
   1399هساتقات غیش حضَسی  قشآى ٍ عتشت تسیج

  سدُ سٌی تشادس خَاّش

 سشتِ

سد سشتِ 

 یف

*  

* 

 1 داستاى اًثیاء   a4ًَشتاسی دس دٍ صفحِ  (2دقیقِ یا 4ضثظ صَتی یا تصَیشی دس  (1 تصَست تا تَجِ تِ آیات قشآى  (پسش حضشت ًَح یا حضشت ایَب علیْوا السالم  )تیاى سشگزشت  16صیش 

*  

* 

 a4 هکتَب دس دٍ صفحِ (2دقیقِ 4ضثظ صَتی یا تصَیشی دس  (1:  ًْج الثالغِ اسسال اثش  تِ یکی اص دٍ شیَُ 31خالصِ ی ًاهِ  کلیِ سٌیي 

 (.  سال جذاگاًِ اًجام خَاّذ شذ 16 ٍ تاال 16داٍسی صیش  )

 2 ًْج الثالغِ 

--  *
 

 3 دعاخَاًی  (ضثظ صَتی یا تصَیشی )قشائت دٍ قسوت اتتذایی اص دعای ّفتن یا  تیستن اص صحیفیِ سجادیِ  کلیِ سٌیي 

--  

* 

 (ضثظ صَتی یا تصَیشی  )تا حی علی خیش العول -  اراى کلیِ سٌیي 
 (.  سال جذاگاًِ اًجام خَاّذ شذ 16 ٍ تاال 16داٍسی صیش  ) 

 4 اراى 

--  *
 

 5 (تشادساى  )حفظ ضثظ صَتی یا تصَیشی.  دقیق3ِ آیِ ی اٍل سَسُ هثاسک یَسف  اص حفظ تعالٍُ ی تَضیح هحتَای کلی سَسُ دس 20تالٍت   16صیش 

 6 (خَاّشاى )حفظ  ضثظ صَتی یا تصَیشی .  دقیقِ 3 آیِ ی اٍل سَسُ هثاسک ًَس اص حفظ تعالٍُ ی تَضیح هحتَای کلی سَسُ دس 20تالٍت  16صیش  - *

*  

 *
 

 هکتَب (2دقیقِ 4ضثظ صَتی یا تصَیشی دس  (1سَسُ هثاسکِ احضاب 59تا تَجِ تِ آیِ . پاسخ تِ ایي شثِْ کِ آیا  حجاب دستَس هستقین خذاًٍذ است یا اهشی هجعَل است  کلیِ سٌیي 

 a4دس دٍ صفحِ 

 7 پاسخ تِ شثِْ

*  * کلیِ سٌیي   8 قشآى ٍ صًذگی  a4 هکتَب دس یک صفحِ (2دقیقِ 3ضثظ صَتی یا تصَیشی دس  (1: کذاهیک اص آیات قشآى دس صًذگی شوا تاثیش فشاٍاى داشتِ اسسال اثش تِ یکی اص دٍ شیَُ 
--  * کلیِ سٌیي  قشائت    (. سال جذاگاًِ اًجام خَاّذ شذ 16 ٍ تاال 16داٍسی صیش  ) قشائت سَسُ ی قذس  9 

--  * کلیِ سٌیي   تشتیل   (.  سال جذاگاًِ اًجام خَاّذ شذ 16 ٍ تاال 16داٍسی صیش  )تشتیل سَسُ قذس   10 
*  * ًقاشی   a4دس تشگ  (تغَس دلخَاُ)ًقاشی تا هَضَع داستاى یکی اص اًثیاء  16صیش  11 

---

- 

 * کلیِ سٌیي    .  حضَس فشد ششکت کٌٌذُ دس هساتقِ ، دس عکس الضاهی است  (........ خاًَادُ قشآًی ٍ– هحفل –فعالیتْای قشآًی اعن اص کالس  )عکاسی  عکاسی   12 

---

- 

 * کلیِ سٌیي   خغاعی    (اللْن خفض لْوا صَتی ٍ اعة لْوا کالهی ٍ الي لْوا عشیکتی ٍ اعغف علیْوا قلثی  )خغاعی فشاصی اص صحیفیِ سجادیِ  13 

*  * کلیِ سٌیي   تجشتِ قشآًی   a4تَضیح تجشتِ ی هَفق ٍ جزاب دس آهَصشْا ٍ فعالیتْای هشتَط تِ قشآى ٍ عتشت دس یک صفحِ  14 
*  * کلیِ سٌیي    .پاسخٌاهِ سا تکویل ٍ عکس آًشا اسسال ًواییذ (.سَاالت تستی تِ پیَست آهذُ است  )98کتاب عشح صشاط 

.  تاسگزاسی شذُ است   (ایتا  )دس کاًال صالحیي ًَاحیکتاب هزکَس  pdf فایل 

 15  (عشح صشاط)هفاّین  

استاى ، شْشستاى ، ًام ٍ ًام خاًَادگی ، : فایل اسسالی سا تِ ایي شیَُ ًاهگزاسی ًواییذ -                      . اسسال ًواییذپیام سساى ایتا  دس  Avini12@ یا ًام کاستشی 09333849680کلیِ آثاس سا تِ شواسُ ی -

 ( 99 اسفٌذ21)هثعث سسَل اکشم صلَات اهلل علیِ  :  اعالم ًتایج ًْایی .           لغفا تِ عالقِ هٌذاى اعالع سساًی ًواییذ –       99هْلت اسسال آثاس تا پایاى دِّ هثاسک فجش           - شواسُ تواس ٍ تاسیخ تَلذ


