادیم  8/10 باَرکـنا 

باطل، پوچ و بیهوده  7/7 باِطل 
دریا  8/4 بَـحر  

خشکی، صحرا  8/4 بَـرّ 
بشر، انسان  7/1 بَـَشر 

بشارت دهنده، بشارت ُبـشر، ُبـشـرٰی 8/2 
بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ

بصیرت ها، بینش ها  9/2 بَـصائِر 
بینا  7/9 بَـصیر  

سرزمین، شهر  9/1 بَـلـَدة 
ساخت، بنا کرد  9/12 بَـنیٰ 

بنا، سرپناه  8/12 بِـناء 
سخن، سخن گفتن  9/6 بَـیان 

خرید و فروش  9/8 بَیـع 
میان، بین  9/2 بَیـن 

دالیل روشن، جمع بَـِیّـَنـة  9/7 بَـِیّـنات 
خانه ها، جمع بَیت  7/6 ُبـیوت 

 
ت ـ ث  

هالکت، نابودی  9/10 تَـبار 
برقرار و پرخیر است  8/12 تَـباَركَ 

تقوا پیشه می کنید،تقوا دارید  8/3 تَـتَّـقونَ 
جهاد و تالش می کنید ُتـجاِهـدوَن 9/8 

روان است  9/4 تَـجری 
زیر  9/4 تَـحت 

بازگردانده می شوید ُترَجـعونَ 8/10 
مورد رحمت قرار می گیرید ُترَحـمونَ 9/4 
می رویانید، زراعت می کنید تَـزَرعونَ 9/6 

مساوی است تَـسـتَـوی 9/2 
می آشامید، می نوشید تَـشـَربونَ 9/6 

شکر مى كنید، تَـشـکُـروَن9/6 
سپاسگزاری می کنید   

برتر است تَـعالٰی  7/4 
اندیشه می کنید تَعـِقـلونَ  7/2 

عمل می کنید، انجام می دهید تَعـَمـلونَ 7/3 
رستگار می شوید،     ُتـفـلِـحوَن 9/8 

موفق می شوید   
تقوا، پرهیزکاری  7/10 تَـقـویٰ 

این، آن  8/7 تِلـَك 
نجات می دهد  9/8 ُتـنـجی 

نازل کردن، فروفرستادن  8/12 تَـنـزیل 
توبه، بازگشت تَوب، تَوبَـة 8/12 

توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 
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ایمان می آورید  9/8 ُتؤِمـنونَ 
هدایت شوید، هدایت می شوید تَهـتَـدونَ 9/1 

سنگین، گران  بار، با ارزش  9/10 ثَـقیل 
سپس، باز هم  9/11 ثُـمَّ 

میوه ها، جمع ثَـَمـَرة  7/6 ثَـَمـرات 
 

ج  

آمد، آمد براى  7/2 جاءَ  
تالش و جهاد کرد  8/6 جاَهـدَ 

نادان، بی خرد  7/4 جاِهل 
کوه ها، جمع َجـبَل  7/6 ِجـبال 

پاداش  9/9 َجـزاء 
قرار داد  8/2 َجـَعـلَ 

قرار دادیم  7/8 َجـَعلـنا 
لشکریان، جمع ُجند  9/4 ُجـنود 

جنّیان  9/12 ِجـنَّـة 
 

ح  
حسود  9/12 حاِسد 

آهن  9/7 َحـدید 
گمان کرد َحـِسـَب  8/6 

کافی است َحسـُب  9/9 
نیکو، خوب  7/11 َحـَسن 
حق، درست  ٧/1 َحـّق 

حکمت آموز، حکیم  ٨/7 َحـكیم 
سپاس و ستایش  ٧/5 َحمد  

حیات، زندگی  ٨/7 َحـیاة 
جا، هر کجا  9/9 َحیـُث 

 

