
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ی مسابقهمحتوا زمان برگزاری  عنوان رشته پایه تحصیلی 

 تمام پایه ها  جزء اول قرآن کریم 5 ) آذر ماه (
 قرائت قرآن کریم

) صوتی وترتیل (   

 ) آذر ماه (

 دهم سوره ی مبارکه  بقره    176تا           135از آیه ی      

 یازدهم سوره ی مبارکه بقره   210تا   177از آیات   حفظ قرآن

 سوره ی مبارکه بقره   237تا   211از آیات  
 دوازدهم

 حفظ ویژه تمام پایه ها کل قرآن کریم –جز ء 20-جزء  10-جزء  5

 ) آذر ماه (

  دهم ترجمه وتفسیر سوره انسان بصورت کتبی  +  صحت قرائت سوره انسان

 تفسیر قرآن

 

 یازدهم ترجمه  وتفسیرسوره حجرات بصورت کتبی +  صحت قرائت سوره حجرات

 دوازدهم ترجمه  وتفسیرسوره لقمان  بصورت کتبی +  صحت قرائت سوره لقمان

 ) آذر ماه (

 دهم    45و       158آزمون  کتبی  پرتوی از زندگانی امام علی )ع( ترجمه خطبه  

 یازدهم    110و     41آزمون  کتبی  پرتوی از زندگانی امام علی )ع( ترجمه خطبه   نهج البالغه

 دوازدهم    32و     23آزمون  کتبی  پرتوی از زندگانی امام علی )ع( ترجمه خطبه  

 اذان تمام پایه ها ( امتیاز       توجه: اذان آزمون کتبی ندارد25امتیاز( آزمون عملی  صحیح خوانی نماز ) 60اجرای اذان) ماه () آذر 

 ) آذر ماه (

 امتیاز   20الف : آزمون کتبی   

 امتیاز  40ب: صحیح خوانی نماز  

 امتیاز  20صحت انجام عمل  -1امتیاز   :        40ج: آزمون عملی  

 امتیاز 5رعایت آداب و مستحبات و زیبایی عمل =   -2

 امتیاز   15پاسخ به سواالت = -3

 

 تمام پایه ها

 
 احکام

 

 ) آذر ماه (

و تایپ شده  همراه با  A4انشای نماز به صورت کتبی در زمینه ی یکی از موضوعات  پیشنهادی در دو صفحه ی 

 امتیاز     80مشخصات فردی = 

 امتیاز 20خوانی نماز = صحیح 

 تمام پایه ها

 

 انشای نماز

 

 ) آذر ماه (

 دهم صحیفه  20دعای 10تا  1پرتوی از زندگانی امام سجاد ) ع( فراز

 صحیفه سجادیه
 یازدهم صحیفه 20دعای   20تا  11پرتوی از زندگانی امام سجاد ) ع( فراز

 دوازدهم صحیفه 20دعای   30تا 21پرتوی از زندگانی امام سجاد ) ع( فراز

 ) آذر ماه (
 قطعه دعایی      توانمندی در اجرای برنامه های والیی در مدرسه در قالب رباعی غزل و سینه زنی و

 دقیقه 10تا  5مدت اجرا :      
 مداحی تمام پایه ها

 

 

99-400مرحله ی آموزشگاهی سال تحصیلی فرهنیگ )قرآن ومعارف اسالیم ( و هرنی نمایه و جدول زمان بندی مسابقات   

 دوره ی دوم متوسطه 
ثبت نام نموده و  ضمن توجه به محتوای  madanif.irشرکت در مسابقات می توانند  در فرم پرورشی  در سایت  دانش آموزان داوطلب

  .آموزشگاه ارائه نمایند واحد فرهنگیدفتر مسابقات در زمان تعیین شده در مسابقات شرکت و یا آثار خود را به 

با ذکر نام و نام خانوادگی، پایه تحصیلی و نام دبیرستان به   می بایست آثار خود را مسابقات بصورت غیر حضوری برگزار می گردد. دانش آموزانتوجه : 

ی )ارسال آثار به ایمیل واحد فرهنگی به دو روش حضوری )بصورت لوح فشرده )سی دی( یا فلش به دفتر واحد فرهنگی دبیرستان( و یا غیر حضور

 اعالم خواهد شد. نحوه برگزاری  مسابقه سایر رشته های فرهنگی مشروحه زیر متعاقبا   د. ارسال نماین(   madanifarhangi@gmail.com آدرس

 

mailto:madanifarhangi@gmail.com


 ی آموزشگاه   جدول  زمان بندی مسابقات هنری  مرحله نمای محتوا و
 

 مهلت

آثارتحویل   

 محتوای مسابقه

خود به دو  رشته نام دبیرستان و  پایه تحصیلی و با ذکر نام و تصویر آثار خودرا  سایر مسابقات  به صورت  مکتوب  و آثار خود را  نکته قابل توجه :

یا فلش به دفتر واحد فرهنگی دبیرستان  ارائه  یا از طریق ایمیل   لوح فشرده )سی دی(یا غیر حضوری بصورت  روش حضوری و

madanifarhangi@gmail.com   ارسال فرمائید 

 کرایش
عنوان 

 رشته

نیمایی –قصیده  –رباعی  –سپید  –آزاد  –در غالب غزل  –موضوع آزاد  آخر آذر ماه مشاعره-شعر    

فرهنگی 

 ادبی

 آخر آذر ماه

موضوع آزاد : در هر داستان باید طرح ، شخصیت پردازی ،گفتگو ، زاویه دید ،لحن داستان  محتوا وپیام وپرداخت داستان  و  

