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٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

 

  ::مقدمهمقدمه
ـ ر امـر آمـوختن گـردد ا       یـ  درگ يشـتر ی ب ي هرچه حسـها   يریادگیهنگام   ن ی

ـ  خواهد بود که فقط با خواندن        یق تر از وقت   ی ماندگارتر و عم   يریادگی ک ی
 .می کنيریادگیمتن اقدام به 

 بـه آمـوختن     يارین راستا کمک بس   ی در هم  يزی و رنگ آم   یاستفاده از نقّاش  
م ی کنیمه میر را به آموخته خود ضمیک تصوین کار ید در واقع با ا  ی نما یم

ل نشـاندار   ین آموخته در مغز به دل     ی گردد مراجعه به ا    ین امر باعث م   یو هم 
 .ار راحت تر صورت گرددیشدنش بس
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٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

م است، چـه    یات گهربار قرآن کر   ین آموخته بشر، آ   ی که با ارزشتر   ییاز آنجا 
ـ  ز  استفاده گردد  شیوهن  ی از ا  آنبهتر که در آموزش       ینشـان م  یآن کـر  قـر را  ی

و همـانطور   ست  ی ن ین نشان یاز از داشتن ا   ی ن ی ب یچ انسان یو ه بهشت است   
 يدن آن اسـت بـرا     یـ  خواندن و فهم   ینشانک  یدا کردن   ین قدم در پ   یکه اول 

 .م را درك نمودیات قرآن کرید مقصود آیز بایدن به بهشت نیرس
ـ که شامل کل آ   ن مجموعه   یدر ا   م بـه همـراه  ی ام قـرآن کـر   یات جـزء سـ    ی
 و ترجمـه    یده است فهم معـان    یتالش گرد  باشد،   ی مرتبط با آن م    يهاینقاش

ت ی کودکان و نوجوانان آسانتر شـود تـا جـذاب    يم برا یفه قرآن کر  یات شر یآ
فته آن گردند و ان شاء اهللا آن را         یند و ش  یشتر درك نما  ی را ب  ین کالم نوران  یا

  .نندیبرگز خود ی زندگیبه عنوان قانون اساس
ـ " مجموعـه    ي از جمله کارتها   ی در مسابقات قرآن    شرکت ي برا * ـ ک آ ی ه ی
 جهـت   .دین عضـو شـو    ید در گروه واتساپ قرآن مبـ      ی توان ی م "یک نقاش ی

ت در گـروه واتسـاپ قـرآن        ی عضو یمتقاض"امک با عنوان    یک پ یت  یعضو
 .دی ارسال کن09177168414 به شماره "نیمب

ـ اشـته از عنا    د ی انجام داده ام هرچه خـوب      ی که به لطف و مدد اله      يکار ت ی
ن یها و نواقص آن از جانب خودم و در جهت رفع ا           یپروردگار بوده و کاست   

 . باشمی می شما خوانندگان گراميهاییشنهادات و راهنمای پيراینواقص پذ
 )1401اسفند( اکبر رستگار یعل

09177168414 

www.takbook.com



۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

گروه (قرآنٌ مبینیا وبالگ  نوشتار را از کانال نی به روز شده اي نسخه *
، )آن مبین حضرت سید عالء الدین حسین بن موسی علیهما السالمقر

 نی با عناوگروه قرآنی نی اداتی تولری از سانی نموده همچنافتی درشیراز
 :دی بهره مند شوگانی به صورت رالیذ

 ترجمه و توضیح بیش از شامل) لغتنامه قرآنی سالم(لغتنامه قرآن کریم  *
 رجمه قرآن کریم به زبان سادهآموزش ت و هزار کلمه قرآن کریم12

 آموزش قواعد روخوانی و تجوید قرآن کریم با استفاده از شعر و نقاشی *
 و فیلم و نرم افزار

  نرم افزارهاي حفظ قرآن کریم حین نقاشی*
  پرسش و پاسخهاي قرآنی*

  آداب اجتماعی در قرآن کریم*

 شعر و  معانی و تفاسیر سوره هاي جزء سی ام قرآن کریم به صورت*
 سرود

 )معجزات علمی قرآن کریم( مجموعه قرآن و علم روز *

 مجموعه ي کارتهاي قرآن و ترجمه به دو شیوه ي سرودهاي قرآنی و *
 یک آیه ، یک نقاشی

 بحثهاي روایتی و تفسیري و نقل احادیث مربوط به آیات قرآن کریم در *
و " معجزهکلمات" و  "آیات مثانی" ، "یک آیه یک حدیث"مجموعه هاي 

... 
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۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

به نام قرآن (می قرآن کریمفهومبه همراه ترجمه کلمه به کلمه ترجمه *
کلمه به کلمه : نگارش این ترجمه با دو هدف صورت گرفته است ،)نیمب

بودن این ترجمه با توجه به این خصوصیت قرآن کریم است که انتخاب 
تک تک کلمات و حروف و حتی ترتیب آنها بی حکمت نیست پس 

تن معنی دقیق جمالت در فهم منظور و مقصود اصلی آیات بسیار مهم دانس
است دوم اینکه پس از دانستن معنی دقیق جمالت مخصوصاً براي فهم 

 که همان "راسخون فی العلم"آیات متشابه بنا به توصیه خود قرآن باید از 
معصومین علیهم السالم هستند کمک گرفت بنابراین پس از ترجمه کلمه 

ه توضیحات الزم براي درك آیات از سخنان معصومین و همچنین به کلم
دیگر آیات قرآن کریم به ترجمه اضافه شده است تا در این ترجمه از 

به این ترتیب این . انتقال مفهوم اصلی به مخاطب، اطمینان حاصل شود
ترجمه، فهم قرآن را براي عموم مردم بسیار ساده می گرداند به این شکل 

 بدون احتیاج به داشتن تحصیالت حوزوي با خواندن این که خواننده
ترجمه بدون مراجعه به کتابی دیگر یا راهنمایی اشخاص، مفهوم آیات را 

به مرور هر صفحه از این  . درك می نماید و از کالم الهی لذت می برد
 در گروه واتساپ و "یک جرعه از کوثر"متن پس از تکمیل تحت عنوان 

آن مبین به همراه سؤالی از متن درج می گردد که با پاسخ کانال تلگرامی قر
به این سؤاالت و سؤاالت دیگر متناسب با تمامی گروههاي سنی و کسب 

 گروه نی در اتیجهت عضو. امتیاز، از جوائز این گروه نیز بهره مند گردید
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۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

 به شماره امکی پکیو شرکت در مسابقات آن، در واتساپ 
 ارسال نی در گروه قرآن مبتیعضو یقاضبا عنوان مت 09177168414

ضمناً تا کنون سیزده جزء از این ترجمه تکمیل گردیده که فایل آن . دیکن
 .جهت دانلود در وبالگ قرآن مبین قرار داده شده است

آن به روز می Word  و pdfپس از تکمیل هر جزء از این ترجمه متن 
 .ان آن را دانلود کنیدگردد که از آدرسهاي ذیل می توانید به صورت رایگ

 
گروه قرآن مبین حضرت سید عالء الدین حسین بن موسی علیهما السالم، 

 شیراز
www.mobin110.blogfa.com 

 :کانال تلگرامی
https://t.me/QURANMOBIN110 
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٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ::)) آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنیپس از یادگیري هر آیه و معنی((کارت سوره مبارکه حمد کارت سوره مبارکه حمد 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِم ِبس محِحيِم ٱلرٱ ﴾١﴿لر بِللَِّه ر دمٱلْح الَِمني٢﴿لْع﴾ 

 
ـِٰن ٱ محِحيِم ٱلرِم  ﴾٣﴿لرواِلِک ييِن ٱم٤﴿لد﴾ 

  

 ِعنيتسن اکوِإي دبعن اکا ٱ ﴾٥﴿ِإيِدناطَ لٱهرٱص ِقيمتس٦﴿لْم﴾ 

 
 ﴾٧﴿لضالِّني ٱلْمغضوِب علَيِهم ولَا ٱلَِّذين أَنعمت علَيِهم غَِري ٱِصراطَ 
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٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه ناسکارت سوره مبارکه ناس

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحٱلريِم لر بوذُ ِبراِس ٱقُلْ أَعِلِک  ﴾١﴿لناِس ٱم٢﴿لن﴾ 

 

ـِٰه   ﴾٤﴿لْخناِس ٱلْوسواِس ٱِمن شر  ﴾٣﴿لناِس ٱِإلَ

 

 ﴾٦﴿لناِس ٱلِْجنِة و ٱِمن  ﴾٥﴿لناِس ٱلَِّذي يوسِوس ِفي صدوِر ٱ
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٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):یه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آپس از یادگیري هر آ((کارت سوره مبارکه فلقکارت سوره مبارکه فلق

