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 نکات کلی مسابقات قرآن ، نماز و عترت

رشته های مسابقات در قرآن شامل قرائت ، تحقیق و ترتیل ، مفاهیم ، حفظ عمومی ) طبق جدول  -1

قرآن کل جزء ترتیبی و حفظ  00جزء ترتیبی،  10جزء ،  5ضمیمه( و حفظ ویژه ) شامل حفظ 

صحیفه سجادیه و مسابقات نماز شامل اذان ، کریم( و مسابقات عترت شامل مداحی ، نهج البالغه ، 

 احکام و انشای نماز می باشد.

تمامی مسابقات برای دوره ابتدایی تا سطح مدرسه ، دوره متوسطه اول تا سطح استان ) به جز  -0

 . برخی رشته ها تا سطح کشور( و دوره متوسطه دوم تا سطح کشوری برگزار می گردد

 دانش آموزان متوسطه دوم می باشد. رشته مداحی در مرحله کشوری ویژه 

دانش آموزان جهت دریافت فایل الکترونیکی محتوای مسابقات و نیز دریافت آخرین اخبار مربوط به  -3

یا سایت اقامه نماز به نشانی  sevat.pt.medu.irسایت اداره کل قرآن ، نماز و عترت به نشانی 

namaz.medu.ir تثنایی مراجعه نمایند.و نیز سایت سازمان آموزش و پرورش اس 

با عنایت به این که مسابقات رشته های تفسیر ، نهج البالغه و صحیفه سجادیه در مراحل استانی و  -4

کشوری به صورت کنفرانس برگزار می گردد و این احتمال وجود دارد که ، نفر اول مسابقات مرحله 

ردار نباشد لذا پیشنهاد می استانی که با آزمون کتبی انتخاب شده است از قدرت سخنوری برخو

نفر اول ) با انتخاب و اعالم یک موضوع مشترک و برگزاری  5الی  3شود، در این دو مرحله با حضور 

دقیقه ای ( مسابقه شفاهی مجدد برگزار ، سپس نفر برتر کنفرانس به مرحله  5کنفرانس حداکثر 

 بعدی معرفی شود.

 برگ پیوست می باشد.حضور دانش آموزان در مسابقات بر اساس کار -5

 

 

 

 

 

 

 



0 

 

 کاربرگ رشته های مسابقات قرآن ، نماز و عترت در مراحل سه گانه

 رشته

 مرحله سوم)کشور( مرحله دوم) استان( مرحله اول )مدرسه(

 ابتدایی

 )دوره دوم(

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

متوسطه 

 اول

متوسطه 

 دوم

      *  قرائت تحقیق
      *  قرائت ترتیل
        حفظ عمومی

        جزء 5حفظ ویژه
        جزء01حفظ ویژه
        جزء01حفظ ویژه

        حفظ کل قرآن
        )تفسیر( مفاهیم

        مداحی
        صحیفه سجادیه

        نهج البالغه
        اذان

        احکام
        انشای نماز

 

در صورت کسب رتبه برتر حرکتی  _و جسمی  آسیب دیده بینایی دانش آموز برتر متوسطه دوم -1

 مرحله کشوری دانش آموزان عادی را دارند.در مسابقات حضور مجوز 

می متوسطه اول و دوم جزء و کل قرآن کریم ( دانش آموزان  00،  10،  5در مسابقات حفظ ویژه ) -0

بایست در سامانه طرح نور ثبت نام نموده و بر اساس دستورالعمل طرح ملی حفظ در آزمون های 

 .و امتیاز آنان در سامانه طرح نور ثبت گردد  ایند.شرکت نم همربوط

به مرحله استانی دعوت شده و پس از  نددرصد امتیاز را کسب نمای 00حداقل  دانش آموزانی که  -3

برگزاری مرحله استانی ، نفرات اول هر دوره تحصیلی در هر سطح و به تفکیک جنسیت در مرحله 

کشوری حضور خواهند یافت. بدیهی است در مراحل مدرسه ای و ادارات ، این رشته فقط به صورت 

ه برگزار شده و نفرات راه یافته به مرحله استانی توسط ادارات قرآن ، آزمون و ثبت نمرات در سامان

نماز و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان ها و با همکاری کارشناس فرهنگی آموزش و پرورش 

در هر پایه از دوره متوسطه  ات برترفر، نفظ ویژه در بخش ح امکان پذیر می باشد.استان استثنایی 
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ر به مرحله کشوری ) ویژه دانش آموزان استثنایی( پس از رقابت با یکدیگر راه می اول و دوم یک نف

 یابند.

می باشد که دانش آموزان می توانند به آن مراجعه و  www.Quran.medu.irنشانی سایت نور  -4

 ثبت نام نمایند.

 کریمالف : محتوا و مراحل مسابقات قرآن 

 حدود محتوا

 دوره ابتدایی رشته قرائت ) الگوی تالوت(

الگوی »و تحت عنوان تقلید از اساتید مشهور(  )بامسابقات رشته قرائت دوره ابتدایی به صورت تقلیدی     

 برگزار گردد.« تالوت 

 روش اجرا:

های کوتاه از  ، لوح فشرده حاوی تالوتالگوی تالوتبه دانش آموزان عالقه مند به شرکت در طرح  -1

 اساتید مختلف تحویل می شود.

دانش آموز از بین الگوهای ارائه شده در لوح فشرده، یکی از تالوت های موجود را انتخاب و با تمرین  -0

 فراوان تقلید خواهد نمود و در مسابقات مختلف به تالوت همان قطعه خواهد پرداخت.

معاونت  بت به تهیه لوح فشرده الگوی تالوت ازآموزش و پرورش استثنایی نسفرهنگی کارشناس  :تذکر

 اداره کل آموزش و پرورش استان اقدام نماید.   پرورشی

  

http://www.quran.medu.ir/
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 محتوا و مراحل مسابقات قرائت

 

 مرحله سوم: کشوری مرحله دوم: استانی مرحله اول: مدرسه ای پایه تحصیلی

 اول ابتدایی

طرح الگوی تالوت بر 
 ارسالی  CDاساس

__ __ 

 ابتداییدوم 

 سوم ابتدایی

 چهارم ابتدایی

 پنجم ابتدایی

 ششم ابتدایی

 

 

 

 

 

  

 مرحله سوم: کشوری مرحله دوم: استانی مرحله اول: مدرسه ای دوره تحصیلی

 جزء اول قرآن 11 جزء اول 5 2و  1جزء  متوسطه اول

 کل قرآن کریم جزء اول 21 جزء اول قرآن 11 متوسطه دوم
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 :قرائت در مسابقات استان عملکرد از ارزیابی معیارهای و ها مالك

 محتوی و مراحل حفظ قرآن کریم

 حفظ عمومی - الف

 .عمل می آیده حفظ عمومی از محتوای اعالم شده ، مسابقه ب در رشته-1

سطر و 0در این رشته از دانش آموزان دو سوال پرسیده می شود که الزم است در هر سوال حداقل -0

 د.سطر از قرآن کریم را به صورت شمرده و واضح تالوت نماین10داکثر ح

 

 عمومی حفظ رشته محتوای

 مرحله سوم: کشوری مرحله دوم: استانی مرحله اول: مدرسه ای تحصیلیدوره 

 - - ناس تا تکاثر مبارکه سور اول

 - - سور مبارکه ضحی تا ناس دوم

 - - سور مبارکه بلد تا ناس سوم

 - - سور مبارکه انشقاق تا ناس چهارم

 سور مبارکه عبس تا ناس پنجم

 
- - 

 - - جزء سی ام قرآن کریم ششم

 080تا 0  سور ه بقره 39 تا 0سوره بقره  هفتم

 
- 

 091تا  58 سوره بقره  هشتم

 

 001تا  58 سور ه بقره

 
- 

 071تا  31 سور ه بقره  نهم

 
 - 015تا  31 سور ه بقره

 001تا  095 سوره بقره  دهم

 

 013تا  095 سور ه بقره

 
 آل عمران 98تا  095 سوره بقره

 097تا  077 سور ه بقره یازدهم

 

 آل عمران 05تا  077 بقره ه سور

 
 آل عمران090  تا  077 سوره بقره

 آل عمران10تا 000 بقره ه سور 011تا  000 سور ه بقره دوازدهم

 
 آل عمران  079تا  000 سوره بقره
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 حفظ ویژه –ب 

 جزء پیوسته از اول 5حفظ 

 یا آخر قرآن

 جزء پیوسته از اول 01حفظ 

 یا آخر قرآن

 جزء پیوسته از اول 01حفظ 

 یا آخر قرآن
 حفظ کل قرآن کریم

 

و با عنایت به دستورالعمل ستاد راهبردی طرح ملی حفظ و نیز مصوبه  )مدظله العالی( به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری :رتذک

حفظ ویژه، دوره قرائت تحقیق ، ترتیل و مسابقات رشته  چهل و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن، استثنائاً

 متوسطه اول نیز در مرحله کشوری برگزار خواهد شد.

 

قرآن کریم (تفسیر) مفاهیم محتوا و مراحل مسابقات  

 مرحله کشوری مرحله استانی مرحله مدرسه ای پایه

 هفتم
 - کنفرانس از سوره نازعات آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نازعات

 - نازعاتآزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره  صحت قرائت سوره نازعات

 هشتم
 - سوره جمعهکنفرانس از  آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره جمعه

 - کتبی از ترجمه و تفسیر سوره جمعهآزمون  صحت قرائت سوره جمعه

 نهم
 - کنفرانس از سوره نباء آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نباء

 - آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره نباء صحت قرائت سوره نباء

 دهم

 های انسان و قلم کنفرانس از سوره سوره انسان کنفرانس از آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره انسان

 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره انسان صحت قرائت سوره انسان
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر 

 سوره های انسان و قلم

 یازدهم

 قیامتو های حجرات کنفرانس از سوره کنفرانس از سوره حجرات آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره حجرات

 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره حجرات صحت قرائت سوره حجرات
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر

 قیامت و حجراتهای  سوره

 دوازدهم

 معارج و های لقمان کنفرانس از سوره کنفرانس از سوره لقمان آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر سوره لقمان

 از ترجمه و تفسیر سوره لقمان آزمون کتبی صحت قرائت سوره لقمان
 آزمون کتبی از ترجمه و تفسیر 

 معارج و سوره های لقمان
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  اختصاصی و عمومی ضوابط

 می باشد. مدنظر آیات قرائت صحت عالوه به آیات تفسیر و ترجمه از کتبی آزمون(  مدرسه ای) اول مرحله در.0

 .باشد می( کنفرانس) شفاهی آزمون عالوه به آیات تفسیر و ترجمه از سواالتی شامل کتبی آزمون (استانی وکشوری)  مرحله در.0

 .باشد می تستی صورت به آزمون این در سواالت و جلدی هفت و بیست نمونه تفسیر  ، مفاهیم آزمون در منبع .3

 

 محتوا و مراحل مسابقات نماز -ب 

 احکام

 برگزار خواهد شد.متناسب با دوره تحصیلی  «0و 1آبشار رحمت »آزمون کتبی دانش آموزان اهل سنت از کتب  -1
 متناسب با دوره تحصیلی برگزار می شود. " 0و  1پنجره ای به زیبایی  "آزمون کتبی از کتب  -0
 آزمون کتبی بر اساس کاربرگ های پیوست برگزار می شود. -3
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  پسراندهم پایه محتوای مسابقات احکام دانش آموزان 

 ردیف مسایل احکام شماره مسئله

ی 
محتوا

ط به 
مربو

ت
 مسابقا

56تا  5  

 احکام آبها:

آب مطلق ، آب مضاف ، آب کر ، آب قلیل ، آب 

 جاری و آب باران

1 

ی
 مدرسه ا

ی
 استان

ی
 کشور

104تا  44و  86تا  83  
 احکام نجاسات:

 بول ، غائط ، خون ، سگ و خوک
0 

060تا  036  3 دستور وضو 

048تا  065  4 شرایط وضو 

 5 چیزهایی که وضو را باطل می کند 303

355تا  345  6 احکام جنابت 

 

360تا  350  0 غسل جنابت 

683تا  648  8 موارد تیمم 

 4 وقت نماز صبح 041

034تا  004  10 وقت نماز ظهر و عصر 

004تا  006  11 احکام قبله 

 

