'cdki98

به نام خدا

تاریخ 98 /2/25

نام و نام خانوادگی:

ارزشیابی پایانی درس قرآن

پایه ششم

مدت 50:دقیقه

 – 1معنی پیام قرآنی چیست ؟

« کُلُّ امْرِئٍ بِما کَسَبَ رَهِینٌ »
 ) 2قطعا پیروزی بزرگی نصیب شما خواهد شد .

 ) 1نماز به پا دارید .

 ) 4زکات بدهید .

 ) 3هر شخصی به نتیجه ی عمل خود می رسد .

 – 2معنا ی کلمات مقابل کدام گزینه می باشد ؟ « اثم – جنات – بصیر »
 ) 1گناه – بهشت  -دانا

 ) 3گناه – بهشت ها  -بینا

 ) 2گناه – بهشت ها  -دانا

 ) 4گناه – جهنم  -بینا
 « – 3پس کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می کنید » معنی کدام آیه ی قرآنی است ؟
 ) 2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

 ) 1وَ لَقَدْ سَیَّرْنَا الْقرآنَ لِلذّکر فَهلْ مِنْ مُدَّکِرٍ

 ) 4ذوالقوه المتین

 ) 3فَبِأَیِّ آالءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ

 – 4عبارت « و خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل ازغروب آن عبادت و ستایش کنید ( سوره ق آیه ی
 ) 39با کدام یک از آیه های زیر ارتباط دارد ؟
 ) 2إِنَّ الصَّالَه کَانَتْ عَلَی الْموْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا

 ) 1إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

 ) 3اجْتَنِبوا کَثیرا مِنَ الظَّنِّ

 ) 3وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکمْ تُرْحَمُونَ
 - 5کدام گروه از واژه ها درست معنی شده است ؟
) 1جنات ( بهشت )  ،ناس ( مردم )

) 2ظالل ( سایه شاخه ها ) – متقین ( افراد با ایمان )

) 3عیون ( چشمه ها )  ،موعظه ( پند و اندرز)

 ) 4آیات ( آیه  ،نشانه ) – محسنین ( افراد با تقوا )

- 6معنی هر کلمه را به آن وصل نمایید
)1بَیِّنات

الف)تقوا پیشه کنید

)2تَعمَلون

ب)می داند

)3مُتّقین

پ)دالیل روشن

)4یَعلَم

ت)انجام می دهید

)5اِتَّقوا

ث)افراد با تقوا

- 7معنی هر کلمه را روبروی آن بنویسید
)1اِجتَنبوا:

)2ذو:

)3اَطیعوا:

)4اصحاب:

)5یَغفِر:

)6مُفلِحون:

)7اَ:

)8رُمّان:

 | Nomreyar.comوﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر

- 8این عبارات قرآنی بخوانید ترجمه آن را کامل کنید
)1اِنَّ الظّالِمین لَهُم عذاب اَلیم
قطعا  ......برای آنها ............... ............است
)2و یَامُرون بِالمَعروف و یَنهونَ عنِ المُنکَر
و امر می کنند به ..............و نهی می کنند از................
)3مِن شَجَره مُبارَکه زَیتونَه
از ............. ............ ........
)4یا اَیّها النَّبی انّا اَرسلناکَ شاهداً وَ مُبَشِراً وَ نَذیراً
ای  ...........قطعا ما فرستادیم تو را گواه و ..................و......................
)5ال تَقنَطوا مِن رَحمه اهلل انَّ اهلل یَغفِر الذُّنوبَ جمیعاً
نا امید نشوید از ...... ......خداوند قطعا  ....... .....همه ی  .............را
- 9مصداق هایی برای پیام قرآنی زیر بیان کنید
إِنَّ الصَّالَه کَانَتْ عَلَی الْموْمِنِینَ کِتَابًا مَّوْقُوتًا

ارزشیابی

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

موضوع
معنی کلمات قرآنی کتاب درسی را می داند.
عبارت قرآنی را می خواند و معنی کلمات را در جمله تشخیص می دهد
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
ارزیابی ولی:

ارزیابی معلم:

از عملکردم..............
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نیاز به تالش بیشتر

به نام خدا
قرآن پایه ششم

پاسخنامه

-1گزینه 3
-2گزینه 3
-3گزینه 3
-4گزینه 2
-5گزینه 3
-6
)1پ
)2ت
)3ث
)4ب
)5الف
)1 -7اجتناب کنید

)2صاحب

)3اطاعت کنید

)5می آمرزد

)6افراد رستگار

)7ایا

)4یاران
)8انار

 )1 -8قطعا ستمکاران برای آنهاعذاب دردناک است
 )2و امر می کنند به خوبی و نهی می کنند از بدی
)3از درخت پر برکت زیتون
 )4ای پیامبر قطعا ما فرستادیم تو را گواه و بشارت دهنده و بیم دهنده
 )5نا امید نشوید از رحمت خداوند قطعا خداوند می آمرزد همه ی گناهان را
-9نماز صبح

نماز ظهر

نماز مغرب
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