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلر بوذُ ِبر١﴿لْفَلَِق ٱقُلْ أَع﴾  لَقا خم ر٢﴿ِمن ش﴾ 

 

 قَبغَاِسٍق ِإذَا و رِمن ش٣﴿و﴾  رِمن شفَّاثَاِت ِفي ٱوقَِد ٱلن٤﴿لْع﴾ 
 

 ﴾٥﴿ن شر حاِسٍد ِإذَا حسد وِم
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١٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه توحیدکارت سوره مبارکه توحید

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلر وٱقُلْ ه دأَح ٱ ﴾١﴿للَّه ٱللَّه دم٢﴿لص﴾ 

ولَدي لَمو ِلدي ٣﴿ لَم﴾  دکُفُواً أَح کُن لَّهي لَم٤﴿و﴾ 
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١١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه مسدکارت سوره مبارکه مسد

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلر بتٍب وا أَِبي لَهدي تب١﴿ت﴾ و الُهم هنٰى عا أَغْنم با کَس٢﴿م﴾ 

 
 

 

 ﴾٤﴿لْحطَِب ٱمرأَته حمالَةَ ٱو ﴾٣﴿سيصلَٰى ناراً ذَات لَهٍب 

 

 ﴾٥﴿ِفي ِجيِدها حبلٌ من مسٍد 
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١٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه نصرکارت سوره مبارکه نصر

ـِٰن لرٱللَِّه ٱِبسِم  مِحيِم                                     ٱحلر
 رصاَء نٱِإذَا جٱللَِّه و ح١﴿لْفَت﴾  تأَيرلُونَ ِفي ِديِن ٱوخدي اساجاً ٱلن٢﴿للَِّه أَفْو﴾ 

و کبِد رمِبح حباباً ٱفَسوکَانَ ت هِإن هِفرغت٣﴿س﴾ 
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١٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید(( سوره مبارکه کافرون سوره مبارکه کافرونکارتکارت

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرا لرها أَيونَ ٱقُلْ يونَ  ﴾١﴿لْکَاِفردبعا تم دب٢﴿لَا أَع﴾ 

 

 دبا أَعونَ ماِبدع ملَا أَنتلَا  ﴾٣﴿وو مدتبا عم اِبداْ ع٤﴿أَن﴾ 

 دبا أَعونَ ماِبدع ملَا أَنتِديِن  ﴾٥﴿و ِليو کُمِدين ٦﴿لَکُم﴾ 
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١۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه کوثرکارت سوره مبارکه کوثر

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلر  اکنطَيا أَعٱِإن ثَر١﴿لْکَو﴾ و کبلِّ ِلرٱفَص رح٢﴿ن﴾ 

 

 وه اِنئَکٱِإنَّ ش رت٣﴿لْأَب﴾ 
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١۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه ماعونکارت سوره مبارکه ماعون

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلر تأَيِبـٱأَر کَذِّبيِن ٱلَِّذي ي١﴿لد﴾  ٱفَذَاِلک عدٱلَِّذي ي ِتيم٢﴿لْي﴾ 

 
 ﴾٤﴿فَويلٌ لِّلْمصلِّني  ﴾٣﴿لِْمسِکِني ٱولَا يحض علَٰى طَعاِم 

 
 ﴾٦﴿لَِّذين هم يراؤونَ ٱ ﴾٥﴿لَِّذين هم عن صلَاِتِهم ساهونَ ٱ

 
يونَ وعنونَ ٱماع٧﴿لْم﴾ 
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١۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه قریشکارت سوره مبارکه قریش

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرٍش لريلَةَ  ﴾١﴿ِلِإيلَاِف قُرِرح ٱِإيلَاِفِهماِء وتِف ٱلشي٢﴿لص﴾ 

عـٰذَا فَلْي ه بواْ ردِت ٱبيٍف ٱ ﴾٣﴿لْبوخ نم مهنَءاموٍع ون جم مهم٤﴿لَِّذي أَطْع﴾ 
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١٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه فیلکارت سوره مبارکه فیل

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلر                                              
 ﴾٢﴿أَلَم يجعلْ کَيدهم ِفي تضِليٍل  ﴾١﴿لِْفيِل ٱأَلَم تر کَيف فَعلَ ربک ِبأَصحاِب 

 ﴾٤﴿ترِميِهم ِبِحجارٍة من ِسجيٍل  ﴾٣﴿وأَرسلَ علَيِهم طَيراً أَباِبيلَ 

 

ٍف مصکَع ملَهع٥﴿أْکُوٍل فَج﴾ 
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١٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه همزهکارت سوره مبارکه همزه

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محٍة ٱلرزٍة لُّمزملٌ لِّکُلِّ هيِحيِم و١﴿لر﴾  ﴾٢﴿لَِّذي جمع مالًا وعدده ٱ 

الَهأَنَّ م بسحي هلَدذَنَّ ِفي  ﴾٣﴿ أَخنبِة ٱکَلَّا لَيطَم٤﴿لْح﴾ 

 ﴾٦﴿لْموقَدةُ ٱللَِّه ٱنار  ﴾٥﴿لْحطَمةُ ٱوما أَدراک ما 

 

 ﴾٨﴿ِإنها علَيِهم مؤصدةٌ  ﴾٧﴿لْأَفِْئدِة ٱلَِّتي تطَِّلع علَى ٱ

 ﴾٩﴿ِفي عمٍد ممددٍة 
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١٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((سوره مبارکه عصرسوره مبارکه عصرکارت کارت 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلرِر ٱوصٍر ٱِإنَّ  ﴾١﴿لْعسانَ لَِفي خ٢﴿لِْإنس﴾ 

 

 ﴾٣﴿لصبِر ٱلْحق وتواصواْ ِبـٱـلصاِلحاِت وتواصواْ ِبٱلَِّذين َءامنواْ وعِملُواْ ٱِإلَّا 
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٢٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید(( تکاثر تکاثرکارت سوره مبارکهکارت سوره مبارکه

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلر                                    
 اکُمٱأَلْه کَاثُرٰى ﴾١﴿لتتح مترٱ ز قَاِبر٢﴿لْم﴾ 

  
 ﴾٤﴿ثُم کَلَّا سوف تعلَمونَ  ﴾٣﴿کَلَّا سوف تعلَمونَ 

 ونَ ِعلْملَمعت ِقِني ٱکَلَّا لَونَّ  ﴾٥﴿لْيورٱلَت ِحيم٦﴿لْج﴾ 

 
 نيا عهنورلَت ِقِني ٱثُمِئٍذ ﴾٧﴿لْيموي أَلُنسلَت ِن ثُمِعيِم ٱ ع٨﴿لن﴾ 
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٢١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه قارعهکارت سوره مبارکه قارعه

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرةُ ٱلر١﴿لْقَاِرع﴾              
﴾٢﴿لْقَاِرعةُ ٱما   

 ﴾٣﴿لْقَاِرعةُ ٱوما أَدراک ما 

 
 ﴾٥﴿لْمنفُوِش ٱلِْعهِن ٱلِْجبالُ کَـٱوتکُونُ  ﴾٤﴿لْمبثُوِث ٱلْفَراِش ٱلناس کَـٱيوم يکُونُ 

 هاِزينوم ن ثَقُلَتا مٍة  ﴾٦﴿فَأَماِضيٍة رِفي ِعيش و٧﴿فَه﴾ 

 هاِزينوم فَّتخ نا مأَمةٌ  ﴾٨﴿واِويه ه٩﴿فَأُم﴾ 

 

 ها ِهيم اکرا أَدمةٌ  ﴾١٠﴿واِميح ار١١﴿ن﴾ 
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٢٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه عادیاتکارت سوره مبارکه عادیات

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محٱلرِحيِم وحاً ٱلرباِت ضاِدي١﴿لْع﴾  ﴾٢﴿لْموِرياِت قَدحاً ٱفَـ 

 
 ﴾٥﴿فَوسطْن ِبِه جمعاً  ﴾٤﴿ فَأَثَرنَ ِبِه نقْعاً ﴾٣﴿لْمِغرياِت صبحاً ٱفَـ

 
 ﴾٧﴿وِإنه علَٰى ذَاِلک لَشِهيد  ﴾٦﴿لِْإنسانَ ِلربِه لَکَنود ٱِإنَّ 

 بِلح هِإنٱو ِديدِر لَشيِث ﴾٨﴿لْخعِإذَا ب لَمعا ِفي أَفَلَا يم وِر ٱر٩﴿لْقُب﴾ 

 
 ﴾١١﴿ِإنَّ ربهم ِبِهم يومِئٍذ لَّخِبري  ﴾١٠﴿لصدوِر ٱوحصلَ ما ِفي 
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٢٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه زلزالکارت سوره مبارکه زلزال