840تا  048  10 احکام لباس نمازگزار 

415تا  400  13 احکام مسجد 

414تا  416  14 اذان و اقامه 

441تا  400  15 ترجمه اذان و اقامه 

440تا  443  16 نیت 

450تا  448  10 تکبیره االحرام 

400تا  458  18 قیام 

1001تا  408  14 قرائت 
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 احکام آبها 

 آب مطلق چه آبی است ؟ آب مضاف چه آبی است ؟  -1

 مقدار آب کر چقدر است ؟  -0

 اگر عین نجس همانند بول و خون به  آب کر برسد چه حکمی دارد؟  -3

ریزد پاک است یا  نجس می آبی که از آن چیز کر است بشویند؛ که متصل به یاگر چیز نجس را زیرشیر -4

 نه ؟ 

 بوده اگر انسان شک کند از کر کمتر شده یا نه چه حکمی دارد؟ آبی که به اندازه کر  -5

 شود ؟ کر بودن آب از چه راههایی ثابت می -6

 آب قلیل چه آبی است ؟  -0

 اگر آب قلیل روی چیز نجس بریزد یا چیز نجس به آن برسد چه حکمی دارد ؟ -8

  شوئید با چه شرایطی پاک است ؟ آبی که با آن بول و غائط را می -4

 اگربه آب جاری که کمتر از کر باشد ؛نجاست برسد؛این آب  پاک است یا نجس ؟ – 10

جوشد چنانچه  ای است که اگر از آن بردارند همچنان می ای که جاری نیست، ولی به گونه آب چشمه -11

 نجاست به آن برسد چه حکمی دارد؟ 

 آبی که کنار نهر جمع شده  و متصل به آب جاری است اگر نجاست به آن برسد چه حکمی دارد؟  -10

 افتد چه حکمی دارد ؟ ای که در تابستان از جوشش می آب چشمه -13

 شود یا نه ؟  اگربه چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست یک مرتبه باران ببارد آیا پاک می -14

 نجس باران ببارد آیا برای پاک شدن؛ فشار دادن آنها الزم است یا نه ؟  اگر بر فرش و لباس -15

اگر باران به عین نجاست مثل خون بباردو این نجاست  به جای دیگر ترشح کند آیا این ترشح پاک  -16

 است یا نه ؟ 

بخشی از جاری نشود و به آن آ ب اگر باران به زمین نجس ببارد چه حکمی دارد و اگر بعداز بارش  -10

 زمین که زیر سقف است برسد آن زمین  چه حکمی دارد ؟

 خاک نجسی که با باران گل شود چه حکمی دارد؟ -18

 اگر برفرش  پاکی که روی زمین نجس است ،باران ببارد فرش و زمین چه حکمی دارد ؟ -14

 ؟غسل کرد و توان چیز نجس را پاک کرد و یا وضو  آیا با آب مضاف می -00

 آبی که مطلق بوده و معلوم  نیست مضاف شده  یا نه چه حکمی دارد ؟  -01

ریزد چه حکمی  اگر چیز نجسی را در آب کر یا جاری آب بکشند آبی که بعداز بیرون آوردن از آن می -00

 دارد ؟

 یا نه چه حکمی دارد ؟ شده آبی که پاک بوده و معلوم نیست نجس  -03

 م نیست پاک شده یا نه ؛چه حکمی دارد ؟آبی که نجس بوده و معلو -04

 نیم خورده سگ و خوک پاک است یا نجس و خوردن آن چه حکمی دارد ؟ -05
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   نجاسات 

 ـ بول و غائط انسان و کدامیک از حیوانات نجس است ؟ 1

 ـ فضله ی پرندگان حرام گوشت چه حکمی دارد ؟0

 ـ خون ماهی و پشه که جهندگی ندارد چه حکمی دارد ؟3

ـ اگر حیوان حالل گوشت را به دستوری که در شرع معین شده بکشید و خون آن به مقدار معمول بیرون 4

 ماند چه حکمی دارد ؟  آید ؛خونی که در بدنش می

 شود چه حکمی دارد ؟ مرغ پیدا می ـ خونی که در تخم5

شود اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط شده  چه  ـ آبهای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا می6

 حکمی دارد 

آید اگر به واسطه ی مخلوط شدن با آب دهان از بین برود چه حکمی دارد؛ و  ـ خونی که از الی داندنها می0

 نیز فرو بردنش چه حکمی دارد ؟ 

 میرد چه حکمی دارد؟  ه کوبیده شدن زیر ناخن یا زیر پوست میـ خون مردگی  که به واسط8

 کنند نجس است؟  ـ چه قسمتهایی از بدن سگ و خوکی که در خشکی زندگی می4

 

 وضــــو 

 هایی مسح شود؟  هایی از بدن باید شسته شود و چه قسمت در وضو چه قسمت -1

 د وظیفه اش چیست ؟ اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از حد معمول بو-0

گذارد آب  های چشم و لب او هست که نمی اگرکسی احتمال دهد چرک یا چیز دیگری در ابروها و گوشه -1

 به آنها برسد وظیفه اش چیست ؟ 

 ؟برسد یا شستن موی صورت کافی است آیادر وضو،در شستن صورت و دستها آب باید به پوست صورت  -0

 شود واجب است یا نه ؟  شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده نمی -3

 آیا در وضو شستن صورت از باال به پایین و دستها از آرنج تا سر انگشتان واجب است یا نه ؟  -4

 برای آنکه یقین کند آرنج را کامالً شسته باید چکار کند ؟ -5

را تا مچ شسته آیا در موقع وضو باید تا سرانگشتان را  کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود -6

 بشوید و یا تا مچ کافی است .؟ 

در وضو، شستن صورت و دستها مرتبه اول چه حکمی دارد و نیز مرتبه دوم و سوم دارای چه حکمی می  -0

 باشد؟

 مسح سر را باید با کدام دست انجام داد ؟ -8

 توانیم مسح کنیم ؟  های سر می به کدامیک از قسمت -4

 چه مقدار از سر را باید مسح کنیم ) چه مقدار واجب است و چه مقدار مستجب (  -10

 آیا مسح سر الزم است بر پوست سر باشد یا برمو هم صحیح است ؟موی بلند چطور ؟  -11

 شد؟ مسح پاها از کجای پا تا کجای پا ست و از نظر پهنا چه اندازه می با -10
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 در مسح سر و پاها اگر دست را نگهدارد و سر یا پا را بکشد چه حکمی دارد؟  -13

 جای مسح باید چگونه باشد ؟  -14

 اش چیست  ؟ اگر برای مسح رطوبتی در کف دست نمانده وظیفه -15

 مسح کردن از روی جوراب و کفش چه حکمی دارد ؟   -16

 ت؟ اگر روی پا نجس باشد و نتواند آن را آب بکشد وظیفه اش چیس -10

 

 شرایط وضو 

 اش چیست ؟  اگر انسان نداند که وضویی که گرفته با آب نجس یا آب مضاف بوده وظیفه -1

 اش چیست ؟ اگر غیر از آب گل آلود مضاف آب دیگری برای وضو ندارد وظیفه -1

 وضو با آب غصبی و یاآبی که  معلوم نیست صاحب آن راضی است و یا نه چه حکمی دارد ؟  -0

 صورت و دستها در جای غصبی بریزد وضود چه حکمی دارد ؟اگر آب وضو از  -3

 داند برای همه مردم وقف شده با برای افراد خاص چه حکمی دارد ؟ وضو گرفتن از جایی که انسان نمی -4

 وضو گرفتن از آب مسافرخانه و مانند آن برای کسانی که ساکن آنجا نیستند چه حکمی دارد ؟ -5

 سان نداند که صاحب آنها راضی است چه حکمی دارد ؟وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر ان -6

 اگر فراموش کند که آب غصبی است و با آن وضو بگیرد وضوی او چه حکمی دارد ؟ -0

 اش چیست ؟  اگر آب وضو در ظرف غصبی است و غیر از آن آب دیگری ندارد وظیفه -8

 چه حکمی دارد ؟ اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته و مسح کرده نجس شود وضوی او  -4

 اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد و وضو بگیرد وضوی او چه حکمی دارد  -10

 اش چیست ؟  آید و ظیفه اگر در صورت ودستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی -11

شود  نده میاگر وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد ،تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوا13-

 وظیفه چیست ؟ 

 اگر برای خنک شدن و یا قصد دیگری غیر از قصد قربت وضو بگیرد وضویش چه حکمی دارد؟ -14

 نیت وضو چگونه است آیا الزم است به زبان بگوید یا از قلب بگذراند یا ...  -15

رت بعد دست راست بعد اگر تمام کارهای وضو را انجام دهد اما به ترتیبی که گفته  شده یعنی اول صو-16

 دست چپ بعد مسح سر بعد پای راست بعد پای چپ نباشد آن وضو چه حکمی دارد ؟

خواهد جایی را بشوید یا مسح کند  اگر دربین کارهای وضو به قدری فاصله ایجادشود که وقتی می-10

 رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته خشک شده باشد وضو چه حکمی دارد ؟

رفتن در بین وضو اشکال دارد مثالً بعد از شستن صورت و دستها چند قدم بردارد بعد سرو پا را آیا راه -18

 مسح کند ؟

اگر در شستن صورت ودستها و مسح سرو پاها دیگری او را وضو دهد یا کمک کند آن وضو چه حکمی -14

 دارد ؟ 

اش  ماند وظیفه ساند تشنه میترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگرآب را به مصرف بر کسی که می-00

 چیست ؟ 
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 اگر زیر ناخن چرک باشد آیا وضو صحیح است ؟ -01

اگر انسان شک کند که به اعضای وضوی او چیزی چسبیده یا نه مثالً گچکار بعداز گچکاری شک -00

 کند وظیفه او چیست ؟  می

 

 چیزهایی که وضو را باطل می کند 

 بشمارید ؟کند  ـ چند چیز وضو را باطل می1

 

 احکام جنابت 

 شود؟  چگونه انسان جنب می -1

 اش چیست ؟  اگر رطوبتی که  از انسان خارج شود نداند منی است یا بول یا غیر اینها وظیفه -0

اگر انسان بعداز بیرون آمدن منی بول نکند بعد غسل کند و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که نداند -3

 ر این رطوبت چه حکمی دارد ؟منی است یا چیز دیگ

ای  اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید یا انسان شک کند که بیرون آمده یا نه چه وظیفه-4

 دارد؟ 

اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود اوست و برای آن غسل نکرده وظیفه اش چیست ؟ و -5

 رد ؟نمازهایی را که بدون غسل خوانده چه حکمی دا

 

 غسل جنابت 

 آیا غسل جنابت واجب است یا مستحب ؟-1

 برای انجام غسل چگونه باید نیت کند؟-0

 

 چیزهایی که بر جنب حرام است 

 برای جنب ، رساندن جایی از بدن به خط قرآن یا به اسم و اسامی پیامبران و امامان چه حکمی دارد؟  -1

 برای جنب رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیامبرص چه حکمی دارد ؟  -0

 برای جنب رفتن در مساجد دیگر چه حکمی دارد ؟ -3

 برای جنب گذاشتن چیزی در مسجد چه حکمی دارد ؟ -4

 های قرآنی چه حکمی دارد؟  برای جنب خواندن سوره -1

 

 تیمم

 در چند مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد ؟ -1

 اگر انسان در آبادی ومنطقه ای باشد برای پیداکردن آب برای وضو وغسل چقدر باید جستجو کند؟-0

 اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود وظیفه اش چیست ؟-3
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کسی که فقط به مقدار وضو و یا به مقدار غسل آب دارد و وقت نماز رسیده ریختن آن آب چه حکمی -4

 دارد ؟

پیری یا ترس از دزد و جانور یا نداشتن وسیله ای که از چاه آب بکشد دسترسی به آب  واسطهه اگر ب-5

 نداشته باشد وظیفه اش چیست ؟

اگر برای کشیدن آب از چاه  مجبور است  وسایلی  بخرد یا کرایه کند  اگر چه  قیمت آن چندین  برابر  -6