خ  
9/12  نومید و ناکام شد خابَ 
٨/1  فروتن، متواضع خاِشع 

جاودان  9/9 خالِـدیـنَ 
خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 

آگاه، باخبر  ٨/8 َخـبیر 
٧/1  خلق كرد، آفرید َخـلَـقَ 

خلق شد  9/11 ُخـلِـَقت 
خلق کردیم، آفریدیم َخـلَـقـنا  12/٧ 

خلیفه، جانشین َخـلیـَفـة 11/٨ 
ترس  9/9 َخوف 

خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخیر  
 

د ــ ذ  
دعوت کننده  ٨/8 داعی 

داخل شد به، وارد شد به  9/10 َدَخـلَ 
دعا، درخواست  ٧/5 ُدعاء 

فرزند، نسل  ٧/5 یَّـة  ُذِرّ
پند، یاد  9/5 ِذکر 
این،  آن  ٧/3 ٰذلِـَك 
این، آن  9/8 ٰذلِـکُم 

گناهان، جمع َذنب  9/8 ُذنوب 
صاحب، دارای ذو، ذا، ذی 8/12 

رفت  7/11 َذَهـَب 
 

ر  

دیدید، دقت کردید  9/6 َرَایـُتم 
روزى دهنده  7/11 راِزق 

پروردگار  7/2 َرّب 
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آرام و با دقت بخوان  9/10 َرتِّـل 
َمرد  8/10 َرُجل 

بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمن 
رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمة 

مهربان َرحیم  1/٧ 
روزى  ٧/10 ِرزق 

پیامبران، جمع رسول  9/7 ُرُسل 
پیامبر، فرستاده  ٨/3 َرسول 

برافراشت  9/6 َرَفـعَ 
برافراشته شد  9/11 ُرِفـَعت 

بادها، جمع ریح    ٨/2 ِریاح 

ز  
کشاورز، رویاننده  9/6 زاِرع 

زراعت، کشاورزی  ٧/6 َزرع 
زکات  ٨/1 زَ کاة 

پاک گردانید، رشد و نمو داد  9/12 َزکّیٰ 
نوع، گونه  ٨/3 َزوج 

زیتون  ٧/6 َزیـتون 
زینت، زیبایی  ٧/8 زیـنَـة 

 
س  

چه بد است  9/2 ساءَ 
نیازمند، درخواست کننده  9/4 سائِل 

پرسیدی از   ٩/١ َسـاَلـَت 
آسایش، استراحت  ٧/2 ُسـبات 

کار و تالش  9/10 َسـبح 
تسبیح گوی  7/10 َسـِبّـح 

پاک و بی عیب است  ٧/11 ُسبـحانَ 
راه، جمع: ُسـبُـل  ٨/11 َسـبیل  

سجده کردند َسـَجـدوا 8/٧ 
چراغ   ٧/8 ِسـراج  

گسترده شد، هموار شد ُسـِطـَحت 9/11 
دوزخ، آتش فروزان  9/9 َسـعیر 

آرامش َسـکیـنَـة 9/4 
سالم، درود  ٨/10 َسـالم 

آسمان  ٧/5 َسـماء 
آسمان ها َسـماوات 1/٧ 

شنوا َسـمیع  5/٧ 
یکسان، مساوی  9/2 َسـواء 

درست و کامل کرد  9/12 َسـّویٰ 
کارهای بد، بدی ها،   َسـِیّـئات  9/2 

جمع َسـِیّـئـة    
 

ش  
شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

َشـَجر،
درخت  ٧/6 َشـَجـَرة 
سخت َشـدید  4/٧ 

تشریع کرد، مقرر کرد َشَرعَ  9/1 
شریک، همتا  7/7 َشـریك 

درمان  ٧/6 ِشـفاء 
شک، تردید  ٨/9 َشـّك 

خورشید  ٧/1 َشمس 
چیز   ٧/2 َشىء 

ص ــ ض  
خوب، شایسته، کارخوب  ٧/9 صالِـح 

كارهاى خوب صالِـحات 7/٧ 
سینه، جمع: ُصدور  ٧/9 َصدر 
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مانع شدند  9/3 َصـّدوا 
راه  ٧/4 ِصـراط 

کوچک َصغیـَرة،َصغیر 8/٧ 
نماز  ٧/5 َصـالة  

بی نیاز َصـَمد  9/12 
صورت ها، چهره ها   ٨/12 ُصـَور 

جمع صوَرة   
شکل داد  ٨/12 رَ  َصـوَّ

روشنایی،    ُضـحٰی  9/12 
روشنایی در آغاز روز   

گمراهی  ٧/10 َضـالل 

ط  
نعمت فراوان  ٨/12 طَول 

طوالنی، بسیار  9/10 طَـویل 
پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک طَـِیّـبات 12/٨ 
پرنده، پرندگان  ٨/1 طَیر 

