
 

 معاونت آموزش
 ریسی و ارزشیابی تحصیلیاداره کل برنامه

  
 

  
 

  

 
 

دوره  هنششرم  )سرم  ا... علهارا   االسهرر همعاونت آموزش جامع، مختلف موضوعاتدر  و شناسایی استعذادهای برترعلمی به منظور ایجاد نشاط و رقابت 
 .نمایذسار میبرگ 3و  2طمب سطح  حضوربا کوثر را  مسابقه علمی

  مسابقه: شزایط
   ٍیا  )سیال  جامعیٍ الصَیسا  الملی   ایساوی  ي تی ه   آمًششی   َایَمٍ تسوامٍ  3ي  2سطح جاری طالب يیژٌمساتق ي  غ سحضیًزی  ،حضیًزی ) ا... علُ 

 تاشد. م مجاشی  

  تًاوىد دز ایه مساتقٍ شسکت ومایىد. م و ص  9397 -98 و مسال ايل سال تحص ل  التحص النفازغ 

   ٍد.تاش م  یک  اش مًضًعات مساتقٍمجاش تٍ شسکت دز فقط َس طلث 

 مسابقه: موضوعات

 طالب سطح دو

ف
صز

 

 محدوده بعمن
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 محدوده بعمن

 4هبادی  (یغیر از مباحث شتّتمام کتاب ) صرف ساده
 )با تصحیح آقای حمید محمّدی(

 تمام کتاب

 تجزیه قرآى کرین
 92نیمه اول جسء 

 )از سوره ملک تا پایان سوره نوح(
 تجزیه و ترکیب

 قرآى کرین

 92سء نیمه اول ج

 )از سوره ملک تا پایان سوره نوح(
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ا
 

  محدوده بعمن

ق
ط

من
 

 محدوده بعمن

 درسناهه فقه 

 (2و  1)جلذ 
 تمام کتاب تلخیص الونطق  تمام کتاب

       

قه
ف

 

  محدوده بعمن
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 محدوده بعمن

 دروس فی علن األصول  زکات و خمسبحث صالۀ،   تحریر شرح اللوعه
 توام

 «الثانی حلقة الثانیة فی أسلوبهاال»

 طالب سطح سه

 ادبیات عزب

 محدوده بعمن

 از سوره ملک تا پایان سوره نوح؛  92نیمه اول جسء  تجزیه و ترکیب قرآى کرین

 (یغیر از مباحث شتّ)تمام کتاب  صرف ساده

 تمام کتاب )با تصحیح آقای حمید محمّدی(  4هبادی 
 

 9397 هتُم  33تا   23 :زمان ثبت نام

 پژيَان، مساتقٍ علم  کًثسساماوٍ داوش نحوه ثبت نام:

 9397 اسفىد  93تا  99 زمان ویرایش اطالعات:
 پژيَان، مساتقٍ علم  کًثس، ساماوٍ داوش9398 فسيزدیه  29تا  99 :دریافت کارت آزمونو مکان زمان 

 صثح 9ساعت ، 9398 فسيزدیه  22شىثٍ پىج :زمان آزمون

 )تسای طالب غ سحضًزی ي مجاشی َاتسخ  شُسستاني  )تسای طالب ساکه قم   عل ُا سال  ا...) معٍ الصَساجا  ن آزمون:مکا

 مزایای مسابقه:
  مىد خًاَىد شد:تُسٌ ذی امت اش زا کسة ومایىد، اش مصایای   73%ي طالت  کٍ  مًضًعوفسات ايل تا سً  َس 
 زتزاستعدادهای بجذب در مدرسه  اولویت     لویت جهت تحصیل در مقاطع باالتزاو      هز موضوع( نفزات اول تا سوم ژهی)و ینقد جوایزدریافت 

 تذکزات:
 .است ای چُازگصیىٍي دز قالة سؤاالت  آشمًن کتث  صًزتمساتقٍ تٍ  .1

 .شًدحرف م  پاسخ غلط، یک پاسخ صح ح 4ٍ اشاء َس است کٍ تسؤال  03 دازای آشمًن .2

 متعاقثاً اعال  خًاَد شد. ،)دز صًزت تٍ حدّ وصاب زس دن َا شُسستانصازی مساتقٍ دز مکان دق ق تسگ .3

 سال تحصیلی
 97ـ  98

 3و  2طح س

 

 دوره  نششمی


