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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 :مقدمه

 است. ثزگشاری هسبثقبت  ى ٍ حذیث،قزآی تزٍیج ّبی  اًگیششی در حَسُاس ثزًبهِ یکی

ای جْت اًس ثیشتز عالة ثب کالم ٍحی، ًْبدیٌِ ّبی علویِ، ثِ هٌظَر فزاّن آٍردى سهیٌِایي رٍیذاد ثشرگ قزآًی در حَسُ

 شَد. هی هعٌَی ٍ عغزآگیي قزآى کزین ثزگشارثخش آى ٍ ًشز ٍ ثسظ فضبی  کزدى هفبّین تعبلی

 هذیزیتسبس قزآى کزین،  ّبی اًسبى گیزی اس آهَسُ ثِ هٌظَر تقَیت داًش تفسیزی ثیي عالة ٍ خبًَادُ ّب ٍ ًیش ثْزُاس ایي رٍ 

ّوکبری ب ثِ عٌَاى هسئَل ٍ هتَلی ایي هْن، هسبثقِ تفسیز قزاى کزین را ث ّبی علویِحَسُ هعبًٍت تْذیت قزآى ٍ حذیث

هزکش خذهبت / هزکش هذیزیت حَسُ ّبی علویِ خَاّزاى/ هزکش هذیزیت حَسُ ستبد تفسیزاستبد قزائتی /ًْبدّبی حَسٍی )

 ّبی علویِ خزاسبى / هزکش هذیزیت اصفْبى / جبهعِ الشّزا( ثزگشار هی ًوبیذ. 

 

 :اهداف

  در ثیي عالة علَم دیٌی ٍ خبًَادُ ّب کالم ٍحیتزٍیج ٍ تَسعِ فضبی اًس دائوی ثب 

 کزینفْن هعبرف قزآى ثِ  تشَیق 

 ٌِسی ثزای ارتقبء سغح قزآًیسب سهی 

 عمومی شزکت در مسابقات: شزایط

  ؛حَسٍیکش اهز کذ تحصیلی یداراایزاًی عالة 

 ؛کذ تحصیلی عالة خبرجی دارا ی 

 هی ثبشذّوسز یب یکی اس ٍالذیي حَسی تحصیل در هسبثقِ هٌَط ثِ کذ  ) ّوسز ٍ فزسًذاى( شزکت خبًَادُ عالة. 

 :تذکزات

 ؛ دٍ هٌجع )تفسیز ًوًَِ یب تفسیز ًَر( هی ثبشٌذشزکت در یکی اس  اًتخبة ٍ ، هجبس ثِهتسبثقیي 

  سبهبًِ هعبًٍت تْذیت اس ثِ آدرس ثجت ًبم اس عزیقwww.tahzib.hwozeh.ir هی ثبشذ؛ 

  ِشَدصَرت کبهل ٍ صحیح ٍارد ِ ث اعالعبت خَاستِ شذُ ،ثجت ًبمدر صفح: 

o ًبم؛ 

o ًبم خبًَادگی؛ 
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o  علجِ خبرجی(؛گذرًبهِ شوبرُ هلی)علجِ ایزاًی( ٍ یب( 

o هزکشهذیزیت حَسُ علویِ ثزادراى / هزکش هذیزیت حَسُ ّبی علویِ خَاّزاى/ هزکش هذیزیت حَسُ ّبی علویِ خزاسبى / )کش ٍاثستِ اًبم هز

 (/جبهعِ الوصغفی  العبلویِ هزکش هذیزیت اصفْبى / جبهعِ الشّزا

o شوبرُ تلفي ّوزاُ؛  

o شوبرُ ایی کِ در پیبم رسبى ایتب فعبل ّستیذ 

  ؛عزاحی شذُ است ْبر گشیٌِ اییچثِ صَرت تب ٍ  30ٍ فزسًذاى  40خبًَادُ  50ثِ تزتیت عالة سَاالت تعذاد 

 ؛قیقِ هی ثبشذد 40، 50،  60 جِ تزتیت سهبى پبسخگَیی ثِ سَاالت 

 ّ ؛ثبر هی تَاًذ در آسهَى شزکت کٌذ فقظ دٍز کبرثز 

  هذیزیت قزآى حذیث ثِ آدرسایتب کبًبل در ّبی ثجت شذُ ارسبل ٍ ثِ شوبرُ تلفيلیٌک آسهَى رٍس هسبثقِ در 

https://eitaa.com/mqh114   ؛ هی گیزدقزار 

 

  :بندی سمان

 

 بندی بزگشاری مسابقات جدول سمان

 سمان پایان سمان شزوع عنوان

 31 صبح  8 72/6/99آزمون آزمایشی )تست(

 31 صبح  8 13/6/99آزمون اصلی
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 :آسمون منابع

 گزوه اول:

 ویژه طالبآسمون 

 منبع تعداد سوال نوع آسمون

 (دام ثزکبتِ)تبلیف آیت اهلل هکبرم شیزاسی :تفسیر ومووه 03و  92جزء  سوال تستی 05 کتبی مجازی

 سوال تستی 05 کتبی مجازی
 ٍالوسلویي حجت االسالم تبلیف: تفسیر وور 03و  92جزء 

 )سیذعشُ(قزائتی

 

 :گزوه دوم

 ویژه خانواده طالب)همسز و فزسندان(آسمون 

 منبع تعداد سوال نوع آسمون

 (دام ثزکبتِ)تبلیف آیت اهلل هکبرم شیزاسی :تفسیر ومووهسوره وور  سوال تستی 05 کتبی مجازی

 )سیذعشُ(قزائتی ٍالوسلویي حجت االسالم تبلیف: تفسیر وورسوره وور  سوال تستی 05 کتبی مجازی

 

 سوم:گزوه 

 سال 91ویژه فزسندان سیز آسمون 

 منبع تعداد سوال نوع آسمون

 (دام ثزکبتِ)تبلیف آیت اهلل هکبرم شیزاسی :تفسیر ومووهسوره لقمان  سوال تستی 75 کتبی مجازی

 سوال تستی 75 کتبی مجازی
 ٍالوسلویي حجت االسالم تبلیف: تفسیر وورسوره لقمان 

 )سیذعشُ(قزائتی
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 :زئاوج

لایر هت غلثم تعذاد جوائس مخاطة منثع محذوده  

03و  92جسء  رفن114 ویژه طالب ) تفسیر نمونه یا نورته انتخاب (   5.333.333 

ها ویژه خانواده ) تفسیر نمونه یا نورته انتخاب ( سوره مثارکه نور رفن114   0.333.333 

سال 15ویژه فرزنذان زیر  ) تفسیر نمونه یا نورته انتخاب ( سوره مثارکه لقمان رفن114   9.333.333 

 

  :زئاوج 

 اهداء خواهد شد. هعرق دیق هب رفو 940اًعمج گروهبرتر هر  رفو 411به   ناموت نویلیم 411

 

 الحمد هلل رب العالمیه


