
نهم پاهی کریم ازدهم قرآنیات   مهفت  ردوس آیات معنای   

 75صفحه. بنویسید را  حدید سوره 25 آهی معنای( ب

فرو  را  آهن و  -4ربخيزند عدالت هب مردم ات -3فرستادیمفرو را  رتازو و  كتاب آنها با و -2فرستادیم. روشن داليل بامان را ايپمبران [ ما] راستى هب -1
رد معلوم خدا  ات و -6 است مردم ربای يىافیده اه و ى  زیاد سخت  آن رد -5 فرستادیم حالى هک )خدا از دید  رد را  ايپمبرانش او را و كند مى یاری را هک  كسى بدا

 . است انپذري شكست نيرومند دا خ قطعا  -7است نهاناو( 

 79صفحه. بنویسید را  حشر سوره 20ات 18آیات معنای( ب

 با خدا قطعا-4.کنید رپوا  خدا  از و -3و باید دقت كند ره شخص آنچه را هک از شیپ مى فرستد ربای فردا  -2.کنید رپوا  خدا  از، اید آورده ايمان هک كسانى ای -1
. انفرمااننند همان آانن -6شان ربد.خود از یاد  را  آنها پس )خدا( خود کردند فراموش را  خدا  هک مباشید كسانى چون و -5انجام مى دهید. آنچه هب است خبر

گاران هستند. بهشتیان -8دنتسين یكسان بهشتیان و دوزخیان-7  همان رست

 85صفحه. بنویسید را صف  سوره 12 ات10آیات معنای( ب

و رد راه -5ايپمبرشايمان بیاورید هب خدا و  -4دهد شما را از عذابى رددانک نجات مى-3آیا راهنمايى كنم شما را هب تجارتى هک -2اید آورده ايمان هک كسانى ای -1
شود  جاری مى-8اهيى  شما را هب باغكند  آمرزد رب شما گنااهنتان را و وارد مى مى -7این بهتر است ربای شما اگر بدانید. -6هایتان جهاد کنیدخدا با اموال و جان 

گاری زبرگ  -10 اهی جاودان اهيى پاک رد بهشت و خاهن  -9از زريش )زري ردختانش(روداهيى   است.این رست

 89صفحه. بنویسید را  جمعه سوره 10و  9 آیات معنای( ب



 ربای این  -5خرید و فروش را  راه کنید و  -4  خدا  یاد سوی هب  بشتابید پس-3 شد داده ندا  جمعه رد روز نماز ربای وقتى هک -2اید آورده ايمان هک كسانى ای -1
 شما ات -11 بسیار را  خدا  کنید یاد -10  خدا  فضلبجودیی از و -9  زمين  رد یدشو رپاكنده پس   -8شد  گزارده نمازپس وقتى هک  -7 بدانید اگر  - -6است بهتر شما

گار   شوید. رست

 95صفحه. بنویسید را  طالق سوره 3و2 آیات معنای( ب

 او پس-5 كند توکل خدا  رب كس ره و  -4رساند  مى روزی او هب كند، نمى امگن هک رهکجا از و -3دهد مى قرار نجاتى راه ربایش -2  كند رپوا  خدا  از كس رهو   -1
زه چيزی  ره ربای خدا قطعا   -7هب کار وخواست خود دست مى یابد. خدا قطعا  -6. است کافى ربایش  . است هادردقرا  ای اندا

 98صفحه. بنویسید را  ملک سوره10و2 و1 آیات معنای( ب

 هک بیازماید را  شما ات -4 دیرآف  را  زندگى و مرگ هکكسى -3 تواانست چيزی  ره رب او و -2  اوست دست هب فرمارنوايى آنكه است)رپربكت(ربقرارو رپخير  -1
 دوزخیان[  میان] رد  -7مى کردیم اندیشه و ردک  یا مى دینشیم اگر: »گویند و -6.است آمرزندهشكست انپذري  او و -5عمل بهتری دارد  كدامتان

 .نبودیم

 105صفحه. بنویسید را  نوح سوره28و4 ات1 آیات معنای( ب

ر را، قومتهک  -2: فرستادیم قومش سوی هب را  نوح ما قطعا -1  ،)من( قوم ای: »گفت ( نوح)-4 رسد آانن هب رددانک عذابى آنكه از شیپ -3 ده هشدا
ردهنده شماربای  منقطعا كارم ای هشدا  شمامهلت دهد  و -7 را  گنااهنتان)ات(بیامرزد ربایتان  -6را و  مرا اطاعت کنید او وا کنیدرپ و بپرستید را  خدا  هک -5 آش

 اگر بدانید -9نیفتد.  تأخيرهب  ،یایدب  وقتى هک )زمان مرگ(خدا  قطعا مدت  -8ى معّين  مدت ات را 



 باايمان زانن و مردان رب و ام وارد شود  هب خاهن هک مؤمنى ره رب و -11 ماردم و پدر و من رب ببخشایرپوردگارا، -10

 109صفحه. بنویسید را  مزمل سوره9 ات1 آیات معنای( ب

 -4یا ربآن بیفزای و کامالآرام و با دقت بخوان قرآن را  -3نصفش یا اندکى از آن کم کن -2 ای كسى هک جاهم هب خود دیچیپه، ربخيز شب را بجز کمى-1
قطعا ربای تو رد روز کار و تالش  -6، خالصاهن رت و از لغزش هب دور است.قطعا عبادت رد شب استواررت -5زل خواهمم کرد رب تو سنن  باارزیى را هماان ما ان

وكیل)حامى(خود پس او را  -9رپوردگار مشرق و مغرب ،نیست معبودی غير او  -8دل ببندب او هب تنها و کن یاد را ت  رپوردگار انم و -7بسیاری است 
 قرار بده.

 115صفحه. بنویسید را  نبا سوره11 ات1 آیات معنای( ب

 چنين رهگزبازهم -5دانست خواهند زودی هب ست،رهگز چنين نی  -4اه رد آن اختالف دارند  هک آن -3از خبرزبرگ  -2از هچ از یکدیگر مى رپسند؟ -1
و قرار  -9اه را  اه و شکل و آفریدیم گوهن -8اه را وسیله پاربجايى) زمين(  و کوه -7 آیا زمين را محل آرامش قرا ر ندادیم-6 دانست خواهند زودی هب نیست،

  و قرا ر دادیم روز را )زمان( زندگى -11و قرار دادیم شب را پوشش  -10دادیم خوابتان را آسایش  

 118صفحه. بنویسید را  غاشیه سوره20 ات1 7آیات معنای( ب

 گسترده چگوهن هک زمين هب و -4 شده؟ داشته ربپا چگوهن هک اه کوه هب و -3 شده؟ ربافراشته چگوهن هک آسمان هب و -2 شده؟ آفریده چگوهن هک نگرند نمى شتر هب آیاپس -1
 است؟ شده

للهم عجل لولیک الفرجا  