 باشد وظیفه اش چیست ؟

 یا غسل قرض کند وظیفه اش چیست ؟ اگر ناچار باشد برای تهیه آب وضو-0

 اگر کسی مقداری آب بدون منّت به او ببخشد وظیفه اش چیست ؟-8

 

 وقت نماز صبح 

 ـ آغاز وقت نماز صبح و فجر اول و فجر دوم را توضیح دهید ؟ 1

 ـ پایان وقت نماز صبح را توضیح دهید ؟0

  

 

 وقت نماز ظهر و عصر 

 چگونه تشخیص دهیم توضیح دهید ؟ وقت نماز ظهر و یا ظهر شرعی را -1

 گویند. ؟ شاخص در تعیین وقت نماز ظهر به چه چیز می -0

 وقت مخصوص نمازظهر را توضیح دهید ؟  -3

 وقت مخصوص نماز عصر را توضیح دهید؟ -4

 اش چیست؟  اگر کسی نماز ظهرش را تا وقت مخصوص نماز عصر نخوانده وظیفه -5

 عصر را توضیح دهید ؟  وقت  مشترک نمازظهر و -0

 اش چیست؟  اگر در وقت مشترک سهواً قبل از نماز ظهر نیت نماز عصر کند و بین نماز بفهمد وظیفه -3

 اش چیست ؟  اگر در وقت مخصوص نمازظهر سهواً نیت نماز عصر کرده و بین نماز بفهمد وظیفه -4

 دهید ؟ درظهر جمعه وظیفه نمازگزارخواندن نمازظهر است یا نماز جمعه توضیح  -5

 

 احکام قبله 

 مسلمانانی که از مکه دور هستند چگونه به سمت کعبه بایستند؟ -1

 کسی که باید نشسته نماز بخواند چگونه به سمت قبله بنشیند ؟ -0

 کسی که باید خوابیده نماز بخواند چگونه به سمت قبله بخوابد؟ -3

 آیا نماز احتیاط، سجده تشهد فراموش شده و سجده سهو را باید به سمت قبله خواند ؟ -4

 آیانماز مستحبی باید به سمت قبله خوانده شود؟-5

 خواهد نماز بخواند تا چه اندازه باید برای پیدا کردن قبله کوشش کند؟  کسی که می-6
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رود  ای ندارد و کوشش الزم را کرده و گمانش به طرفی نمی سیلهکسی که برای پیدا کردن قبله و-0

 اش چیست ؟  وظیفه

 کسی که باید به چند طرف نماز بخوانداگربخواهد نماز ظهر و عصر را بخواند باید به چه ترتیبی بخواند ؟-8

 اش چیست ؟  وظیفهغیر از نمازکاری کند که باید رو به قبله باشد  که یقین به قبله ندارد اگر بخواهدکسی -4

 

 

 احکام مسجد 

 ـ اگر کسی بفهمد که مسجد نجس شده چه وظیفه ای دارد ؟1

 ـ اگر مطلع شده که مسجد نجس شده ولی نمی تواند تطهیر کند چه وظیفه ای دارد ؟0

 ـ اگر جایی از مسجد نجس شده و تطهیر آن بدون کندن و خرابی ممکن نیست چه وظیفه ای دارد؟3

 یکی از امامان نجس شود چه وظیفه ای داریم ؟ـ اگر حرم 4

 ـ بردن چیز نجس به داخل مسجد چه حکمی دارد ؟5

 ـ برگزاری مراسم روضه خوانی در مسجد و چادر زدن در آن و اسباب پذیرایی بردن چه حکمی دارد ؟6

 ـ آیا اگر مسجد خراب شود اجازه دارند آن را بفروشند ؟0

 دیوارهای مسجد به تصویر انسان یاحیوانات و نقاشی گل و بوته چه حکمی دارد ؟ـ زینت مسجد به طال و نقاشی 8

 ـ فروختن در و پنچره و این قبیل وسایل مسجد چه حکمی دارد و اگر فروختند پول آن را باید چه کار کنند؟4

 روند چه چیزهایی مستحب است رعایت کنند؟ ـ برای نمازگزارانی که به مسجد می10

 شعرخواندن و صحبت کردن در مسجد چه حکمی دارد ؟ ـ خوابیدن و11

 ـ ورود افرادی که پیاز و سیر خورده اند و بوی دهانشان مردم را اذیت می کند به مسجد چه حکمی دارد ؟10
 

 اذان و اقامه

 اذان و اقامه پیش از نمازهای یومیه برای زن و مرد چه حکمی دارد ؟ -1

 ه به دنیا آمده چه حکمی دارد ؟گفتن اذان و اقامه در گوش بچه ای ک -0

 اذان چند جمله دارد ؟-3

 آیا جمله )) اشهدان علیا ولی اهلل (( جزو اذان واقامه است ؟-4

 

 ترجمه اذان و اقامه

 ـ ترجمه فرازهایی از اذان را بیان کنید .1

 ـ اگر در بین اذان و اقامه خیلی فاصله ایجادشود وظیفه نمازگزار چیست؟0

نمازگزار هنگام  گفتن  اذان و اقامه صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود یعنی بطور آوازه خوانی که در ـ اگر 3

 مجالس لهو و بازیگری معمول است چه حکمی دارد ؟

 ـ اگر برای نماز جماعت اذان و اقامه بگویند ؛ کسی که با آن جماعت  نماز می خواند چه وظیفه ای دارد ؟4

ای خواندن  نماز جماعت  به  مسجد رود و ببیند  جماعت  تمام  شده آیا  برای  نماز خود باید اذان ـ اگر کسی بر5

 و اقامه  بگوید یا نه؟
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 کارکند ؟ه ـ کسی که اذان و اقامه دیگری را می شنود مستحب است چ6

 ـ آیا در نماز جماعت حتماً باید مرد اذان بگوید ؟0

 ان عربی ترجمه اذان را بگوید صحیح است ؟جای اذه ـ اگر برای اذان گفتن ب8

 ـ اگر اذان واقامه را عمدی یا سهوی قبل از وقت بگویند چه حکمی دارد ؟4

 ـ اگر بین اذان و اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شک کند قسمت قبل را گفته یا نه چه وظیفه ای دارد؟10

 عایت کند؟ـ مستحب است کسی که اذان می گوید چه چیزهایی را ر11

 

 نیّت

 نمازگزار باید نماز را به چه نیتی بخواند و آیا گفتن آن یا از قلب گذراندن الزم است ؟ -1

اگر در نمازظهر یا عصر نیت کند که چهاررکعت نماز می خوانم و معین نکند نماز ظهر است یا عصر چه  -0

 حکمی دارد؟

 می کنی نداند چه می گوید نمازش چه حکمی دارد؟طوری غافل شود که اگر بپرسند چه ه اگر درحال نماز ب-3

اگر قسمتی ازنماز را برای خدا بخواند مثالً حمد و سوره را یا قنوت را و بقیه اش به نیت خدا نباشد ، نمازش -4

 چه حکمی دارد؟

 

 تکبیره االحرام

 گفتن اهلل اکبر در اول هر نماز واجب است یا رکن ؟-1

 االحرام صحیح کدام است ؟ هتکبیر-0

 االحرام بدن باید چه حالتی باید داشته باشد ؟ هموقع تکبیر-3

 االحرام را چگونه باید بگوید؟ هاز نظر بلندی و کوتاهی صدا تکبیر-4

 االحرام را چگونه بایدادا کند؟ هکسی که الل است تکبیر-5

 اال بیاید؟دروقت گفتن اهلل اکبر در نماز مستحب است دستها تا کجا ب-6

 االحرام را گفته یا نه وظیفه اش چیست؟ هاگر نمازگزارشک کند تکبیر-0

 االحرام شک کند صحیح گفته یا نه وظیفه اش چیست ؟ هاگر بعد ازگفتن تکبیر-8

 

 قیـــام

 قیام در نماز رکن است یا غیررکن ؟-1

 فه اش چیست ؟که رکوع نکرده وظیـو یادش بیاید اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند -0

 در حال قیام حرکت دادن بدن و خم شدن و یا تکیه دادن به چیزی چه حکمی دارد ؟-3

 موقع ایستادن پاها چه وضعیتی باید داشته باشد؟-4

 کسی که می تواند بایستد اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد نمازش چه حکمی دارد ؟-5

 اند به جلو یا عقب یا راست و چپ حرکت کند ؟آیا در نماز نمازگزار می تو-6

 آیا در حال رفتن به رکوع و سجده می تواند ذکر بگوید ؟-0
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 حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن سوره حمد چه حکمی دارد ؟-8

 اگر نمازگزار در بین نماز از ایستادن یا نشستن عاجز شود وظیفه اش چیست ؟-4

 بایستد و نماز بخواند وظیفه اش چیست ؟ـ کسی که نمی تواند 10

 ـ کسی که نمی توان بنشیند و نماز بخواند وظیفه اش چیست ؟11

 ـ نمازگزاری که وظیفه اش خوابیده نماز خواندن است چگونه باید به سمت قبله بخواند ؟10

 ـ نمازگزار مستحب است درحال قیام و ایستادن این آداب را رعایت کند ؟13

 

 قرائت 

 ر رکعت اول نمازهای یومیه واجب است چه چیزهایی بخوانند؟ـ د1

 ـ در چه مواردی نمازگزار می تواند در رکعتهای اول و دوم سوره را نخواند؟0

 ـ اگر حمد و سوره یا یکی از آنها را فراموش کند و بعد از رسیدن به رکوع بفهمد نمازش چه حکمی دارد ؟3

 سوره ای که سجده واجب دارد را بخواند نمازش چه حکمی دارد ؟ـ اگر در نماز عمداً یکی از چهار 4

 ـ برچه کسانی واجب است حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشاء را بلند بخوانند؟5

 ـ برچه کسانی واجب است حمد و سوره نمازهای ظهر وعصر را آهسته بخوانند ؟6

 و سوره نمازهای صبح ومغرب و عشاء را بلند بخواند ؟ـ اگر نامحرم صدای زن را می شنود آیا اجازه دارد حمد 0

آهسته بخواند و در جایی که باید نماز را آهسته خواند عمداً ه باید نماز را بلند خواند عمداً ـ اگر در جایی ک8

 بلند بخواند نمازش چه حکمی دارد ؟

ض،  رفی حرف دیگر بگوید مثالً بجایآن را نگوید یا بجای حعمداً ـ اگر یکی ازکلمات حمد و سوره را نداند یا 4

 ظ بگوید یا  جایی که باید بدون زیر و زبر باشد با زیر و زبر بخواند یا تشدید را نگوید نمازش چه حکمی دارد ؟

ـ اگر انسان کلمه ای را صحیح بداند در نماز همانطور بخواند و بعد بفهمد غلط خوانده تکلیف نمازهایی که تا 10

 ی شود ؟حاال خوانده چه م

 ـ آیا فراگرفتن زیر و زبر ) صداهای حروف ( واجب است ؟11

 ـ وقف به حرکت و وصل به سکون یعنی چه و در نماز چه حکمی دارد ؟10

 ـ نمازگزار در رکعت سوم و چهارم نمازهای یومیه وظیفه دارد چه بخواند ؟13

 ا آهسته ؟ـ آیا تسبیحات اربعه برای مرد و زن با صدای بلند خوانده شود ی14

 ـ کسی که نمی تواند تسبیحات را یاد بگیرد یا درست بخواند وظیفه اش چیست ؟15

 ـ اگر در رکوع رکعت سوم و چهارم شک کند تسبیحات را خوانده یا نه وظیفه اش چیست ؟16

 ـ مستحب است انسان در تمام نمازها در رکعت اول و دوم چه سوره هایی را بخواند ؟10

 است که مکروه است در تمام نمازهای شبانه روزی ترک شود ؟ـ چه سوره ای 18
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یازدهم پسران پایهمحتوای مسابقات احکام دانش آموزان   

   

 ردیف مسایل احکام شماره مسئله

ی 
محتوا

ط به 
مربو

ت
 مسابقا

01تا  50  1 احکام دستشویی رفتن)تخلی( 

ی
 مدرسه ا

ی
 استان

ی
 کشور

134تا  101  0 راه نجس شدن چیزهای پاک 

063تا  061  3 وضوی ارتماسی 

315تا  044  4 احکام وضو 

301تا  361  5 غسل ترتیبی ، غسل ارتماسی 

644تا  684  6 چیزهایی که تیمم بر آنها صحیح است 

 

