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سؤاالت 2از  1صفحه 

1

 خط بکشید.زیر قرآنی دور حروف ناخوانادرکلمات

                   سَمًیمُ                  اِخْوانًا                 ئٍاِمْرِ                 نینَمِؤْمُ                اقالو              ایعَل

2
 بنویسید.،شوندانده می هریک ازکلمات زیرهنگام وقف چگونه خو

 (.................)     اَخْرِجْنی    (...............)        یبِه   (................)       ةًءایَ ).................(       ا ظَهیرً

3 

 بنویسید.معنی فارسی لغات زیر را 

.(      عِندْ: ) راطْصِ   : )..................(     مُرْسَلین       ).................(:  تَقَبَّلْ ................ ...( :............)..    

 

4 

 دهید. نشانعالمت فِِلش بادرعبارات قرآنی زیر اتّصاالت را 

 الف : آیاتُ الْکِتابِ الْحَکیمْ.

   الْموِت.ةُنَْفسٍ ذائِقَب : کُلٌّ 

 

5 

 معنای عبارات قرآنی زیر رابنویسید.

.(اَجْرٌعَظیمْ. )...................................: وَاللّهُ عِندَهوالف  ..... 

.(: وَساَلمٌ عَلَی الْمُرْسَلیَن. ) ..................................... ب ........ 

 .......(...............................................................) : المـرتِلْکَ ءایاتُ الْکِتابِ. ج

 (.......................................................): رَبَّناَتقَبَّلْ مِنّـآاِنَّکَ اَنْتَ السَّمیعُ الْعَلیمْ.  د
 

 

6 

 رابنویسید.معنای پیام قرآنی زیر 

 وَاعْتَصِموابِحَبْلِ اللّهِ جَمیًعاوَال تَفَرَّقوا   
( ......................................................................................................... ) . ........
 

 

 

  ..........................وقتی عالمت مد روی حروف )ا،ی،و(قراربگیردآن را چگونه می خوانیم؟ ...........  7
8 
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بارمشرح سواالتردیف

سؤاالت 2از  2صفحه

8 

 

 حروف مقطّعه ی قرآنی زیر را همان طور که می خوانید،بنویسید.

                                  . المص          ..... ..... ..... .... حم عسق           ......  ...... ...... ...... ....

9 
 .........................................نظوراز ))ریسمان الهی((درمکتب شیعه چیست؟ .................................م

.................................................................................................................................................. 

 

10 

 یاداستان کوتاه توضیح دهید.یک مثال باومعنای پیام قرآنی زیر را نوشته 

 الْباطِلْ(()) جاءَالْحَقُّ وَ زَهَقَ 

)). .........................................................................(( 

................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................      

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 ))جدول عملکرد((

.......... .................................................................................................................بازخورد آموزگار : 

 مقیاس )) انتظارات آموزشی درحوزه ی شناختی طبقه بندی بلوم (( ردیف

   )دانش(معنای  پیام های قرآنی را می داند.  1

   )دانش(معنای کلمات  وعبارات قرآنی می داند.  2

  ()دانش اسم حروف مقطّعه را به درستی می نویسد. 3

  )کاربرد(وقف شده ی کلمات قرآنی را صحیح نوشته است. 4

   ()فهمیدن منظور از ریسمان الهی را به درستی بیان کرده است. 5

  )کاربرد(اتّصاالت بین کلمات قرآنی رادرست انجام داده است.   6

  )دانش(حروفات ناخوانا ی کلمات قرآنی را درست شناسایی کرده است. 7

  )ترکیب(توضیح داده  است. بیان مصداق  یا داستان مفهوم پیام قرآنی رابا  8

 

 

 )) موفّق باشید.((

https://gama.ir/teacher/detail/19391
http://sohrabshokraneh.blogfa.com/
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