ظ  
ظالمان، ستمگران ظالِـمیـنَ  7/٧ 

ظاهری  ٨/7 ظاِهـًرا 
تاریكى ها ُظـلُـمات  1/٧ 
گمان  کرد  ٧/11 ظَـنَّ 

ع  
عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  

دانا  ٧/10 عالِم 
جهانیان، مردم  ٨/2 عالَـمیـنَ 

بندگان، جمع َعـبد  ٧/5 ِعـباد 

عبادت، پرستش  ٧/9 ِعـباَدة 
جاودان  9/8 َعـدن 

دشمن  ٧/7 َعـُدوّ 
عذاب، كیفر  ٧/5 َعـذاب 

عزتمند، شکست ناپذیر  ٧/4 َعـزیز 
شاید، چه بسا  9/4 َعـسیٰ 

بزرگ  9/4 َعـظیم 
کیفر، مجازات  ٨/12 ِعـقاب 

دانست  ٨/1 َعـلِـمَ 
یاد داد، آموخت  9/6 َعـلَّـمَ 

بر  ٧/2 َعـلیٰ 
دانا  ٨/1 َعـلیـم 

عمل، کار  7/9 َعـَمل 
عمل کردند، انجام دادند  ٧/8 َعـِمـلوا 

از چه  9/11 َعـمَّ 
از  ٧/3 َعن 

نزد  9/2 ِعنـد 
چشمه ها، جمِع َعین  ٧/5 ُعـیون  

غ  
آمرزنده  ٨/12 غاِفـر 

افراد غافل، افراد بى توجه  ٨/7 غاِفـلونَ 
فردا  9/7 َغـد 

بسیار آمرزنده  ٧/3 َغـفور 
غم، اندوه و ناراحتی  1/11 َغـمّ 

بى نیاز   ٨/6 َغـنِـّى  

ف  
پس، و، آنگاه   ٧/2 ـ  َف

رستگار، موفّق  9/7 فائِـز 
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نافرمان، گناه کار، منحرف  9/7 فاِسق 
پدید آورنده، خالق  ٨/9 فاِطر 

انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 
بدکاری، زشت کاری  9/12 ُفـجور 

وسیلٔه تشخیص حق از باطل،  ٨/2 ُفرقان 
یکی از نام های قرآن   

فساد، خرابی  ٨/5 َفـساد 
لطف و رحمت  ٧/3 َفضل 

پدید آورد  ٨/10 َفـَطـرَ 
سپیده دم  9/12 َفـَلق 

موفقیت، رستگاری  9/4 َفـوز 
در  ٧/1 فى 

ق   
پذیرنده، قبول کننده  ٨/12 قابِل 

گفت   ٧/2 قاَل 
گفتند  ٧/4 قالوا 

قبل از، پیش از  ٧/10 َقبل  
قطعاً   ٧/10 َقد  

اندازه  9/1 َقـَدر 
اندازه  9/9 َقدر 

اندازه گیری کرد  ٨/2 رَ  َقـدَّ
توانا   ٧/2 َقـدیر  

جایگاه امن  ٨/12 َقـرار 
تمام شد ُقـِضـَیت 9/8 

بگو  ٧/2 ُقل 
گفتیم  ٧/8 ُقلـنا 

قلب ها، دل ها  ٧/4 ُقـلوب 
اندک، کم  9/10 َقـلیل 

ماه   ٧/1 َقـَمر 

سخن، گفتار  ٨/11 َقول 
قوم، گروه   ٧/1 َقوم  

قوی، قدرتمند  9/7 َقـِویّ 

ك  
ـَت تو،   ٧/3 كَ 

مانند   ٨/6 َكـ  
كافر، بى ایمان  ٧/4 كاِفر 

بود، است  ٧/7 كانَ 
بودند  9/4 کانوا  

می دانستند کانوا َیعـلَـمونَ 6/٨ 
انجام می دادند، عمل می کردند کانوا َیعـَمـلوَن 9/3 

بزرگ  َكـبیر، کَـبیـَرة  7/٧ 
کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب 

