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ردس دوازدهم
جلسۀ اّول: سورۀ غاِفر
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

آمرزنده  ،  قبول کننده  ،  قبول می کند  ،  بازگشت  ،  فروفرستادن  ،  کیفر

معناکلمهردیف

نازل کردن، …تَـنـزیل1

…غاِفـر2

پذیرنده، …قابِـل3

توبه، …تَوب، تَوبَـة4

معناکلمهردیف

…، مجازاتِعـقاب5

صاحب، داراِیذو، ذا، ذی6

نعمت فراوانطَـول7

…، می پذیردَیـقـبَـُل8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

:  6 ــ 

: 7ــ 

: 8 ــ 

آموزش  مفاهیم
فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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فقط برای خداایپم قرآنی

متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 467 تا 471 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ آیات 1 تا 3 سورهٔ غافر را ترجمه کنید.

1ــ     

2ــ  

      ……………………………………………       

3ــ 

     ………………………………     

4ــ 
      …      …   )کننده(،   …      …

………………   : 5  ــ  

6 ــ      ……………… 

ج ـ از صفحٔه 468 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در صفحٔه 468 قرآن کریم آمده است که فقط خدا را بخوانیم، در حالی که دین خود را برای او خالص 
می کنیم؛ یعنی سعی می کنیم همٔه کارهای خود را برای خدا و رضایت او انجام دهیم. این عبارت را یافته و همراه 

با معنا بنویسید.
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جلسۀ دوم: سورۀ غاِفر
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جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات  را به خاطر بسپارید.

شکل داد   ،   غذاهای پاک   ،   صورت ها   ،   بَنا

معناکلمهردیف

بخوانیدُادعوا1

)تا( پاسخ دهمَاسـتَـِجب2

جایگاه امنَقـرار3

…، سرپناهبِـناء4

معناکلمهردیف

َر5 …َصـوَّ

…، جمع صوَرةُصـَور6

…طَـِیّـبات7

برقرار و پرخیر استتَـباَرَك8

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

: 1ــ 

: 2ــ 

: 3ــ 

: 4ــ 

: 5 ــ 

: 6 ــ 

آموزش  مفاهیم

فعالیت اّول

فعالیت  دوم
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بار عام الهیایپم قرآنی
متن:

ترجمه:

انس با قرآن
 رد خاهن

الف ـ خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات 472 تا 476 قرآن کریم را بخوانید.
ب ـ این عبارات قرآنی از سورٔه غافر را ترجمه کنید.

1ــ   …  

…………………………………………………     

2ــ  

………………………………………………………………      

3ــ  

      و   …………………………………………………………………              

4ــ 

      این    …    است؛   …       …

5  ــ      ……………………………………

ج ـ  از صفحٔه 474 قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت سادٔه قرآنی انتخاب و معنا کنید.

د ـ در آیات صفحٔه 474 قرآن کریم، خدای مهربان، همٔه بندگان خود را دعوت می کند تا دست نیاز به سوی 
آن خالق بی نیاز بلند کرده تا خواست آنها را اجابت کند. این عبارت کوتاه، زیبا و امیدبخش را همراه با معنا 

بنویسید، همیشه آن را زمزمه کرده و به مفهوم آن توجه داشته باشید.



119

راز سر انگشتان

آزمایش
1ــ سرانگشت خود را کمی جوهری کنید و سپس روی کاغذ فشار دهید. از چند نفر از دوستان خود نیز 

بخواهید تا این کار را انجام دهند.
2ــ با استفاده از ذره بین، اثر انگشت های یکدیگر را با هم مقایسه کنید.

3ــ آیا تفاوتی بین اثر انگشت ها مشاهده می کنید؟
٭ ٭ ٭

بر روی کرٔه زمین بیش از شش میلیارد نفر انسان زندگی می کنند ولی خطوط سرانگشتان هیچ کدام از آنها 
شبیه به هم نیست، حتی دوقلوها !

