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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 ءاتَىـنا 
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 ءاىات 
 

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  8/10 ِاتَّـِبـعوا 

تبعیت کردند، پیروی کردند  9/3 ِاتَّـبَـعوا 
گرفت ِاتََّخَذ،ِاتَخَذت 8/6 

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

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

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

پاداش  7/3 َاجر 
قرار ده  7/5 ِاجـَعل 

سرآمد، مدت، مهلت  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  7/2 َاخا، َاخی 
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  7/12 ِارکَـعوا 
گونه ها و شکل ها  9/11 َازواج 

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

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

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

صبور و شکیبا    باش،   صبرکن  7/10 ِاصـِبر 
اهل، یاران  9/9 َاصحاب 

اصالح كنید  9/4 َاصـلِـحوا 
محو و نابود کرد، گمراه کرد  9/9 َاَضـلَّ 

اطاعت كنید،پیروى كنید    8/3  َاطىـعوا 
عبادت می کنم  8/10  َاعـُبـدُ 

عبادت کن  7/3 ُاعـُبـد 
عبادت کنید  7/2 ُاعـُبـدوا 

اعمال، کارها  9/3 َاعـمال 
عمل می کنم، انجام می   دهم  8/2 َاعـَمـلُ 

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

بیامرز  7/12 ِاغـِفر 
انجام دهید  7/12 ِافـَعـلوا 

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

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 َالَّـذىـنَ 

رنگ ها، جمع لَون  7/6 َالـوان 
اللّه، 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 َالىم 

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 َامىـن 
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 
بخشیدی، نعمت دادی  8/4 َانـَعمـَت 

فقط   7/2 ِانَّـما 
رودها  9/4 َانـهار 

یا  9/9 َاو 
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وحی کرد  7/6 َاوحیٰ 
وحی کردیم  9/1 َاوَحىـنا 

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

سرپرستان، دوستان،     8/6 َاولِـىاء 
ـّی جمع َوِلِ   

پیشین، پیشینیان  9/2 لىـنَ  َ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، ُبـشرٰی 8/2 
بشارت ده  8/8 ـر  بَـِشّ

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

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

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

خرید و فروش  9/8 بَىـع 
بین، میان  9/2 بَىـن 

دالیل روشن، جمع بَـِیّـَنـة  9/7 بَـِىّـنات 
خانه ها، جمع بَیت  7/6 ُبـىوت 

 
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  8/10 ُترَجـعونَ 

مورد رحمت قرار می گیرید  9/4 ُترَحـمونَ 
می رویانید، زراعت می کنید  9/6 تَـزَرعونَ 

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

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  7/3 تَعـَمـلونَ 
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 تَـنـزىل 
توبه، بازگشت تَوب، تَوبَـة 8/12 

توکل کن  7/3 تَـَوکَّـل 
ایمان می آورید  9/8 ُتؤِمـنونَ 

هدایت شوید، هدایت می شوید  9/1 تَهـتَـدونَ 
سنگین، گران  بار، با ارزش  9/10 ثَـقىل 

سپس، باز هم  9/11 ثُـمَّ 
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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 َحـدىد 
گمان کرد َحـِسـَب  8/6 

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

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

حیات، زندگی  ٨/7 َحـىاة 
جا، هر کجا  9/9 َحىـُث 

 
خ  

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

جاودان  9/9 خالِـدىـنَ 

خالق، آفریننده  ٨/9 خالِق 
آگاه، باخبر  ٨/8 َخـبىر 

٧/1  خلق كرد، آفرید َخـلَـقَ 
خلق شد  9/11 ُخـلِـَقت 

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

ترس  9/9 َخوف 
خوب، بهتر، بهترین  ٧/10 َخىر  

 
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 ىَّـة  ُ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 َرَاىـُتم 
روزى دهنده  7/11 راِزق 

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

َمرد  8/10 َرُجل 
بخشنده، خدای بخشنده  ٧/1 َرحـٰمن 

رحمت، لطف  ٧/1 َرحـَمة 
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مهربان َرحىم  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 ِرىاح 

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 َزىـتون 
زینت، زیبایی  ٧/8 زىـنَـة 

 
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 َسـبىل  

سجده کردند  ٧/8 َسـَجـدوا 
چراغ   ٧/8 ِسـراج  

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

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

آسمان  ٧/5 َسـماء 
آسمان ها  ٧/1 َسـماوات 

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

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

جمع َسـِیّـئـة    
 

ش  
شاهد، گواه  ٨/8 شاِهد 

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

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

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 

مانع شدند  9/3 َصـّدوا 
راه  ٧/4 ِصـراط 

کوچک  ٧/8 َصغىَرة،َصغىر 
نماز  ٧/5 َصـالة  
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بی نیاز َصـَمد  9/12 
صورت ها، چهره ها،   ٨/12 ُصـَور 

