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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 رشته مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ت
رائ

ق
*  

 تالوت سوره حمد به سبک استاد شحات )درس پنجم کتاب آموزش قرآن( اول  

 رحله استانی و کشوری ندارد.م

 )بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره ضحی به سبک استاد منشاوی  دوم 

 )بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره بلد به سبک استاد منشاوی  سوم

 )بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره طارق به سبک استاد مصطفی اسماعیل  چهارم

 )بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش قرآن(تالوت سوره انفطار به سبک استاد عبدالباسط  پنجم

 ()بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش قرآنتالوت سوره نازعات به سبک استاد مصطفی اسماعیل  ششم

 هفتم
تاد       عات: سووووره ابراهیم اسووو یدی یکی از این قط تالوت تقل

سوره مریم استاد عبدالباسط؛ سوره اسراء        ؛مصطفی اسماعیل  

 استاد منشاوی؛ سوره انبیاء استاد شحات

 نرم افزار کاربردی قرآن، عترت و نماز اعالم و اطالع رسانی می شود.تالوت تقلیدی از قطعات صوتی که از طریق سامانه/
 تمهش

تالوت تقلیدی یکی از این قطعات: سووووره قصووود اسوووتاد     

اسووتاد علی البناء؛ سوووره نمل اسووتاد  منشوواوی؛ سوووره احزاب

 شحات

 نهم

تاد      تالوت تقلیدی یکی از این قطعات: سووووره الرحمن اسووو

مصطفی اسماعیل؛ سوره حشر استاد منشاوی؛ سوری شوری          

سوره مزمل            سط؛  ستاد عبدالبا شیه ا سوره غا ستاد طنطاوی؛  ا

 استاد شحات
لی پایه تحصی کتاب دین و زندگیمندرج در تالوت از آیات  دهم

 دانش آموزان

 

جزء  10از محتوای آیوات   تالوت

 اول قرآن کریم

جزء اول قرآن    20از محتوای آیووات    تالوت  

 کریم
 کل قرآن کریماز محتوای آیات تالوت 

 یازدهم

 دوازدهم

 در اسالم صدر از که است کریم قرآن قرائت مشهور های روش دیگر به مربوط کنید، می مشاهده آیات اداء  در و آیات برخی در اسالم جهان مشهور اساتید از شده ارائه های تالوت برخی در که هایی تفاوت* 

 .نیست قاری اشتباه دلیل و است داشته رواج مختلف بالد
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

یم
کر

ن 
رآ

ظ ق
حف

 

 اول  

سوووره های کتاب درسووی آموزش قرآن شووامل:  حفظ آیات

، ماعون ل،یفتوحید، کوثر، عصووور، ناس، حمد، فلق، نصووور، 

  نیکافرون، اِنشِراح، قَدر و ت

ستانی/ ناحیه    مرحله  شهر منطقه ای/ 

 ای ندارد.

 حفظ کل قرآن کریم

 کشوری خواهد داشت(.استانی و قرآن کریم، مرحله  حفظ کلفقط رشته در دوره ابتدایی )

 دوم 

کتاب درسووی آموزش قرآن شووامل:  سوووره های حفظ آیات

رون، کافکوثر، عصوور، فیل،  حمد، ناس، فلق، توحید، نصوور،

و  ضوووُحی ،تَکاثُر، هُمَزَه ،قریش ،مَسوووَد، نیاِنشوووِراح، قَدر و ت

 شَمس

 سوم
کتاب درسووی آموزش قرآن شووامل:  سوووره های حفظ آیات

 عَلق و فَجر بَلد، لَیل، بَیّنه،حمد، توحید، قدر، زلزال، عادیات، 

 چهارم
بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش  سوره های حفظ آیات

 و طارق یاَعل ه،یغاش شامل:قرآن 

های: حمد، توحید،      حفظ سووووره 

 لد،بَ لَیل، بَیّنه،قدر، زلزال، عادیات، 

 و طارق یاَعل ه،یغاشعَلق،  و فَجر

 پنجم
سوره های بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش  حفظ آیات

 بروج، انفطار و انشقاق شامل:قرآن 

و  یاَعل ه،یغاشوو حفظ سوووره های:  