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلِْزلَِت لرا ٱ ِإذَا زالَهِزلْز ضِت  ﴾١﴿لْأَرجرأَخا ٱوأَثْقَالَه ض٢﴿لْأَر﴾ 

 

 ﴾٤﴿يومِئٍذ تحدثُ أَخبارها  ﴾٣﴿لِْإنسانُ ما لَها ٱوقَالَ 

 
 ﴾٦﴿ أَعمالَهم لناس أَشتاتاً لِّيرواْٱيومِئٍذ يصدر  ﴾٥﴿ِبأَنَّ ربک أَوحٰى لَها 

 
 هرراً ييٍة خلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن ي٧﴿فَم﴾  هراً يرٍة شلْ ِمثْقَالَ ذَرمعن يم٨﴿و﴾ 

 

www.takbook.com



٢۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه بینهکارت سوره مبارکه بینه

ـِٰنٱللَِّه ٱِبسِم  محکُِن ٱ لري ِحيِم لَمِل ٱلرأَه واْ ِمنکَفَر لَِّذين
 ﴾٢﴿للَِّه يتلُواْ صحفاً مطَهرةً ٱرسولٌ من  ﴾١﴿لْبينةُ ٱلْمشِرِکني منفَکِّني حتٰى تأِْتيهم ٱلِْکتاِب وٱ

 
 ﴾٤﴿لْبينةُ ٱلِْکتاب ِإلَّا ِمن بعِد ما جاَءتهم ٱواْ لَِّذين أُوتٱوما تفَرق  ﴾٣﴿ِفيها کُتب قَيمةٌ 

  
لصلَٰوةَ ٱلدين حنفَاَء ويِقيمواْ ٱللَّه مخِلِصني لَه ٱوما أُِمرواْ ِإلَّا ِليعبدواْ 
 ﴾٥﴿لْقَيمِة ٱلزکَٰوةَ وذَاِلک ِدين ٱويؤتواْ 

لْمشِرِکني ِفي ناِر جهنم ٱلِْکتاِب وٱرواْ ِمن أَهِل لَِّذين کَفَٱِإنَّ 
 رش مه ـِٰئک  ﴾٦﴿لْبِريِة ٱخاِلِدين ِفيها أُولَ

 
لصاِلحاِت                            ٱلَِّذين َءامنواْ وعِملُواْ ٱِإنَّ 

 ريخ مه ـِٰئک  ﴾٧﴿لْبِريِة ٱأُولَ
زا جِتهحِري ِمن تجٍن تدع اتنج ِهمبر ِعند مهٱاؤ اِلِدينخ ارهلْأَن

 ِضيداً را أَبٱِفيه هبر ِشيخ نِلم ذَاِلک هنواْ عضرو مهنع ٨﴿للَّه﴾ 
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٢۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):ه را رنگ آمیزي کنیده را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آی((کارت سوره مبارکه قدرکارت سوره مبارکه قدر

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلَِة لرِفي لَي اهلْنا أَنزِرٱِإنلَةُ ﴾١﴿لْقَدا لَيم اکرا أَدمِر ٱو٢﴿لْقَد﴾ 

 

 ﴾٤﴿ ربِهم من کُلِّ أَمٍر ِنِبِإذْلروح ِفيها ٱلْملَاِئکَةُ وٱتنزلُ  ﴾٣﴿لْقَدِر خير من أَلِْف شهٍر ٱلَيلَةُ 

 

 ﴾٥﴿لْفَجِر ٱسلَام ِهي حتٰى مطْلَِع 
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٢۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((  11  کارت سوره مبارکه علقکارت سوره مبارکه علق

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيمِ                              ٱلرلر  
﴾١﴿لَِّذي خلَق ٱسِم ربک ٱقْرأْ ِبـٱ   لَقلٍَق ٱخع انَ ِمن٢﴿لِْإنس﴾ 

 
 ﴾٤﴿لْقَلَِم ٱلَِّذي علَّم ِبـٱ ﴾٣﴿لْأَکْرم ٱقْرأْ وربک ٱ

 لَّمٱع لَمعي ا لَمانَ مٰى ٱکَلَّا ِإنَّ  ﴾٥﴿لِْإنسطْغانَ لَي٦﴿لِْإنس﴾ 

 ﴾٨﴿لرجعٰى ٱِإنَّ ِإلَٰى ربک  ﴾٧﴿ستغنٰى ٱاه أَن رَء

 تأَيٰى ٱأَرهنلَّٰى  ﴾٩﴿لَِّذي يداً ِإذَا صب١٠﴿ع﴾ 
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٢٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه علق کارت سوره مبارکه علق 

 ﴾١٢﴿لتقْوٰى ٱأَو أَمر ِبـ ﴾١١﴿هدٰى لْٱأَرأَيت ِإن کَانَ علَى 

 ﴾١٤﴿للَّه يرٰى ٱأَلَم يعلَم ِبأَنَّ  ﴾١٣﴿أَرأَيت ِإن کَذَّب وتولَّٰى 

 ﴾١٦﴿ناِصيٍة کَاِذبٍة خاِطئٍَة  ﴾١٥﴿لناِصيِة ٱکَلَّا لَِئن لَّم ينتِه لَنسفَعاً ِبـ

 ﴾١٨﴿لزباِنيةَ ٱسندع  ﴾١٧﴿يه فَلْيدع ناِد

 
و هِطعٱکَلَّا لَا تو دجٱس ِربسجدة واجبة۩﴾١٩﴿قْت 

www.takbook.com



٢٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه تینکارت سوره مبارکه تین

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محٱلرِحيِم وٱلرِني ووِن لٱلتتي١﴿ز﴾  طُوِر ِسيِنني٢﴿و﴾ 

  

ـٰذَا  هلَِد ٱوا  ﴾٣﴿لْأَِمِني ٱلْبلَقْنخ قِْوٍمي ٱلَقَدِن تسانَ ِفي أَح٤﴿لِْإنس﴾ 

 
 اِفِلنيفَلَ سأَس اهنددر ِملُواْ ٱِإلَّا  ﴾٥﴿ثُمعواْ ونَءام اِت                      ٱلَِّذيناِلحلص

 ﴾٦﴿فَلَهم أَجر غَير ممنوٍن 

  

 ﴾٨﴿لْحاِکِمني ٱللَّه ِبأَحکَِم ٱأَلَيس  ﴾٧﴿لديِن ٱفَما يکَذِّبک بعد ِبـ
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٢٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه انشراحکارت سوره مبارکه انشراح

ـِٰن لرحٱللَِّه ٱِبسِم  ِحيِم ٱملر کردص لَک حرشن ١﴿أَلَم﴾  کرِوز نکا عنعضو٢﴿و﴾ 

  
 ﴾٤﴿ورفَعنا لَک ِذکْرک  ﴾٣﴿لَِّذي أَنقَض ظَهرک ٱ

  

 عراً ٱفَِإنَّ مسِر يس٥﴿لْع﴾  عراً ٱِإنَّ مسِر يس٦﴿لْع﴾ 

 
 ﴾٨﴿رغَب ٱوِإلَٰى ربک فَـ ﴾٧﴿نصب ٱفَِإذَا فَرغْت فَـ
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٣٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((کارت سوره مبارکه ضحیکارت سوره مبارکه ضحی

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلرٰى ٱ وح١﴿لض﴾ ٰى ٱوجِل ِإذَا س٢﴿للَّي﴾ 

 
                       ﴾٤﴿لْأُولَٰى ٱولَلْئَاِخرةُ خير لَّک ِمن  ﴾٣﴿قَلَٰى ما ودعک ربک وما 

 ﴾٥﴿ولَسوف يعِطيک ربک فَترضٰى 

 ﴾٧﴿ووجدک ضالا فَهدٰى  ﴾٦﴿أَلَم يِجدک يِتيماً فَئَاوٰى  

 
 ﴾٩﴿يِتيم فَلَا تقْهر لْٱفَأَما  ﴾٨﴿ووجدک عاِئلًا فَأَغْنٰى 

 
 ﴾١١﴿وأَما ِبِنعمِة ربک فَحدثْ  ﴾١٠﴿لساِئلَ فَلَا تنهر ٱوأَما 
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٣١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه لیل کارت سوره مبارکه لیل 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحٱلرلرٰى ٱيِم وشغِل ِإذَا ي١﴿للَّي﴾  لَّٰى ٱوجاِر ِإذَا ته٢﴿لن﴾ 

