
 
 
 
 

 اول آیه
 
ل خاِلُق  رَبکم اللُ  ذالُکمُ  "      "   ُتوَفکون َفانی ُهو ااّل  الهِ  .ال شیُ  کُّ
     

 جز معبودی و است چیزی هر آفریننده . شماست اختیار صاحب که خدایی است این
 )ترجمه   . شودمی کشیده  انحراف به حق مسیر از چرا وقت آن نیست. او

         ملکی(
  غافر سوره /  62 آیه
 
 رویدمی کجا به ...  نشانه همه نای با

 با او برابر در و کنندمی سجده اورا جهان موجودات تمام که خداوندی است بزرگ
 رام پرندگان سپارند.می او به را خود حال همه در و نهندمی خاک بر چهره خضوع
 اویند. فرمان
 هر فرمود. مقدر را آنها روزی و آفرید خشکی پرنده را گروهی و آبی پرنده را برخی
 ابرهای که سازد.خدایی می فراهم را روزیش و خواندمی فرا خاص نام با را ای پرنده

 و کرد آبیاری را خشک های زمین و فرستاد را پی در پی بارانهای و ایجاد را سنگین
   رویاند. خشکسالی از پس را گیاهان

 
 : غافر سوره مشخصات

  . است قرآن 40 شماره سوره -
 . است  مکی سوره این -
     . دارد آیه 85 -
    
 شدن کشیده انحراف به :  ِافک *
 

 مسابقه آیه های زندگی 

 پیش دبستانی و دبستان غدیر



 
 
 

 آیه دوم

 
ْيَنا ْنَساَن  َوَوصَّ هُ  َحَمَلْتهُ  ِبَواِلَدْيهِ  اْْلِ  ِلي اْشُكرْ  َأِن  َعاَمْينِ  ِفي َوِفَصاُلهُ  َوْهن   َعَلى   َوْهًنا ُأمُّ

 يرُ ِص اْلمَ  ِإَليَّ  َوِلَواِلَدْيكَ 
 
 کن. شکر مرا» کردیم: سفارش طوراین مادرش ویژهبه والدینش، دربارۀ انسان به هم ما

 از بیش توانش روز هر کشد،می شکم به حاملگی دوران در را او که مادرش «هم. را آنان
 ختم من به که باشد حواستان دهد.می شیرش هم سال دو تازه، و رودمی تحلیل پیش
 ملکی( )ترجمه همه. آخرعاقبِت  شودمی
 

 ��14 آیه / لقمان سوره ��
 

 را مادر حاملگی زحمات و کرده توصیه والدین احسان به خداوند آیات این در ��
 شناختی روحیه کسی اگر که است آن توحید با مطلب این ارتباط .است کرده گوشزد
 هم را خدا بخشی حیات و نعمت حق او که شود می موجب باشد داشته را افراد حق
 ند.بدا
 بجا مرا شکر هم گوید: می خداوند و مادر شناسی حق دادن پیوند با آیه پایان در 

 را والدین شکر هم و آورید
 
 ️❇  لقمان سوره مشخصات  ️❇
 است. قرآن ۳۱ شماره سوره -
 است. مکی سوره این-
 دارد آیه ۳۴ -
 

 نیکو :معروف�🁈�



 ستوده حمید:
 سستی و ضعف وهن:

 
****************************************** 

 ️⭐ سوم آیه ️⭐
 
َها َيا ِذيَن  َأيُّ ْبرِ  اْسَتِعيُنوا آَمُنوا الَّ ََلةِ َوا ِبالصَّ اِبِريَن  َمَع  اللَ  ِإنَّ     لصَّ  الصَّ

 )ترجمه است. صبر اهل کنار در خدا که بخواهید کمک خدا از نماز و صبر با مسلمانان!
 ملکی(

 
 

 �� 153 آیه بقره سوره ��
 
 به سپس ایستادند،می نماز به شدند،می روروبه مشکلی با که هنگامی علی)ع( حضرت 

 رشد را او اراده و سازدمی آماده را انسان نماز، خواندن رفتند.می مشکَلت حل سراغ
 . کند مقاومت نادرست رفتارهای برابر در تا هدمی
 
 ️❇ بقره سوره مشخصات ️❇

 
 است. قرآن 2 شماره سوره -
 
 . است مدنی سوره این -
 
 . دارد آیه 286 -
 

 بگیرید کمک نوا:استعی �🁈�
 
 
 



 
 
 
 
 

 ️⭐ چهارم آیه ️⭐

 
 

اِدِقيَن  َيْنَفُع  َيْومُ  هذا اللُ  قالَ  ات   َلُهمْ  ِصْدُقُهمْ  الصَّ ْنهارُ  َتْحِتَها ِمْن  َتْجِري َجنَّ  ِفيها خاِلِديَن  اْْلَ
 اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  ذِلكَ  َعْنهُ  َرُضوا وَ  َعْنُهمْ  اللُ  َرِضيَ  َأَبداً 
 

 شود:می تمام نفعشانبه راستگویان صداقت که است روزی امروز» فرماید:می هم خدا
 آنجا همیشه و است روان هاجوی هاآن در که شودمی نصیبشان پردرخت هاییباغ

 کامیابی است این اند.راضی خدا از هم آنان و است راضی آنان از خدا اند.ماندنی
 بزرگ!