شاید برای شما جالب باشد که بدانید چهارده قرن پیش، قرآن از این راز دقیق آفرینش خبر داده است. روزی 
شخصی از پیامبر اکرم )ص( پرسید:خداوند چگونه ما را در روز قیامت زنده خواهد کرد؟ خداوند در پاسخ آن 

شخص، سورهٔ قیامت را بر پیامبر نازل کرد. در یکی از آیات این سوره چنین می خوانیم:

یعنی روز قیامت که خداوند مردگان را زنده می کند، نه تنها آفرینش مجدد انسان ها برایش آسان است؛ بلکه 
ویژگی های مخصوص هر شخص را نیز بازسازی می کند. قرآن از میان همٔه این ویژگی ها، به خطوط سرانگشتان 
اشاره کرده است که پیچیدگی و ظرافت آنها بسیار زیاد است. بدین گونه، قرآن از موضوعی خبر داده که برای 
مردم آن زمان کامالً نامشخص بوده است، حدود 150 سال است که دانشمندان به این راز پی برده اند و پلیس به 
این وسیله، تبهکارانی را که اثر انگشتشان در محل وقوع جرم باقی مانده است پیدا می کند؛ زیرا این روش یکی 

ازمطمئن ترین راه ها برای شناسایی مجرمان است.

شناخت

آیا انسان می پندارد که ما هرگز استخوان های او را جمع نخواهیم کرد؟!

ما حتی قادریم که سرانگشتان او را هم درست کنیم.
قیامت 3 و 4
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َالـّلٰـُهـمَّ اْشـَرح بِالـُقرآِن َصـدری

خدایا، با قرآن سینه ام را فراخ کن و به من شرح صدر بده

َواسـتَعـِمل بِالـُقرآِن بَـَدنی

و بدنم را در راه قرآن به کار بینداز

ر بِالـُقرآِن بَـَصـری َونَـِوّ

و با قرآن چشم مرا نورانی کن

َو َاطـلِق بِـالـُقـرآِن لِـسانی

و زبانم را به وسیلٔه قرآن گویا کن

َو َاِعـّنی َعـلَیـِه ما َابـَقیـتَـنی

و تا وقتی زنده ام مرا در استفاده و ترویج قرآن یاری فرما

َة اّلٰ بِـَك َفـِانَّـه و ٰل َحوَل َو ل ُقـوَّ

چرا که هیچ دگرگونی و نیرویی نیست جز به دست تو.

نیایش
دعای ختم قرآن از امام علی علیه السالم
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٭  این کلمه اولین بار در کتاب سال هفتم، درس دوم آمده است.

فهرست كلمات
سال هفتم وهشتم

121

ءا

پدران، جمع َاب 7/2٭  ءاباء	
ببخش، بده  7/8 ءاتِ	

بپردازید   7/12 ءاتوا	
بخشیدیم به، دادیم به 	7/10 ءاتَـىـنا	

آخرت، قیامت  7/7 ءاِخـَرة	
ایمان آوردیم  8/6 ءاَمـّنـا	
ایمان آوردند  7/11 ءاَمـنوا	

آیات، نشانه ها  7/1 ءاىات	

الف

آیا  8/3 اَ	
امامان، پیشوایان، جمع امام  8/5		 َائِـَمـة	

َاب،	َابو،
پدر، جمع: آباء  7/10 َابا،	َابی		
درها، جمع باب  7/5		 َابـواب	

تبعیت کن، پیروی کن  8/8		 ِاتَّـِبـع	
تبعیت کنید، پیروی کنید  8/10	 ِاتَّـِبـعوا	

ِاتَّـَخـَذ،
گرفت  8/6		 ِاتَّـَخـَذت	
گرفتند  8/6			 ِاتَّـَخـذوا	
بگیرید  8/9		 ِاتَّـِخـذوا	