 لَقا خمٱوو ٰى  ﴾٣﴿لْأُنثَٰى ٱلذَّکَرتلَش کُميع٤﴿ِإنَّ س﴾ 

 

طَٰى ون أَعا مقَٰى ٱفَأَمِبـ ﴾٥﴿ت قدصٰى ٱونس٦﴿لْح﴾ 

 ﴾٨﴿ستغنٰى ٱوأَما من بِخلَ و ﴾٧﴿فَسنيسره ِللْيسرٰى 

 ﴾١٠﴿فَسنيسره ِللْعسرٰى  ﴾٩﴿لْحسنٰى ٱوکَذَّب ِبـ
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٣٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه لیل کارت سوره مبارکه لیل 

 ﴾١٣﴿لْأُولَٰى ٱ وِإنَّ لَنا لَلْئَاِخرةَ و﴾١٢﴿ِإنَّ علَينا لَلْهدٰى  ﴾١١﴿وما يغِني عنه مالُه ِإذَا تردٰى 

 ﴾١٥﴿لْأَشقَٰى ٱلَا يصلَاها ِإلَّا  ﴾١٤﴿فَأَنذَرتکُم ناراً تلَظَّٰى 

 
 ﴾١٧﴿لْأَتقَٰى ٱوسيجنبها  ﴾١٦﴿لَِّذي کَذَّب وتولَّٰى ٱ

  
 ﴾١٩﴿وما ِلأَحٍد ِعنده ِمن نعمٍة تجزٰى  ﴾١٨﴿ِتي مالَه يتزکَّٰى لَِّذي يؤٱ

 
 ﴾٢١﴿ولَسوف يرضٰى  ﴾٢٠﴿لْأَعلَٰى ٱبِتغاَء وجِه ربِه ٱِإلَّا 
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٣٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):): کنید کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزيپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي ( (11کارت سوره مبارکه شمس کارت سوره مبارکه شمس 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرلرا ٱواهحضِس وم١﴿لش﴾ ا ٱولَاهِر ِإذَا ت٢﴿لْقَم﴾ 

  

ا ٱولَّاهاِر ِإذَا جه٣﴿لن﴾ ا ٱواهشغِل ِإذَا ي٤﴿للَّي﴾ 

ا ٱواهنا بماِء وم٥﴿لس﴾ ا ٱواها طَحمِض و٦﴿لْأَر﴾ 

  

نا واهوا سما  ﴾٧﴿فٍْس واهقْوتا وهورا فُجهم٨﴿فَأَلْه﴾ 

 

 ﴾١٠﴿وقَد خاب من دساها  ﴾٩﴿قَد أَفْلَح من زکَّاها 
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٣۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه شمس کارت سوره مبارکه شمس 

ثَم تا کَذَّباهوِبطَغ ا ٱِإِذ  ﴾١١﴿ودقَاهثَ أَشع١٢﴿نب﴾ 

 

 ﴾١٤﴿فَکَذَّبوه فَعقَروها فَدمدم علَيِهم ربهم ِبذَنِبِهم فَسواها  ﴾١٣﴿للَِّه وسقْياها ٱللَِّه ناقَةَ ٱفَقَالَ لَهم رسولُ 

 

 ﴾١٥﴿ولَا يخاف عقْباها 
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٣۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((11--وره مبارکه بلدوره مبارکه بلدکارت سکارت س

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلرـٰذَا لر ِبه لَِد ٱلَا أُقِْسمـٰذَا  ﴾١﴿لْب ِحلٌّ ِبه أَنتلَِد ٱو٢﴿لْب﴾ 

 لَدا وماِلٍد ووا  ﴾٣﴿ولَقْنخ ٍد ٱلَقَدانَ ِفي کَب٤﴿لِْإنس﴾ 

 دِه أَحلَيع قِْدرأَن لَّن ي بسحداً  ﴾٥﴿أَيالًا لُّبم لَکْتقُولُ أَه٦﴿ي﴾ 

 دأَح هري أَن لَّم بسحِن  ﴾٧﴿أَيينيع ل لَّهعجن ٨﴿أَلَم﴾ 

 ﴾١٠﴿ديِن لنجٱوهديناه  ﴾٩﴿وِلساناً وشفَتيِن 
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٣۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید((22--کارت سوره مبارکه بلدکارت سوره مبارکه بلد

 ﴾١٢﴿لْعقَبةُ ٱوما أَدراک ما  ﴾١١﴿لْعقَبةَ ٱقْتحم ٱفَلَا 

 

 ﴾١٤﴿أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة  ﴾١٣﴿فَک رقَبٍة 

 ﴾١٦﴿أَو ِمسِکيناً ذَا متربٍة  ﴾١٥﴿يِتيماً ذَا مقْربٍة 

 کَانَ ِمن واْ ٱثُمنَءام لَِّذين                                         
ـِٰئک أَصحاب  ﴾١٧﴿لْمرحمِة ٱلصبِر وتواصواْ ِبـٱوتواصواْ ِبـ  ﴾١٨﴿لْميمنِة ٱأُولَ

ٱو ابحأَص ماِتنا هواْ ِبئَايکَفَر ِة ٱلَِّذينأَمشةٌ  ﴾١٩﴿لْمدصؤم ارن ِهملَي٢٠﴿ع﴾ 
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٣٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه فجر کارت سوره مبارکه فجر 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلرِر ٱ وٍر  ﴾١﴿لْفَجشاٍل علَي٢﴿و﴾ 

ٱوفِْع وِر ٱلشت٣﴿لْو﴾ ِر ٱوسِل ِإذَا ي٤﴿للَّي﴾ 

 ﴾٦﴿أَلَم تر کَيف فَعلَ ربک ِبعاٍد  ﴾٥﴿هلْ ِفي ذَاِلک قَسم لِِّذي ِحجٍر 

 ﴾٨﴿لِْبلَاِد ٱها ِفي لَِّتي لَم يخلَق ِمثْلُٱ ﴾٧﴿لِْعماِد ٱِإرم ذَاِت 

 
 ودثَمواْ ٱوابج ِبـٱلَِّذين رخاِد ٱلصنَ ِذي  ﴾٩﴿لْووعِفراِد ٱوت١٠﴿لْأَو﴾ 
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٣٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه فجر کارت سوره مبارکه فجر 

 ﴾١٢﴿لْفَساد ٱفَأَکْثَرواْ ِفيها  ﴾١١﴿ لِْبلَاِدٱلَِّذين طَغواْ ِفي ٱ

  
 ﴾١٤﴿لِْمرصاِد ٱِإنَّ ربک لَِبـ ﴾١٣﴿فَصب علَيِهم ربک سوطَ عذَاٍب 

 
بتلَاه ربه فَأَکْرمه                         ٱلِْإنسانُ ِإذَا ما ٱفَأَما 

 ﴾١٦﴿بتلَاه فَقَدر علَيِه ِرزقَه فَيقُولُ ربي أَهانِن ٱوأَما ِإذَا ما  ﴾١٥﴿أَکْرمِن ونعمه فَيقُولُ ربي 

 ﴾١٨﴿لِْمسِکِني ٱولَا تحاضونَ علَٰى طَعاِم  ﴾١٧﴿لْيِتيم ٱکَلَّا بل لَّا تکِْرمونَ 

 ﴾٢٠﴿لْمالَ حباً جماً ٱوتِحبونَ  ﴾١٩﴿لتراثَ أَکْلًا لَّماً ٱوتأْکُلُونَ 
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٣٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه فجرکارت سوره مبارکه فجر

 ﴾٢٢﴿لْملَک صفّاً صفّاً ٱوجاَء ربک و ﴾٢١﴿لْأَرض دکّاً دکّاً ٱکَلَّا ِإذَا دکَِّت 

 
                        يَء يومِئٍذ ِبجهنم يومِئٍذ يتذَکَّر  وِج

 ﴾٢٤﴿يقُولُ يا لَيتِني قَدمت ِلحياِتي   ﴾٢٣﴿لذِّکْرٰى ٱلِْإنسانُ وأَنٰى لَه ٱ

 
 دأَح هذَابع ذِّبعِئٍذ لَّا يمو٢٥﴿فَي﴾  دأَح ثَاقَهو وِثقلَا ي٢٦﴿و﴾ 

 
 ﴾٢٨﴿رِجِعي ِإلَٰى ربِک راِضيةً مرِضيةً ٱ ﴾٢٧﴿لْمطْمِئنةُ ٱلنفْس ٱيا أَيتها 

 ﴾٣٠﴿دخِلي جنِتي ٱو ﴾٢٩﴿دخِلي ِفي ِعباِدي ٱفَـ
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۴٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):): را رنگ آمیزي کنید را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیهپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه ( (11کارت سوره مبارکه غاشیه کارت سوره مبارکه غاشیه 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم                                   ٱلرلر
 ﴾٢﴿وجوه يومِئٍذ خاِشعةٌ  ﴾١﴿لْغاِشيِة ٱهلْ أَتاک حِديثُ 

