
 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                                1احکامنام درس :                                                                                  
 صفحه  عداد برگ سئوال : ت           دقیقه               40مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 کنید اصطالحات زیر را تعریف الف: 

 تهمت -1

 نماز مقارنات -2

 مطهرات از استحاله -3

 واجب احتیاط -4

  تعبدي واجب -5

  اعتقادات علم -6

  کفایی واجب -7
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 کنید بیان : روایتب 

 . بفرمایید بیان را ثقلین حدیث -1

 فرمودند؟  چه دروغ زشتی درباره عسکري حسن امام -2
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 دهید کوتاه : پاسخج 

  مفرده عمره اعمال -1

  مورد4حرام  هاي روزه -2

 مورد 4 واجبه سجده هاي سوره -3

 مورد 4 نمازگزار مکان شروط -4
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 دهید کامل : پاسخد 

 چیست؟  وظیفه شود گم است واجب آن بر سجده که چیزي نماز بین در اگر -1

 دارد؟  حکمی چه سگ فروش و خرید -2

 

 

1 
 
1 

   

 



 جمهوری اسالمی ایران

 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 

 

 

 

 

 14مديريت آموزش و پرورش منطقه               نام و نام خانوادگي :                                       

 دبيرستان غير دولتي پسرانه پيام غدير                                   دهم كالس :

 1400-13299 دومپاياني                                                        سلوک  نام دبير : آقای

  5/3/1400تاريخ امتحان :                   معارف اسالمي رشته تحصيلي: 

 صبح 9اعت شروع امتحان : س                  علوم قرآني   نام درس :                                                                                  

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

 

 بارم  ردیف

 کنید ترجمه 

 یَغُشَُّ، وَ الهَادِی الََّذِی الیُضِلَُّ، وَ المُحَدَِّثُ الََّذِی الیَکذِبُ ال اعلَمُوا أَنََّ القُرآنَ هُوَ النََّاصِحُ الََّذِی وَ
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 کنید بیان ای آیه 

 :مسکین اطعام آیه

1 

 کنید تعریف 

 : سازی الگو

  :قرآن تفسیر علم

  :نزول سبب
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 دهید کوتاه پاسخ فقط 

  :بگویید را تمثیل فواید از برخی

 : بزنید مثال را قرآنی الگوهای از نمونه سه
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 ؟دهید کامل پاسخ زیر سواالت به 

 ؟ فرمایند می چه اعراب از غیر به قرآن تعلیم درباره السالم علیه رضا امام

 ؟دارد فوایدی چه مدنی و مکی آیات شناخت
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