
 

 

 

 اداره کل آموزش و پرورش استان یسد

 اداره قرآن ، عترت و نماز

 

 محتوای
 رقآن ، عترت    و   نماز   مسابقات دانش آموزی سی وپنجمین دوره 

 رمحله استانی وکشوری                                

 

 95 - 96سال تحصیلی 

 



 با سالم 

  ،سال تحصیلی جاریابقات ) قرآى ،عترت ٍ ًواز ( در ضوي آرزٍی تَفیق رٍز افسٍى برای شرکت کٌٌدگاى عسیس در هس

 ن ٍ کلیدی ذیل ًیس تَجه شَد:اًتظار هی رٍد با هطالعه دقیق هحتَا به ًکات هه

هی تَاًٌذ ضشکت اص هساتقات  تٌْا دس یک سضتٍِ کطَسی  یداًص آهَصاى پایِ ّا ٍ دٍسُ ّای هختلف دس هشحلِ استاً  -1

   حزف خَاّذ ضذ. اص دٍس هساتقات  سضتِ داًص آهَص ضشکت کٌٌذُ کٌٌذ . دسصَست ضشکت دس دٍ یا چٌذ

 ضی/ اداسُ قشآى ،ػتشت ٍش استاى /هؼاًٍت پشٍسٍ فشم ّای داٍسی هساتقات دس سایت اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍس هحتَا  -2

 ًواص قاتل تشداضت هی تاضذ.

 ده سوال از خطبه اختصاصی و ده سوال از خطبه انتخابیتایذ تِ  ضشکت کٌٌذگاى آصهَى کتثی سضتِ ًْج الثالغِدس  -3

 ) پیطٌْادی( پاسخ دٌّذ. 

َصاًی کِ دس سال ّای گزضتِ دس طشح ًْضت هلی حفظ ًَس ضشکت ًوَدُ ٍ هَفّق تِ اخز گَاّی دس یکی اص سضتِ ّای داًص آه -4

جضء ٍ کل قشآى کشین  ضذُ اًذ جْت ضشکت دس هساتقِ حفظ ٍیژُ تا ّواى هقذاس هحفَظات یا تیطتش ،  20جضء،  10جضء، 5حفظ 

کسة سا  اهتیاص الصم ( 200اص  اهتیاص 140)حذاقل ؼذ اص ایٌکِ حذ ًصاب اهتیاص تایذ هجذداً دس ساهاًِ ًَس ثثت ًام ًوایٌذ. ٍ ت

هر  ٍ پس اص تشگضاسی ایي هشحلِ ، ًفشات اٍل تِ هشحلِ استاًی  اػضام ضًَذ . تِ تشتیة اص تاالتشیي اهتیاص ّاًفش  3حذاکثش ،َدًذًو

 خَاٌّذ یافت. ساُهشحلِ کطَسی  تِدس ّش سضتِ تِ تفکیک جٌسیت  دوره تحصیلی

 اهتیاص( تِ فشم داٍسی اضافِ گشدیذُ است.  12)  بخش دعا خوانی،  سضتِ هذاحیدس  -5

تِ آدسس تایذ دس سایت طشح ًَس الضاهاً ( جضء ٍ کل قشآى کشین 20جضء،  10،جضء 5ضشکت کٌٌذگاى دس سضتِ حفظ ٍیژُ ) -6

www.quran.medu.ir,  ِثثت ًام ًوایٌذ.فؼال هی تاضذ ، 30/12/95تا تاسیخ ک 

 "3ٍ 2، 1دختشاى آسواى "اص کتاتچِ ی  آزهوى کتبی وعولی هسابقات احکام دوره اول هتوسطه ویژه دختراى -7

 ٍّوچٌیي جضٍُ ی تْیِ ضذُ تَسط اداسُ قشآى، ػتشت ًٍواص هی تاضذ.

 "3ٍ 2، 1پسشاى آفتاب "اص کتاتچِ ی  ویژه پسراىآزهوى کتبی وعولی هسابقات احکام دوره اول هتوسطه  -8

 ٍّوچٌیي جضٍُ ی تْیِ ضذُ تَسط اداسُ قشآى، ػتشت ًٍواص هی تاضذ.