 
 ملکی( )ترجمه

 
 �� ۱۱۹ آیه مائده سوره ��
 
 انسان .است آدمی کمال موجب که است ایپسندیده و نیک اعمال از راستگویی️♦

 را نجات و کندنمی خیانت امانت در کرده، وفا آن به بنددمی پیمانی و عهد اگر صادق
 .داندمی راستگوئی در
 
 ️❇ مائده سوره مشخصات ️❇
 است. قرآن 5 شماره سوره -
 . است مدنی سوره این -
 دارد. آیه ۱۲۰ -



 
 دارد جریان :تجری �🁈�

 

*********************************************************  

 �� پنجم آیه ��
 

ِذيَن  اءِ  ِفي ُيْنِفُقوَن  الَّ رَّ اءِ  السَّ رَّ اِس  َعنِ  َواْلَعاِفيَن  اْلَغْيَظ  َواْلَكاِظِميَن  َوالضَّ  ُيِحبُّ  َواللُ    النَّ
 اْلُمْحِسِنيَن 

 
 عصبانیت، در و کنندمی هزینه خدا راه در سختی، و راحتی وقتبه که هاییهمان

 را درستکارانی چنین خدا گیرند.می ندیده را مردم خطاهای و کنندمی کنترل را خودشان
 ملکی( )ترجمه دارد. دوست

 
 �� ۱۳۴ آیه / عمران آل سوره ��
 
 نگه را خود خشم زندگی مشکَلت با شدن روروبه در باشد یافته رشد که انسانی ️♦
 داده او به خداوند طرف از عظیم پاداشی و گذردمی دیگران خطای از بزرگی با دارد،می
 برای را زندگی و هاستبدی همه کلید غضب و خشم که داندمی خوبی به او شود.می

 دل خداوند گویدمی سخن مردم با آرامش با که انسانی سازد.می تاریک و تنگ انسان
 دارد. دوستش و گرداندمی نورانی و گرم خود محبت و مهر از را او
 
 ️❇ عمران آل سوره مشخصات ️❇

 
 است. قرآن ۳ شماره سوره -
 
 . است مدنی سوره این -
 . دارد آیه ۲۰۰ -
 



اءِ �🁈� رَّ  راحتی : السَّ
اءِ �🁈� رَّ  سختی :الضَّ
 
 

************************************************  

 
 

 �� ششم آیه ��
 

 * ِعْلًما ِزْدِني َرب   *َوُقلْ 
 ملکی( )ترجمه کن بیشتر را علمم خدایا بگو و
 

 ��114 آیه / طاها سوره��
 
 خشنودی به مرا درجات و دانایی چیز همه به چون خواهم می خیر تو از من خدایا��

 وامگذار، خودمان به زندگی در را ما و کن کامل خود آمرزش به مرا کرامت ببر، باال خود
 . بگشای ما بصیرت  ِ بصر از غفلت خدایا

 
 ده جان رحمت به تو را ما دل رب یا��
 ده درمان صابری به را همه درد
 خواست بایدمی چه که نداند بنده این

 ده آن خواهی آنچه هر تویی داننده
 انصاری( عبدالل )خواجه

 
 ️❇ طاها سوره مشخصات ️❇

 
 است. قرآن 20 شماره سوره -



 
 . است مکی سوره این -
 . دارد آیه 135 -
 

 کن زیاد : ِزْدِني�🁈�
 

 

 �� هفتم آیه ��
 
َها َيا ِذيَن  َأيُّ  َعَلْيُكمْ  اللِ ِنْعَمَت  اْذُكُروا آَمُنوا الَّ

 ملکی( )ترجمه نکنید فراموش را خودتان به خدا نعمت مسلمانان!
 