 بروج، انفطار و انشقاق، طارق

 ششم
سوره های بخش قرآن در تابستان کتاب آموزش  حفظ آیات

 و نباءنازعات و  نیمُطَفّف شامل:قرآن 

همه سووووره های جزء   آیات  حفظ 

 قرآن کریم 30

 هفتم

یات قرآن کریم در سوووطوح حفظ جزء   و جزء  20جزء، حفظ 10جزء، حفظ  5، حفظ 30حفظ آ

 حفظ کل

شته های     سطه اول و دوم فقط ر مرحله جزء و حفظ کل  20جزء، حفظ 10حفظ در دوره های متو

 کشوری خواهد داشت.

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ن(
را

پس
ه 

یژ
)و

ن 
ذا

ا
 

 اول  

 ندارد. رحله استانی و کشوریم + صحیح خوانی نمازبه سبک یکی از موذنین  تقلیدیاجرای اذان 

 دوم 

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

 هفتم

شهور م موذنینبه سبک یکی از ابداعی یا تقلیدی اجرای اذان 

 + صحیح خوانی نماز

افزار  نرمکه قطعات صوووتی اذان آنان، از طریق سووامانه/ مشووهور  موذنینبه سووبک یکی از ابداعی یا تقلیدی اجرای اذان  صووحیح خوانی نماز + 

 اطالع رسانی می شود.کاربردی قرآن، عترت و نماز اعالم و 

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ن(
را

پس
ه 

یژ
)و

ی 
ح

دا
م

 

 اول  

سالم      شعرخوانی و دکلمه خوانی در وصف اهل بیت علیهم ال صورت ابداعی یا  اجرای  سب به  ک به 

 یکی از مداحان مشهور 
 رحله استانی و کشوری ندارد.م

 دوم 

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

 هفتم

 به سبک یکی از مداحانابداعی یا اجرای مداحی 
 اجرای مداحی، روضه خوانی و دعا خوانی بر اساس منابع معتبر 

 

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ن(
را

خت
 د

ژه
وی

ی )
وان

خ
عا

د
 

 اول  

سالم      شعرخوانی و دکلمه خوانی در وصف اهل بیت علیهم ال سبک    اجرای  صورت ابداعی یا به  به 

 یکی از مداحان
 مرحله استانی و کشوری ندارد.

 دوم 
 سوم
 چهارم

 پنجم

 ششم
 هفتم

به   به صوووورت ابداعی یا    اجرای دعاخوانی و روضوووه خوانی 

 سبک یکی از مداحان 

و  )دعای توسوول( دعاخوانیاجرای 

 روضه خوانی بر اساس منابع معتبر

و  )دعای کمیل + توسل( اجرای دعاخوانی

 روضه خوانی بر اساس منابع معتبر
 تمهش کشوری ندارد.مرحله 

 نهم

 (اهلل امین زیارت ) دعاخوانی  اجرای دهم

 تبرمع منابع اساس بر خوانی روضه و

 معتبر منابع اساس بر خوانی روضه و( کبیره جامعه+  ندبه دعای) دعاخوانی اجرای

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ام
حک

ا
 

 اول  

آزمون کتبی از محتوای احکام نماز مندرج در کتاب هدیه 

 + محتوای مکمل بارگذاری شده در رمزینه هاهای آسمانی

 )به صورت خانوادگی(

 مرحله استانی و کشوری ندارد.

