
 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                                   يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                      آقای سلوک نام دبير :

  15/10/99تاريخ امتحان :                  معارف اسالمي  رشته تحصيلي: 

 صبح 8اعت شروع امتحان :س                              2احکام نام درس :                                                                                   

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

 

 بارم  ردیف

 .دهيد توضيح را منکر از نهي و معروف به امر مفهوم 1

 

 

  دهند؟ مي هشدار چه منکر از نهي و معروف به امر ترک نتيجه درباره امير حضرت 2

  .كنيد بيان را منکر از نهي و معروف به امر وجوب شرايط 3

  شود؟ مي واجب زماني چه در منکر از نهي و معروف به امر عملي مرتبه 4

 چيست؟ معاشرت حدود تبيين فلسفه 5

 

 

  .كنيد بيان را پوشش شرعي قواعد 6

  است؟ مقدار چه به نامحرمان مقابل در زنان حجاب حدود 7

 بفرماييد ترجمه شده؟ وارد موضوعي چه در و كيست از حديث اين - 8

 الحسن الصوتُ القرآن حليةُ و حليةٌ شيئٍ لکلِّ

 

 

 :كنيد تعريف را زير عبارات 9

 جهاد: الف 

 رضاعي محرم: ب

 موسيقي: ج

 حسبيه:د

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14خانوادگي :                                                     مديريت آموزش و پرورش منطقه نام و نام 

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   يازدهمكالس :

 1400-1399 اولپاياني                                                        آقای سلوک نام دبير :

 15/10/99تاريخ امتحان :                   معارف اسالمي  رشته تحصيلي: 

 صبح8اعت شروع امتحان : س                       علوم قرآني نام درس :                                                                                  

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

 

 بارم  ردیف

 .دهيد توضيح چه؟ يعني قرائت در ترتيل 1

 

2 

 .دهيد توضيح مختصراً و كنيد بيان را كريم قرآن مختلف هایجنبه مهمترين 2

 
 

2 

 .بزنيد مثال چيست؟ نامدار آيات از منظور 3

 

2 

  بگوييد؟ را مقطعه حروف درباره نظريه مهمترين 4

 

2 

 .كنيد بيان را كريم قرآن سور و آيات گردآوری مراحل 5

 

2 

 .برشماريد را پيامبر سيره در اقراء های ويژگي 6

 

2 

 :نکته چند 

 باشدمی ای نمره2 سواالت تمامی: الف

 است اختیاری سوال یک: ب

 کهف مبارکه سوره 11۰ الی 1۰3 آیات قرآنی، علوم کتاب 6۸ صفحه شامل شفاهی، قرائت نمره 1۰ :ج

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

 

 

 


	11 الفاحکام 
	علوم قرآن 2الف