040تا  035  0 وقت نماز مغرب و عشاء 

040تا  088  8 پوشانیدن بدن در نماز 

004تا  006 گزارمکان نماز    4 

840تا  866  10 احکام لباس نمازگزار 

1044تا  1000  11 رکوع 

 

1005تا  1045  10 سجود 

1104تا  1100  13 تشهد 

1100تا  1105  14 سالم نماز 

1113تا  1108  15 ترتیب 

1116تا  1114  16 مواالت 

1101تا  1110  10 قنوت 

1103تا  1100  18 تعقیبات 

1450تا  1344  14 نماز جماعت 

1454تا  1453  00 شرایط امام جماعت 

1404تا  1460  01 احکام نماز جماعت 

 00 ترجمه نماز -
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 احکام دستشویی رفتن)تخلی(

هایی که  پدر ، و بچه ـ پوشاندن عورت خود در وقت تخلی از کسانی که ملکفند از جمله: خواهر ، برادر ،1

 فهمند چه حکمی دارد ؟ میخوب و بد را 

 ـ موقع تخّلی اگر جلو بدن روبه قبله یا پشت به قبله  باشد چه حکمی دارد ؟0

 ـ اگرکسی برای آن که نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله یا پشت به قبله بنشنید چه حکمی دارد ؟3

 ای دارند؟  ها و اینکه رو به قبله و پشت نباشد و ظیفه ـ آیا دیگران در مورد دستشویی رفتن بچه4

 ـ در کجا ها تخّلی حرام است ؟ )چهار مورد را ذکر کنید ( 5

 شود ؟ ـ مخرج بول با چه چیزی پاک می6

 ـ مخرج بول را چند مرتبه باید شست  تا پاک شود ؟0

شود با آن بدن نماز  دستمال و ... ( درست است ومی –با غیر آب )سنگ ـ آیاپاک کردن مخرج غائط 8

 خواند؟

 شود ؟ ـ در چه صورتی مخرج غائط را حتماً با آب پاک می4

 اش چیست ؟  ـ اگر کسی شک کند مخرج غایط را تطهیر کرده یا نه وظیفه10

 

 راه نجس شدن چیزهای پاك 

 کند ؟ یت میچگونه نجاست از چیزی نجس به چیز پاک سرا -1

داند کدام پاک و کدام نجس است؛ اگر چیز پاکی با رطوبت به یکی از آنها برسد  دوچیز را که انسان نمی-0

 چه حکمی دارد؟ 

 اگر قسمتی از پارچه یا میوه )خیار و خربزه نجس شود چه حکمی دارد ؟-3

 اگر یک نقطه از شیره یا روغن روان نجس شود چه حکمی دارد ؟ -4

ای روی چیز نجسی که تر است بنشنید؛ و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است  مگس یا حشرهاگر  -5

 بنشنید چه حکمی دارد ؟

اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتی که بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد  -6

 چه حکمی دارد ؟

   

 وضو ی ارتماسی 

 است ؟طریقه وضوی ارتماسی چگونه -1

 آیا در وضوی ارتماسی هم مثل وضوی ترتیبی باید شستن از باال به پایین باشد؟ -0

 شود بعضی از اعضای وضو را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی شست ؟ آیا می-3

  

 احکام وضو

 کند باید چکار کند ؟  کسی که در کارهای وضو و شرایط ان مثل پاک بودن آب خیلی شک می-1

 اش چیست؟  ـ اگر شک کند که وضویی که گرفته باطل شد یا نه وظیفه0



14 

 

 اش چیست ؟  ـ کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه وظیفه3

داند کدام جلوتر  کند هم از او سر زده اما نمی داند وضو گرفته و کاری که وضو را باطل می ـ کسی که می4

 اش چیست ؟  بوده وظیفه

 اش چیست ؟  د که وضو گرفته یا نه وظیفهـ اگر بعد از نماز شک کن5

 اش چیست ؟  ـ اگر در بین نماز شک کند که وضو گرفته یا نه وظیفه 6

 

 غسل ارتماسی  –غسل ترتیبی 

 غسل ترتیبی را توضیح دهید؟ -1

 نمازگزاربرای اینکه تعیین کند هر قسمتی را شسته باید چکارکند ؟-0

 بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته وظیفه اش چیست؟  نمازگزاراگر -3

 غسل ارتماسی را توضیح دهید؟ -4

 بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده وظیفه اش چیست ؟ نمازگزاراگر -5

 در کجا بین غسل ترتیبی و ارتماسی بایدغسل ارتماسی را انتخاب کند؟ -6

 چه کسانی حق ندارند غسل ارتماسی کنند دو مورد را نام ببرید؟ -0

 

 چیزهایی که تیمم بر آن ها صحیح است 

 تیمم بر خاک و ریگ و کلوخ و سنگ و آجر وکوزه چه حکمی دارد؟  -1

 تیمم بر سنگ ، گچ و سنگ آهک و سنگ مرمر و سنگ عقیق و فیروزه چه حکمی دارد؟ -0

 ه حکمی دارد؟تیمم بر گچ و آهک پخته چ-3

 اگر خاک و ریگ و سنگ پیدا نشود وظیفه چیست؟ -4

 تیمم به دیوار کاه گلی )ترکیب کاه و خاک ( وموزائیک )ترکیب سنگ و سیمان( چه حکمی دارد ؟-5

 تیمم بر زمین وخاک نمناک چه حکمی دارد؟ -6

صحیح نیست وظیفه اش اگر یقین کند تیمم بر چیزی صحیح بوده و تیمم کند بعد بفهمد تیمم به آن -0

 چیست؟ 

 چیزی که بر آن تیمم می کند اگر غصبی باشد تیمم بر آن چه حکمی دارد؟ -8

 

 وقت نماز مغرب و عشاء 

 ـ مغرب چه موقعی است توضیح دهید ؟1

 ـ وقت مخصوص و مشترک نماز مغرب و عشاء را توضیح دهید؟ 0

 شود؟ ـ نصف شب چگونه محاسبه می 3

ـ اگرکسی از روی معصیت یا بواسطه عذری نماز مغرب یا نماز عشاء را تا نصف شب نخواند وظیفه اش  4

 چیست ؟ 

  



00 

 

 

 پوشانیدن بدن در نماز 

 ـ مردان در نماز چقدر از بدنشان را بایدبپوشانند ؟1

 ـ زنان در نماز چقدر از بدنشان رابایدبپوشانند؟ 0

 اش چیست ؟  ـ اگرنمازگزار چیزی نداردکه در نماز خود را بپوشاند وظیفه3

 

 مکان نمازگزار 

 ـ نماز در ملک غصبی یا روی فرش و تخت غصبی و نیز در خیمه و سقف غصبی چه حکمی دارد؟  1

 دارد؟ شده ومالک راضی است اما مستاجر راضی نیست چه حکمی  ای که اجازه داده ـ  نماز خواندن در خانه0

ـ کسی که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او را غصب کند و در آن جا نماز بخواند نمازش چه حکمی 3

 دارد؟

 داند غصبی است ویا فراموش کرده نمازش چه حکمی دارد ؟ ـ اگر در جایی نماز بخواند که نمی4

 چه حکمی دارد ؟  ـ نماز خواندن در مسافرخانه ها حمامهای عمومی که برای واردین آماده شده5

دور و چراگاه حیوانات است اگر صاحبش راضی نباشد نماز خواندن و خوابیدن  هِدِـ در زمین وسیعی که از 6

 و نشستن چه حکمی دارد ؟

 ـ نماز خواندن در ماشین و قطار و کشتی در حال حرکت حکمی دارد ؟0

 بایستد نمازش چه حکمی دارد ؟تواند راست  ـ در جایی که سقف آن کوتاه است و نمازگزار نمی8

 ـ نمازخواندن جلو قبر پیغمبر و امام چه حکمی دارد ؟ 4

 ـ اگر مکان نمازگزار نجس باشد نماز چه حکمی دارد ؟ 10

 ـ اگر زن برابر مرد یا جلوتر از مرد بایستد و نماز بخواند چه حکمی دارد ؟ 11

 دن در آنجا چه حکمی دارد ؟ ـ بودن و زن و مرد نامحرم در جای خلوت و نماز خوان10

 

 احکام لباس نمازگزار 

 ـ لباس نمازگزار چند شرط دارد بشمارید ؟1

 داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است وباآن نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد ؟ ـ کسی که نمی0

 چه حکمی دارد ؟ـ اگرنمازگزار نداند بدن یا لباسش نجس است و بعداز نماز بفهمد نجس بوده نمازش 3

 ـ اگرنمازگزار فراموش کند بدن یا لباسش نجس است و بعداز نماز بفهد نجس بوده نمازش چه حکمی دارد 4

ـ کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است در بین نماز بفهمد بدن یا لباسش نجس است وظیفه اش 5

 چیست ؟ 

خواند بعد از نماز بفهمد نجس  ک نماز میـ کسی که  در پاک بودن بدن و لباسش شک دارد و با همان ش6

 اش چیست ؟  بوده وظیفه

ـ اگرکسی لباسی را آب بکشد و یقین  کند پاک شده وبا آن نماز بخواند و بعداز نماز بفهمد پاک نشده 0

 نمازش چه حکمی دارد 

 اش چیست ؟  ـ کسی که غیر از لباس نجس لباس دیگری ندارد و وقت تنگ است وظیفه8
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اش چیست اگر بخشی از لباس مثالً نخ یا دکمه غصبی بوده   ه با لباس غصبی نماز خوانده وظیفهـ کسی ک4

 اش چیست ؟  وظیفه

 اش چیست؟  ـ اگرکسی نداند یا فراموش کند که لباسش غصبی بوده و با آن بخواند وظیفه10

دن با آن لباس چه حکمی ـ اگر کسی با عین پولی که خمس و یا زکات آن را نداده لباس بخرد نماز خوان11

 دارد ؟ 

 ـ اگر تمام یا بخش از لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام  گوشت باشد نماز چه حکمی دارد ؟10

 ـ پوشیدن لباس طال باف برای مرد و زن نمازگزار چه حکمی دارد ؟13

ماز با آنها چه ـ زینت کردن به طال مثل انگشتر ساعت مچی گردنبند برای مردان چه حکمی دارد و ن14

 حکمی دارد ؟ 

 یعنی لباسی که معمول نیست برای مرد وزن  چه حکمی دارد ؟"لباس شهرت  "ـ پوشیدن15

 
 

 رکــــوع 

 نمازگزار برای رکوع چقدر باید خم شود و آیا گذاشتن دستها به زانو واجب است ؟ -1

 می تواند ذکر بگوید و رکوع حساب کند ؟اگر نمازگزار به قصد کار دیگری مثالً کشتن جانور خم شود آیا  -0

 کسی که نشسته نماز می خواند برای رکوع چقدر باید خم شود ؟ -3

 در رکوع نمازگزار باید چه ذکری را به چه اندازه بگوید؟ -4

 آیا آرامش بدن در حال رکوع واجب است ؟ -5

 رکوع را بگوید نماز چه حکمی دارد ؟اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد ذکر  -6

 اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب رکوع برخیزد نماز چه حکمی دارد ؟ -0

 اگر نمازگزار نتواند رکوع انجام دهد وظیفه اش چیست ؟ -8

اگر نمازگزار از رکوع برخیزد و پیش از آنکه درست بایستد و بدن آرام بگیرد به سجده رود نمازش چه -4

 ؟حکمی دارد 

 ـ اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برود یادش بیاید وظیفه اش چیست ؟10

 ـ اگر بعد از آنکه پیشانی به زمین برسد یادش بیاد رکوع نکرده وظیفه اش چیست ؟11

 ـ زن ومرد مستحب است دررکوع چه نکاتی را رعایت کنند؟10
 

 سجود 

 دهید ؟ طریقه انجام یک سجده صحیح را توضیح -1

 یک سجده در نماز رکن است یا دو سجده و اگر  عمدی یا سهوی کم یا زیاد شود چه حکمی دارد ؟ -0

