
الف
بپردازید 	٥/١ ءاتوا		
آخرت 	3/2 ءاِخَرة		

ایمان	آورد 	٥/٥ ءاَمَن		
ایمان	آوردیم	 		4/10 ءاَمـّنـا		
آیات،	نشانه	ها 	٥/٦ ءایات		

آیه،	نشانه 	٤/١٢ ءایَـة		
آیا 	6/9 َا		

گرفت 	٥/٩ َخَذ		 ِاتَـّ
تقوا	پیشه	کنید 	6/3 قوا		 ِاتَـّ

گناه 	6/4 ِاثۡـٌم		
اجتناب	کنید	و	دوری	کنید 	6/4 ِاۡجـَتِنـبوا		

پاداش	 	3/3 َاۡجـر		
زمان	 		4/11 َاَجـل		

کسی،	یکی 	٥/٧ َاَحد		
کار	خوب،	نیکی	 		٢/11 ِاۡحسان		
کار	خوب	کردند 	٥/٤ َاۡحَسنوا		

برادران 	6/13 ِاۡخوان		
آزار	و	اذیت 		٥/٨ َاذًی،	َاذٰی		

زمین	 	٤/٤ َاۡرض		
نام،	اسم 	6/8 ِاۡسم		

اطاعت	کنید	 	4/3	 َاطـیـعوا	
	عبادت	کنید 	5/3	 ُاۡعـبُدوا	

بیامرز 	5/12	 ِاۡغـِفر	
		بر		پا	دارید 	٥/١	 َاقیموا	
بزرگ	تر	 		٣/1 َاکۡـبَـر		

مگر 	6/8 ِاّل		
کسی	که	 	4/15 ذی		 َالَـّ
کسانی	که	 		4/9 ذیـَن		 َالَـّ

خدا	 		4/6 ه		 َالـلٰـّ
خدا،	معبود	 		3/1 ه		 ـٰ ِال

کار 		/٥	٧ َاۡمر		
تو 	4/13 َانۡـَت		

شما	 	6/9 َانۡـُتم		
نازل	کرد،	فروفرستاد	 	4/15 َانۡـَزَل		

نازل	شد 		٥/1٠ ُانۡـِزَل		
نازل	کردیم،	فرو	فرستادیم 		٥/٦ َانۡـَزلۡنا		

نعمت	دادی 		٥/١٢ َانَۡعۡمَت		
انفاق	کردند 	6/10 َانۡـَفـقـوا		

انفاق	کنید،	ببخشید 	4/9 َانۡـِفـقـوا		
رودها 		٥/٨ َانۡهار		

ب	
بینا	 		3/7 بَـصـیـر		

بعضی 	6/٤ بَۡعض		
صبح	 	4/12 بُـۡکـَرة		
فرزندم 	2/5 		 بُـَنـیَّ
پیام 	2/7 بَـیـان		
خانه 		٥/1٣ بَـۡیت		

دلیل	روشن 	6/11 بَِیّـنات		
ت 

تجارت 	6/14 ِتجاَرة		
اندیشه	می	کنید 	٥/٦ تَۡعـِقلوَن		
عمل	می	کنید 	6/٤ تَۡعـَملوَن		

قبول	کن،	بپذیر	 	4/6 ل		 تَـَقـبَـّ
توبه	کنید 	٥/٨ توبوا		

ایمان	می	آورید 	6/14 تُۡؤِمـنوَن		
ج

جهاد	کنید 	٥/٣ جاِهـدوا		
پاداش 	2/11 َجزاء		

بهشت	ها 	٥/٥ َجّنات		
لشکریان 	6/2 ُجـنود		
بهشت 	٥/٥ َجّنة		

ح	
دانه	 		4/9	 ة،	َحـّب	 َحـبَـّ

ریسمان	 		4/5 َحـبۡـل		
آهن	 	6/10 َحدید		

حساب،	قیامت 		4/1 ِحـساب		
خیر	و	خوبی 	3/1 َحـَسـَنـة		

کارخوب،	خوب	 		4/10 َحـَسـَنـة		
سپاس	و	ستایش 	3/1 َحـۡمـد		

زنده	 		٨ َحـّی		
خ 

خالق،	آفریننده	 		4/10 خـاِلق		
آفرید،	خلق	کرد	 	4/11 َخـلَـَق		
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خوبی،	کار	خوب	 	3/10 َخـۡیـر		
بهتر،	بهترین	 	4/13 َخـۡیـر		
کارهای	خوب 	٣/٧				 َخـۡیـرات		