اص  آزهوى عولیاص کتاتچِ ّای ساُ سثض ٍ ساُ آسواى ٍ تِ تشتیة  پسراى ودختراىهحتوای کتبی دوره دوم هتوسطه  -9

 ضذ.هی تا  ي ضذُیهسائل احکام تؼیهحتَای  جذٍل اختصاصی 

 آصهَى کتثی ًذاسد.صحیح خَاًی ًواص تشگضاس هی ضَد ٍ  -2قشائت اراى  -1هساتقِ اراى فقط دس تخص ضفاّی ضاهل  -10

ًفش( سا تِ ایي اداسُ کل  3الصم است اداسات لَح فطشدُ حاٍی فیلن تالٍت تقلیذی دس هقطغ اتتذایی ) اص ّش پایِ حذاکثش  -11

 تلَیضیًَی اسشاء دس اختیاس ٍصاست هتثَع قشاس دادُ ضَد. اسسال کٌٌذ تا جْت تشسسی ٍ ضشکت دس تشًاهِ

اهتیاص  80اهتیاص ) تصَست تستی ( ٍ  20هفاّین )تفسیش( قشآى ، ًْج الثالغِ ٍ صحیفِ سجادیِ ضاهل کتثی آصهَى ّای  -12

 ضفاّی ) کٌفشاًس ( هی تاضذ.

ثِ ) سضتِ ط،دػا ) سضتِ صحیفِ سجادیِ ( ٍ خ دس آصهَى ّای ضفاّی ٍ اسائِ کٌفشاًس ، حفظ آیات ) سضتِ تفسیش قشآى ( -13

 ِ صَست حفظ ، داسای اهتیاص تطَیقی است.تًْج الثالغِ ( الضاهی ًوی تاضذ . الثتِ دس سضتِ تفسیش ، قشائت آیات 
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 هحتوا و هراحل هسابقات قرائت و ترتیل  

 

 ویژه هحتوای رشته حفظ

 

 

 

 هحتوای رشته حفظ عووهی

 

 

 مرحله چهارم: کشوری مرحله سوم : استان پایه تحصیلی

اول قرآىجسء 5 هفتن، هشتن، نهن جسء اول قرآى 01   

قرآى کرین جسء اول  01 دوره دوم هتوسطه  کل قرآى کرین 

 هرحله کشوری هرحله استاى پایه تحصیلی 

080تا   0سور ه  بقره  هفتن  --- 

001تا  58سور ه بقره  هشتن  ---- 

095تا  99سور ه بقره نهن  --- 

)اول هتوسطه(دهن  آل عوراى  83تا  بقره 035 069تا  035سوره بقره    

)دوم هتوسطه(یازدهن  آل عوراى 05بقره تا  077  آل عوراى 030بقره تا  077   

آل عوراى 60بقره تا  000 )سوم هتوسطه(دوازدهن آل عوراى  073بقره تا  000   

 چهارم هتوسطه
 سوره بقره  تا038

آل عوراى 018   

 سوره بقره  تا038

آل عوراى 011   

جسء پیوسته  5حفظ  

 از اول یا آخر قرآى

جسء پیوسته  01حفظ 

 از اول یا آخر قرآى

جسء پیوسته 01حفظ 

 از اول یا آخر قرآى

 حفظ کل

 قرآى کرین



 

 قرآى (تفسیررشته هفاهین )ی احذود و هحتو

 "بهره بیشتر  "کتابهای 

 

استانی مرحله مرحله کشوری  
دوره و پایه 

 تحصیلی

--- 

 نازعاتآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

نازعاتصحت قرائت سوره   

نازعاتکنفرانس از تفسیر سوره   

 هفتن

طه
 دوره اول هتوس

--- 

 جوعهآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

جوعهصحت قرائت سوره    

جوعهکنفرانس از تفسیر سوره   

 هشتن

 

--- 

 نبأآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

نبأصحت قرائت سوره   

نبأکنفرانس از تفسیر سوره   

 نهن

 قلنو انساىآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

وقلن انساىصحت قرائت سوره   

وقلن انساىکنفرانس از تفسیر سوره   

 قلنو انساىآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

انساىصحت قرائت سوره   

انساىکنفرانس از تفسیر سوره   

طه
اول هتوس

 