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

                                           تقوا داشته باشید

اجتناب کردند از،  	8/11	 ِاجـتَنَبوا	
دوری کردند از       

پاداش  7/2 َاجـر	
قرار ده  7/5	 ِاجـَعل	

کسی، یکتا، یگانه  7/8	 َاَحـد	
بهتر، بهترین  7/8 َاحـَسـن	
نیکوساخت  8/5 َاحـَسـنَ	

نیکی کن  8/5 َاحـِسن	
حکم کن، قضاوت کن  8/11 ُاحـکُم	

َاخ،	َاخو،
برادر 	7/2 َاخا،	َاخی		

بخوانید  8/12 ُادعوا	
وقتی كه، هنگامی که  7/8 ِاذ	

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 َارَسـلـنا	

زمین  7/1 َارض	
رکوع کنید  7/12 ِارکَـعوا	

)تا( پاسخ دهم َاسـتَـِجب	8/12 
سجده کنید ُاسـُجـدوا	7/12 

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

صبور و شکیبا باش  7/10 ِاصـِبر	
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اطاعت كنید، پیروى كنید   8/3 َاطیـعوا 
عبادت می کنم  8/10 َاعـُبـدُ 

عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 
عبادت کنید  7/2 ُاعـُبـدوا 
عمل می کنم  8/4 َاعـَمـلُ 

درختان انگور، جمع ِعَنب  7/6 َاعـناب 
بیامرز  7/12 ِاغـِفر 

انجام دهید  7/12 ِافـَعـلوا 
رستگار شد  8/1 َافـلَـحَ 

به پا دارید  7/12 َاقیـموا 
بیشتر  7/1 َاكـثَـر  

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 

معبود، خدا  7/2 ه  ـٰ ِال
الله، خدای یگانه  7/1 َالـّلّٰـه 
پیامبر اکرم )ص(  8/8 َالنَّـِبـیّ 

دردناک  7/5 َالیم 
یا، آیا  7/2 َام 

کار، فرمان  7/3 َامر 
کار، جمع امور  7/9 َامر  

راستگو و درستکار،   8/3 َامین 
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 َانبَتنا 

تو  7/2 َانـَت 
شما  7/4 َانـُتم 

نازل کرد، فروفرستاد  7/8 َانـَزَل 
فرو فرستادیم، نازل کردیم  7/3 َانـَزلـنا 

بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 
فقط   7/2 ِانَّـما 

وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 
آنها  7/11 ئِـَك  ـٰ ُاول

خردمندان ُاوُلواالَلباب 8/11 
ـّی سرپرستان، دوستان،جمع َوِلِ  8/6 َاولِـیاء 

خانواده  7/9 َاهل 

ب

به، با  7/1 ـ  بِ
برکت دادیم  8/10 باَرکـنا 

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

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

ُبـشر،
بشارت دهنده، بشارت  ُبـشـریٰ  8/2 

بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ
بشارت دادیم  8/10 ـرنا  بَـشَّ

بینا  7/9 بَـصیر  
بنا، سرپناه  8/12 بِـناء 

خانه ها، جمع بیت  7/6 ُبـیوت 
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ت ـ ث

برقرار و پرخیر است  8/12 تَـباَركَ 
تقوا پیشه می کنید،  8/3 تَـتَّـقونَ 

                                تقوا دارید
بازگردانده می شوید  8/10 ُترَجـعونَ 

برتر است  8/4 تَـعالٰی 
اندیشه مى كنید  7/2 تَـعـِقـلونَ 
عمل می کنید، تَـعـَمـلونَ  7/3 
انجام مى دهید   

تقوا، پرهیزکاری  7/10 تَـقـویٰ 
این، آن  8/7 تِـلـَك 

نازل کردن، فروفرستادن  8/12 تَـنـزیـل 
تَـوب،

توبه، بازگشت  8/12 تَـوبَـة 
توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 

میوه ها، جمع ثمره  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 َجـَبل  7/6 ِجـبال 

