
 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                                                              دهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                                 آقاي سلوك نام دبیر :
    11/10/1400تاریخ امتحان :                   معارف اسالمیرشته تحصیلی: 

 صبح8اعت شروع امتحان : س                           1احکام  نام درس :                                                                                  
 صفحه1عداد برگ سئوال :ت         دقیقه              30 مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

  اصالحات زیر را تعریف کنید: الف:

 آیات االحکام: -1

 اجماع: -2

 احکام وضعی: -3

 حکم حکومتی: -4

 واجب تعیینی: -5

 استحاله: -6

6 

  به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید: ب:

 نجاسات را برشمارید. -7

 در چه مواردي خون محکوم به طهارت است؟ -8

 چه کارهایی بر جنب حرام است؟ -9

6 

  به سواالت زیر پاسخ کامل دهید: ج:

 علم فقه چگونه علمی است؟ و نتیجه فراگیري احکام را بیان کنید -10

 سیس گردید؟بر چه اساس حوزه هاي علمیه تأ -11

 تفاوت احتیاط واجب و احتیاط مستحب؟ -12

 حکم خرید و فروش سگ را بیان کنید. -13

4 

  (متن روایت) روایات خواسته شده بیان کنید: د:

 امام صادق درباره جاودانگی احکام اسالم چه می فرمایند؟ -16

 پیامبر اکرم صلوات اهللا و سالمه علیه و آله درباره استحباب دائم الوضو بودن چه می فرمایند؟ -17

4 
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 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                                                              دهمکالس :

 1400-1401 اولپایانی                                               آقاي سلوكنام دبیر : 
   11/10/1400تاریخ امتحان :                    معارف اسالمیرشته تحصیلی: 

 صبح 8اعت شروع امتحان :س                        علوم قرآنینام درس :                                                                                  
 صفحه  1عداد برگ سئوال :ت             دقیقه           30مدت امتحان : شماره :                                                                     

 

 بارم  ردیف

 اصالحات زیر را تعریف کنید:  الف:

 فرقان: -1

 سبب نزول: -2

 سور مکی: -3

3 

 به سوال زیر پاسخ کوتاه دهید: ب:

 گردید؟میچرا آیات قرآن به تدریج بر قلب پیامبر صلی اهللا علیه و آله نازل  -4

 

2 

 به سواالت زیر پاسخ کامل دهید:  ج:

 از چه ریشه اي گرفته شده است و به چه معناست؟ "قرآن"اصطالح  -5

 تفاوت سبب نزول و شأن نزول در چیست؟ -6

 چرا در قرآن کریم نقص یا اضافات وجود ندارد؟ -7

3 

 کالم الهی  د:

هو النَّاصح الَّذي الَ یغُشّ، و  واعلَموا أَنَّ هذَا الْقُرْآنَ"بفرمایید: سخن امیرالمومنین درباره قرآن را ترجمه  -8
بکْذي الَ یّثُ الَّذدحالْملُّ، وضي الَ یي الَّذادالْه" 

 

 آیه والیت را بیان کنید -9

 

4 

  ئت شفاهی محاسبه می گردد*نمره از قرا8* 

 


	احکام 1
	علوم قرآنی