 عمداً یا سهواً پیشانی را به زمین نگذارد چه حکمی دارد ؟ نمازگزاراگر -3

 ؟پیشانی را به زمین بگذارد و سهواً جاهای دیگر را به زمین نگذارد چه حکمی دارد نمازگزاراگر  -4

 در سجده چه ذکری را به چه مقداری واجب است بگوید ؟ -5

 آرامش بدن در حال ذکر واجب و ذکر مستحب چقدر الزم است ؟ -6



00 

 

اگرنمازگزار پیش از اینکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد عمداً ذکر سجده را بگوید یا پیش از  -0

 چه حکمی دارد؟ تمام شدن ذکر سجده عمداً سر از سجده بردارد نماز

اگر پیش از اینکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد سهواً ذکر سجده را بگوید و پیش از آنکه سر از -8

 سجده بردارد و بفهمد اشتباه کرده وظیفه اش چیست ؟

 ؟موقعی که ذکر سجده را می گوید عمداً یکی از هفت عضو را بردارد نماز چه حکمی دارد  نمازگزاراگر -4

 پیش از تمام شدن ذکر سجده پیشانی را از زمین بردارد وظیفه اش چیست ؟ نمازگزارـ اگر10

بعد از تمام شدن سجده اول به طوری که بدن آرام  بگیرد  بعد به سجده دوم  برود  نمازگزارـ اگر 11

 نشستن  الزم است یا نه؟

 ایین تر از جای زانوها و انگشتان باشد ؟ـ جای پیشانی نمازگزار تا چه اندازه می تواند باالتر یا پ10

ـ در زمین سراشیبی که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پا و سرزانوها باالتر یا پایین تر است نماز 13

 چه حکمی دارد ؟

 ـ اگر پیشانی را سهواً به چیزی گذاشت که از جای انگشتان پا و سر زانوها باالتر است وظیفه اش چیست؟14

اگر مهری که بر آن سجده می کند به مقداری چرک باشد که پیشانی به مهر نرسد نماز چه حکمی ـ 15

 دارد ؟

 ـ اگر بین پیشانی و مهر چیزی مثل لباس یا کاغذ فاصله افتاد نماز چه حکمی دارد؟16

 ـ در سجده اگر نمی تواند کف دست را به زمین بگذارد وظیفه اش چیست ؟10

 سر انگشتان بزرگ پا انگشتان دیگر پا بر زمین باشد نماز چه حکمـــی دارد ؟ ـ اگر در سجده بجای18

 ـ نمازگزار در چه حالی اجازه دارد انگشتان دیگر ) غیر از انگشت بزرگ ( را زمین بگذارد؟14

 ـ آیا پاک بودن فرشی که مهر را روی آن می گذارند و پاک بودن مهر برای صحت سجده شرط است ؟00

 پیشانی نمازگزار دمل و مثل آن وجود دارد وظیفه اش در سجده چیست ؟ ـ اگر در01

 چیست ؟ نمازگزار ـ اگر زخم تمام پیشانی را گرفته وظیفه00

 ـ کسی که نمی تواند سجده ها را بجا آورد وظیفه اش چیست ؟03

 حکمی دارد؟ ـ اگرکسی روی چیزی )مثالً تخت فنری( که بدن بر آن آرام نمی گیرد سجده کند نماز چه04

 ـ اگر نمازگزار ناچار شود در جایی که گل است نماز بگذارد باید چگونه سجده ها را بجا آورد؟05

ـ در مواردی که باید بعد از سجده دوم قیام کند آیا نشستن به اندازه ای که بدن آرام گیرد الزم است یا 06

 نه ؟

 

 تشهــــد

 بخوانیم؟ باید تشهد دررکعت چندم نمازها -1

 آیا گفتن ترجمه تشهد به فارسی در نماز کافی است ؟ -0

 اگرکسی ذکر تشهد را فراموش کند  و بایستد وپیش ازرکوع یادش بیاید وظیفه اش چیست ؟ -3

 رکوع یا بعد از آن یادش بیاید وظیفه اش چیست ؟ در بایستد و ذکر تشهد را فراموش کند و کسیاگر  -4

 مورد(3مستحبات تشهد را بیان کنید ) -5
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 سالم نماز 

 کدامیک از سه سالم واجب وکدامیک مستحب است ؟-1

 اگرکسی سالم نماز را فراموش کنند وموقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم نخورده وظیفه اش چیست ؟-0

 اگر سالم نماز را فراموش کند وموقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم خورده وظیفه اش چیست ؟ -3

 

 ترتیب 

سوره راپیش از حمد بخواند یا سجود را پیش از رکوع انجام "ترتیب نماز رابه هم بزند مثال"اگرکسی عمدا -1

 ؟دهد نمازش چه حکمی دارد

 ؟بعد را انجام دهد وظیفه اش چیست   رکن اگرکسی رکنی را فراموش کند وـ 0

 ؟وارد بخش بعدی که رکن نیست نشود وظیفه اش چیست  کسی رکنی را فراموش کند و اگرـ 3

 

 مواالت 

 ـ مواالت در نماز که یکی از واجبات نماز است یعنی چه توضیح دهید ؟1

 ـ آیا طول دادن رکوع وسجده وخواندن سوره های بزرگ مواالت را بهم می زند؟ 0

 

 قنوت 

 ز است؟ قنوت نماز های یومیه ونماز های مستحبی در رکعت چندم نما -1

 نماز جمعه ونماز عید ونماز آیات هر کدام چند قنوت دارند ؟-0

 در قنوت بهتر است چه دعایی خوانده شود؟ -3

 بهتر است قنوت را با صدای بلند بخوانیم یا آهسته؟ در نماز جماعت چطور ؟-4

 اگرکسی قنوت نماز را فراموش کند وظیفه اش چیست ؟-5

 

 تعقیب نماز 

 ـ آیا دعا و ذکر و قرآن بعد از نماز واجب است یا نه و آیا باید با وضو و رو به قبله و به عربی باشد؟ 1

 ـ بهتر است چه ذکر و دعایی بعد از نمازها خوانده شود؟ 0

 ـ سجده شکر چگونه است و چه ذکری در سجده شکر بهتر است خوانده شود؟ 3
 

 نماز جماعت 

 ی مستحب وبر چه کسانی بیشتر سفارش شده است ؟نماز جماعت بر چه کسان -1

 ـ اگر یکنفر به امام جماعت اقتداکند هر رکعت آن چقدر ثواب دارد اگر دونفر واگر ده نفر چطور ؟0

 ـ حاضر نشدن در نماز جماعت از روی بی اعتنایی چه حکمی دارد ؟3

 ـ نماز اول وقت بهتر است یا صبر کند نماز را به جماعت بخواند ؟4

 ـ کسی نمازش را فرادی خوانده اگر نماز جماعتی بر پا شد آیا می تواند همان نماز را به جماعت بخواند ؟5
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 ـ اگر پدریا مادر به فرزند امر کند نماز را به جماعت بخواند وظیفه اش چیست ؟6

 ه او اقتدا کرد ؟ـ موقعی که امام جماعت نماز یومیه می خواند آیا می شود هر کدام از نماز های یومیه راب0

 ـ اگر انسان نمی داند امام جماعت نماز واجب می خواند یا مستحب آیا می تواند به او اقتدا کند ؟8

 ـ اگر به خاطر درازی صف نماز گزاران امام جماعت را نمی بیند نماز آنها چه حکمی دارد؟4

 ؟ـ اگر جای ایستادن امام از ماموم بلندتر بود نمازش چه حکمی دارد 10

 ـ اگر بین نماز گزاران بچه هایی که به تکلیف نر سیده اند حضور دارند نماز نماز گزاران چه حکمی دارد ؟11

ـ بعد از تکبیر امام جماعت  اگر صف جلو آماده تکبیر گفتن هستند ولی تکبیر نگفته اند آیا صفهای بعد 10

 می توانند اقتدا کنند ؟

 نماز امام باطل بوده وظیفه اش چیست ؟ـ اگر ماموم بعد از نماز بفهمد 13

 ـ آیا انسان بین نماز جماعت می تواند قصد فرادی کند ؟14

ـ اگرکسی موقعی که امام در رکوع است از راه بر سد واقتدا کند وبه رکوع امام برسد نماز ش آیا صحیح 15

 است ؟

 مقداری از ثواب جماعت بر سد ؟ـ اگر موقعی برسد که امام تشهد آخر نماز است آیا راهی هست که به 16

 ـ آیا ماموم می تواند جلوتر یا همردیف امام بایستد ؟10

 ـ اگر بین امام وماموم یا بین ماموم وماموم پرده باشد اشکال دارد ؟18

 ـ بین جای سجده ماموم وجای ایستادن امام حداکثر چقدر باشد باید فاصله باشد ؟14

 کنار هم ایستاده اند حداکثر چقدر می تواند فاصله باشد ؟ ـ بین نماز گزاران در یک صف که00

ـ اگر نماز تمام کسانی که در صف جلو هستند تمام شود مثل جماعتهای حرمها که بسیاری نمازشان 01

 شکسته است در صورتیکه فاصله صف بعد تا چه اندازه باشد جماعتشان صحیح است ؟

کند وظیفه اش هنگامی که امام قنوت وتشهد می خواند ـ کسی که در رکعت دوم به امام اقتدا می 00

 چیست؟ 

ـ کسی که در رکعت دوم نماز چهار رکعتی اقتدا کرده به رکعت دوم نماز خودش که میر سد چگونه نماز 03

 را ادامه دهد ؟

 ـ کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام رسیده ومی خواهد اقتدا کند آیا باید حمد وسوره را بخواند ؟04

 

 

 شرایط امام جماعت 

 ـ امام جماعت باید چه شرایطی داشته باشد توضیح دهید ؟1

ـ اگر کسی به امامی که او را عادل می دانسته شک کند آیا به عدالت خود باقی است یا نه ؟آیا می تواند به 0

 او اقتدا کند ؟

 او اقتداکرد ؟ـ اگر امام جماعت بخاطر عذری نماز را نشسته می خواند آیا می توان به 3

 ـ اگر امام جماعت بخاطر عذری با تیمم یا با وضوی جبیره نماز بخواند آیا می توان به او اقتدا کرد ؟4
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 احکام جماعت 

 ـ موقعی که کسی اقتدا می کند باید امام جماعت را به اسم بشناسد ؟1

 را امام از طرف بقیه ؟ـ چه قسمتهایی از اذکار نماز را ماموم خودش باید بخواند وچه قسمتهایی 0

 ـ ماموم از چه زمانی اجازه دارد تکبیره االحرام را بگوید ؟ 3

 ـ اگر ماموم پیش از  امام سالم دهد نمازش چه حکمی دارد ؟4

 سجده ( نماز را پیش از امام انجام دهد نمازش چه حکمی دارد  –رکوع  –ـ اگر ماموم  اذکار یا افعال )قیام 5

 یش از امام سر از رکوع بردارد وظیفه اش چیست ؟ـ اگر ماموم سهواپ6

 ـ اگر ماموم سهوا پیش از امام سر از سجده بردارد وظیفه اش چیست ؟0

 ـ اگر ماموم سهوا پیش از امام به رکوع یا به سجده رود وظیفه اش چیست ؟8

 

 ترجمه نماز 

 سوره حمد را ترجمه کنید -1

 سوره توحید را تر جمه کنید -0

 ذکر رکوع وسجده وذکر هایی که یعد از آن مستحب است را تر جمه کنید -3

 دعای قنوت را تر جمه کنید -4

 تسبیحات اربعه را تر جمه کنید -5

 تشهد وسالم را تر جمه کنید -6
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دوازدهم پسران   پایهمحتوای مسابقات احکام دانش آموزان   
  

 ردیف مسایل احکام شماره مسئله

ی
محتوا

ط به  
مربو

ت
 مسابقا

180تا  148  1 احکام پاک کننده ها )مطهرات( آب 

ی
 مدرسه ا

ی
 استان

ی
 کشور

300تا  316  0 چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 

344تا  304  3 احکام وضوی جبیره 

341تا  300  4 احکام غسل کردن 

610تا  544  5 احکام نماز میت 

001تا  000 تیممدستور    6 

 

