
9911رهضاى  جشٌَارُ قرآًی صراط ، ٍیژُ هاُ هبارک  

 رشتِ ّا 
 

 ردُ سٌی 

ّای صراططرح شکَفِ سَرُ ّای هٌتخب حفظ   

 

  ًقاشی با هَضَعات

:ثاًیِ هتي صیش سا بخَاًٌذ 02ِ هذت با اسسال فیلن کَتاُ ب  

، هاُ  )سالم هي یکی اص اعضای کاًال عشح هلی صشاط ّستن با تَجِ بِ شیَُ ٍیشٍس کشًٍا

سهضاى اهسال سا دس خاًِ هی هاًین ٍ بشًاهِ ّای آهَصشی قشآى سا اص عشیق کاًال صشاط 

 پیگیشی هی کٌین. (
 

ی )اص سَسُ سَسُ 02تالٍت یکی اص  فیلن ضبظ

فجش تا ًاس( بصَست حفظ دس هذت صهاى 

 حذاکثش دٍ دقیقِ ٍ اسسال بِ دبیشخاًِ استاًی

  -دّینبِ هذد الْی کشًٍا سا شکست هی -

 کشین اّل بیت اهام حسي هجتبی علیِ السالم 

  -ُّای قذس دس کٌاس خاًَادشب

 خاًَادُ قشآًی 

 

 

91زیر   
 

بحفظ سَرُ ّای هٌتخ :شاءٍ اًًَشتِ، شعر دل    

 

91تا 91  
سَسُ ی ) فجش ، بلذ ، شوس ، لیل ، ضحی ، ششح ( دس  2ضبظ فیلن سِ سَسُ ی هتَالی اص  -

 هذت حذاکثش سِ دقیقِ

 .  داٍسی بشادساى ٍ خَاّشاى جذاگاًِ اًجام هی شَد -

 ) اهام حسي هجتبی علیِ السالم ( کشین اّل بیت  – کشًٍا هاهَس الْی

 بال ٍ ّوذلی  –کوک هَهٌاًِ 
 

  تفسیر ٍ هفاّین جاهعِ قرآًی

91باالی   

 
 

اًعکاس فعالیتْای گشٍُ ّای جْادی ) ضذ  –تَاشیح  –سخٌشاًی   -سیي اجشا : تالٍت قشآى 

  اجشا دس :                   ...( عفًَی هعابش ، تْیِ هاسک ٍ

 مساجد الگو 

  که توسط سازمان بسیج سازندگی در آنها فعالیت جهادی مقابله باا یراسی    مساجدی

 دهندمنحو  کسینا انجام می 

    اماکن متبسکه ی مقد 
 

     ش سٍص سَاالت دس کاًال صشاط )ایتا ( باسگزاسی ّفایل پی دی اف دس کاًال صشاط ّست .  تفسیر ٍ هفاّین :

 پیاهک هی کٌٌذ 2222222066هی شَد ٍ هخاعباى گضیٌِ ّای صحیح سا اص چپ بِ ساست بِ شواسُ 

استاد بصَست سٍصاًِ دس کاًال عشح هلی قشآًی صشاط ٍ  62 باسگزاسی جضخَاًی با صذای  جسء خَاًی :

 هسابقِ تفسیش ٍ هفاّین اص ّش جضء )بصَست خالصِ دس یک صفحِ تْیِ شذُ است(

 222222266بصَست سٍصاًِ ٍ اسسال گضیٌِ صحیح بِ شواسُ پیاهک

-با تَجِ بِ ایٌکِ کلیِ آثاس) اعن اص ًقاشی ، فیلن ٍ....(  بشای داٍسی کشَسی بِ تْشاى اسسال هی شًَذ؛  لزا دس آثاس خَد حتوا ًام ٍ ًام خاًَادگی ، تاسیخ تَلذ ، شْش ، استاى ٍ شواسُ تواس سا رکش ًواییذ 

  .ٍ اال  بِ هسابقات اسسال ًخَاٌّذ شذ

 quran_salehin@: کاًال هشاجعِ ًواییذ. آدسس  ، بِ کاًال هلی عشح صشاط دس سشٍش یا ایتا  یی کِ هٌبع داسًذ(سشتِ ّا)د جْت کسب اعالعات بیشتش  ٍ دسیافت هٌبع هسابقِ -

کلیِ سشتِ ّا بشادساى ٍ خَاّشاى هی تَاًٌذ ششکت کٌٌذ. ) جاهعِ قشآًی خاص بشادساى است. (  دس -  

  mtt98ansar@آثاس خَد سا بِ آی دی صیش اسسال ًواییذ ٍ اص اسسال اثاس بِ ادسس هعشفی شذُ دس کاًال صشاط خَدداسی ًواییذ:  -

 استاى ّوذاى  هعاًٍت تعلین ٍ تربیت بسیج سپاُ اًصارالحسیي علیِ السالم

 


