
 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                                    هموازدد كالس :

 1400-1401 اولپاياني                                                   نادری نام دبير : آقای

 18/10/1400 تاريخ امتحان :                            معارف اسالميرشته تحصيلي: 

 صبح 7امتحان :  ساعت شروع                    احکام    نام درس :                                                                                         

 صفحه 1تعداد برگ سئوال :     دقيقه         60 مدت امتحان :          شماره :                                                                    

 

 

 

 

 بارم  ردیف

 .نماید معین را غلط و صحیح های گزینه 1

 .نباشد یکسان منطقوق در موجود حکم با آن حکم که است مفهومی موافق مفهوم( الف

 .است دین عمیق فهم معنای به دین در تفقه( ب

 .باشد می مقدس شارع نظر اساس بر دادن  فتوا معنای به رای به افتاء( ج

 باشد می عقلی احکام استنباط روش فقه اصول( د

 .باشد می ادریس بن محمد جناب کافی کتاب مولف( و

 .دارد احکام استنباط در را قرآن جایگاه همان قدسی حدیث( ـه

3 

 .نمایید پر مناسب کلمات با را خالی جای 2

 .باشد شده ثابت برهان با او...............  که است کسی شیعه نزد در معصوم( الف

  قریرت...........  باشد ردهک تاکید را عمل آن معصوم و باشند داده انجام معصوم برابر در مومنان و مسلمانان که اعمالی( ب

 .دارد نام

1 

 .دهید کوتاه پاسخ 3

 شود؟ می آغاز ای دوره چه از السالم علیهم معصومان عصر( الف

 چیست؟ االحکام آیات( ب

 نامند؟ می چه را  الصدور مقطوع غیر خبر( ج

 .نمایید بیان را اجتهادی ادله منابع( د

 شود؟ خارج کتاب دایره از چیزی چه که است این برای قران قید بر تاکید( و

 .نمایید بیان شود می تقسیم  نوع دو بر مفهوم کلی بندی تقسیم یک در( ـه

6 

 2 .بنویسید را شرطیه جمله داشتن مفهوم شرایط از شرط دو 4

 2 .بزنید مثال یک و یدده توضیح را وصف مفهوم 5

 2 .دهید توضیح مثال یک قالب در را مخالف مفهوم 6

 2 .بنویسید را  شرط دو این باشد می شرط دو داشتن به مشروط حرمت و وجوب در نهی و امر ظهور 7

 1 .دهید توضیح را واحد خبر و سنت 8

 1 .بنویسید را عصر چهار این. کرد خالصه عصر چهار به توان می را فقه تحول سیر 9

  

 

 

 

 
 

 

 20 موفق باشيد 

 