000تا  000  0 احکام تیمم 

054تا  040  8 احکام وقت نماز 

863تا  848  
مواردی که الزم نیست بدن و لباس نمازگزار 

 پاک باشد
4 

1040تا  1006  10 چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است 

1044تا  1043  11 سجده واجب قرآن 

1105تا  1104  10 صلوات بر پیامبر 

1156تا  1106  13 مبطالت نماز 

1166تا  1165  14 شک های مبطل 

 

1148تا  1160  15 شک هایی که نباید به آنها اعتنا کرد 

1014تا  1144  16 شک های صحیح 

1035تا  1015  10 نماز احتیاط 

1050تا  1036  18 سجده سهو 

1060تا  1050  14 قضای سجده و تشهد فراموش نشده 

1001تا  1063  00 کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز 

1344تا  1000  01 نماز مسافر 

1384تا  1300  00 نماز قضا 

1348تا  1340  03 نماز قضای پدر و مادر 

1506تا   1441  04 نماز آیات 

1515تا  1500  05 دستور نماز آیات 

1530تا  1516  06 نماز عید فطر و قربان 

 



00 

 

 مطهرات )آب (

 کند چهار شرط را بشمارید ؟ ـ آب با چند شرط چیز نجس را پاک می1

 ـ ظرف نجس را با آن قلیل چند مرتبه باید شست تا پاک شود ؟با آب کُر چطور ؟0

 شود ؟ ـ ظرفی که سگ لیسیده یا از آن ظرف آب یا چیز روان دیگری خورده چگونه پاک می3

 شود ؟. شده با آب قلیل چند مرتبه پاک میـ ظرفی که با شراب نجس 4

 شود ؟ ـ ظرف سفالی مثل کوزه که از گل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو رفته چگونه پاک می5

 توان آب کشید توضیح دهید؟ ـ ظرف نجس را با آب قلیل چند جور می6

 لباس است ؟نجس؛ چه تفاوتی بین اشیاء جامد مثل ظروف با فرش و  ـ در شستن اشیاء0

 شود؟ ـ اگر ظاهر گندم ، برنج و ... نجس شده باشد چگونه پاک  می8

ـ اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند ؛آیا بدن پاک شده  یا باید بیرون بیاید و دوبار داخل 4

 شود؟

و معموالً موقع آب  اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند اطراف آنجا که متصل به آن است -10

 شود چه حکمی دارد؟  کشیدن آن جا نجس می

ای که نجس شده و یا بدن و لباس که چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها  گوشت و دنبه-11

 شود ؟ جلوگیری نکنند چگونه پاک می

 ؟شود چیز نجسی که عین نجاست در آن است چگونه زیر شیر آب متصل به کر؛ پاک می -10

 شود ؟ زمین  سنگ فرش  و آجر فرش که نجس شده با آب قلیل چگونه پاک می -13

 

 چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت

 آیا برای نماز میت وضو الزم است؟ -1

 آیا برای سجده و تشهد فراموش شده وضو الزم است ؟ -0

 شود  ؟ اگر نذر یا عهد یا قسم خورده که وضو بگیرد آیا وضو بر او واجب می -3

 آیا برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده الزم است وضو بگیرد؟ -4

رساندن جایی از بدن به خط قرآن برای کسی که وضو ندارد چه حکمی دارد؟ اگر ترجمه قرآن باشد  -5

 چطور؟

 تواند به اسم خداوند دست بزند به عربی باشد یا زبانی دیگر؟ آیا کسی که وضو ندارد می -6

 م امامان وضو الزم است؟آیا برای ورود به مسجد یا حر -0

 در چه مواردی وضو گرفتن مستحب است؟ -8

 

 احکام وضوی جبیریه

 جبیره را تعریف کنید؟ -1

اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد وروی آن باز باشد و آب برای آن ضرر نداشته  -0

 باشد چگونه باید وضو گرفت؟
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 پاهاست و روی آن باز است ، چگونه باید وضوگرفت ؟اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلو سر یا روی  -3

 اگرزخم یا دمل یا شکستگی درصورت و دستها باشد و روی آن بسته است چگونه است باید وضوگرفت ؟ -4

 دستها باشد وروی آن بسته است چگونه باید وضو گرفت ؟ اگر زخم یا دمل یا شگستگی در صورت  و  -5

 دستها رافرا گرفته باشد وظیفه چیست ؟اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از  -6

 اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد وظیفه چیست ؟ -0

اگر جیبره تما م پهنای روی پاها را گرفته ولی مقداری ازطرف انگشتان و مقداری از طرف باالی پاباز  -8

 است باید چگونه مسح پا بکشد ؟

 و بگیرد ؟اگردر صورت و دستها چند جبیره باشدچگونه باید وض -4

 بندی ( وظیفه چیست؟  ـ اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته )مثل پانسمان شکسته11

ـ اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای دست و صورت ضرر 10

 دارد وظیفه چیست ؟

نیست یا به قدری مشقت دارد که  اگر در جای وضو یا غسل چیزی چسبیده که برداشتن آن ممکن -13

 شو دتحمل کرد وظیفه چیست ؟ نمی

کسی که وظیفه ی او تیمم است اگر در بعضی از جاهای او زخم یا دمل یا شکستگی باشد چگونه تیمم -14

 کند ؟

 تواند نماز را در اول وقت بخواند ؟ ای نماز بخواند آیا می کسی ک باید با وضو یا غسل جبیره-15

 اش چیست ؟ نمی داند باید تیمم کند یا وضوی جبیره بگیرد وظیفه کسی که-16

 

 احکام غسل کردن

 در غسل ترتیبی و ارتماسی آیا باید قبل از غسل بدن پاک باشد؟ -1

 اگر به اندازه سرمویی از بدن نشسته بماند غسل چه حکمی دارد؟ -0

است ؟ سوراخ گوشواره آیاشستن جاهایی از بدن که دیده نمی شود مثل توی گوش و بینی واجب  -3

 چطور؟

 اگر در بدن چیزی مانع از رسیدن آب باشد مثل رنگ ،چربی ، گچ و ... غسل چه حکمی دارد؟ -4

 آیا شستن موها در غسل الزم است؟ -5

 کدامیک از شرطهای صحیح بودن وضو در صحیح بودن غسل هم الزم است؟ -6

ا غسل کند غسلش چه حکمی کسی که قصد دارد پول حمامی یا صاحب استخر را ندهد و در آن ج -0

 دارد؟

 اگر بخواهد پول حرام یا پول خمس نداده به حمامی بدهد غسلش چه حکمی دارد؟ -8

 اگر کسی شک کند غسل کرده یا نه ؟ وظیفه اش چیست ؟ -4

ـ کسی که جنب شده اگر شک کند غسل کرده یا نه ؟ حکم نمازهایی که خوانده ونمازهایی که می 10

 خواهد بخواند چیست؟

 کسی که چند غسل بر او واجب است چند غسل بجا آورد یا یک غسل ؟ـ 11



04 

 

 ـ کسی که غسل کرده آیا برای نماز باید وضو بگیرد؟10

 

 نماز میت

آیا نماز میت واجب است و برچه کسی واجب است و مسلمانی که می میرد اگر کودک باشد چه حکمی  -1

 دارد ؟

 وقت نماز میت چه زمانی است ؟ -0

 ماز میت بخواند چه شرایطی باید داشته باشد ؟کسی که می خواهد ن -3

 طریقه خواندن نماز میت را توضیح دهید . -4

 

 دستور تیمم

 در تیمم چند چیز واجب است توضیح دهید -1

 تیمم به جای وضو و تیمم به جای غسل چه تفاوتی دارند -0

 در تیمم چه قسمتهایی از صورت باید مسح شود -3

 چه قسمتی از دستها باید مسح شود -4

 

 احکام تیمم

 کسی مختصری از دستها و پیشانی را مسح نکند تیمم چه حکمی دارد؟ اگر -1

 اگر کسی برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده باید چکار کند؟ (1 -0

آیا در تیمم هم مثل وضو جهت شرط است یعنی پیشانی و پشت دستها را باید از باال به پایین مسح  -3

 کند؟

 م فاصله بیفتد تیمم چه حکمی دارد؟اگر بین کارهای تیم -4

 آیا پاک بودن دستها و پیشانی برای تیمم شرط است؟ -5

 اگر پیشانی و دستها زخم است و روی آن بسته است برای تیمم وظیفه اش چیست؟ -6

 آیا حلقه ، انگشتر ، ساعت مچی برای تیمم اشکال ایجاد می کند؟ -0

 الک برای تیمم اشکالی دارد ؟ آیا بودن مانع بر دستها و پیشانی مثل چسب ، رنگ ، -8

 اگر بعد از وارد شدن به هر قسمت شک کند قسمت قبل را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟ -4

 ـ آیا کسی که وظیفه اش تیمم است می تواند اول وقت نمازش را بخواند؟10

 آورد؟ـ آیا کسی که نمی تواند وضو بگیرد یا غسل کند می تواند با تیمم نماز قضا بجا 11

 ـ تیمم چه زمانی باطل می شود؟10

 ـ اگر بجای غسل جنابت تیمم کرده برای نماز وضو هم الزم است؟13

 

 احکام وقت نماز

 تواند مشغول نماز شود ؟ ـ چه موقعی انسان می1
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 تواند مشغول نماز شود ؟ ـ نابینا و کسی که در زندان  است چه وقت می0

 اش چیست ؟ آنها انسان نتواند به داخل شدن وقت یقین کند وظیفه ـ اگر بواسطه ی گردو غبار و مانند3

ـ اگر انسان یقین کند که وقت داخل شده یا دو نفر عادل بگویند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و 4

 اش چیست؟ از نماز بفهمد وقت نماز نرسیده وظیفه  پیش

وارد نماز شود چنانچه  بعداز نماز بفهمد ـ اگرکسی متوجه نباشد که باید با یقین به داخل شدن وقت 5

 اش چیست ؟ نمازش داخل وقت بوده وظیفه

ـ اگرکسی بفهمد تمام نمازش را پیش از وقت خوانده یا قسمتی از نمازش را پیش از وقت خوانده 6

 اش چیست ؟ وظیفه

داری از نماز به ـ اگر وقت به قدری تنگ است که اگر بخواهد بعضی مستحبات مثل قنوت را بجا آورد ؛مق0

 اش چیست ؟ افتد وظیفه بعد از وقت می

 ـ کسی که به اندازه خواندن یک رکعت دقت دارد نماز را به چه نیتی بخواند ؟8

 ـ در کجا به تأخیر انداختن نماز از اول وقت بهتر است ؟4

اید  ها در نماز پیشدهد که یکی از این داند و احتمال می کسی که مسائل نماز و شکیات وسهویات را نمیـ 10

 وظیفه اش چیست ؟

 اش چیست ؟ کند وظیفه ـ اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار طلب خود را مطالبه می11

 است وظیفه اش چیست ؟ ـ اگر وقت نماز وسعت دارد و مسجد نجس شده10

 

 نمازگزار پاك باشد  مواردی که الزم نیست بدن و لباس

 چه شرایطی برای نماز ایرادی نداردخون زخم دمل در بدن نمازگزار در  -1

شود و شستن آن آسان است در بدن و لباس نمازگزار  باشد آیا   اگر خون بریدگی که به زودی خوب می -0

 نمازش صحیح است؟

 اگر خون حیض و نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نمازگزار باشد نماز چه حکمی دارد -3

 ازه دربدن و لباس نمازگزار باشد نماز صحیح است .خون بدن انسان و حیوان حالل گوشت تا چه اند -4

 

 چیزهایی که سجده بر آن صحیح است :

 از روئیدنی های زمین به چه چیزهایی نمی توان سجده کرد ؟ -1

 سجده بر چیزهای معدنی مثل طال و نقره عقیق و فیروزه چه حکمی دارد؟ -0

 علف وکاه چه حکمی دارد ؟سجده بر چیزهایی که از زمین می روید و خوراک حیوان است مثل  -3

 سجده بر گلهای خوراکی و غیرخوراکی چه حکمی دارد ؟ -4

 سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی شهرها معمول و در بعضی معمول نیست چه حکمی دارد ؟ -5

 سجده بر سنگ آهک و سنگ گچ و کچ و آهک پخته چه حکمی دارد ؟ -6

 سجده بر آجر و کوزه گلی چه حکمی دارد ؟ -0

 کاغذ چه حکمی دارد ؟سجده بر  -8
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 بهتر از هر چیز برای سجده کردن سجده بر چه چیزی است ؟ -4