 
 ﴾٤﴿تصلَٰى ناراً حاِميةً  ﴾٣﴿عاِملَةٌ ناِصبةٌ 

 ﴾٦﴿لَّيس لَهم طَعام ِإلَّا ِمن ضِريٍع  ﴾٥﴿اِنيٍة تسقَٰى ِمن عيٍن َء

 ﴾٨﴿وجوه يومِئٍذ ناِعمةٌ  ﴾٧﴿لَا يسِمن ولَا يغِني ِمن جوٍع 

 ﴾١٠﴿ِفي جنٍة عاِليٍة  ﴾٩﴿ِلسعِيها راِضيةٌ 
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۴١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):عنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدعنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و مپس از یادگیري هر آیه و م ( (22کارت سوره مبارکه غاشیه کارت سوره مبارکه غاشیه 

 ﴾١٢﴿ِفيها عين جاِريةٌ  ﴾١١﴿لَّا تسمع ِفيها لَاِغيةً 

 ﴾١٤﴿وأَکْواب موضوعةٌ  ﴾١٣﴿ِفيها سرر مرفُوعةٌ 

  

 ﴾١٦﴿وزراِبي مبثُوثَةٌ  ﴾١٥﴿ونماِرق مصفُوفَةٌ 

  
 ﴾١٨﴿لسماِء کَيف رِفعت ٱوِإلَى  ﴾١٧﴿لِْإِبِل کَيف خِلقَت ٱلَا ينظُرونَ ِإلَى أَفَ

 ﴾٢٠﴿لْأَرِض کَيف سِطحت ٱوِإلَى  ﴾١٩﴿لِْجباِل کَيف نِصبت ٱوِإلَى 
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۴٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):): آن آیه را رنگ آمیزي کنید آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط بهپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به ( (33کارت سوره مبارکه غاشیه کارت سوره مبارکه غاشیه 

 ذَکِّرم ا أَنتمِإن ِطٍر  ﴾٢١﴿فَذَکِّريصِهم ِبملَيع ت٢٢﴿لَّس﴾ 

 کَفَرلَّٰى وون ت٢٣﴿ِإلَّا م﴾  هذِّبعٱفَي ٱللَّه ذَابٱلْع ر٢٤﴿لْأَکْب﴾ 

 مهابا ِإينا  ﴾٢٥﴿ِإنَّ ِإلَينلَيِإنَّ ع ثُم مهاب٢٦﴿ِحس﴾ 
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۴٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه اعلی  کارت سوره مبارکه اعلی  

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِح ٱلربِحيِم سٱلر کبر ملَٰى ٱس١﴿لْأَع﴾  ﴾٢﴿لَِّذي خلَق فَسوٰى ٱ 

 

ٱوفَه رٰى لَِّذي قَد٣﴿د﴾ ٱو جرٰى ٱلَِّذي أَخعر٤﴿لْم﴾ 

 
 ﴾٦﴿سنقِْرؤک فَلَا تنسٰى  ﴾٥﴿فَجعلَه غُثَاًء أَحوٰى 

 
 ﴾٨﴿ونيسرک ِللْيسرٰى  ﴾٧﴿لْجهر وما يخفَٰى ٱللَّه ِإنه يعلَم ٱِإلَّا ما شاَء 

 

 ﴾١٠﴿سيذَّکَّر من يخشٰى  ﴾٩﴿کْرٰى لذِّٱفَذَکِّر ِإن نفَعِت 
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۴۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه اعلی  کارت سوره مبارکه اعلی  

 ﴾١٢﴿لْکُبرٰى ٱلنار ٱلَِّذي يصلَى ٱ ﴾١١﴿لْأَشقَٰى ٱويتجنبها 

  

 ﴾١٤﴿قَد أَفْلَح من تزکَّٰى  ﴾١٣﴿ولَا يحيٰى ثُم لَا يموت ِفيها 

 
 ذَکَرلَّٰى ٱوِه فَصبر مونَ  ﴾١٥﴿سِثرؤلْ تاةَ ٱبيا ٱلْحين١٦﴿لد﴾ 

 
قَٰى ٱوأَبو ريةُ خـٰذَا لَِفي  ﴾١٧﴿لْئَاِخر ِف ٱِإنَّ هح١٨﴿لْأُولَٰى ٱلص﴾ 

 
اِهيمرِف ِإبحٰى صوسم١٩﴿ و﴾ 
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۴۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه طارق  کارت سوره مبارکه طارق  

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلرٱ واِء وما  ﴾١﴿لطَّاِرِق ٱلسم اکرا أَدمٱو ٢﴿لطَّاِرق﴾ 

 ﴾٤﴿ن کُلُّ نفٍْس لَّما علَيها حاِفظٌ ِإ ﴾٣﴿لثَّاِقب ٱلنجم ٱ

 ﴾٦﴿خِلق ِمن ماٍء داِفٍق  ﴾٥﴿لِْإنسانُ ِمم خِلق ٱفَلْينظُِر 

 ﴾٨﴿ِإنه علَٰى رجِعِه لَقَاِدر  ﴾٧﴿لتراِئِب ٱلصلِْب وٱيخرج ِمن بيِن 

  
 ﴾١٠﴿ما لَه ِمن قُوٍة ولَا ناِصٍر فَ ﴾٩﴿لسراِئر ٱيوم تبلَى 
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۴۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه طارق  کارت سوره مبارکه طارق  

اِء ذَاِت ٱومِع ٱلسج١١﴿لر﴾ ِض ذَاِت ٱوِع ٱلْأَرد١٢﴿لص﴾ 

 ﴾١٤﴿لْهزِل ٱ ِبـوما هو ﴾١٣﴿ِإنه لَقَولٌ فَصلٌ 

  
 ﴾١٦﴿وأَِکيد کَيداً  ﴾١٥﴿ِإنهم يِکيدونَ کَيداً 

 

 ﴾١٧﴿لْکَاِفِرين أَمِهلْهم رويداً ٱفَمهِل 
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۴٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه بروج  کارت سوره مبارکه بروج  

ـِٰن ٱِه للَّٱِبسِم  محِحيِمٱلرلراِء ذَاِت ٱ وموِج ٱلسر١﴿لْب﴾ ِم ٱوووِد ٱلْيعو٢﴿لْم﴾ 

 ﴾٤﴿لْأُخدوِد ٱقُِتلَ أَصحاب  ﴾٣﴿وشاِهٍد ومشهوٍد 

 ﴾٦﴿ِإذْ هم علَيها قُعود  ﴾٥﴿لْوقُوِد ٱلناِر ذَاِت ٱ

فْعا يلَٰى مع مهٱلُونَ ِبـو ودهش ِمِننيؤواْ ِبـ ﴾٧﴿لْمِمنؤِإلَّا أَن ي مهواْ ِمنقَما نمِزيِز ٱللَِّه ٱوِميِد ٱلْع٨﴿لْح﴾ 

لْأَرِض                       ٱلسماواِت وٱلَِّذي لَه ملْک ٱ
ٱو ِهيدٍء شيلَٰى کُلِّ شع ٩﴿للَّه﴾ 

                          لْمؤِمناِت ثُم          ٱلْمؤِمِنني وٱلَِّذين فَتنواْ ٱ ِإنَّ
 ذَابع ملَهو منهج ذَابع مواْ فَلَهوبتي ِريِق ٱلَم١٠﴿لْح﴾ 
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۴٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):ا رنگ آمیزي کنیدا رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه رپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه ر ( (22کارت سوره مبارکه بروج کارت سوره مبارکه بروج 

لصاِلحاِت لَهم                            ٱلَِّذين َءامنواْ وعِملُواْ ٱِإنَّ 
 ﴾١٢﴿ِإنَّ بطْش ربک لَشِديد  ﴾١١﴿لْکَِبري ٱلْفَوز ٱلْأَنهار ذَاِلک ٱجنات تجِري ِمن تحِتها 

ِعيديو ِدئبي وه ه١٣﴿ ِإن﴾ وهٱ و فُورٱلْغ وددِش ٱذُو  ﴾١٤﴿لْورٱلْع ِجيد١٥﴿لْم﴾ ِريدا يالٌ لِّم١٦﴿ فَع﴾ 