داستان  خود را بصورت سی دی یا  "لطفا–صفحه تایپ شده  4صفحه دست نویس یا  8قواعد نگارشی  رعایت شود ( حد اقل در 

 فلش به دفتر  فرهنگی ارائه فرمائید

استان نویسید  

 آخر آذر ماه
صفحه  بصورت فردی وگروهی با رعایت اصول تحقیق   200صفحه حد اکثر  80اجتماعی حد اقل  –در غالب موضوعات علمی 

 عالقمندان به دفتر امور تربیتی مراجعه نمایند 
 مطالعه وتحقیق

 کتابخوانی کتاب ارائه شده ) متعاقبا اعالم خواهد شد ( آخر آذر ماه

 آخر آذر ماه

موضوع آزاد : در ساخت وبالگ باید به روز بودن ، گذاشتن موضوعات مورد نظر فهرست ، غالب بندی ،  طراحی ، عکس ، آهنگ ، 

مطلب علمی ، و....( باید رعایت شود سپس ارائه ادرس به دفتر امور پرورشی آموزشگاه یا از طریق ایمیل  

madanifarhangi@gmail.com  ارسال نمائید 

 وبالگ نویسی

 

 رسانه و

فضای 

 مجازی

 آخر آذر ماه
نفری (در غالب انیمیشن دو بعدی یا  سه بعدی  وذکر شناسنامه کار  و  3تا  2موضوع آزاد  : در  ساخت بازی به صورت  گروهی ) 

 طراحی ، رعایت اصول فنی ، هنری  و...باید رعایت شود  ارائه به صورت  لوح فشرده  به دفتر معاونت پرورشی اموزشگاه 
 بازی سازی  رایانه ای

ماهآخر آذر   

موضوع آزاد  :  در تهیه نشریه به صورت الکترونیکی  همانند نشریه دیواری وکاغذی باید شناسنامه کار ) هیئت تحریریه (و ارائه 

عات مختلف )  فهرست ، حدیث ، سخنان بزرگان ، مطالب علمی ، آیا می دانید ، تازه های علمی ، زنگ ،  عکس ، موسیقی  موضو

ائه  ادرس و به صورت  لوح فشرده  به دفتر معاونت پرورشی اموزشگاهو....(  لحاظ گردد و ار  

نشریه 

 الکترونیکی

 هفته اول بهمن

 سرود دوم موضوع آزاد  ارائه دو سرود یکی از آوای مدرسه و –نفر  20تشکیل گروه حد اکثر  

ذکر نام دبیرستان و نام اثر خود به دو روش حضوری ویا ، پایه تحصیلی نوازندگی  : عالقمندان  از آثار خود  فیلم  تهیه با ذکر نام و 

غیر حضوری   بصورت  لوح فشرده ) سی دی  (یا فلش به دفتر واحد فرهنگی دبیرستان  ارائه  یا از طریق ایمیل  

madanifarhangi@gmail.com  ارسال فرمائید 

 

 سرود

هنر 

های 

 آوایی
 نوازندگی

 آخر آذر ماه

 ویدیویی و...       بصورت دی وی دی ، هندی کم  ..آوا نما  و . –کلیپ –. در غالب انیمیشن سیاسی ، اجتماعی ، ادبی و..ات : در موضو ع

 (دقیقه 5حداقل )

نام دبیرستان و نام آثار خود به دو روش ، پایه تحصیلی، عوامل اجرایی، بازیگران، آثار خود را  با ذکر نام  کارگردان

یا فلش به دفتر واحد فرهنگی دبیرستان  ارائه  یا از طریق  حضوری بصورت لوح فشرده )سی دی(یا غیر  حضوری و

 ارسال فرمائید   madanifarhangi@gmail.com  ایمیل

 داستانی

فیلم 

 کوتاه

 مستند

 مستند داستانی

 پویا نمایی

 نماهنگ

 وفلز/ سفال وسرامیک/ حجم سازی/ آبگینه/ نگار گری/رشته های : هنرهای نساجی / هنر چوب  آخر آذر ماه

 موضوع آزاد  : تهیه  وتحویل آثار به دفتر معاونت پرورشی آموزشگاه ویا مسئول برگزاری مسابقه   
 رشته های

هنرهای 

 دستی و

نقاشی خط و ارائه آثار به دفتر معاونت پرورشی آموزشگاه –ثلث  –شکسته  –در غالب : نستعلیق  آخر آذر ماه سنتی  خوشنویسی 

 آخر آذر ماه
نقشه قالی  -تشعیر-پاستل و نگار گری تهذیب  –گواش –آبرنگ –مداد رنگی –آب مرکب و رنگ روغن –فلزی  قلم–زغال  –با  مداد 

 و...
 طراحی و نقاشی

هنرهای 

 معاصر

، اجتمای و فکاهی و... (موضوع : آزاد ) سیاسی  آخر آذر ماه  کاریکاتور 

 آخر آذر ماه

فیلم نگاتیو و اصل آن الزم است   –دیجیتال  –موضوع آزاد : در غالب آنالوگ   

فرهنگی ارائه  یا از طریق ایمیل یا فلش به دفتر واحد  عکس های خود را بصورت لوح فشرده )سی دی( "لطفا

madanifarhangi@gmail.com   .ارسال فرمائید 

 عکاسی

طراحی آرم بسته بندی-پوستر سازی  –موضوع آزاد : درغالب تصویر سازی  آخر آذر ماه  
گرافیک دستی و 

 رایانه ای

 معاونت پرورشی دبیرستان شهید محراب آیت ا...مدنی