)دهن(
 

طه
 دوره دوم هتوس

------- 

طه
 دوم هتوس

 )یازدهن(

 هعارجو  لقواىآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

وهعارج  لقواىصحت قرائت سوره   

وهعارج لقواىکنفرانس از تفسیر سوره   

 هعارجو  لقواىآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

لقواىصحت قرائت سوره   

لقواىکنفرانس از تفسیر سوره   

طه
 سوم هتوس

 )دوازدهن(

 هذثر و حشرآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

و هذثر حشرصحت قرائت سوره   

و هذثرحشرکنفرانس از تفسیر سوره   

 هذثر و حشرآزمون کتبی از ترجمه وتفسیر سوره 

حشرصحت قرائت سوره   

حشرکنفرانس از تفسیر سوره   

طه
چهارم هتوس

 



 حذود و هحتوای رشته نهج البالغه

 "جینه عظین گن"کتابهای 

 

تزکش: هٌظَساص خطثِ کٌفشاًس، خطثِ ای است کِ داًص آهَص آى سا اص هیاى خطثِ ّای هؼشفی ضذُ تشای اسائِ 

 کٌفشاًس تشگضیذُ است.

 

استانی هرحله کشوریهرحله   
پایه دوره و

 تحصیلی

--- 
 وخطبه کنفرانس 01و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 هفتن کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

ل
 هتوسطه دوره او

 33 – 932 -55 – 77 – 939خطبه های پیشنهادی جهت کنفرانس :  

--- 

 وخطبه کنفرانس 033و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 هشتن کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

922 – 992 – 93 – 222 – 902طبه های پیشنهادی جهت کنفرانس :خ  

--- 

 وخطبه کنفرانس 015و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 نهن کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

257 – 37 – 2 – 272به های پیشنهادی جهت کنفرانس :  خط  

 وخطبه کنفرانس 058و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

 وخطبه کنفرانس 058و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 دهن کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

 هتوسطه دوره دوم

  222 – 25 -8 – 20به های پیشنهادی جهت کنفرانس :خط

-------- 

 یازهن

)دوم 

 هتوسطه(

 وخطبه کنفرانس 03و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

 وخطبه کنفرانس 03و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی:   
 دوازدهن

)سوم 

 293 – 29 – 82 – 39به های پیشنهادی جهت کنفرانس :  خط هتوسطه(

 وخطبه کنفرانس 08و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

 کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

 کنفرانسوخطبه  08و شرح خطبه ترجوه  آزهوى کتبی :

چهارم  کنفرانس از خطبه انتخابیآزهوى شفاهی: 

 هتوسطه
 27 – 32 – 229 – 200به های پیشنهادی جهت کنفرانس :  خط



 صحیفه سجادیهحذود و هحتوای رشته 

 "راهنوای زنذگی"کتابهای 

استانیهرحله  هرحله کشوری  دوره وپایه تحصیلی 

--- 

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیح دعاخوانی

 صحیفه سجادیه 05دعای 

 هفتن

ل
 هتوسطه دوره او

--- 

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیح دعاخوانی

 صحیفه سجادیه 09دعای 

 هشتن

--- 

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیح دعاخوانی

 صحیفه سجادیه 6دعای 

 نهن

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیحدعاخوانی

 01الی  0فراز   

 دعای 01 صحیفه سجادیه

 ناهه اهام سجاد)ع( پرتوی از زنذگی

 ، ترجوه و شرح وتوضیحدعاخوانی

 01الی  0فراز   

 دعای 01 صحیفه سجادیه

 دهن

 هتوسطه دوره دوم

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیحدعاخوانی

 31الی   00فراز   

 دعای 01 صحیفه سجادیه

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 و شرح وتوضیح، ترجوه دعاخوانی

 31الی   00فراز   

 دعای 01 صحیفه سجادیه

 سوم هتوسطه

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیحدعاخوانی

 دعای 9 صحیفه سجادیه

 پرتوی از زنذگی ناهه اهام سجاد)ع(

 ، ترجوه و شرح وتوضیحدعاخوانی

 دعای 9 صحیفه سجادیه

چهارم 

 هتوسطه

 

 

 

 