تصویرها، 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 طَـوىل 
پاک، پاک کننده  ٨/2 طَـهور 

غذاهای پاک  ٨/12 طَـِىّـبات 
پرنده، پرندگان  ٨/1 طَىر 

ظ  
ظالمان، ستمگران ظالِـمىـنَ  7/٧ 

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

ع  
عاقبت  ٧/1 عاِقـبَـة  

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

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 َعـزىز 
شاید، چه بسا  9/4 َعـسیٰ 

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

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

بر  ٧/2 َعـلیٰ 
دانا  ٨/1 َعـلىـم 

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 ُعـىون  

غ  
آمرزنده  ٨/12 غاِفـر 

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

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 
نافرمان، گناه کار، منحرف  9/7 فاِسق 

پدید آورنده، خالق  ٨/9 فاِطر 
انجام دهنده  ٨/1 فاِعل 

بدکاری، زشت کاری  9/12 ُفـجور 
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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 َقـدىر  

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

بگو  ٧/2 ُقل 
گفتیم  ٧/8 ُقلـنا 

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

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 َىعلَمونَ 6/٨ 
انجام می دادند، عمل می کردند کانوا َىعـَمـلوَن 9/3 

بزرگ  َكـبىر، کَـبىـَرة  7/٧ 
کتاب، قرآن  ٧/1 کِـتاب 

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

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

ارزشمند، گران قدر  ٧/12 َكـرىم 
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 

بودید، هستید  ٧/10 ُكنـُتم 
می دانستید ُكنـُتم تَعـلَـموَن 9/8 

غار  ٧/8 کَهف 
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چگونه  9/11 َكىـَف 

ل
براى  ٧/1 ـ  لِ
قطعاً   ٧/2 ـ  لَ

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

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

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

تخلّف نمی کند، خالف نمی کند  ٨/7 ل ُىخـلِـُف 
نباید مسخره کند، مسخره نکند  9/4 ل َىسـَخر 

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  9/11 لَم نَجـَعل 

نیست، نبود  9/12 لَم َىـکُن 
کسی از او متولد نشده است  9/12 لَم َىـلِد 

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

شب   ٧/1 لَىل 

م

آنچه   ٧/1 ما 

نه، نیست    ٨/3 ما 
آب   ٨/2 ماء 

نبود، نیست  ٨/3 ما کانَ 
مبارک، با برکت ُمباَرك،ُمباَرکَة  9/2 

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 
محروم، نیازمند  9/4 َمحـروم 

نیکوکار  ٧/4 ُمحـِسن 
زندگی  9/2 َمحـىا 

گوناگون  ٧/6 ُمخـتَـلِف  
راه نجات، محل خروج  9/9 َمخـَرج 

شهر  ٨/10 َمـدىـنَـة 
پندگیرنده  9/5 ِکر  ُمـدَّ

ارسال کننده، فرستنده  9/2 ُمرِسل 
پیامبران  ٨/3 ُمرَسـلىـنَ 

خانه ها، جمع َمسَکن  9/8 َمـساکِن 
مشخص، معّین  9/3 ی  ُمـَسـمًّ

بازگشت، بازگشتن  ٨/1 َمـصىر 
با، همراه با  ٨/4 َمـعَ 

زندگی  9/11 َمـعاش 
روی گردان  ٨/1 ُمعـِرض 

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

برپاکننده ُمـقىم  5/٧ 
فرمانروا  ٧/12 َمـلِك 

فرمانروایی  ٧/11 ُملك 
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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 ُمـنىر 

مرگ  9/9 َموت 
سرپرست، دوست و یاور  ٧/12 َمولٰی 

مؤمن، با ایمان  ٧/5 ُمؤِمن 
محل آرامش و استراحت  9/11 ِمـهاد 

هدایت شدگان، راه یافتگان  ٨/10 ُمهـتَـدونَ 
محل آرامش  9/1 َمهد 

خوارکننده  ٧/11 ُمـهىن 
مرده  9/1 َمـِىّت 

ترازو، وسیلٔه سنجش  9/6 مىزان 

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 ىـنا  نَـجَّ
زنبورعسل  ٧/6 نَحل 

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

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

می خواهیم  ٨/5 ُنـرىـدُ 
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  9/11 ُنـِصـبَت 
نصف، نیم  9/10 نِصف 

