
 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه  نام و نام
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                   دهم کالس :

 1400-13299 دومپایانی                                                   سلوك نام دبیر : آقاي
 5/3/1400تاریخ امتحان :                   معارف اسالمی رشته تحصیلی: 

 صبح 9اعت شروع امتحان : س                                1احکامنام درس :                                                                                  
 صفحه  عداد برگ سئوال : ت           دقیقه               40مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 کنید اصطالحات زیر را تعریف الف: 

  کبیرهگناهان -1

  رکنی قیام -2

  جبیره -3

 مطهرات از انتقال -4

  نجاست عین شدن برطرف -5

  عینی واجب -6

  ثانوي حکم -7

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 کنید بیان ب: روایت 

  فرمودند؟ چه سفر در روزه و نماز شدن شکسته درباره اکرم پیامبر -1

 فرمودند چه اسالم احکام جاودانگی درباره صادق امام -2

 
 

1 

2 

 دهید کوتاه : پاسخج 

 مورد 8 کبیره گناهان از برخی -1

 مورد 4 واجب هاي روزه -2

  مورد4آیات  نماز وجوب هاي سبب -3

 مورد 4 جنابت محرمات -4

 

2 

2 

2 

2 

 دهید کامل : پاسخد 

 کنید  بیان را آیات نماز کیفیت -1

 چیست؟  آشامیدن و خوردن از هدف -2

 

1 
 
1 

   

 



 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14مدیریت آموزش و پرورش منطقه               نام و نام خانوادگی :                                       
 دبیرستان غیر دولتی پسرانه پیام غدیر                                   دهم کالس :

 1400-13299 دومپایانی                                                        سلوك  نام دبیر : آقاي
  5/3/1400تاریخ امتحان :                   معارف اسالمی رشته تحصیلی: 

 صبح 9اعت شروع امتحان : س                  علوم قرآنی   نام درس :                                                                                  
 صفحه  عداد برگ سئوال : ت           دقیقه              40مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  کنید ترجمه 

ف ّعۀِ شُفامیالق ومالقُرآنُ ی لَه ن شَفَعم أَنَّه ّقٌ، ودصلٌ مقَائ و ،شَفَّعم عشَاف وا أَنَّهاعلَم ویه 

 

1 

 کنید بیان اي آیه 

  والیت آیه

1 

 کنید تعریف 

  نزول شان

 تمثیل

  مدنی سور

 
 

1 

1 

1 

 دهید کوتاه پاسخ فقط 

 اند شده ارائه گونه چند بر تفاسیر

 چیست بشر براي قرآن بودن فهم قابل دالیل

 

1 

5/1 

 دهید کامل پاسخ زیر سواالت به 

 فرمایند می که اعراف غیر به قرآن تامین درباره السالم علیه رضا امام

 اند فرموده چه میخواند قران که جوانی درباره السالم علیه صادق امام

 

5/1 

1 
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