 �� 11 آیه / مائده سوره ��
 
 داشته ارزانی مومنان به که است هایینعمت انواع ذکر دنبال به آیه این در خداوند ️♦

 هاینعمت .نشوند غافل خدا یاد از هاآن شکرانه به و نکنند فراموش هاانسان تا است
 توان که است خداوند هاینعمت از یکی دانش و علم ش.بندگان بر خداست لطف الهی

 دهد.می افزایش بخشسعادت زندگی یک ساختن و مشکَلت با مقابله در را هاانسان
 نشانه گردی نعمت هزاران و آرامش و امنیت نعمت مادر، و پدر نعمت سَلمت، نعمت

 دارد. دوست را هاانسان خداوند که است آن
 
 
 ️❇ همائد سوره مشخصات ️❇

 
 است. قرآن 5 شماره سوره -
 
 . است مدنی سوره این -



 
 . دارد آیه 120 -
 

 کنید یاد : اْذُكُروا �🁈�
 
 

 

 

 

 �� هشتم آیه ��
 

كَ   اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ  َأْنَت  ِإنَّ
 ملکی( )ترجمه آییمی بر کار این عهدۀ از شایستگی به که تویی فقط
 

 �� 129 آیه / بقره سوره ��
 
 و هاسختی در که کندمی یادآوری هاانسان به وانات و دانا پروردگار آیه این در ️♦

 همه زیرا گیرند، بهره خداوند یاری و کمک از خوشبختی به رسیدن در و مشکَلت
 که داده وعده هاانسان به خداوند اوست. دست در جهان هاینعمت و عالم هایگنج
 خواهید خوبی زندگی کنید، حرکت تنبلی و سستی از دور به و درست هایراه از اگر

 : آورندمی و آورده زبان بر مردم و اند گفته قدیم از داشت.
 《برکت خدا از حرکت تو از》
 ایاندازه به مگر نیست نعمتی هیچ هاانسان برای فرمایند: می قرآن در خداوند نیز و
 کنند. تَلش و سعی که
 
 ️❇ بقره سوره مشخصات ️❇



 
 است. قرآن 1 شماره سوره -
 
 . است مدنی سوره این -
 . دارد آیه 286 -

 شایسته : اْلَحِكيمُ  �🁈�
 

 

 

 

 

 �� نهم آیه ��
 
 
ْحَساِن  ِباْلَعْدلِ  َيْأُمرُ  اللَ  ِإنَّ   َواْْلِ
 به بخشش به و جامعه در عدالت برقراری به مصلحت، و مهربانی سرِ  از خدا
 ملکی( )ترجمه دهد.می فرمان وخویشقوم
 
 

 �� ۹۰ آیه / نحل سوره ��
 
 :است شده نهاده پایه دو بر انسان اجتماعی زندگی اساس ️♦
 

 و گذشت احسان، دوم و خود حقوق و حدود از تجاوز و ظلم از دوری ، عدل رعایت اول
 برای را آنچه که است کسی متشخص انسان بردارد. در را اخَلق مکارم تمام که فداکاری

 و خودخواهی از فردی چنین بدارد. دوست هم دیگران برای دارد،می دوست خود
 پایان و ماندمی دور به است، انحرافات و هابیماری از بسیاری ریشه که خودپسندی



 رامشآ و نشاط احساس کردن زندگی از و گرددمی خوبی و بخیر ختم دنیا در کارش
 کند. می
 
 
 ️❇ نحل سوره مشخصات ️❇

 
 است. قرآن ۱۶ شماره سوره -
 . است مکی سوره این -
 
 . دارد آیه ۱۲۸ -

 

 

 �� دهم آیه ��
 

ُكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئْن  يَدنَّ ِز  َْلَ
 
 ملکی( )ترجمه کنیممی زیاد را تانوجودی سرمایۀ حتماً  کنید، شکر اگر
 

 �� ۷ آیه / ابراهیم سوره ��
 
 او به خداوند که هایینعمت از حال همه در و خداست رضای به راضی شاکر انسان ️♦

 به ار هانعمت که کندمی تَلش او .است شکرگذار و نبوده غافل است کرده عطا
 هایانسان

 
 در سپاس و تشکر زبان زیرا بیاورد، وجود به را دوستی و محبت تا کند هدیه نیازمند
  شود.می انسان عظمت و عزت موجب و گرداندمی نزدیک هم به را قلوب زندگی

 
 ️❇ ابراهیم سوره مشخصات ️❇



 
 است. قرآن ۱۴ شماره سوره -
 
 . است مکی سوره این -
 
 . دارد آیه ۵۲ -

 

 

 

 
 �� آیه یازدهم ��

 
 

ِذيَن  ُهْم  ِفي َصَلِتِهمْ  خاِشُعوَن  / مؤمنان قطعاً خوشبختاند ☆  َقدْ  َأْفَلحَ  اْلُمْؤِمُنوَن  ☆الَّ
 همانان که در نمازشان با حضور قلباند. 

