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 فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

 

 .صحيح را عالمت بزنيد گزينه

 

 بپر دازيد                                               بر پاداريد                                                      قيموااَ

 

 پروردگار        بخشنده                                                   لرحمناَ

 

 آفريننده                                                     آفريد قخالِ

 

 ايمان آوردند      انجام دادند لوامِعَ

 

 کار خوب             بخوکار های                     حاتلِ صا

 

 پيامبر                 پيامبران             لسُرُ

 

 پسر                دختر            المغُ

 

 بهشت ها                 بهشت           ناتجَ

 

 روشن                                     چراغ            بين     مُ

 

  نازل کرديم                نازل کرد         لنا نزَاَ

 

 روز قيامت                خانه ی آخرت       يامهِالقِ ومَيَ

 

 عبادت کنيد                جهاد کنيد                   دواجاهِ

 

 جهاد کنيد          عبادت کنيد                                                  دواعبُاُ

 

 کار خوب کردند                کار کردند                                            نواحسَاَ

 

 



 .کنيدوصل  صحيح آن ترجمه به پيا م های قراني زير را 2

 علَکُم تُرحَمو نَستَمِعوا لَه واَنصِتوا لَفَا  ان ُءوَ اِذا قُریَ القُر

 

 
 وَ اَوفوا بِالعَهدِ

 

 

 وَتَعا وَ نوا عَلَي البِرِ وَ التَقوی

 

 

  رحمنُ عَلَمَ القُرءانَلَاَ

 

 

 

  

بخوان آيات بس زيبای قرآن

کالم نغز و روح افزای قرآن                                                                                     

اخالصسحر گاهان تالوت کن به

سپس انديشه در معنای قرآن                                                                                      

 

 

خدا قوت

به عهد خود وفا کنيد

دهيد هنگا ميکه که قرآن خوانده مي شود ،به آن گوش 

 ساکت باشيد،تا لطف و رحمت خدا شامل شما شود.و

 خدای بخشنده ،قرآن را به ما ياد داد.

 در نيکي کردن وکارهای خوب به يک ديگر کمک کنيد.
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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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