 دوم 

 سوم

 چهارم

 پنجم

 ششم

های        آزمون  هفتم ندرج در کتاب  ماز م کتبی از محتوای احکام ن

 + محتوای مکمل بارگذاری شده در رمزینه ها دین و زندگی

 اعالم خواهد شد. قرآن، عترت و نماز نرم افزار کاربردیآزمون کتبی و عملی از محتوای احکام نماز که از طریق سامانه/ )به صورت خانوادگی(

 تمهش

 نهم

های      آزمون کتبی از محتوای احکام   دهم ندرج در کتاب  ماز م ن

 یازدهم + محتوای مکمل بارگذاری شده در رمزینه ها درسی

 دوازدهم

از
نم

ی 
شا

ان
 

 هفتم

ضوعات مرتبط با نماز که       ساس یکی از مو شاء بر ا نگارش ان

مان    گارش توسوووط معل هر کالس تعیین می  محترم درس ن

 شود.

نرم افزار کاربردی قرآن، عترت و نماز اعالم و اطالع رسانی موضوعاتی که از طریق سامانه/نگارش انشاء بر اساس یکی از صحیح خوانی نماز + 

 می شود.

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

ی
رای

 س
حه

دی
و م

ی 
وان

خ
هم

 

 هفتم

دانش آموزان عالقه مند به شووورکت در مسوووابقه همخوانی و 

شوووهر خودشوووان مدیحه سووورایی به مرکز دارالقرآن الکریم    

 مراجعه و برای حضور در گروه ثبت نام می کنند.

 قرآن، عترت و نماز نرم افزار کاربردیاجرای همخوانی و مدیحه سرایی بر اساس یکی از قطعات معرفی شده از طریق سامانه/

 تمهش

 نهم

 دهم

 یازدهم

 دوازدهم

ی
دو

مه
ن 

ما
گفت

 

 هفتم
تکمیل مرتبط با مهدویت بارگذاری       آزمون کتبی از محتوای 

 شده در رمزینه کتاب پیام های آسمانی

ارائوه کنفرانس از محتوای مرحلوه   

 آموزشگاهی

آزمون کتبی و عملی از محتوای مرتبط بووا                

مهودویوت کوه از طریق سوووواموانوه/ نرم افزار      

ماز اعالم و اطالع     کاربردی قرآن، عترت و ن

 رسانی شود.

 تمهش کشوری ندارد.مرحله 

 نهم

 دهم

تاب       نه ک ندرج در رمزی آزمون کتبی از محتوای تکمیلی م

 دین و زندگی 

توای مرتبط با مهدویت که آزمون کتبی و عملی از مح

کاربردی قرآن، عترت و       نه/ نرم افزار  ما از طریق سوووا

 نماز اعالم و اطالع رسانی می شود.

 یازدهم

 دوازدهم



 باسمه تعالی

 1402-1401سال تحصیلی  مسابقات قرآن، عترت و نماز چهل و یکمین دوره جزئیات حدود و محتوای 

 

8 
 

 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

یه
اد

ج
 س

فه
حی

ص
 

 هفتم
صحیفه سجادیه مندرج در  15دعای آزمون کتبی از محتوای 

 پیام های آسمانیرمزینه کتاب 

 

ارائوه کنفرانس از محتوای مرحلوه   

 آموزشگاهی

وای بر اساس محتارائه کنفرانس آزمون کتبی + 

 صحیفه سجادیه 8یا  24، 15یکی از دعاهای 

 پایه های آزمون کتبی از محتوای مرحله آموزشوگاهی 

شتم و نهم  ساس محتوای ارائه کنفرانس +  هفتم، ه  بر ا

 صحیفه سجادیه 8یا  24، 15یکی از دعاهای 
صحیفه سجادیه مندرج در  24دعای آزمون کتبی از محتوای  تمهش

 پیام های آسمانیرمزینه کتاب 

سجادیه مندرج در     8دعای آزمون کتبی از محتوای  نهم  صحیفه 

 پیام های آسمانیرمزینه کتاب 

صوووحیفوه   20فراز اول دعووای  10آزمون کتبی از محتوای  دهم 

 دین و زندگیسجادیه مندرج در رمزینه کتاب 

 

