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 معنای صحیح را عالمت بزنید. 

              داد انجام                        آورد ايمان                 : عَمِلَ

     خوب کارهای                         خوب کار                 :صاِلح

            برق و رعد                   و نیر و قدرت                    : قُوَّة

            کردند کار                کردند خوب کار              :اَحسَنوا

          کنید عبادت                        کنید جهاد               : اُعبُدوا

             آوردند ايمان                       دادند انجام                : ءامَنوا

                     روز و شب                        شب و روز      : النَّهارَ وَ اَللَّیلَ

      کردند اطاعت                      کنید اطاعت               : اَطیعوا

         کنید عبادت                        کنید جهاد   :             اُعبُدوا

                  بپردازيد                          داريد برپا   :              اَقیموا

 اين عبارات قرآنی را بخوانیدوترجمه ی آنها را کامل کنید. 2

 النَّعیمِ  جَنّاتُ لَهُم الصّاِلحاتِ عَمِلُوا وَ ءامَنوا الَّذينَ الف( انَّ

........… …............. …........ قطعاً         .است نعمت پر یِ …........... ها آن برای ….............  و

  الِقیاِمة يَومَ بَینَکُم يَحکُمُ فَاللّهُ ب(

.… شما میان کند می حکم …....... پس      ....... ..........… 

  اهلل سَبیلِ فی اَنفُسِکُم وَ باَمواِلکُم جاهِدوا ج(وَ

    .........…  …......... راه در هايتان جان و تان ….......... با  و

  شَیء کُل خاِلقُ اللّهُ د(قُلِ

.… بگو    .است چیز هر …......... .....

  المُحسِنینَ يُحِبُّ اللّهَ انَّ اَحسِنوا و( وَ

 را …............. دارد دوست ….......... قطعاً کنید، نیکی و    
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 دهید. نشان بافلش را اتصاالت چنین هم وبکشید خط ناخوانا حروف دور و بخوانید را قرآنی عبارات اين

 

 ة المَغِفرِ اَهلُ وَ التَّقوی اَهلُ  ب( هُوَ                                                    شَیئًا مَولًی عَن مَولًی اليُغنی الف( يَومَ

 بنويسید ومعنی آن را نوشته ودرموردآن توضیح دهید. يکی ازپیام های قرآنی را 4
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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