قرار داد  8/2 َجـَعـلَ 
قرار دادیم  7/8 َجـَعـلـنا 

بهشت ها، جمع جنَّة  7/5 َجـّنـات 

ح

گمان کرد  8/6 َحــِسـَب 

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 

خ

٨/1  فروتن، متواضع خاِشع 
خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 

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

خلق کردیم، آفریدیم  ٧/12 َخـلَـقـنا 
خلیفه، جانشین  ٨/11 َخـلیـَفـة 

خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخیر  

د ــ ذ

دعوت کننده  ٨/8 داعی 
دعا، درخواست  ٧/5 ُدعاء 

فرزند، نسل  ٧/5 یَّـة  ُذِرّ
این،  آن  ٧/3 ٰذلِـَك 

صاحب، دارای  8/12 ذو،ذا، ذی 
رفت  7/11 َذَهـَب 

ر

مهربانان  7/12 راِحـمیـنَ 
روزى دهنده  7/11 راِزق 

پروردگار  7/2 َرّب 
مرد  8/10 َرُجـل 
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بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمـن 
رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمـة 

مهربان َرحیم  1/٧ 
روزى  ٧/10 ِرزق 

پیامبر، فرستاده  ٨/3 َرسول 
بادها، جمع ریح    ٨/2 ِریاح 

ز

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

نوع، گونه  ٨/3 َزوج 
زیتون  ٧/6 َزیتـون 

زینت، زیبایی  ٧/8 زیـنَـة 

س

آرامش، استراحت  ٨/2 ُسـبات 
تسبیح گوی  ٧/10 َسـِبّـح 

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

سجده کردند  ٧/8 َسـَجـدوا 
چراغ   ٧/8 ِسـراج  

سالم، درود  ٨/10 َسـالم 
آسمان  ٧/5 َسـماء 

آسمان ها  ٧/1 َسـماوات 
شنوا  َسـمیع  5/٧ 

ش

شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

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

شریک، همتا  ٨/2 َ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  ٧/7 صالِـحات 

سینه، جمع: ُصدور  ٧/9 َصدر 
راه  ٧/4 ِصـراط 

َصغیَرة،
کوچک  ٧/8 َصغیر 

نماز  ٧/5 َصـالة  
صورت ها، جمع صوَرة  ٨/12 ُصـَور 

شکل داد  ٨/12 رَ  َصـوَّ
گمراهی  ٧/10 َضـالل 

ط

نعمت فراوان  ٨/12 طَـول 
پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک  ٨/12 طَـِیّـبات 
پرنده، پرندگان  ٨/1 طَـیر 
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ظ

ظالمان، ستمگران ظالِـمیـنَ  7/٧ 
ظاهری  ٨/7 ظاِهـًرا 

تاریكى ها  ٧/1 ُظـلُمات  
گمان  کرد  ٧/11 َظـنَّ 

ع

عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  
دانا  ٧/10 عالِم 

جهانیان، مردم  ٨/2 عـالَـمیـنَ 
بندگان، جمع َعـبد  ٧/5 ِعـباد 

عبادت، پرستش  ٧/9 ِعـباَدة 
دشمن  ٧/7 َعـُدوّ 

عذاب، كیفر  ٧/5 َعـذاب 
عزتمند، شکست ناپذیر  ٧/4 َعـزیز 

کیفر، مجازات  ٨/12 ِعـقاب 
دانست  ٨/1 َعـلِـمَ 

بر  ٧/2 َعـلیٰ 
دانا  ٨/1 َعـلیم 

عمل، کار  1/9 َعـَمل 
عمل کردند، انجام دادند  ٧/8 َعـِمـلوا 

از  ٧/3 َعن 
چشمه ها، جمع َعین  ٧/5 ُعـیون  

غ

آمرزنده  ٨/12 غاِفر 
افراد غافل،   ٨/7 غاِفـلونَ 

                                افراد بى توجه
بسیار آمرزنده  ٧/3 َغفور 

غم، اندوه و ناراحتی  1/11 َغـمّ 
بى نیاز   ٨/6 َغـِنـّى  

ف

پس، و   ٧/2 ـ  َف
پدید آورنده، خلق کننده  ٨/9 فاِطر 

انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 
وسیلٔه تشخیص حق از باطل،  ٨/2 ُفرقان 

