
 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 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: 

 غیبت -1

  ترخص حد -2

 وضو در مواالت -3

  مطهرات از تبعیت -4

  مستحب احتیاط -5

  توصلی واجب -6

  فقیه ولی -7

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 کنید بیان ج: روایت 

 فرمودند؟  چه داشتن وجود مطلوبیت درباره پیامبر حضرت -1

 فرمایند؟  می چه آشامیدن خوردن از هدف درباره اکرم پیامبر -2

 
 

5/1 

5/1 

 دهید کوتاه د: پاسخ 

 مورد 4 حیوان ذبح شرایط -1

 مورد 4 روزه مبطالت -2

 مورد 4آورد  جا به کامال باید را نماز سفرهایی چه در -3

 مورد (4 وضو مبطالت -4

 

2 

2 

2 
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 دهید کامل هـ: پاسخ 

 است؟ حرام جهت چه از الکلی مشروبات مصرف -1

 چیست؟  فقه علم فراگیري نتیجه -2
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 جمهوري اسالمی ایران
 اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران 

 تهران 14اداره آموزش و پرورش منطقه 
 
 
 
 

 14نام و نام خانوادگی :                                                     مدیریت آموزش و پرورش منطقه 
 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

 ترجمه کنید 

1- و قُرْآناً فَرَقْنَاه تَقْرَأَهلَى للَى النَّاسِ عع کْثم نَزَّلْنَاهتَنزِیالً و 

 

1 

  .آیه اي بیان کنید 

 آیه والیت: -2

1 

  تعریف کنید 

  تفسیر چگونه علمی است: -3

  سور مکی: -4

  شان نزول: -5

 
 

1 

1 

1 

 پاسخ کوتاه جدیدفقط  

 قران داراي چند مرحله است؟انس با  -6

 چرا آیات قرآن طی سالیان متمادي بر پیامبر نازل شد؟ -7

 

1 

5/1 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید 

 امام صادق علیه السالم درباره جوانی که قرآن می خواند چه فرمودند؟ -8

 مخاطب اولی و اصلی قرآن چه کسانی اند؟ -9
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	احکام الف
	علوم قرآنی 1 الف