 ـ اگر کسی چیزی که سجده بر آن صحیح است را ندارد وظیفه اش چیست ؟10

 ـ سجده بر گِل و خاک سستی که پیشانی روی آن آرام نگیرد چه حکمی دارد ؟11

نکه مهر را بردارد دوباره سجده کند نمازش چه ـ اگر در سجده اول مهر به پیشانی بچسبد و بدون ای10

 حکمی دارد ؟

ـ اگر در بین  نماز  چیزی که  بر آن سجده می کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است را  13

 نداشته باشد  وظیفه اش چیست ؟

 ای دارد؟ ـ اگر در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیز ی گذاشته که سجده برآن باطل است چه وظیفه14

اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده بر آن باطل است نماز ش چه حکمی -15

 دارد

 سجده کردن برای غیر خداوند چه حکمی دارد ؟-16

 

 سجده واجب قرآن

 چهار سورهای که آیه سجده واجب دارد را نام ببرید-1

 کند ویا اگر گوش کند اگر کسی این چهار آیه را بخواند باید سجده -0

 ـ اگرکسی فراموش کند سجده نماید وظیفه اش چیست ؟3

 ـ اگرکسی در غیر نماز در حال سجده بود وآیه سجده داررا شنید وظیفه اش چیست ؟4

 ـ اگرکسی آیه سجده داررا  از رادیو یا ضبط شنید چه وظیفه ای دارد ؟5

 داد؟ـ آیا سجده واجب قرآن را می شود بر فرش انجام 6

 قبله ( –ـ آیا سجده واجب  قرآن شرایط سجده نماز رادارد )مثل وضو 0

 ـ در سجده واجب قرآن ذکر گفتن واجب است یا مستحب وچه ذکری رابگوید8

 

 صلوات

با گفتن یا شنیدن اسم مبارک حضرت رسول مانند احمد  و محمد و یا لقب وکنیه حضرت مثل مصطفی  -1

 واجب است یا مستحب؟ و ابوالقاسم صلوات فر ستادن

 آیا موقع نوشتن اسم مبارک حضرت رسول نوشتن صلوات الزم است-0

 

 مبطالت نماز

 چند چیز نماز را باطل می کند؟-1

اگر در بین نماز یکی از شرط های نماز از بین برود مثال بفهمد مکانش غصبی است نماز ش چه حکمی -0

 دارد؟

 نداند که در بین نماز خوابش برده یا بعد از نماز وظیفه اش چیست ؟کسی که بی اختیار خوابش برده اگر -3

 اگر در حال سجده خوابش برده وشک کند در سجده آخر نماز است یادر سجده شکر وظیفه اش چیست؟-4
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اگر در بین نماز عمد ا یا سهوا یا ا ز روی نا چاری چیزی که وضو یا غسل را باطل می کند پیش آید -5

 ؟وظیفه اش چیست

اگر در حال قیام مثل بعضی از کسانی که شیعه نیستند دستها را روی هم بگذارد نماز ش چه حکمی -6

 دارد؟

 اگرکسی بعد از سوره حمد آمین بگوید نماز ش چه حکمی دارد؟-0

اگرکسی از روی عمد یا فراموشی پشت به قبله کند یا به طرف راست ویا چپ قبله بر گرددنماز ش چه -8

 حکمی دارد؟

 اگرکسی عمداٌ  صورت را به راست یا چپ قبله بر گرداند نماز ش چه حکمی دارد؟-4

 اگرکسی سهواٌ صورت رابه راست یا چپ قبله بر گرداند نما زش چه حکمی دارد؟-10

اگرکسی در نماز کلمه ای بگوید که قصد مزاح داشته باشد نمازش چه حکمی دارد اگر قصد نداشته -11

 باشد چطور ؟

 سی کلمه ای را بگوید که فقط یک حرف دارد نمازش چه حکمی دارد؟اگر ک-10

 سرفه کردن ،آروغ زدن وآه کشیدن در نماز چه حکمی دارد؟13

 گفتن آخ وآه در نماز چه حکمی دارد؟-14

اگر کسی کلمه ای را به قصد ذکر بگوید مثالبه قصد ذکر بگوید اهلل اکبر ودر موقع آن صدارا بلند کند که -15

 ا به کسی بفهماند نمازش چه حکمی دارد؟چیزی ر

 دعا کردن درنماز به زبان فارسی یا زبان دیگر چه حکمی دارد؟-16

 اگرکسی چیزی از حمد وسوره وذکر های نماز را عمدا یا احتیاطاچندمرتبه بگوید نماز چه حکمی دارد؟-10

 نماز دادن چه حکمی دارد؟سالم کردن نماز گزار به دیگران ویا پاسخ سالم دیگران را در حال -18

 نکته را بیان کنید (3در جواب سالم دادن که از نظر شر عی واجب است چه نکاتی باید رعایت شود ؟)-14

اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه فهمیده ای  که خوب وبد را می فهمد به نماز گزار سالم کند نمازگزار چه -00

 وظیفه ای دارد

 را ندهد نمازش چه حکمی دارد؟اگر نماز گزار جواب سالم -01

اگر کسی به جمعی سالم کند وکسی که بین آنها مشغول نماز است شک کند که سالم کننده قصد -00

 سالم کردن به او را داشته یا نه وظیفه اش چیست؟

 اگر دونفر همزمان به همدیگر سالم کنند وظیفه آنان چیست؟-03

ایستاده  ( )کوچکتر وبزرگتر (مستحب است کدام به دیگری  –در بین این افراد )پیاده ،سواره ( )نشسته -04

 سالم کنند

 خنده عمدی وبا صدای بلند در نماز چه حکمی دارد سهوی چطور؟-05

اگر کسی برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند مثالرنگش سر خ شود واز حالت نماز گزار -06

 یرون رود نمازش چه حکمی دارد؟ب

 اگر کسی در نماز با صدای بلند گریه کند نمازش چه حکمی دارد؟ -00
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اگرکسی کاری که صورت نماز را بهم می زند مثل دست زدن ، هوا پریدن )کم یا زیاد عمدی یا از روی  -08

 فراموشی انجام دهد نمازش چه حکمی دارد؟

 ساکت بماند که نگویند نماز می خواند نماز اوچه حکمی دارد؟ـ اگرکسی در بین نماز به قدری  04 

 ـ خوردن وآشامیدن در نماز چه حکمی دارد؟ 30 

 اگرکسی در بین نماز غذایی که الی دندانها مانده فرو ببرد نمازش چه حکمی دارد؟ -31

 

 شکیات نماز 

 اگرکسی در نمازهای دورکعتی وسه رکعتی شک کند نمازش چه حکمی دارد؟ -1

 اگر کسی در دورکعت اول نمازهای چهاررکعتی شک کند نمازش چه حکمی دارد؟ -0

 کم یا زیاد کند نماز چه حکمی دارد؟ یاعمدا اگر کسی رکن نماز راسهوا -3

اگرکسی در بین نماز شک کند که در بین نماز کاری که نماز را باطل می کند را انجام دادیانه نمازش چه -4

 حکمی دارد؟

 

 اطلشك های ب

 شک در شماره نمازهای دورکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر چه حکمی دارد ؟ -1

 شک درنمازهای مستجبی چه حکمی دارد ؟ -0

 شک در شماره نماز سه رکعتی چه حکمی دارد ؟ -3

 کعتی شک کند یک رکعت خوانده یا بیشتر وظیفه اش چیست؟ر اگردر نماز چهار -4

سجده دوم شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر وظیفه اش رکعتی بیش ازتمام شدن  اگردرنماز چهار -5

 ؟چیست

 

 شك هایی که نباید به آنها اعتنا کرد

 اگر در رکوع شک کند سوره حمد را خوانده وظیفه اش چیست -1

اگر در حال برخاستن شک کند تشهد را بجا آورده یا نه یا شک کند سجده ها را بجاآورده یا نه وظیفه  -0

 اش چیست

 یک از رکعتهای نماز را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست اگر شک کند -3

 اگر شک کند سالم نماز را گفته یا نه وظیفه اش چیست -4

 اگر بعد از نماز شک کند نمازش صحیح بوده یا نه وظیفه اش چیست -5

 اگر بعد از گذشتن وقت نماز شک کند نماز خوانده یا نه وظیفه اش چیست -6

 کند نماز را صحیح خوانده یا نه وظیفه اش چیستاگر بعد از گذشتن وقت نماز شک  -0

 کثیر الشک کیست وحکمش چیست؟ -8

 اگر امام جماعت در رکعتهای  نماز شک کند آیا مأمومین می توانند به او کمک کنند یا تصمیم بگیرد؟ -4

 ـ اگر کسی در نمازهای مستحبی شک کند وظیفه اش چیست؟10
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 های واجب را انجام دادیا نه وظیفه اش چیست ؟اگرکسی دربین نماز شک کند که یکی از کار-11

 اگر کسی در بین خواندن آیه ای شک کند که آیه پیش راخوانده یا نه وظیفه اش چیست ؟-10

 اگر کسی یعد از رکوع یا سجده شک کند که ذکر رکوع یا سجده را گفته یا نه وظیفه اش چیست ؟-13

رکوع کرد یا نه یا شک کند بعد از رکوع ایستاده یا نه اگر کسی درحالی که به سجده میرود شک کند -14

 وظیفه اوچیست ؟

 اگرکسی در حال بر خاستن شک کند تشهد را بجا آورد ه یا نه وظیفه اش چیست ؟-15

 اگرکسی در حال بر خاستن شک کند سجده را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟-16

ر پیش از اینکه مشغول حمد یا تسبیحات شود شک کند کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اگ-10

 سجده را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟

کسی که نشسته یا خوابیده نماز می خواند اگر موقعی که حمد یا تسبیحات را می خواند شک کند -18

 سجده را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟

 بجا آورده یانه وظیفه اش چیست ؟ اگرکسی شک کند که یکی از رکنهای نماز را-14

 اگرکسی شک کند عملی را که رکن نیست را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟-00

 اگرکسی در تشهد شک کند دو سجده را بجا آورده یا نه وظیفه اش چیست ؟-01

 اگرکسی موقعی که مشغول خواندن سوره است شک کند حمد را خوانده یا نه وظیفه اش چیست-00

 اگرکسی شک کند سالم نماز را گفته یا نه یا شک کند صحیح گفته یا نه وظیفه اش چیست ؟-03

 اگرکسی بعد ازنماز شک کند نمازش صحیح بوده یا نه وظیفه اش چیست ؟-04

 اگرکسی بعد از گذشتن وقت نماز شک کند نماز خوانده یا نه وظیفه اش چیست ؟-05

 کند نماز را درست خوانده یا نه وظیفه اش چیست ؟اگرکسی بعد از گذشتن وقت نماز شک  -06

 

 

 شك های صحیح

 اگر کسی در نمازهای چهاررکعتی شک کرد اولین وظیفه اش چیست ؟ -1

کسی در نماز چهاررکعتی بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت  اگر -0

 وظیفه اش چیست ؟

سربرداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا چهاررکعت کسی در نماز چهاررکعتی بعد از  اگر -3

 وظیفه اش چیست ؟

کسی در نماز چهاررکعتی بعد از سربرداشتن از سجده دوم شک کند در رکعت خوانده یا سه رکعت  اگر -4

 یا چهاررکعت وظیفه اش چیست

 ستکسی درنماز چهاررکعتی شک کند سه رکعت خوانده یا چهاررکعت وظیفه اش چی اگر -5

 کسی در نماز چهاررکعتی شک کند چهاررکعت خوانده یاپنج رکعت وظیفه اش چیست اگر -6

 اگر کسی کسی در نماز چهاررکعتی شک کند سه رکعت خوانده یاپنج رکعت وظیفه اش چیست -0
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کسی در نماز چهاررکعتی شک کند سه رکعت خوانده یا چهاررکعت یا پنج رکعت وظیفه اش  اگر -8

 چیست

 شکهای صحیح برای انسان پیش آید و نماز ش را  بشکند حکمش چیست ؟ـ اگر یکی از 4

 