یکی از نام های قرآن   
فساد، تباهی  ٨/5 َفـساد 

لطف و رحمت  ٧/3 َفـضل 
پدید آورد  ٨/10 َفـَطـرَ 

در  ٧/1 فى 

ق 

پذیرنده، قبول کننده  ٨/12 قابِل 
گفت   ٧/2 قالَ 
گفتند  ٧/4 قالوا 

قبل از، پیش از  ٧/10 َقـبل  
قطعاً   ٧/10 َقـد  

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

جایگاه امن  ٨/12 َقـرار 
بگو  ٧/2 ُقـل 

گفتیم  ٧/8 ُقـلـنا 
قلب ها، دل ها  ٧/4 ُقـلوب 

ماه   ٧/1 َقـَمر 
سخن، گفتار  ٨/11 َقـول 

قوم، گروه   ٧/1 َقـوم  
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ك

ـَت تو،   ٧/3 كَ	
مانند   ٨/6 َكـ		

كافر، بى اىمان  ٧/4 كاِفر	
بود، است  ٧/7 كانَ	

کانوا
می دانستند  ٨/6 َیعـلَـمونَ	

َكـبىر،
بزرگ  کَبىـَرة									7/٧ 

کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب	
بسىار   ٧/9 َكـثىر	

َب، کَـذَّ
تکذىب کرد، انکار کرد  ٨/3 بَت	 کَـذَّ

تكذىب كردند، انکار کردند  ٧/11 ـ	 بوا	بِ َكـذَّ
اىن چنىن  ٧/11 کـٰذلِـَك	

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

هر، همه  ٧/2 ُكـلّ	
شما، ـتان  ٧/1 ُكم	

چقدر، چه بسىار  ٨/3 کَم	
همان طور که  ٨/5 کَـما	
بودی، هستی  7/9 کُنـَت	
بودم، هستم   7/11 کُنـُت	

بودىد، هستىد  ٧/10 ُكنـُتم	
بودىم، هستىم  ٧/10 ُكـّنـا	

غار  ٧/8 کَهف	

ل

براى  ٧/1 ـ	 لِ
قطعاً   ٧/2 ـ	 لَ

تبعىت نکن، پىروی نکن  ٨/11 ال	تَـتَّـِبـع	
اطاعت نکن، پىروی نکن  ٨/8 ال	ُتـِطـع	

تخلّف نمی کند،    ٨/7 ال	ُیخـلِـُف	
خالف نمی کند   

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

ة زبان، جمع: َالـِسـنـَ  ٧/9 لِـسان	
بىهوده، کار بىهوده  ٨/1 لَغو	

مالقات، دىدار  ٧/9 لِـقاء	
قطعاً  ٧/10 لَـَقد	

لىکن، ولی  ٧/1 ِکـنَّ	 ـٰ ل
اگر، ای کاش  ٨/6 لَو	

شب   ٧/1 لَىل	

م

آنچه  	٧/1 ما	
نه، نىست   	٨/3 ما	

آب   ٨/2 ماء	
نبود، نىست  ٨/3 ما	کانَ	

بشارت دهنده، مژده دهنده  ٨/8 ر	 ُمـبَـِشّ
روشن  ٧/10 ُمـبىن	

افراد با تقوا  ٧/5 ُمـتَّـقىـنَ	
َمثَل، داستان  ٨/6 َمـثَـل	

گناهکار  ٧/8 ُمجـِرم	
نىکوکار  ٧/4 ُمحـِسن	
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گوناگون  ٧/6 ُمخـتَـلِف 
شهر  ٨/10 َمـدیـنَـة 

پیامبران  ٨/3 ُمرَسـلیـنَ 
بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصیر 

