
 

 

 به نام خدا

 ارزشیابی توصیفی درس قرآن                             نام و نام خانوادگی:                

 دقیقه 15مدت زمان:                                                                                                                            نام پدر:

 سال تحصیلی                                                              نام معلم: 

 است؟ نشده با توجه به نشانه های وقف، معنای کدام عالمت وقف درست نوشته  -1

 الف( ج         عالمت وقف خوب                                           ب( ط        عالمت وقف مناسب و کافی

 ج( م        عالمت وقف الزم                                                د( ز        عالمت وقف مناسب 

 { چیست؟الذین معنی کلمه قرآنی }   -2

 الف( بهتر                                  ب( گروه                               ج(دل ها                        د( کسانی که
 

 معنای کلمات قرآنی زیر را روبه روی آنها بنویسید؟  -3

 ..............................قَوم:           .............................: قُوّه          ..... .......................: اِنس             ................  ............: رِزق

 عبارات قرآنی زیر را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید؟  -4

  (.36 ی ، آیهنحل سورۀ)«  الطَّاغُوتَوَ لَقَدْ بَعَثْنا فِی کُلِّ أُمَّةٍ َرسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ َو اْجتَنِبُوا  »الف( 

 ....... ............. از ................را و .... ...........................ی را که عبادت کنید .........و قطعا بر انگختیم در هر امتی 

 (.187بقره، آیه ی  ۀ)سور«  کَذلِكَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاِتهِ لِلنَّاِس لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ» ب( 

 .، تا آنها تقوا پیشه کنند....................... خود را برای .........................   این چنین خداوند بیان می کند

 (.162بقره، آیه ی  ۀ)سور«  وَ إِلهُُكمْ إِلهٌ واحِدٌ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِیمُ » ج( 

 است......... .............ی ........جز ........ که  ............  .   .............. یكتاست،............ ...شما .. ...........و      

 را بنویسید؟ مششدرس متن عربی و ترجمه ی فارسی پیام قرآنی    -5

 . ...................................................................................................................................................................................................متن عربی: 

 . ...........................................................................................................................................................................................ترجمه فارسی: 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب طبق هدف های مورد انتظار از دانش آموز ارزشیابی

     را می داند.عالمت های وقف 

     ترجمه عبارات و کلمات قرآنی درس را بیان می کند.

     متن و ترجمه پیام قرآنی درس را می نویسد.

     آیات و عبارات کتاب را شمرده و روان و صحیح می خواند.

 بیشتر نیاز به تالش                  قابل قبول     خوب                      خیلی خوب                ارزشیابی کلی آموزگار:

 :محترم دانش آموز ولی اتو پیشنهاد اتنظر
  

 

                                                                                                                              ولی محترم دانش آموز تاریخ و امضاء                                                                                                      



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 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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https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
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