بسیار   ٧/9 َكـثیر 
تکذیب کرد، انکار کرد بَت 3/٨  َب، کَـذَّ کَـذَّ

تكذیب كردند، انکار کردند ـ 11/٧  بوا بِ َكـذَّ
این چنین کـٰذلِـَك 11/٧ 

ارزشمند، گران قدر  ٧/12 َكـریم 
کافر شدند  ٧/11 کَـَفـروا 

همانند، همتا  9/12 کُـُفـًوا 
هر، همه  ٧/2 ُكـّل 

هرگز چنین نیست  9/11 کَـاّل 
شما، ـتان  ٧/1 ُكم 

چقدر، چه بسیار  ٨/3 کَم 
همان طور که  ٨/5 کَـما 

بودیم، هستیم  ٧/10 کُـّنا 
گوش شنوا داشتیم، می شنیدیم کُـّنا نَسـَمـُع9/9 

بودی، هستی  7/9 کُنـَت 
بودم، هستم   7/11 کُنـُت 
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بودید، هستید  ٧/10 ُكنـُتم 
می دانستید ُكنـُتم تَعـلَـموَن 9/8 

غار  ٧/8 کَهف 
چگونه  9/11 َكیـَف 

ل  
براى  ٧/1 ـ  لِ
قطعاً   ٧/2 ـ  لَ

تبعیت نکن، پیروی نکن ل تَـتَّـِبـع 11/٨ 
متفرق نشوید، پراکنده نشوید  9/1 قوا  ل تَـتَـَفـرَّ

نیفزای، زیاد نکن  9/10 ل تَـِزد 
اطاعت نکن، پیروی نکن  ٨/8 ل ُتـِطع 

طغیان نکنید، از حد نگذرید ل تَطـَغوا 9/6 
نباشید ل تَـکونوا9/7 

تخلّف نمی کند، خالف نمی کند ل ُیخـلِـُف 7/٨ 
نباید مسخره کند ل َیسـَخر 9/4 

لباس، پوشش  ٨/2 لِـباس 
نزد  ٧/8 لَـُدن 

ة زبان، جمع: َالـِسـنـَ  ٧/9 لِـسان 
تا، شاید  9/1 لَـَعـلَّ 

بیهوده، کار بیهوده  ٨/1 لَغو 
قطعاً  ٧/10 لَـَقد 

لیکن، ولی  ٧/1 لٰـکِـنَّ 
قرار ندادیم لَم نَجـَعل 9/11 

نیست، نبود  9/12 لَم َیـکُن 
کسی از او متولد نشده است  9/12 لَم َیـلِد 

از کسی متولد نشده است  9/12 لَم یولَد 
اگر، ای کاش  ٨/6 لَو 

شب   ٧/1 لَیل 

م  
آنچه   ٧/1 ما 

نه، نیست    ٨/3 ما 
آب   ٨/2 ماء 

نبود، نیست  ٨/3 ما کانَ 
ُمـباَرك،

مبارک، با برکت ُمـباَرکَة  9/2 
بشارت دهنده، مژده دهنده  ٨/8 ر  ُمـبَـِشّ

روشن  ٧/10 ُمـبین 
افراد با تقوا ُمـتَّـقیـنَ 5/٧ 

َمثَل، داستان  ٨/6 َمـثَـل 
گناهکار  ٧/8 ُمجـِرم 

محروم، نیازمند  9/4 َمحـروم 
نیکوکار  ٧/4 ُمحـِسن 

زندگی  9/2 َمحـیا 
گوناگون ُمخـتَـلِف  6/٧ 

راه نجات، محل خروج  9/9 َمخـَرج 
شهر َمـدیـنَـة 10/٨ 

پندگیرنده  9/5 ِکر  ُمـدَّ
ارسال کننده، فرستنده  9/2 ُمرِسل 

پیامبران ُمرَسـلیـنَ 3/٨ 
خانه ها، جمع َمسَکن  9/8 َمـساکِن 

مشخص، معّین  9/3 ی  ُمـَسـمًّ
بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصیر 