 
 ﴾١٨﴿ِفرعونَ وثَمود  ﴾١٧﴿لْجنوِد ٱهلْ أَتاک حِديثُ 

 ﴾٢٠﴿للَّه ِمن وراِئِهم مِحيطٌ ٱو ﴾١٩﴿لَِّذين کَفَرواْ ِفي تکِْذيٍب ٱبِل 

 ِجيدَءانٌ مقُر ولْ هفُوٍظ  ﴾٢١﴿بحٍح م٢٢﴿ِفي لَو﴾ 
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۴٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه انشقاق  کارت سوره مبارکه انشقاق  

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلراُء ٱ ِإذَا لرمٱلس قَّت١﴿نش﴾ تأَِذنو قَّتحا وهب٢﴿ ِلر﴾ 

 ﴾٤﴿وأَلْقَت ما ِفيها وتخلَّت  ﴾٣﴿لْأَرض مدت ٱوِإذَا 

 
 قَّتحا وهبِلر تأَِذنا  ﴾٥﴿وها أَيلَاِقيِه ٱيحاً فَمکَد کبِإلَٰى ر کَاِدح کانُ ِإن٦﴿لِْإنس﴾ 

ِکت أُوِتي نا مِميِنِه فَأَمِبي هِسرياً  ﴾٧﴿اباباً يِحس باسحي فو٨﴿فَس﴾ 

 
 ﴾١٠﴿وأَما من أُوِتي ِکتابه وراَء ظَهِرِه  ﴾٩﴿وينقَِلب ِإلَٰى أَهِلِه مسروراً 
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۵٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):نگ آمیزي کنیدنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را ر ( (22کارت سوره مبارکه انشقاق کارت سوره مبارکه انشقاق 

 ﴾١٢﴿ويصلَٰى سِعرياً  ﴾١١﴿فَسوف يدعواْ ثُبوراً 

 
 ﴾١٤﴿ِإنه ظَن أَن لَّن يحور  ﴾١٣﴿ِإنه کَانَ ِفي أَهِلِه مسروراً 

  
 ﴾١٦﴿لشفَِق ٱفَلَا أُقِْسم ِبـ ﴾١٥﴿بلَٰى ِإنَّ ربه کَانَ ِبِه بِصرياً 

للَّٱو قسا ومِل و١٧﴿ي﴾ ِر ِإذَا ٱوٱلْقَم قس١٨﴿ت﴾ 

 ﴾٢٠﴿فَما لَهم لَا يؤِمنونَ  ﴾١٩﴿لَترکَبن طَبقاً عن طَبٍق 
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۵١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه انشقاق کارت سوره مبارکه انشقاق 

ع ِإذَا قُِرئو ِهمونَ ٱلَيدجسَءانُ لَا يِل  ﴾٢١﴿لْقُرونَ ٱبکَذِّبواْ يکَفَر ٢٢﴿لَِّذين﴾ 

 

ونَ ٱووعا يِبم لَمأَع ذَاٍب أَِليٍم  ﴾٢٣﴿للَّهم ِبعهرش٢٤﴿فَب﴾ 

 ﴾٢٥﴿ٍن لصاِلحاِت لَهم أَجر غَير ممنوٱلَِّذين َءامنواْ وعِملُواْ ٱِإلَّا 
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۵٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه مطففین  کارت سوره مبارکه مطففین  

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِمٱلرلر طَفِِّفنيلٌ لِّلْميِإذَا ٱ ﴾١﴿ و لَى ٱلَِّذينالُواْ عفُونَ ٱکْتوتساِس ي٢﴿لن﴾ 

ـِٰئک أَنهم مبعوثُونَ  ﴾٣﴿ کَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ وِإذَا  ﴾٤﴿أَلَا يظُن أُولَ

  
  ﴾٦﴿لْعالَِمني ٱلناس ِلرب ٱيوم يقُوم  ﴾٥﴿ِليوٍم عِظيٍم 

  
 ابٍني ٱکَلَّا ِإنَّ ِکتاِر لَِفي ِسجا ِس ﴾٧﴿لفُجم اکرا أَدمو ني٨﴿ج﴾ 

 
 قُومرم اب٩﴿ِکت﴾  کَذِِّبنيِئٍذ لِّلْممولٌ يي١٠﴿و﴾ 
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۵٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه مطففین کارت سوره مبارکه مطففین 

 ﴾١٢﴿لَّا کُلُّ معتٍد أَِثيٍم وما يکَذِّب ِبِه ِإ ﴾١١﴿لديِن ٱلَِّذين يکَذِّبونَ ِبيوِم ٱ

 
 اِطريا قَالَ أَسناتِه َءايلَيلَٰى عتٱِإذَا ت ِلنيونَ  ﴾١٣﴿لْأَوکِْسبواْ يا کَانلَٰى قُلُوِبِهم مانَ علْ ر١٤﴿کَلَّا ب﴾ 

  
 ﴾١٦﴿لْجِحيِم ٱنهم لَصالُواْ ثُم ِإ ﴾١٥﴿کَلَّا ِإنهم عن ربِهم يومِئٍذ لَّمحجوبونَ 

ـٰذَا  قَالُ هي ونَ ٱثُمکَذِّبم ِبِه ت١٧﴿لَِّذي کُنت﴾  ابٱکَلَّا ِإنَّ ِکت نياِر لَِفي ِعلِّير١٨﴿لْأَب﴾ 

  
 ﴾٢٠﴿ِکتاب مرقُوم  ﴾١٩﴿وما أَدراک ما ِعلِّيونَ 
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۵۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه مطففین کارت سوره مبارکه مطففین 

 هدهشونَ ٱيبقَرِعيٍم ٱِإنَّ  ﴾٢١﴿لْملَِفي ن ارر٢٢﴿لْأَب﴾ 

 
 ﴾٢٤﴿لنِعيِم ٱتعِرف ِفي وجوِهِهم نضرةَ  ﴾٢٣﴿لْأَراِئِک ينظُرونَ ٱعلَى 

 ﴾٢٦﴿لْمتناِفسونَ ٱِختامه ِمسک وِفي ذَاِلک فَلْيتنافَِس  ﴾٢٥﴿ن رِحيٍق مختوٍم يسقَونَ ِم

 
 ﴾٢٨﴿لْمقَربونَ ٱعيناً يشرب ِبها  ﴾٢٧﴿وِمزاجه ِمن تسِنيٍم 

 
 ﴾٣٠﴿وِإذَا مرواْ ِبِهم يتغامزونَ  ﴾٢٩﴿نَ لَِّذين َءامنواْ يضحکُوٱلَِّذين أَجرمواْ کَانواْ ِمن ٱِإنَّ 
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۵۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (44کارت سوره مبارکه مطففین  کارت سوره مبارکه مطففین  

ـٰؤلَاِء لَضالُّونَ وِإذَا رأَوهم قَالُواْ ِإنَّ ﴾٣١﴿نقَلَبواْ فَِکِهني ٱنقَلَبواْ ِإلَٰى أَهِلِهم ٱوِإذَا  ٣٢﴿ ه﴾ 

 
 اِفِظنيح ِهملَيِسلُواْ عا أُرمٱفَـ ﴾٣٣﴿و موٱلْي واْ ِمننَءام کُونَ ٱلَِّذينحض٣٤﴿لْکُفَّاِر ي﴾ 

 ﴾٣٦﴿لْکُفَّار ما کَانواْ يفْعلُونَ ٱهلْ ثُوب  ﴾٣٥﴿لْأَراِئِک ينظُرونَ ٱ علَى  
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۵۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11رت سوره مبارکه انفطار رت سوره مبارکه انفطار کاکا

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ِإذَا ٱلراُء ٱلرمٱلس ت١﴿نفَطَر﴾  ﴾٢﴿نتثَرت ٱلْکَواِکب ٱوِإذَا  

 
 ﴾٤﴿قُبور بعِثرت لْٱوِإذَا  ﴾٣﴿لِْبحار فُجرت ٱوِإذَا 

 ترأَخو تما قَدم فْسن تِلما  ﴾٥﴿عها أَيٱي کبِبر کا غَرانُ م٦﴿لْکَِرِمي ٱلِْإنس﴾

 
ِفي أَي صورٍة ما شاَء رکَّبک  ﴾٧﴿لَِّذي خلَقَک فَسواک فَعدلَک ٱ

﴿٨﴾ 

 
کَذِّبلْ تيِن ٱونَ ِبـکَلَّا ب٩﴿لد﴾  اِفِظنيلَح کُملَيِإنَّ ع١٠﴿و﴾ 
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۵٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه انفطارکارت سوره مبارکه انفطار