بهترین	کار 	٣/١ َخـۡیـِر	الـَعـَمل		
	د 

دنیا 		2/3 ُدنیا		
ذ	

ذّره 		3/11 ة		 َذرَّ
تذکُّر 	6/6 ِذکۡرٰی		

گناهان 	6/14 ُذنوب		
صاحب 	6/6 ذو		

ر 
بسیار	دلسوز	و	مهربان 	6/13 َرئوف		

پروردگار	 		3/8 َرّب		
پروردگار	ما،	پروردگارا 		2/11 َربَّـنـا		

رحمت 		2/12 َرۡحـَمـة		
بخشنده 		3/1 َرۡحـٰمـن		
مهربان 		3/10 َرحـیـم		
روزی 		2/15 ِرزق		
پیامبران 		٥/٤ ُرُسل		
پیامبر	 	3/1 َرسـول		
انار 	6/8 ُرّمان		

ز
زکات،	صدقه	ی	واجب 		4/7 َزکـاة		

زیور،	زینت 		٥/٩ زیَنـة		
س	

عیب	و	نقصی	ندارد 		3/1 ُسـبۡـحـاَن		
هفت	 		4/9 َسـبۡـع		
آسمان 		٥/٧ َسماء		

آسمان	ها 		٥/1١ َسماوات		
شنوا 	4/2 َسـمـیـع		
گناه	 	4/10 ئَـة		 َسـّیـِ

ش
بدی،	بد 		3/11 َشـّر		
خورشید 		4/14 َشـۡمـس		
مشورت 		3/13 شـورٰی		

ص	
کار	خوب 		٥/5 صاِلح		

کارهای	خوب 		٥/٣ صاِلحات		
بخشش	ها 		٥/٨ َصَدقات		
بخشش 		٥/٨ َصَدَقة		

راه	 		4/5 ِصـراط		
نماز	 	2/5 َصـالة		

ط
غذا	 	4/15 طَعام		

غذاهای	پاک	و	خوب 	2/4 طَـِیّـبـات		
ظ

ظالمان،	ستمگران 	3/5 ظـاِلـمـیـَن		
گمان	 	6/٤ ظَّن		

ع	
دانا	 		4/4 عـاِلم		

جهان	ها،	جهانیان	 		3/1 عـالَـمـیـَن		
بندگان 		٥/٧ ِعباد		
بنده	 		4/3 َعـبۡـد		

سختی 		2/11 ُعـۡسـر		
شب	 	4/12 َعـِشـّی		
بزرگ 	3/1	 َعـظـیـم	
دانش	 		3/8 ِعـۡلـم		
دانا	 		4/2 َعـلـیـم		

انجام	داد 		٥/٥ َعِمَل		
انجام	دادند 		٥/٣ َعـِمـلوا		

نزد	 	4/6 ِعـۡنـد		
چشمه	ها 	6/5 ُعـیون		

غ 
نهان،	غیب	 		4/4 َغـۡیـب		

بسیار	آمرزنده	 	4/7 َغـفـور	
پسر 		٥/٥ ُغالم		

بی	نیاز 		٥/١١ َغِنّی		
ق

گفت	 		4/8 قـاَل		
توانا 	4/2 َقـدیـر		

قرآن،	کتاب	خدا 		2/14 ُقـۡرآن		
بگو 		٥/١٢ ُقۡل		
کم	 		4/4 َقـلـیـل،	َقـلـیـلَة	

قلوب،	دل	ها،	قلب	ها	 	4/13 ُقـلـوب		
ماه	 	4/14 َقـَمـر		
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قدرت	و	نیرو 		٥/٤ ة		 ُقـوَّ
قوم،	گروه	 	4/12 َقـۡوم		