با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 
زندگی  9/11 َمـعاش 

روی گردان  ٨/1 ُمعـِرض 
مفسدان، خرابکاران ُمفـِسـدیـَن  5/٨  

رستگاران ُمفـلِـحونَ 7/٨ 
برپاکننده ُمـقیم  5/٧ 
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فرمانروا  ٧/12 َمـلِك 
فرمانروایی  ٧/11 ُملك 
دین، آیین  ٧/3 ِمـلَّة 

مرگ  9/2 َمـمات 
از  ٧/1 ِمن 

هرکس، کسی که، چه کسی  ٨/1 َمن 
فایده ها  9/7 َمـناِفـع 

به جای، غیر از  ٨/6 ِمن دونِ 
هشداردهنده، بیم دهنده  9/2 ُمنـِذر 

روشنی بخش  ٨/8 ُمـنیر 
مرگ  9/9 َموت 

سرپرست  ٧/12 َمولٰی 
مؤمن، باایمان  ٧/5 ُمؤِمن 

محل آرامش و استراحت  9/11 ِمـهاد 
هدایت شدگان، راه یافتگان ُمهـتَـدونَ 10/٨ 

محل آرامش  9/1 َمهد 
خوارکننده  ٧/11 َمـهین 

مرده  9/1 َمـِیّت 
ترازو  9/6 میزان 

ن  
ما، مان  ٧/3 نا  

آتش  9/7 نار  
ندا کرد، صدا زد نادیٰ  11/٧ 

مردم  ٧/1 ناس 
خبر، جمع: َانباء  ٨/5 نَـبَـأ 

پیامبر  ٨/8 نَـِبـیّ 
تالوت می کنیم، می خوانیم  ٨/5 نَـتـلو 

جزا می دهیم، پاداش می دهیم  ٨/10 نَجـزی 
قرار می دهیم  ٨/5 نَجـَعـلُ 

علَف، گیاه بدون ساقه  9/6 نَجم 
ستارگان، جمع نَجم  ٧/6 ُنـجوم 

نجات دادیم  7/11 یـنا  نَـجَّ
زنبورعسل  ٧/6 نَحل 

ما  ٧/10 نَحـنُ 
درختان خرما، جمع نَخل  ٧/6 نَـخیل 

هشدارها، هشداردهندگان  3/5 ُنـُذر  
هشداردهنده   ٨/2 نَـذیر 

می خواهیم  ٨/5 ُنـریـدُ 
نازل کرد، فرود فرستاد  ٨/2 َل  نَـزَّ

نازل شد  9/3 َل  ُنـِزّ
زنان  9/4 نِـساءُ 

فراموش کردند  9/7 نَـسوا 
می خواهیم  9/6 نَـشاءُ 

برپا شد ُنـِصـبَت 9/11 
نصف، نیم  9/10 نِصف 

یاور  ٧/12 نَـصیر  
اندیشه و درک می کنیم  9/9 نَعـِقـلُ 

چه خوب … است   ٧/12 نِعـمَ 
نعمت، هرچیز خوبی که   ٨/4 نِعـَمة  

خدا به انسان بخشیده است   
پرنعمت  ٧/11 نَـعیم 

خود، جان، جمع: َانُفس  ٨/6 نَـفس 
شخص، انسان  9/7 نَـفس 

ندا داده شد  9/8 نوِدَی  
نور، روشنایی  7/1 نور 

خواب  ٨/2 نَـوم 
روز  ٧/1 نَـهار 



143

و  
سوگند به   9/12 وَ 
یگانه، یک  ٧/3 واِحد 

وارثان  ٨/5 واِرثیـنَ 
پدر و مادرم  ٧/5 والِـَدىَّ 

یافتند  ٧/8 َوَجـدوا 
سفارش کرد، وصّیت کرد   9/1 َوّصیٰ 

سفارش کردیم، وصّیت کردیم    9/1 یـنا  َوصَّ
قرارداد، نهاد   9/6 َوَضـعَ 

وعده  ٧/1 َوعد 
مدافع و پشتیبان  ٨/8 َوکیل 

فرزند  ٨/2 َولَد 
وای بر  ٧/4 َویل 

هـ  
ـَش، آن او،   ٧/2 ـه 
ـَش، او آن،   ٧/2 ها 

هدایت  ٧/1 ُهـًدی، ُهـدیٰ 
هدایت کرد  ٨/11 َهـدیٰ 

این  ٧/4 ٰهـذا 
آیا  ٧/4 َهل 