 )ترجمه ملکی(
 

 �� سوره مؤمنون/ آیههای ۱و۲ ��
 
 

️♦ رستگاری و خوشبختی خاِص  انسانهاییست که به خداوند ایمان آورده و نماز برپا 
دارند، زیرا نماز ستون دین و آرامبخش دلهاست . نماز خود یک کَلس انسان 

سازیست که آدمی را به راههای استوار راهنمائی میکند و به او نیرو میدهد تا 
عظمت خود را شناخته و در پرتوی نور خداوندی زندگی موفقی داشته باشد. در این 

 آیات به یکی از صفات مومنان که خشوع در برابر خداوندست نیز تاکید دارد. 



 
 ️❇ مشخصات سوره مومنون ️❇

 
 - سوره شماره ۲۳ قرآن است.

 - این سوره مکی است .
 - ۱۱۸ آیه دارد .

 

 

 

 

 
 �� آیه دوازدهم ��

 
 وَ  ال َتْعَتُدوا ِإنَّ  اللَ  ال ُيِحبُّ  اْلُمْعَتِديَن 

 از حّدواندازه خارج نشوید! چونکه خدا تجاوزکارها را دوست ندارد
 )ترجمه ملکی(

 
 �� سوره بقره / آیه ۱۹۰ ��

 
️♦در همه کشورهای جهان مردم تَلش می کنند که در آسایش و آرامش زندگی کنند ، 
به حق خود قانع باشند و برای سایر انسانها هم زندگی خوبی فراهم آورند اما برای 

داشتن یک زندگی سازنده باید هدف داشته و برنامه ریزی کنند ، از اوقات شبانه روز به 
صورت مناسبی بهره برده و رفتوآمد با دوستان خوب و راستگو را نیز در برنامه خود 

 قرار دهند.



 
 ️❇ مشخصات سوره بقره ️❇

 
 - سوره شماره ۲ قرآن است.

 
 - این سوره مدنی است .

 
 - ۲۸۶ آیه دارد .

 

 ��سیزدهم آیه ��

 
 
ْعَلْوَن  َوَأْنُتمُ      ُمْؤِمِنيَن  ُكْنُتمْ  ِإْن  اْْلَ
 ملکی( )ترجمه باشید. داشته ایمان واقعاً  اگر برترید واقعاً  شما و
 
 

 �� ۱۳۹ آیه /عمران آل سوره ��
 
 
 مردم توده و پروردگار نزد در باشد، شما رفتار و فکر دل، قلب، در پاکی و ایمان اگر ️♦

 در را خدا باشد، داشته ایمان خداوند عظمت به که انسانی .هستید عزت و احترام مورد
 بیراهه از را راه ایمان شود.نمی خطا مرتکب و پنداردمی اعمالش بر شاهد حال همه
 افراد از و نرویم خطا راه به تا کندمی مشخص ما برای را مسیر بهترین و دهدمی نشان
   . کنیم دستگیری نیازمند

 
 



 ️❇ عمران آل سوره مشخصات ️❇
 است. قرآن ۳ شماره سوره -
 -. است مدنی سوره این -
 . دارد آیه ۲۰۰ 
 

 

 

 

 
 �� چهاردهم آیه ��
 

َقى ِبَعْهِدهِ  َأْوَفى َمْن  َبَلى ِقيَن  ُيِحبُّ  اللَ َفِإنَّ  َواتَّ  اْلُمتَّ
 باشند، رفتارشان مراقب و بمانند قولشان سر که آنان دارند. اعتراض حق دیگران بله،
 دارد. دوست را خودمراقبان او بله دارد، دوستشان خدا

 ملکی( )ترجمه
 

 �� 76 آیه /عمران آل سوره ��
 

 وفادار الهی پیمان و عهد به که استفرموده یادآوری انسان به بارها داناوتوانا خداوند
 کنند؛می وفا آنبه و قائلند احترام دهندمی که قولی برای ایمان با هایانسان باشند.

 کردند. عمل خود قول که یارانش و حسین)ع(امام که همانگونه
 نهایت در دشمنان شد باعث فداکاری همین و ایستادند آخر تا ایشان یاران از نفر 72

 ادامه را حق و عهد به وفای راه هازمان همه در ایمان با یاران شوند. اسَلم سپاه مغلوب
 . رسید خواهد وفاداران به حق سرانجام که این امید به دهندمی

   
 
 ️❇ عمران آل سوره مشخصات ️❇



 است. قرآن ۳ شماره سوره -
 . است مدنی سوره این -
 . دارد آیه ۲۰۰ -

 

 