ئه کنفرانس  آزمون کتبی +  ر ب بر اسوووواس ارا

 صحیفه سجادیه 20اساس محتوای کل دعای 

ی پایه ها آزمون کتبی از محتوای مرحله آموزشگاهی  

یازدهم و دوازدهم   ئه کنفرانس  + دهم،  بر اسووواس ارا

 صحیفه سجادیه 20کل دعای محتوای 

صحیفه  20دعای  دومفراز  10آزمون کتبی از محتوای  یازدهم

 سجادیه مندرج در رمزینه کتاب دین و زندگی

 دوازدهم

صحیفه  20دعای  فراز سوم 10آزمون کتبی از محتوای 

 سجادیه مندرج در رمزینه کتاب دین و زندگی
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

غه
ال

الب
ج 

نه
 

 هفتم
آزمون کتبی از محتوای تدوین شده مرتبط با درس چهاردهم 

 «دوست»با موضوع  144صفحه « پیام های آسمان»کتاب 

ارائوه کنفرانس از محتوای مرحلوه   

 آموزشگاهی

ی بر اسووواس یکارائه کنفرانس آزمون کتبی +  

انجام کار  دوسووت؛ حق الناس؛ موضوووعات: از

 نیک یا دوری از گناه

 پایه هایآزمون کتبی از محتوای مرحله آموزشوگاهی  

 زبر اسوواس یکی اارائه کنفرانس + هفتم، هشووتم و نهم 

انجام کار نیک یا     دوسوووت؛ حق الناس؛  موضووووعات: 

 دوری از گناه

زدهم درس پانآزمون کتبی از محتوای تدوین شووده مرتبط با  تمهش

 «حق الناس»با موضوع  120صفحه « پیام های آسمان»کتاب 

 نهم
با درس دوم      تدوین شوووده مرتبط  آزمون کتبی از محتوای 

انجام کار » با موضوووع  27صووفحه « پیام های آسوومان»کتاب 

 «نیک و دوری از گناه 

با درس هفتم     دهم تدوین شوووده مرتبط  آزمون کتبی از محتوای 

رشته انسانی و درس دوم    89صفحه   1عربی زبان قرآنکتاب 

شته ها با موضوع      24صفحه   1کتاب عربی زبان قرآن سایر ر

 «نشانه های مؤمن»

 ی ازبر اساس یک ارائه کنفرانس آزمون کتبی + 

ستی یا         ساده زی شانه های مؤمن؛  ضوعات: ن مو

 عدالت اجتماعی

ی پایه ها آزمون کتبی از محتوای مرحله آموزشگاهی  

یازدهم و دوازدهم   ئه کنفرانس  + دهم،  بر اسووواس ارا

ستی یا        یکی از ساده زی شانه های مؤمن؛  ضوعات: ن مو

 عدالت اجتماعی

آزمون کتبی از محتوای تدوین شوووده مرتبط با درس هشوووتم  یازدهم

و درس نهم  104کتاب دین و زندگی رشووته انسووانی صووفحه 

رشووته ها با موضوووع سووایر  117کتاب دین و زندگی صووفحه 

 «ساده زیستی»

 دوازدهم

با درس دهم      تدوین شوووده مرتبط  آزمون کتبی از محتوای 

و درس نهم 125کتاب دین و زندگی رشووته انسووانی صووفحه  

عدالت » سوووایر رشوووته ها 110کتاب دین و زندگی صوووفحه 

 «اجتماعی



 باسمه تعالی

 1402-1401سال تحصیلی  مسابقات قرآن، عترت و نماز چهل و یکمین دوره جزئیات حدود و محتوای 
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 رشته
پایه 

 تحصیلی
 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله منطقه ای مرحله آموزشگاهی

  رمزینه کتاب های درسی قابل دریافت است.همچنین اسکن شاد، سامانه نورینو و  شبکهمحتوای تدوین شده برای مسابقات از طریق 

یم
کر

ن 
رآ

ر ق
سی

تف
 

 هفتم
شده مرتبط  از  یآزمون کتب و  ارمچهدرس  بامحتوای تدوین 

 اتیآ نیا یخوان + روان آموزش قرآنکتاب  پنجم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