 اماً کَاِتِبنيلُونَ  ﴾١١﴿ِکرفْعا تونَ ملَمع١٢﴿ي﴾ 

 ﴾١٤﴿لْفُجار لَِفي جِحيٍم ٱوِإنَّ  ﴾١٣﴿يٍم لْأَبرار لَِفي نِعٱِإنَّ 

 موا يهنلَوصيِن ٱي١٥﴿لد﴾  اِئِبنيا ِبغهنع ما هم١٦﴿و﴾ 

 موا يم اکرا أَدميِن ٱو١٧﴿لد﴾  موا يم اکرا أَدم يِن ٱثُم١٨﴿لد﴾ 

 
لِّن فْسن ِلکملَا ت مويئاً ويِئٍذ ِللَِّه ٱفٍْس شموي ر١٩﴿لْأَم﴾ 
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۵٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه تکویر کارت سوره مبارکه تکویر 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ِإذَا ٱلرٱلر ترکُو سم١﴿لش﴾  ﴾٢﴿نکَدرت ٱلنجوم ٱوِإذَا  

  
 ﴾٤﴿لِْعشار عطِّلَت ٱوِإذَا  ﴾٣﴿لِْجبالُ سيرت ٱوِإذَا 

 ﴾٦﴿لِْبحار سجرت ٱوِإذَا  ﴾٥﴿لْوحوش حِشرت ٱوِإذَا 

 
 ﴾٨﴿لْموؤودةُ سِئلَت ٱوِإذَا  ﴾٧﴿لنفُوس زوجت ٱوِإذَا 

  
 ذَنٍب قُِتلَت ِإذَ ﴾٩﴿ِبأَيٱا و تِشرن فح١٠﴿لص﴾ 

  

www.takbook.com



۵٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه تکویرکارت سوره مبارکه تکویر

 ﴾١٢﴿لْجِحيم سعرت ٱوِإذَا  ﴾١١﴿لسماُء کُِشطَت ٱوِإذَا 

 
 ﴾١٤﴿ا أَحضرت عِلمت نفْس م ﴾١٣﴿لْجنةُ أُزِلفَت ٱوِإذَا 

 ﴾١٦﴿لْکُنِس ٱلْجواِر ٱ ﴾١٥﴿لْخنِس ٱفَلَا أُقِْسم ِبـ

 
ٱو سعسِل ِإذَا ع١٧﴿للَّي﴾ ٱو فَّسنِح ِإذَا تب١٨﴿لص﴾ 

  
 ﴾٢٠﴿لْعرِش مِکٍني ٱِذي قُوٍة ِعند ِذي  ﴾١٩﴿ِإنه لَقَولُ رسوٍل کَِرٍمي 
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۶٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33ت سوره مبارکه تکویرت سوره مبارکه تکویرکارکار

 ﴾٢٢﴿وما صاِحبکُم ِبمجنوٍن  ﴾٢١﴿مطَاٍع ثَم أَِمٍني 

 
 ﴾٢٤﴿لْغيِب ِبضِنٍني ٱوما هو علَى  ﴾٢٣﴿لْمِبِني ٱلْأُفُِق ٱولَقَد رَءاه ِبـ

 ﴾٢٦﴿فَأَين تذْهبونَ  ﴾٢٥﴿وما هو ِبقَوِل شيطَاٍن رِجيٍم 

  
 الَِمنيلِّلْع ِإلَّا ِذکْر و٢٧﴿ِإنْ ه﴾  ِقيمتسأَن ي اَء ِمنکُمن ش٢٨﴿ِلم﴾ 

 
 ﴾٢٩﴿لْعالَِمني ٱللَّه رب ٱوما تشاؤونَ ِإلَّا أَن يشاَء 
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۶١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11 عبس  عبس کارت سوره مبارکهکارت سوره مبارکه

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محلَّٰى ٱلروتو سبِحيِم ع١﴿لر﴾   اَءهٰى ٱأَن جم٢﴿لْأَع﴾ 

 
 ﴾٤﴿ٰى لذِّکْرٱأَو يذَّکَّر فَتنفَعه  ﴾٣﴿وما يدِريک لَعلَّه يزکَّٰى 

 
 ﴾٦﴿فَأَنت لَه تصدٰى  ﴾٥﴿ستغنٰى ٱأَما مِن 

 
 ﴾٨﴿وأَما من جاَءک يسعٰى  ﴾٧﴿وما علَيک أَلَّا يزکَّٰى 

 ﴾١٠﴿فَأَنت عنه تلَهٰى  ﴾٩﴿وهو يخشٰى 
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۶٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):ی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنپس از یادگیري هر آیه و معن ( (22کارت سوره مبارکه عبسکارت سوره مبارکه عبس

 ﴾١٢﴿فَمن شاَء ذَکَره  ﴾١١﴿کَلَّا ِإنها تذِْکرةٌ 

 ﴾١٤﴿مرفُوعٍة مطَهرٍة  ﴾١٣﴿ِفي صحٍف مکَرمٍة 

 
 ﴾١٦﴿ِکراٍم بررٍة  ﴾١٥﴿ِبأَيِدي سفَرٍة 

 
 ﴾١٨﴿ِمن أَي شيٍء خلَقَه  ﴾١٧﴿فَره لِْإنسانُ ما أَکْٱقُِتلَ 

  
 هرفَقَد لَقَهطْفٍَة خ١٩﴿ِمن ن﴾  ٱثُم هرسِبيلَ ي٢٠﴿لس﴾ 
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۶٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه عبسکارت سوره مبارکه عبس

 هرفَأَقْب هاتأَم ٢١﴿ثُم﴾  هراَء أَنشِإذَا ش ٢٢﴿ثُم﴾ 

 
 هرا أَمقِْض ما ينظُِر  ﴾٢٣﴿کَلَّا لَماِمِه ٱفَلْيانُ ِإلَٰى طَع٢٤﴿لِْإنس﴾ 

 
 ﴾٢٦﴿لْأَرض شقّاً ٱثُم شقَقْنا  ﴾٢٥﴿لْماَء صباً ٱأَنا صببنا 

 ﴾٢٨﴿وقَضباً وِعنباً  ﴾٢٧﴿فَأَنبتنا ِفيها حباً 

 ﴾٣٠﴿وحداِئق غُلْباً  ﴾٢٩﴿وزيتوناً ونخلًا 
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۶۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (44کارت سوره مبارکه عبسکارت سوره مبارکه عبس

 ﴾٣٢﴿متاعاً لَّکُم وِلأَنعاِمکُم  ﴾٣١﴿وفَاِکهةً وأَباً 

 ﴾٣٤﴿لْمرُء ِمن أَِخيِه ٱيوم يِفر  ﴾٣٣﴿لصاخةُ ٱ جاَءِت فَِإذَا

 
 ﴾٣٦﴿وصاِحبِتِه وبِنيِه  ﴾٣٥﴿وأُمِه وأَِبيِه 

 
 ﴾٣٨﴿وجوه يومِئٍذ مسِفرةٌ  ﴾٣٧﴿مِرٍئ منهم يومِئٍذ شأْنٌ يغِنيِه ٱِلکُلِّ 

 
 ﴾٤٠﴿ووجوه يومِئٍذ علَيها غَبرةٌ  ﴾٣٩﴿رةٌ ضاِحکَةٌ مستبِش

 
ـِٰئک هم  ﴾٤١﴿ترهقُها قَترةٌ   ﴾٤٢﴿لْفَجرةُ ٱلْکَفَرةُ ٱأُولَ
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۶۵  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه نازعات کارت سوره مبارکه نازعات 

اِتٱواِزعقاً لن١﴿ غَر﴾ طاً ٱوشاِشطَاِت ن٢﴿لن﴾ 

 

حاً ٱوباِت ساِبحقاً ٱفَـ ﴾٣﴿لسباِبقَاِت س٤﴿لس﴾ 

  

 ﴾٦﴿لراِجفَةُ ٱيوم ترجف  ﴾٥﴿لْمدبراِت أَمراً ٱفَـ

  

 ﴾٨﴿قُلُوب يومِئٍذ واِجفَةٌ  ﴾٧﴿لراِدفَةُ ٱتتبعها 

  

ةٌ أَباِشعا خهارونَ ِفي  ﴾٩﴿صوددرا لَمقُولُونَ أَِئنِة ٱياِفر١٠﴿لْح﴾ 
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۶۶  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه نازعاتکارت سوره مبارکه نازعات

 ﴾١٢﴿ خاِسرةٌ قَالُواْ ِتلْک ِإذاً کَرةٌ ﴾١١﴿أَِئذَا کُنا ِعظَاماً نِخرةً 

  

