
 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14پرورش منطقه  اداره آموزش و

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                              دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                 سلوکآقای نام دبير : 

   17/10/99تاريخ امتحان :                    معارف اسالميرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                            1احکام نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال :ت         دقيقه              40 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  ديكن فيتعر ريالحات زطاص الف

 استحاله -1

 مستحب اطياحت -۲

 ينيواجب ع -3

 مقارنات نماز -4

 ياحکام وضع -۵

5 

  تيمتن روا ب

 نيثقل ثيحد -۶

 ند؟يفرما ياحکام چه م يالسالم درباره جاودانگ هيامام صادق عل -7

4 

  ديپاسخ كوتاه ده ج

 شود؟يواجب م مميت یدر چه موارد -۸

 .ديمبطالت وضو را برشمار -9

 .دينجاسات را برشمار -10

5/4 

  ثيترجمه حدبيان  د

 و آله درباره مطلوب بودن وضو داشتن چه فرموده اند؟ هياهلل عل ياكرم صل امبريپ -11

2 

 پاسخ كامل  هـ

  ست؟ياحکام چ یريفراگ جهيو نت شود؟يم ياعتقادات شامل چه مباحثعلم  -1۲

 دارد؟ يو فروش سگ چه حکم ديخر -13

 مطهر است؟ يطينجاست در كجا و با چه شرا نيبرطرف شدن ع -14

5/4 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14نام و نام خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                                              دهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                       آقای سلوک  نام دبير : 

   17/10/99تاريخ امتحان :                    معارف اسالميرشته تحصيلي: 

 صبح10اعت شروع امتحان : س                    علوم قرآني نام درس :                                                                                  

 صفحه 1عداد برگ سئوال :ت         دقيقه               30 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  است؟ رفته كار به قرآن برای چرا و معناست چه به "فرقان" - 1

 

1 

 .كنيد ترجمه را "اليُضِلَُّ الََّذِی الهَادِی وَ يَغُشَُّ، ال الََّذِی النََّاصِحُ هُوَ القُرآنَ أَنََّ اعلَمُوا وَ" عبارت 2

 

1/5 

  شد؟ نازل پيامبر بر متمادی ساليان طي الهي آيات چرا 3

 

 

5/1 

 . كنيد بيان را "واليت آيه" 4

 

2 

  چيست؟ "نزول اسباب" و "نزول نشأ" تفاوت 5

 

1 

  دارد؟ فوايدی چه مدني و مکي آيات شناخت 6

 

5/1 

  دانند؟ مي فهم قابل بشر برای را قرآن داليلي چه به 7

 

5/1 

 :نکته چند 

 الف: به تمامی سواالت با دقت پاسخ دهید

سوره مبارکه انسان می  31الی  1آیات  قرآنی، علوم کتاب 47و  46صفحات  شامل شفاهی، قرائت نمره 1۰ :ب

 باشد.

 برسانید مربوطه درس دبیر دست به شاد برنامه طریق از قرآنی علوم آزمون تا پایان روز را خود قرائت فایل ج:

 

 


	احکام ج
	علوم قرآنی 1ج

