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این عبارات قرآنی بخوانید ترجمه آن را کامل کنید-8

لَالِالظّنَّ(ا1ِ اَهُمین عذاب لیمم

 آنها............ ............... استقطعا ...... برای 

 رنکَالمُ عنِ نهونَعروف و یَالمَرون بِامُ(و ی2َ

 و امر می کنند به.............. و نهی می کنند از................

 هیتونَکه زَبارَمُ رهجَن شَ(م3ِ

 از ........    ............     .............

 ذیراًنَ وَ اًرشِبَمُ وَ شاهداً ناکَلرسا اَبی انّها النَّیّیا اَ(4

 ای ........... قطعا ما فرستادیم تو را گواه و.................. و......................

 جمیعاً نوبَر الذُّغفِاهلل یَ حمه اهلل انَّن رَطوا مِقنَ(ال ت5َ

 ............. رانا امید نشوید از......  ...... خداوند قطعا .....  ....... همه ی 

برای پیام قرآنی زیر بیان کنید یمصداق های-9

 إِنَّ الصَّالَه کَانَتْ عَلَی الْموْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا

 نیاز به تالش بیشتر قابل قبول خوب خیلی خوب ارزشیابی

 موضوع

.را می داند کتاب درسی معنی کلمات قرآنی

 خواند و معنی کلمات را در جمله تشخیص می دهدعبارت قرآنی را می 

روخوانی و روانخوانی آیات قرآن کتاب درسی

پیام قرآنی را با ترجمه آن می گوید

مفهوم پیام قرآنی را می داند و برای آن مصادیق نیز بیان می کند
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