 ﴾١٤﴿لساِهرِة ٱفَِإذَا هم ِبـ ﴾١٣﴿فَِإنما ِهي زجرةٌ واِحدةٌ 

 
 

 ﴾١٦﴿لْمقَدِس طُوى ٱلْواِد ٱ ِإذْ ناداه ربه ِبـ ﴾١٥﴿هلْ أتاک حِديثُ موسٰى 
 

  

 ﴾١٨﴿ل لَّک ِإلَٰى أَن تزکَّٰى فَقُلْ ه ﴾١٧﴿ذْهب ِإلَٰى ِفرعونَ ِإنه طَغٰى ٱ

 

 ﴾٢٠﴿لْکُبرٰى ٱلْئَايةَ ٱفَأَراه  ﴾١٩﴿وأَهِديک ِإلَٰى ربک فَتخشٰى 
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۶٧  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه نازعاتکارت سوره مبارکه نازعات

 ﴾٢٢﴿ أَدبر يسعٰى ثُم ﴾٢١﴿فَکَذَّب وعصٰى 

  

 ﴾٢٤﴿لْأَعلَٰى ٱفَقَالَ أَناْ ربکُم  ﴾٢٣﴿فَحشر فَنادٰى 

  

 ذَهکَالَ ٱفَأَخن ٱللَّهِة وٰى  ﴾٢٥﴿لْأُولَٰى ٱلْئَاِخرشخن يةً لِّمرلَِعب ٢٦﴿ِإنَّ ِفي ذَاِلک﴾ 

  

 ﴾٢٨﴿رفَع سمکَها فَسواها  ﴾٢٧﴿اُء بناها لسمٱَءأَنتم أَشد خلْقاً أَِم 

 ﴾٣٠﴿لْأَرض بعد ذَاِلک دحاها ٱو ﴾٢٩﴿وأَغْطَش لَيلَها وأَخرج ضحاها 
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۶٨  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (44کارت سوره مبارکه نازعاتکارت سوره مبارکه نازعات

ا أَخاهعرما واَءها مهِمن ج٣١﴿ر﴾ ا ٱواهسالَ أَر٣٢﴿لِْجب﴾ 

  

 اِمکُمعِلأَنو اعاً لَّکُمتاَءِت  ﴾٣٣﴿مةُ ٱفَِإذَا جٰى ٱلطَّامر٣٤﴿لْکُب﴾ 

  

 ذَکَّرتي موٰى ٱيعا سانُ مِت  ﴾٣٥﴿لِْإنسزربٰى ٱورن يِلم ِحيم٣٦﴿لْج﴾ 
 

  

 ﴾٣٨﴿لدنيا ٱلْحياةَ ٱوَءاثَر  ﴾٣٧﴿فَأَما من طَغٰى 

  

 ﴾٤٠﴿لْهوٰى ٱلنفْس عِن ٱوأَما من خاف مقَام ربِه ونهى  ﴾٣٩﴿لْمأْوٰى ٱلْجِحيم ِهي ٱفَِإنَّ 
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۶٩  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):نی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معپس از یادگیري هر آیه و مع ( (55کارت سوره مبارکه نازعاتکارت سوره مبارکه نازعات

 ﴾٤٢﴿لساعِة أَيانَ مرساها ٱيسأَلُونک عِن  ﴾٤١﴿لْمأْوٰى ٱلْجنةَ ِهي ٱفَِإنَّ 

 

 ﴾٤٤﴿ِإلَٰى ربک منتهاها  ﴾٤٣﴿ِفيم أَنت ِمن ِذکْراها 

 

 

 

 ﴾٤٦﴿کَأَنهم يوم يرونها لَم يلْبثُواْ ِإلَّا عِشيةً أَو ضحاها  ﴾٤٥﴿ها ِإنما أَنت منِذر من يخشا
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٧٠  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (11کارت سوره مبارکه نبإ کارت سوره مبارکه نبإ 

ـِٰن ٱللَِّه ٱِبسِم  محِحيِم ٱلراَءلُونَلرستي مِن  ﴾١﴿ عِإ ٱعبِظيِم ٱلن٢﴿لْع﴾ 

 

 ﴾٤﴿کَلَّا سيعلَمونَ  ﴾٣﴿لَِّذي هم ِفيِه مختِلفُونَ ٱ

  

 ﴾٦﴿لْأَرض ِمهاداً ٱأَلَم نجعِل  ﴾٥﴿ثُم کَلَّا سيعلَمونَ 

  

اداً ٱوتالَ أَواجاً  ﴾٧﴿لِْجبوأَز اکُملَقْنخ٨﴿و﴾ 

  

جاتاً وبس کُمموا نلْنا  ﴾٩﴿علْنعجاساً ٱولَ ِلب١٠﴿للَّي﴾ 
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٧١  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (22کارت سوره مبارکه نبإکارت سوره مبارکه نبإ

 ﴾١٢﴿وبنينا فَوقَکُم سبعاً ِشداداً  ﴾١١﴿لنهار معاشاً ٱوجعلْنا 

 

 ﴾١٤﴿لْمعِصراِت ماًء ثَجاجاً ٱوأَنزلْنا ِمن  ﴾١٣﴿وجعلْنا ِسراجاً وهاجاً 

  

 ﴾١٦﴿وجناٍت أَلْفَافاً  ﴾١٥﴿ِلنخِرج ِبِه حباً ونباتاً 

 

 موِل کَانَ ِميقَاتاً ٱِإنَّ يِفي  ﴾١٧﴿لْفَص نفَخي موونَ أَٱيأْتوِر فَتاجاً لص١٨﴿فْو﴾ 

 

 ﴾٢٠﴿لِْجبالُ فَکَانت سراباً ٱوسيرِت  ﴾١٩﴿لسماُء فَکَانت أَبواباً ٱوفُِتحِت 
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٧٢  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (33کارت سوره مبارکه نبإکارت سوره مبارکه نبإ

 ﴾٢٢﴿ِللْطَّاِغني مئَاباً  ﴾٢١﴿ِإنَّ جهنم کَانت ِمرصاداً 

 ﴾٢٤﴿لَّا يذُوقُونَ ِفيها برداً ولَا شراباً  ﴾٢٣﴿لَاِبِثني ِفيها أَحقَاباً 

 

 ﴾٢٦﴿جزاًء ِوفَاقاً  ﴾٢٥﴿ِإلَّا حِميماً وغَساقاً 

  

 ﴾٢٨﴿اِتنا ِکذَّاباً وکَذَّبواْ ِبئَاي ﴾٢٧﴿ِإنهم کَانواْ لَا يرجونَ ِحساباً 

 ﴾٣٠﴿فَذُوقُواْ فَلَن نِزيدکُم ِإلَّا عذَاباً  ﴾٢٩﴿وکُلَّ شيٍء أَحصيناه ِکتاباً 
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٧٣  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 

  ):):پس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنیدپس از یادگیري هر آیه و معنی آن نقاشی مربوط به آن آیه را رنگ آمیزي کنید ( (44کارت سوره مبارکه نبإکارت سوره مبارکه نبإ

 ﴾٣٢﴿حداِئق وأَعناباً  ﴾٣١﴿ِإنَّ ِللْمتِقني مفَازاً 

 ﴾٣٤﴿وکَأْساً ِدهاقاً  ﴾٣٣﴿وکَواِعب أَتراباً 

 

 ﴾٣٦﴿جزاًء من ربک عطَاًء ِحساباً  ﴾٣٥﴿لَّا يسمعونَ ِفيها لَغواً ولَا ِکذَّاباً 

 

 بٱراِت واوماٱلسمهنيا بمِض ولْأَر                
ـِٰن لَا يمِلکُونَ ِمنه ِخطَاباً ٱ مح٣٧﴿لر﴾ 

 قُومي موٱيو وحٱلر أَِذنَ لَه نونَ ِإلَّا مکَلَّمتفّاً لَّا يلَاِئکَةُ صلْم
ـٰن وقَالَ صواباً ٱ مح٣٨﴿لر﴾ 

  

 ٱذَاِلک مواَء ٱلْين شفَم قٱلْحذَ ِإلَٰى رخئَاباً تِه م٣٩﴿ب﴾ 
 نظُري موذَاباً قَِريباً يع اکُمنا أَنذَرقُولُ ٱِإنيو اهدي تما قَدُء مرلْم

 ﴾٤٠﴿لْکَاِفر يا لَيتِني کُنت تراباً ٱ
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٧۴  علی اکبر رستگار٠٩١٧٧١۶٨۴١۴واتساپ قرآن مبین شرکت در مسابقات یک آیھ یک نقاشی با عضویت در گروه 
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