آنها، شان   ٧/1 ُهم 
آن دو  ٨/10 ُهـما 

آنها، ایشان  9/1 ُهـنَّ 
او  ٧/1 ُهـَو  

هوا و هوس   ٨/11 َهـوٰى  

ى  
ـَم من،   ٧/2 ى 

ای  ٧/2 یا 
اى  ٧/1 یا َایُّـها 

می آید  9/10 َیأتی 
می آزماید  9/9 َیبـلو 

فكر مى كنند ـروَن 6/٧  َیـتَـَفـكَّ
تقوا داشته باشد، تقوا دارد َیـتَّـِق )َیـتَّـقی( 9/9 

توکل می کند  9/9 َیـتَـَوکَّلُ 
جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُیـجاِهـدُ 

قرار می دهد  9/9 َیجـَعـلُ 
دوست دارد  ٨/5 ُیِحـبُّ 
گمان می کند َیحـتَـِسـُب 9/9  

اندوهگین می شوند،     9/9 َیحـَزنونَ 
غمگین می شوند   

حکم می کنند،     َیحـکُـموَن 9/2  
قضاوت می کنند   

زنده می کند  9/2 ُیحـیی 
خارج مى شود  ٨/9 َیخـُرجُ 

دست، جمع: َایدی  9/9 َیـد 
وارد می کند  9/4 ُیـدِخـلُ 

روزی می دهد  ٨/9 َیرُزُق 
می فرستد  ٨/4 ُیرِسـلُ 

درخواست می کند  ٨/10 َیسـئَـلُ 
تسبیح مى كند  ٨/1 ُیـَسـِبّـحُ 

استغفار می کنند،  َیستَـغـِفـروَن9/5 
آمرزش می خواهند   

گوش می دهند به َیستَـِمـعوَن 11/٨ 
مساوی است َیسـتَـوی 9/7 
سجده می کند  9/6 َیسـُجـدُ 

آسان کردیم  9/5 رنا  َیـسَّ
شریک قرار می دهند ُیشـِركونَ 4/٨ 
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شکر می کنند َیشکُـرونَ 3/٧ 
گمراه می کند  ٨/11 ُیـِضـلُّ 

ظلم می کند، ستم می کند  ٧/8 َیـظـلِـمُ 
عبادت می کنند َیعـُبـدونَ 11/٨ 

باال می رود  ٨/9 َیعـُرجُ 
تعّقل و اندیشه می کنند َیعـِقـلونَ  6/٧ 

مى داند  ٨/9 َیعـلَـمُ 
می دانند َیعـلَـمونَ 3/٧  

انجام می دهند،  عمل می کنند ـلونَ 7/٧  َیـعـَم
می پوشاند  9/12 َیـغـشیٰ 

می آمرزد، می پوشاند  9/8 َیـغـِفـرُ 
انجام می دهند َیـفـَعـلونَ 1/٨ 

قبول می کند، می پذیرد  ٧/12 َیـقـبَـُل 
می گویند  ٧/8 َیـقولونَ 

رفتار کند ... به، َیـقوُم...بِـ  9/7  
به پا دارد   

اقامه می کنند، برپا می  دارند ُیـقـیـمونَ 7/٨ 
می باشد  ٨/2 َیـکونُ 

َیـکونوَن،
می باشند، باشند  9/4 َیـکونوا 

فرو می رود  ٨/9 َیـلِـجُ 
می میراند  9/2 ُیـمیـُت 

نازل می شود  ٨/9 َیـنـِزُل 
یاری می کند  9/7 َیـنـُصـرُ 

می بینند،دقت می کنند َیـنـظُـروَن3/11 
مى پردازند  ٨/7 ُیؤتونَ 

به تأخیر می اندازد،   ٧/2 ـرُ  ُیـَؤِخّ
                                      مهلت می دهد
وحی  می شود  ٧/9 یوحیٰ 

وسوسه می کند ُیـَوسـِوُس 9/12 
یقین دارند  ٨/7 یوِقـنونَ 

داخل مى كند  ٨/9 یولِـُج  
روز  ٧/5 َیوم 

آن روز  ٧/11 َیوَمـئِـذٍ 
هدایت می کند  ٧/7 َیهـدی 