 آزمون کتبی و ارائه مطال  در قال  کنفرانس      

 اتیو آ وسف یسوره   95یال 87اتیآ ریاز تفس 

 نیا یخوان لی + ترت میسووووره ابراه 43 یال 35

 اتیآ

ل  کنفرانس          آزمون قا ل  در  طا ئه م  از کتبی و ارا

سوووره  14 یال 5 اتیآمحتوای مرحله اسووتان و تفسوویر 

 اتیآ نیا یخوان لینحل + ترت

 تمهش
 درس اول و  محتوای تدوین شوووده مرتبط با  از  یآزمون کتب

 اتیآ نیا یخوان + روان آموزش قرآنکتاب  چهارم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

ز ا آزمون کتبی و ارائه مطال  در قال  کنفرانس

 یال 15 اتیو آ مومنونسوره 16ی ال 1یات آ ریتفس

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترت نملسوره  22

ل  کنفرانس          قا ل  در  طا ئه م  از آزمون کتبی و ارا

سیر     ستان و تف سوره   27 یال 13 اتیآمحتوای مرحله ا

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترت یس

 نهم
شده مرتبط با از  یآزمون کتب و  ارمچهدرس  محتوای تدوین 

 اتیآ نیا یخوان + روان آموزش قرآنکتاب  هفتم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

 آزمون کتبی و ارائه مطال  در قال  کنفرانس      

 25 اتیسوووره فتح و آ 9 یال 1 اتیآ ریاز تفسوو

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترتحدیدسوره  29 یال

ل  کنفرانس          قا ل  در  طا ئه م  از آزمون کتبی و ارا

سوووره  14 یال 7 اتیآمحتوای مرحله اسووتان و تفسوویر 

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترت صف

 دهم
با   از  یآزمون کتب تدوین شوووده مرتبط   درس اول و محتوای 

 اتیآ نیا یخوان + روان دین و زندگیکتاب  چهارم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

 آزمون کتبی و ارائه مطال  در قال  کنفرانس      
آل عمران سووره   195الی  190 اتیآ ریاز تفسو 
 یخوان لی+ ترت بقرهسوره  260الی 258 اتیو آ
 اتیآ نیا

ل  کنفرانس          قا ل  در  طا ئه م  از آزمون کتبی و ارا

سوووره  25 یال 1اتیآمحتوای مرحله اسووتان و تفسوویر  

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترت ریتکو

 یازدهم
با   از  یآزمون کتب تدوین شوووده مرتبط   درس اول و محتوای 

 اتیآ نیا یخوان + روان ین و زندگیکتاب د هفتم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

ز ا ارائه مطال  در قال  کنفرانس آزمون کتبی و

  20 آیاتغافر وسوره  36الی  29 اتیآ ریتفس

 اتیآ نیا یخوان لیمائده + ترتسوره  26الی

ل  کنفرانس          قا ل  در  طا ئه م  از آزمون کتبی و ارا

ستان و   سیر  محتوای مرحله ا سوره   56الی  51 آیات تف

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترتمائده 

 دوازدهم
با    از  یآزمون کتب تدوین شوووده مرتبط   درس اول ومحتوای 

 اتیآ نیا یخوان + روان دین و زندگیکتاب  چهارم

آزمون کتبی و ارائووه مطووالوو  در 

ل  کنفرانس    له   قا از محتوای مرح

 آموزشگاهی

ز اآزمون کتبی و ارائه مطال  در قال  کنفرانس 
 الی  11 اتیو آ دیحدسوره  9الی  1 اتیآ ریتفس

 اتیآ نیا یخوان لیترت+  زمرسوره  21

ل  کنفرانس          قا ل  در  طا ئه م  از آزمون کتبی و ارا

سیر     ستان و تف سوره   36الی  32 آیاتمحتوای مرحله ا

 اتیآ نیا یخوان لی+ ترتاحزاب 