یاور  ٧/12 نَـصىر  
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 نَـعىم 

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 نَوم 
روز  ٧/1 نَـهار 

و  
سوگند به   9/12 وَ 
یگانه، یک  ٧/3 واِحد 
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وارثان  ٨/5 واِرثىـنَ 
پدر و مادرم  ٧/5 والِـَدىَّ 

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

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

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

فرزند  ٨/2 َولَد 
وای بر  ٧/4 َوىل 

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

هدایت ُهـًدی، ُهـدیٰ 1/٧ 
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 ىا 
اى  ٧/1 ىا َاىُّـها 

می آید  9/10 َىأتی 
می آزماید  9/9 َىبـلو 

فكر مى كنند ـروَن 6/٧  َىـتَـَفـكَّ
تقوا داشته باشد، تقوا دارد َىـتَّـِق )َىـتَّـقی( 9/9 

توکل می کند  9/9 َىـتَـَوکَّلُ 
جهاد و تالش می کند  ٨/6 ُىـجاِهـدُ 

قرار می دهد  9/9 َىجـَعـلُ 
دوست دارد  ٨/5 ُىِحـبُّ 
گمان می کند  9/9 َىحـتَـِسـُب  

اندوهگین می شوند،      9/9 َىحـَزنونَ 
غمگین می شوند   

حکم می کنند،     َىحـکُـموَن 9/2  
قضاوت می کنند   

زنده می کند  9/2 ُىحـىی 
خارج مى شود  ٨/9 َىخـُرجُ 

دست، جمع: َایدی  9/9 َىـد 
وارد می کند  9/4 ُىـدِخـلُ 

روزی می دهد  ٨/9 َىرُزُق 
می فرستد  ٨/4 ُىرِسـلُ 

درخواست می کند  ٨/10 َىسـئَـلُ 
تسبیح مى كند، به نیکی و پاکی    ٨/1 ُىـَسـِبّـحُ 

یاد می کند   
استغفار می کنند،  َىستَـغـِفـروَن9/5 

آمرزش می خواهند   
گوش می دهند به َىسـتَـِمـعوَن 11/٨ 

مساوی است  9/7 َىسـتَـوی 
سجده می کند  9/6 َىسـُجـدُ 

آسان کردیم  9/5 رنا  َىـسَّ
شریک قرار می دهند  ٨/4 ُىشـِركونَ 

شکر می کنند  ٧/3 َىشکُـرونَ 
گمراه می کند  ٨/11 ُىـِضـلُّ 

ظلم می کند، ستم می کند  ٧/8 َىـظـلِـمُ 
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عبادت می کنند  ٨/11 َىعـُبـدونَ 
باال می رود  ٨/9 َىعـُرجُ 

تعّقل و اندیشه می کنند َىعـِقـلونَ  6/٧ 
مى داند  ٨/9 َىعـلَـمُ 

می دانند   ٧/3 َىعـلَـمونَ 
انجام می دهند،  عمل می کنند  ٧/7 ـلونَ  َىـعـَم

می پوشاند  9/12 َىـغـشیٰ 
می آمرزد، می پوشاند  9/8 َىـغـِفـرُ 

انجام می دهند  ٨/1 َىـفـَعـلونَ 
قبول می کند، می پذیرد  ٧/12 َىـقـبَـُل 

می گویند  ٧/8 َىـقولونَ 
رفتار کند ... به، َىـقوُم...بِـ  9/7 

به پا دارد   
اقامه می کنند، برپا می  دارند  ٨/7 ُىـقـىـمونَ 

می باشد  ٨/2 َىـکونُ 
َىـکونوَن،

می باشند، باشند  9/4 َىـکونوا 
فرو می رود  ٨/9 َىـلِـجُ 

می میراند  9/2 ُىـمىـُت 
نازل می شود  ٨/9 َىـنـِزُل 
یاری می کند  9/7 َىـنـُصـرُ 

می بینند،دقت می کنند َىـنـظُـروَن3/11 
مى پردازند  ٨/7 ُىؤتونَ 

به تأخیر می اندازد،   ٧/2 ـرُ  ُىـَؤِخّ
                                 مهلت می دهد
وحی  می شود  ٧/9 ىوحیٰ 

وسوسه می کند  9/12 ُىـَوسـِوُس 
یقین دارند  ٨/7 ىوِقـنونَ 

داخل مى كند  ٨/9 ىولِـُج  
روز  ٧/5 َىوم 

آن روز  ٧/11 َىوَمـئِـذٍ 
هدایت می کند  ٧/7 َىهـدی 
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