نیرومند 	6/10 َقِوّی		
ک

کافران،	افراد	بی	ایمان	 	4/13 کـاِفـریـَن		
بسیار	 	4/4 کَـثـیـر،	کَـثـیـَرة		
همه،	هر 	6/8 کُل		
بخورید 	2/4 کُـلـوا		

ل
نیست 	4/7 ل			

اندیشه	نمی	کنید 		٥/٦ لتَۡعـِقلوَن		
دوست	ندارد 	2/12 			 ل	یُـِحـبُّ

مروارید 	6/8 لُـۡؤلُـؤۡ	
شب 		٥/٢ لَۡیل		
شب 		٥/10 لَۡیلَة		

م
آب	 	4/15 ماء		

مؤمنان 	6/1 ُمۡؤِمنوَن		
مؤمنان 	4/1 ُمـۡؤِمنیـَن		

مبارک،	با	برکت 		٥/10 ُمباَرکَـَة		
بشارت	دهنده 	6/2 ر		 ُمبَِشّ

روشن 		٥/٦ ُمبین		
افراد	باتقوا 	6/5 ُمـتَّـقیَن		
َمثَل،	داستان 		٥/9 َمـثَـل		
نیکوکاران 	2/16 ُمـۡحِسنیـَن		
مهربانی 	3/16 َمْرَحـَمـة		

پیامبران،	فرستادگان		)الهی( 	4/٥ ُمـۡرَسـلـیـن		
راست 	4/5 ُمـۡسـَتـقـیـم	

اسراف	کنندگان	 	2/9 ُمـۡسِرفـیـَن		
معّین	 	4/11 ـی		 ُمـَسـمًّ

خوب،	کار	خوب 		٥/٨ َمۡعروف		
بدکاران 	3/5 ُمـۡفِسدیـن		

افراد	رستگار	و	موفق 	6/12 ُمۡفـِلـحون		
مالئکه،	فرشتگان 	2/3 َمـالِئـَکة		

فایده	ها 	6/10 َمناِفع		
ترازو 	6/7 میزان		

ن
ما	 	4/13 نا		

آتش 	2/3 نـار		
مردم 	2/7 نـاس		
پیامبر 	2/3 نَـِبـّی		

هشداردهنده 	6/2 نَـذیر		
زنان 	6/3 ِنساء		
ما 	6/9 نَۡحُن		

نعمت 	2/6 ِنـۡعـَمـة		
روز 		٥/٢ نَهار		

و
پدر	و	مادر 	3/4 واِلـَدیۡـِن		
پدر	و	مادرم 		٥/١٢ 		 واِلَدیَّ

هـ
هدایت	 	4/11 هُـًدی،	هُـٰدی	
این	 	4/14 ٰهـذا	
آیا 	6/8 َهـۡل		
او	 	4/15 هُـَو		

ی
ای 	6/3 ها		 ُـّ یا	َای

دوست	دارد 	2/5 		 یُـِحـبُّ
مساوی	است 	6/13 یَۡسـَتوی		

می	داند 	6/٤ یَۡعـلَُم		
انجام	دهد 		٥/١١ یَۡعـَمۡل		

برپا	می	دارند 	6/1 یُـقیـموَن		
انفاق	می	کنند 	4/9 یُـۡنـِفـقـوَن		
هدایت	می	کند 		٥/١١ یَۡهدی		

روز 	3/1 یَـۡوم		
آن	روز 		٥/٩ یَۡوَمِئٍذ		

روز	قیامت	 	3/1 یَـۡوِم	الـّدیـِن	
روز	قیامت 		٥/٤ یَـۡوَم	اِلقیاَمة		
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