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 حروف مقطعه زیر را بخوانید و همان طور که خوانده می شود بنویسید . – 1

  یس

  الم

  طسم

  المر

 زیراتصاالت را با فلش مشخص کنید و روف ناخوانا را مشخص کنید.در آیات و عبارات   -2

 القِسطِ اَقیمُوا الوَزنَ بِوَ _                                                   وَ ا لقُرءا نِ ا لمَجیدِ_ 

 لَّا البَالغُ المُبینُ وَ ما عَلَینا اِ _                                                 اهللِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِاَعوذُ بِ_

ید و ترجمه ی آن ها را کامل کنید.عبارات قرآنی را بخوان -3

 مَ       باِلقَلَم*الَّذی     علَّ -الف

_

. یاد داد به وسیله ی ....... ....... 

 ئوفٌ          بِالعِباد *رَ      واهللُ  -ب

_

.است.  و..........مهربان و دلسوزبه............

قیمُوا الصَّالهَ   وءاتُوالزَّکاهَ   *فَاَ -ج

_

.  .......پس . .  ......را و.................  را. .....................

3

 را به معنای خود وصل کن. کلمه ی قرآنی هر  _

 ومَئِذٍیَ                                      غَنِیّصالِحات                                           اِغفِر

 آن روز کارهای خوب                                             بیامرز                   بی نیاز
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 هرچه می دانید بنویسید. در مورد )صلح و آشتی ( است، در این مورد یام قرانی زیرپ    _4

..................................................................................... فَاتَّ  قُوا  اهللَ وَ اَصلِحوا ذاتَ بَینَکُم    ...............................

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

 یرانی های شهر زلزله زده را می بیند، چه فکری می کند و چه سوالی برایش پیش می آید؟وقتی عزیر و -5

 

 

 عاقبت چه بر سر فرعون و سپاهیانش که به تعقیب حضرت موسی )ع( و قومش می پرداختند آمد؟ -6

 

 مقیاس های ارزشیابی :

ف
ردی

بیشتراحتیاج به تالش قابل قبولخوببسیار خوب انتظارات

     . حروف مقطعه را صحیح می خواند 1

     و آیات تشخیص می دهد .حروف نا خوانا را در عبارات  2

     صحیح با فلش نشان می دهد .به صورت اتصاالت را  3

عبارات و آیات را بعد از نشان دادن اتصاالت صحیح می  4

 ند .اخو

    

     ت بیان کند.می تواند معنی کلمات قرآنی را در عبارا 5

     معنی کلمات قرآنی را می داند. 6

     داستان عزیر پیامبر را می داند. 7

     تان حضرت موسی و عاقبت فرعون  را می داند.داس 8
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