اهتیاز( 21)هسابقه هذاحی  "دعاخوانی  "حذود و هحتوای بخش   

 دوره تحصیلی
 ادعیه و زیارات هسابقه به تفکیک هرحله

 کشوری استانی

 دوره اول هتوسطه

 (کلیه پایه ها)
 ندارد فرازهایی ازدعای کمیل

 دوره دوم هتوسطه

 )کلیه پایه ها( 
 جامعه کبیرهفرازهایی از زیارت  فرازهایی از دعای ندبه

 هرحله استانیهتوسطه دوره اول  احکامهواد هسابقات  

پایه ودوره تحصیلی آزهوى عولی و آزهوى کتبی   

هفتن دختراى 2دختران آسمان شده توسط اداره قرآن، عترت ونماز و کتابچه   جسوه تهیه    

شتن دختراىه 9دختران آسمان و کتابچه    اداره قرآن، عترت ونماز طجسوه تهیه شده توس   

دختراى نهن 3دختران آسمان و کتابچه    اداره قرآن، عترت ونماز جسوه تهیه شده توسط   

پسراى هفتن 2و کتابچه  پسران آفتاب  اداره قرآن، عترت ونماز جسوه تهیه شده توسط   

هشتن پسراى 9و کتابچه   پسران آفتاب   اداره قرآن، عترت ونماز طجسوه تهیه شده توس   

3و کتابچه    پسران آفتاب   اداره قرآن، عترت ونماز جسوه تهیه شده توسط نهن پسراى  

 

 هواد هسابقات احکام هتوسطه دوره دوم   -  هرحله استانی وکشوری

پایه ودوره تحصیلی  آزهوى عولی آزهوى کتبی 

2آسمان  کتابچه   راه   دهن دختراى پایه دهم دختران جدول مسایل احکام   

3آسمان  کتابچه   راه  سوم هتوسطه دختراى پایه سوم متوسطه دختران جدول مسایل احکام   

چهارم هتوسطه دختراى 2کتابچه   راه آسمان   پایه چهارم متوسطه دختران جدول مسایل احکام   

2کتابچه    راه سبس دهن پسراى پایه دهم پسران  جدول مسایل احکام   

سوم هتوسطه پسراى 3کتابچه   راه سبس   پایه سوم متوسطه پسران جدول مسایل احکام   

چهارم هتوسطه پسراى 2راه سبس  نمازکتابچه     پایه چهارم متوسطه پسران جدول مسایل احکام 



 ی و کشوریهرحله استان )آزهوى عولی( احکام جذول هسایل

دختراى   دهن پایه  
 

 رديف  هسبيل احنبم  شوبرُ هسئلِ  تعذاد 

89تب  48 74  
هضبف ، آة مر ، آة قليل ، آة جبري ٍ  ,آة هغلق 

 ، احنبم آثْب، آة چبُآة ثبراى
1 

418تب  7>ٍ  9;تب  6; 46  
 احنبم ًجبسبت=

 ثَل ، غبئظ ، خَى ، سگ ٍ خَك
2 

591تب  569 58  3 دستَر ٍضَ 

;>5تب  598 67  4 شرايظ ٍضَ 

ثبعل هي مٌذچيسّبيي مِ ٍضَ را  656 4  5 

6;9تب  ;97 69  6 هَارد تيون 

 7 ٍقت ًوبز صجح 74: 4

67:تب  >5: 9  8 ٍقت ًوبز ظْر ٍ عصر 

:;:تب 9:: 45  9 احنبم قجلِ 

:7;تب  ;>: 81  11 احنبم لجبس ًوبزگسار 

48>تب  11> 49  11 احنبم هسجذ 

>4>تب  49> 7  12 اراى ٍ اقبهِ  

74>تب  51> 55  13 ترجوِ اراى ٍ اقبهِ  

:7>تب  76> 68  14 ًيت 

:8>تب  ;7> 41  15 تنجيرُ االحرام 

::>تب  ;8> 51  16 قيبم 

4154تب  ;:> 76  17 قرائت 

 

 

 

 

 