با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 
روی گردان  ٨/1 ُمـعـِرض 

مفسدان، خرابکاران   ٨/5 ُمفـِسـدینَ 
رستگاران  ٨/7 ُمفـلِـحونَ 

برپاکننده ُمـقیم  5/٧ 
فرمانروا  ٧/12 َمـلِـك 

فرمانروایی  ٧/11 ُمـلك 
دین، آیین  ٧/3 ِمـلَّـة 

از  ٧/1 ِمن 
هرکس، کسی که، چه کسی  ٨/1 َمن 

به جای، غیر از  ٨/6 ِمن دونِ 
روشنی بخش  ٨/8 ُمـنیر 

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

هدایت شدگان، راه یافتگان  ٨/10 ُمهتَـدونَ 
خوارکننده  ٧/11 ُمـهین 

ن

ما، مان  ٧/3 نا  
نداکرد، صدازد 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 َنجـَعـلُ 
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 نَـخیـل 

هشداردهنده   ٨/2 نَـذیر 
می خواهیم  ٨/5 ُنـریـدُ 

نازل کرد، فرود فرستاد  ٨/2 َل  نَـزَّ
یاور   ٧/12 نَـصیر  

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

خدا به انسان بخشیده است   
پرنعمت  ٧/11 نَـعیم 

خود، جان، جمع: َانُفس  ٨/6 نَـفس 
نور، روشنایی  ٧/1 نور 

خواب  ٨/2 نَـوم 
روز  ٧/1 نَـهار 

و

یگانه، یک  ٧/3 واِحد 
وارثان  ٨/5 واِرثیـنَ 

پدر و مادرم  ٧/5 والِـَدىَّ 
یافتند  ٧/8 َوَجـدوا 
وعده  ٧/1 َوعد 

مدافع و پشتیبان  ٨/8 َوکیل 
فرزند  ٨/2 َولَد 

وای بر  ٧/4 َویل 
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گوش می دهند به َیسـتَِمـعونَ 11/٨ 
شریک قرار می دهند  ٨/4 ُیشـِركونَ 

شکر می کنند  ٧/3 َیشـکُرونَ 
گمراه می کند  ٨/11 ُیـِضـلُّ 

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

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

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

انجام می دهند،  عمل می کنند  ٧/7 ـلونَ  َیعـَم
انجام می دهند  ٨/1 َیـفـَعـلونَ 

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

اقامه می کنند، برپا می کنند  ٨/7 ُیـقیـمونَ 
می باشد  ٨/2 َیـکونُ 

فرو می رود  ٨/9 َیـلِـجُ 
نازل می شود  ٨/9 َینـِزُل 

مى پردازند  ٨/7 ُیـؤتـونَ 
ایمان می آورند  ٧/7 ُیـؤِمـنونَ 
وحی  می شود  ٧/9 یوحٰی 

یقین دارند  ٨/7 یوِقـنونَ 
داخل مى كند  ٨/9 یولِـُج  

روز  ٧/5 َیـوم 
آن روز  ٧/11 َیـوَمـئِـذٍ 

هدایت می کند  ٧/7 َیـهـدی 

هـ

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

هدایت  ٧/1 ُهدًى، ُهدیٰ 
هدایت کرد  ٨/11 َهـدیٰ 

این  ٧/4 ٰهـذا 
آیا  ٧/4 َهـل 

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

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 

تبعیت می کنند، پیروی می کنند  ٨/11 َیـتَّـِبـعونَ 
فكر مى كنند  ٧/6 رونَ  كَّ ـَ َیـتَف

جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُیـجاِهـدُ 
دوست دارد  ٨/5 ُیـِحـبُّ 

خارج مى شود  ٨/9 َیـخـُرجُ 
روزی می دهد  ٨/9 َیـرُزُق 

می فرستد  ٨/4 ُیـرِسـلُ 
درخواست می کند  ٨/10 َیـسئَلُ 

تسبیح مى كند   ٨/1 ُیـَسـِبّـحُ 