 ی و کشوری)آزهوى عولی( هرحله استان احکام جذول هسایل

  ىدخترا سوم هتوسطه     پایه
 رديف  هسبيل احنبم  شوبرُ هسئلِ  تعذاد 

71 تا 57 15  1 احنبم دستشَيي رفتي)تخلي( 

 2 ثبثت شذى ًجبست  134 تا 121 14

263 تا 261 3  3 ٍضَي ارتوبسي  

315 تا 299 17  4 احنبم ٍضَ 

371تا  361 11  5 غسل ترتيجي ، غسل ارتوبسي 

699 تا 684 16  6 چيسّبيي مِ تيون ثر آًْب صحيح است  

741تا  735 5  7 ٍقت ًوبز هغرة ٍ عشبء 

797 تا 788 11  8 پَشبًيذى ثذى در ًوبز  

847تا  798 12  9 احنبم لجبس ًوبزگسار 

892تا  866 27  11 هنبى ًوبزگسار 

1144 تا 1122 23  11 رمَع  

1175 تا 1145 31  12 سجَد 

1114 تا 1111 5  13 تشْذ 

1117تا  1115 3  14 سالم ًوبز 

1113تا  1118 6  15 ترتيت  

1116تا  1114 3  16 هَاالت 

1121تا  1117 5  17 قٌَت  

1123تا  1122 2  18 تعقيجبت  

1452تا  1399 54  19 ًوبز جوبعت  

1459تا  1453 7  21 شرايظ اهبم جوبعت  

1479تا  1461 21  21 احنبم ًوبز جوبعت  

 22 ترجوِ ًوبز

 

 

 



 ی و کشوری)آزهوى عولی( هرحله استان احکام جذول هسایل

  ىدخترا چهارم هتوسطه  پایه

 رديف  هسبيل احنبم  شوبرُ هسئلِ  تعذاد 

182تا  148 35  1 احنبم پبك مٌٌذُ ّب )هغْرات( آة  

 2 چيسّبيي مِ ثبيذ ثراي آًْب ٍضَ گرفت  322تا  316 7

344تا  324 21  3 احنبم ٍضَي ججيرُ  

391تا  372 21  4 احنبم غسل مردى 

611تا  594 17  5 احنبم ًوبز هيت  

711تا  711 2  6 دستَر تيون  

727تا  712 26  7 احنبم تيون  

754تا  742 13  8 احنبم ٍقت ًوبز  

863تا  848 16  9 هَاردي مِ الزم ًيست ثذى ٍ لجبس ًوبزگسار پبك ثبشذ 

1191تا  1176 15  11 چيسّبيي مِ سجذُ ثر آًْب صحيح است  

1199تا  1193 7  11 سجذُ ٍاجت قرآى  

1125تا  1124 2  12 صلَات ثر پيبهجر  

1156تا  1126 31  13 هجغالت ًوبز  

1166تا  1165 2  14 شل ّبي هجغل 

1198تا  1167 32  15 شل ّبيي مِ ًجبيذ ثِ آًْب اعتٌب مرد   

1214تا  1199 15  16 شل ّبي صحيح  

1235تا  1215 21  17 ًوبز احتيبط 

1251تا  1236 15  18 سجذُ سَْ 

1262تا  1251 12  19 قضبي سجذُ ٍ تشْذ فراهَش ًشذُ  

1271تا  1263 9  21 من ٍ زيبد مردى اجساء ٍ شرايظ ًوبز 

1349تا  1272 98  21 ًوبز هسبفر  

1389تا  1371 21  22 ًوبز قضب 

1398تا  1391 9  23 ًوبز قضبي پذر ٍ هبدر  

1516تا   1491 9  24 ًوبز آيبت  

1515تا  1517 9  25 دستَر ًوبز آيبت  

1532تا  1516 17  26 ًوبز عيذ فغر ٍ قرثبى  

 

 



 ی و کشوری)آزهوى عولی( هرحله استان احکام جذول هسایل

پسراى  دهن پایه   

 رديف  هسبيل احنبم  شوبرُ هسئلِ  تعذاد 

56 تا 15 41  
هضبف ، آة مر ، آة قليل ، آة جبري  ٍآة هغلق 

 ،آة چبُ ، احنبم آثْبٍ آة ثبراى
1 

13 
 تا 94ٍ  86 تا 83

115 

 احنبم ًجبسبت=

 ثَل ، غبئظ ، خَى ، سگ ٍ خَك
2 

261 تا 236 25  3 دستَر ٍضَ 

298 تا 265 34  4 شرايظ ٍضَ 

 5 چيسّبيي مِ ٍضَ را ثبعل هي مٌذ 323 1

355 تا 345 11  6 احنبم جٌبثت 

361 تا 357 4  7 غسل جٌبثت 

683 تا 648 36  8 هَارد تيون 

 9 ٍقت ًوبز صجح 741 1

734 تا 729 6  11 ٍقت ًوبز ظْر ٍ عصر 

787 تا 776 12  11 احنبم قجلِ 

847 تا 798 51  12 احنبم لجبس ًوبزگسار 

48>تب  11> 49  46 احنبم هسجذ 

>4>تب  49> 7  47 اراى ٍ اقبهِ  

74>تب  51> 55  48 ترجوِ اراى ٍ اقبهِ  

:7>تب  76> 68  49 ًيت 

:8>تب  ;7> 41  :4 تنجيرُ االحرام 

::>تب  ;8> 51  ;4 قيبم 

4154تب  ;:> 76  >4 قرائت 

 

 

 

 

 



 ی و کشوری)آزهوى عولی( هرحله استان احکام جذول هسایل

پسراى   سوم هتوسطه پایه  

 شوبرُ هسئلِ تعذاد 

  

 رديف  هسبيل احنبم 

71 تا 57 15  1 احنبم دستشَيي رفتي)تخلي( 

 2 ثبثت شذى ًجبست  134 تا 121 14

263 تا 261 3  3 ٍضَي ارتوبسي  

315 تا 299 17  4 احنبم ٍضَ 

371تا  361 11  5 غسل ترتيجي ، غسل ارتوبسي 

699 تا 684 16  6 چيسّبيي مِ تيون ثر آًْب صحيح است  

741تا  735 5  7 ٍقت ًوبز هغرة ٍ عشبء 

797 تا 788 11  8 پَشبًيذى ثذى در ًوبز  

847تا  798 12  9 احنبم لجبس ًوبزگسار 

892تا  866 27  11 هنبى ًوبزگسار 

1144 تا 1122 23  11 رمَع  

1175 تا 1145 31  12 سجَد 

1114 تا 1111 5  13 تشْذ 

1117تا  1115 3  14 سالم ًوبز 

1113تا  1118 6  15 ترتيت  

1116تا  1114 3  16 هَاالت 

1121تا  1117 5  17 قٌَت  

1123تا  1122 2  18 تعقيجبت  

1452تا  1399 54  19 ًوبز جوبعت  

1459تا  1453 7  21 شرايظ اهبم جوبعت  

1479تا  1461 21  21 احنبم ًوبز جوبعت  

 22 ترجوِ ًوبز  

 

 

 



 ی و کشوری)آزهوى عولی( هرحله استان احکام جذول هسایل

 پسراى  چهارم هتوسطه سال  

 رديف  هسبيل احنبم  شوبرُ هسئلِ  تعذاد 

5;4تب  ;47 68  1 احنبم پبك مٌٌذُ ّب )هغْرات( آة  

 2 چيسّبيي مِ ثبيذ ثراي آًْب ٍضَ گرفت  655تب  649 :

677تب  657 54  3 احنبم ٍضَي ججيرُ  

4>6تب  6:5 51  4 احنبم غسل مردى 

941تب  7>8 :4  5 احنبم ًوبز هيت  

14:تب  11: 5  6 دستَر تيون  

:5:تب  15: 59  7 احنبم تيون  

87:تب  75: 46  8 احنبم ٍقت ًوبز  

96;تب  ;7; 49  9 هَاردي مِ الزم ًيست ثذى ٍ لجبس ًوبزگسار پبك ثبشذ 

1>41تب  41:9 48  11 چيسّبيي مِ سجذُ ثر آًْب صحيح است  

>>41تب  6>41 :  11 سجذُ ٍاجت قرآى  

4458تب  4457 5  12 صلَات ثر پيبهجر  

4489تب  4459 64  13 هجغالت ًوبز  

4499تب  4498 5  14 شل ّبي هجغل 

;>44تب  :449 65  15 شل ّبيي مِ ًجبيذ ثِ آًْب اعتٌب مرد   

4547تب  >>44 48  16 شل ّبي صحيح  

4568تب  4548 54  17 ًوبز احتيبط 

4581تب  4569 48  18 سجذُ سَْ 

4595تب  4584 45 شذُ قضبي سجذُ ٍ تشْذ فراهَش    19 

45:4تب  4596 >  21 من ٍ زيبد مردى اجساء ٍ شرايظ ًوبز 

>467تب  45:5 ;>  21 ًوبز هسبفر  

>;46تب  46:1 51  22 ًوبز قضب 

;>46تب  1>46 >  23 ًوبز قضبي پذر ٍ هبدر  

4819تب   4>47 >  24 ًوبز آيبت  

4848تب  :481 >  25 دستَر ًوبز آيبت  

4865تب  4849 :4  26 ًوبز عيذ فغر ٍ قرثبى  

 