 نماز احتیاط

 چگونه باید نماز احتیاط بخوانیم توضیح دهید -1

 اگر کسی پیش از نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست بوده وظیفه اش چیست ؟ -0

 یست ؟کسی پیش از نماز احتیاط بفهمد رکعتهای نمازش کم بوده وظیفه اش چ اگر -3

 حکم شک و سهو و گمان در نمازهای واجب غیریومیه مثل نماز آیات چگونه است ؟ -4

 

 سجده سهو

 انسان برای چند چیز بعد از سالم نماز باید دو سجده سهو بجا آورد توضیح دهید -1

 اگر انسان اشتباهاً به خیال اینکه نمازش تمام شده حرف بزند وظیفه اش چیست -0

 کشیدن و سرفه کردن پیدا می شود سجده سهو الزم استآیا برای حرفی که از آه  -3

 کسی چیزی را درنماز غلط بخواند بعد برگردد و صحیح آن را بخواند سجده سهو الزم است اگر -4

 تسبیحات اربعه را نگوید یا بیشتر بگوید وظیفه اش چیست  اگر کسی سهواً -5

 گوید وظیفه اش چیستاگر کسی در جایی که نباید سالم دهد اشتباهاً هر سه سالم را ب -6

 سجده سهو را چگونه باید بجا بیآوریم توضیح دهید -0

 

 قضای سجده و تشهد فراموش نشده

 کسی بعد از نماز بفهمد سجده و یا تشهد نماز را فراموش کرده وظیفه اش چیست ؟ اگر -1

 کسی در یک نماز چند سجده و یا چند تشهد را فراموش کرده وظیفه اش چیست ؟ اگر -0

 

 کردن اجزای نمازکم و زیاد 

 اگر نمازگزار چیزی از واجبات نماز را عمداً کم یا زیاد کند حکمش چیست؟ -1

 نمازگزار بخاطر ندانستن مسئله چیزی از اجزاء نماز را کم یا زیاد کند حکمش چیست؟ اگر -0

 اگر نمازگزار بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که سجده رکعت قبل را نخوانده ، وظیفه اش چیست؟ -3

اگر نمازگزار بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله یا به طرف راست وچپ قبله خوانده  -4

 نمازش چه حکمی دارد ؟

 

 نماز مسافر

 ؟مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشاء را شکسته بخواندبه شرط آنکه سفر او کمتر از چند فرسخ نباشد -1

 ؟ز چهار فرسخ وظیفه اش چیستاگر رفت و برگشت هشت فرسخ بود و رفت کمتر ا -0



36 

 

اگرمحلی دو راه داشته باشد یک راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه دیگر بیشتر از هشت فرسخ وظیفه  -3

 ؟چیست

 ؟مسافت را باید از کجای شهر محاسبه کنند -4

کند و نمی داند چه مقدار باید برود و برگردد وظیفه ا کردن گمشده اش مسافرت می که برای پیدکسی  -5

 ؟چیستاش 

 ؟کسی که به قصد هشت فرسخ از شهر خارج می شود از کجا نمازهایش شکسته می شود -6

 ؟نماز در آن سفرحکمش چیست سفری که اسباب اذیت پدر و مادر باشد چه حکمی دارد ؟ و -0

 ؟اگر کسی برای کار حرامی مانند دزدی سفرکند نماز در آن سفر حکمش چیست -8

 ؟ین راه از قصد معصیت برگردد حکم نمازش چیستکسی که سفرش سفر معصیت است اگر در ب -4

 ؟ـ کسی که شغلش مسافرت است مانند راننده حکم نمازش چیست10

 ؟ـ کسی که شغلش مسافرت است اگر برای کاردیگری مثالً زیارت سفر می کند حکم نمازش چیست11

 ؟حکمش چیستـ کسی که شغلش مسافرت است اگر ده روز در شهرش بماند وبعد شروع به سفر کند 10

 وطن را تعریف کنید ؟ -13

 آیا ممکن است کسی غیر از وطن خودش وطن دیگری انتخاب کند توضیح دهید ؟ -14

 مسافری که قصد دادر ده روز در محلی بماند حکم نمازش چیست ؟ -15

شود  اگر مسافری قصد ده روز دارد ویک نماز چهار رکعتی هم خوانده اما از ماندن ده روز منصرف می -16

 حکم نمازش چیست ؟

 مسافری که قصد ده روز نداشته اما چند روز مانده تا از ده روز هم بیشتر شده حکم نمازش چیست ؟-10

 

 نماز قضا

 کسی که نمازهای واجبش را در وقت آن نخوانده وظیفه اش چیست ؟-1

 د ؟نماز های یومیه ای که با نوان در ایام حیض ونفاس نخوانده اند چه حکمی دار-0

 ـ اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی که خوانده باطل بوده وظیفه اش چیست ؟3

 ـ کسی که نماز قضا داردآیا می تواند نماز مستحبی بخواند ؟4

 که خوانده صحیح نبوده وظیفه اش چیست؟ ـ اگر انسان احتمال دهد نمازهایی از او قضا شده یا نمازهایی5

 ه چه تر تیبی خوانده شود ؟ـ قضای نماز های یومیه باید ب6

 ـ کسی که می داند چند نماز از او قضا شده ولی تعداد آنهارانمی داند وظیفه اش چیست ؟0

 ـ آیا دیگری می تواند نماز قضای مارا بجا آورد ؟8

ند ـ آیا نماز قضا را می توان به جماعت خواند چه نماز امام جماعت ادا باشد یا قضا ؟یاهردویک نماز را بخوان4

 یا دو نماز مثال امام جماعت نماز ظهر بخواند ماموم نماز صبح ؟

ـ بچه ای که به تکلیف نر سیده اما خوب وبد را تشخیص می دهد ونماز هایش را می خواند اگر بعضی از 10

 نماز هایش ترک شد وظیفه اش چیست ؟
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 نماز قضای پدرومادر

 زندان است وآیا شر طی دارد ؟ـ قضای نماز وروزه پدر بر عهده کدامیک از فر 1

 واجب شود وظیفه اش چیست ؟ ـ پسر بزرگتری که خود نماز قضادارد اگر نماز پدرهم براو0

 

 نماز آیات

 ـ برای چه چیز هایی نماز آیات واجب می شود توضیح دهید ؟1

همزمان خورشید ـ اگر از چیز هایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر از یکی اتفاق بیفتد مثال 0

 بگیرد وزلزله شود وظیفه چیست ؟

 بر اهل چه شهر هایی واجب است ؟ ـ چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است تا چه محدوده و3

 ـ در هنگام خورشید گر فتگی وماه گر فتگی چه وقت باید نماز آیات را بخواند واز چه زمانی قضا می شود ؟4

 ات را چه وقت باید بخواند ؟ـ در هنگام زلزله  نماز آی5

 ـ اگر در وقت نماز یومیه نمازآیات هم واجب شد کدامیک را اول بخواند ؟6

 

 دستور نماز آیات

 ـ نماز آیات چند رکعت است وچگونه باید خواند توضیح دهید ؟ 1

 ـ اگر در نماز آیات شک کند چند رکعت خوانده وظیفه اش چیست ؟ 0

 کم یا زیاد شود حکمش چیست ؟ـ اگر رکوع های نماز آیات 3

 

 نماز عید فطر در قرآن

 آیانماز عید واجب است ؟-1

 وقت نماز عید چه زمانی است ؟ -0

 کیفیت خواندن نماز عید را توضیح دهید ؟-3

 

 

  



38 

 

 

 محتوا و مراحل مسابقات عترت _ج 

 

 

 حدود و محتوی مسابقه نهج البالغه

 دوره اول متوسط-1
 مرحله دوم: استانی مدرسه ایمرحله اول:  پایه تحصیلی

خطبه های پیشنهادی جهت 

 کنفرانس

 هفتم
 01و090های آزمون کتبی: ترجمه خطبه

 و

 01خطبه وترجمه شرح

ترجمه وشرح :آزمون کتبی

  وخطبه کنفرانس01خطبه

093-01-77-55-090-19 
 کنفرانس از خطبه انتخابی 

 هشتم

 آزمون کتبی: ترجمه خطبه های

 001و099

 و

 099خطبه وترجمه شرح

 

 ترجمه وشرح خطبه:آزمون کتبی

  و خطبه کنفرانس 099

011-010-31-099-000-001 
 کنفرانس از خطبه انتخابی 

 نهم

 015و057 آزمون کتبی: ترجمه خطبه های

 و

 015خطبه وترجمه شرح

 

ترجمه وشرح :آزمون کتبی

  و خطبه کنفرانس 015خطبه

071-1-057-97-015 
 خطبه انتخابیز ا کنفرانس 
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 دوره دوم متوسطه  -2

 

 برگزیده است. های معرفی شده برای ارائه کنفرانس منظور از خطبه کنفرانس؛ خطبه ای است که دانش آموز آن را از میان خطبه  تذکر:

 

  

 مرحله سوم: کشوری مرحله دوم: استانی مرحله اول: مدرسه ای پایه تحصیلی
خطبه های پیشنهادی 

 جهت کنفرانس

 دهم

 و ترجمه:کتبی آزمون

 های خطبه شرح

 15و058

  و ترجمه:کتبی آزمون

 058 خطبه شرح

 وخطبه کنفرانس

 و ترجمه:کتبی آزمون

 058 خطبه شرح 

 058-010-15-8-01 کنفرانس وخطبه

 کنفرانس از خطبه انتخابی
 خطبه از کنفرانس

 انتخابی

 یازدهم

 و ترجمه:کتبی آزمون

 های خطبه شرح

 001و10 

  و ترجمه:کتبی آزمون

 001 خطبه شرح

 کنفرانس وخطبه

 و ترجمه:کتبی آزمون

 001 خطبه شرح 

 10-51-71-001-091 کنفرانس وخطبه

 انتخابی خطبه از کنفرانس
 خطبه از کنفرانس

 انتخابی

 دوازدهم

 و ترجمه:کتبی آزمون

 های خطبه شرح

 90و09 

  و ترجمه:کتبی آزمون

 09 خطبه شرح

 کنفرانس وخطبه

 و ترجمه:کتبی آزمون

 09 خطبه شرح 

 09-001-10-81-90 کنفرانس وخطبه

 انتخابی خطبه از کنفرانس
 خطبه از کنفرانس

 انتخابی
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 حدود و محتوای مسابقه صحیفه سجادیه

 

دوره 

 تحصیلی

پایه 

 تحصیلی

 مرحله اول

 ) مدرسه ای(

 مرحله دوم

 ) استانی(

 مرحله سوم

 ) کشوری(

 متوسطه

 اول

 هفتم

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 صحیفه05 دعای ترجمه و دعاخوانی

 سجادیه

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 وتوضیح شرح ، ترجمه دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه05 دعای

 هشتم __

 ،(ع)سجاد امام نامه پرتویی زندگی

 صحیفه01 دعای ترجمه و دعاخوانی

 سجادیه

 ،(ع)سجاد امام نامه پرتویی زندگی

 وتوضیح شرح ، ترجمه دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه01 دعای

 نهم

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 صحیفه1 دعای ترجمه و دعاخوانی

 سجادیه

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتوی

 وتوضیح شرح ، ترجمه دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه1 دعای

 

 متوسطه

 دوم

 دهم

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 صحیفه1 دعای ترجمه و دعاخوانی

 سجادیه

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 وتوضیح شرح ، ترجمه دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه1 دعای

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتوی

 وتوضیح شرح ، ترجمه دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه1 دعای

 یازدهم

 امام نامه زندگی از پرتویی

 الی0 فراز ،دعاخوانی،ترجمه(ع)سجاد

 سجادیه صحیفه01 دعای01

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 فراز وتوضیح شرح ترجمه، دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه01 دعای01 الی0

 امام نامه زندگی از پرتویی

 شرح دعاخوانی،ترجمه، ،(ع)سجاد

 دعای01 الی0 فراز وتوضیح

 سجادیه صحیفه01

 دوازدهم

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 دعای01 الی00 فراز ترجمه و دعاخوانی

 سجادیه صحیفه01

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتویی

 فراز وتوضیح شرح ترجمه، دعاخوانی،

 سجادیه صحیفه01 دعای01 الی00

 ،(ع)سجاد امام نامه زندگی از پرتوی

 وتوضیح شرح دعاخوانی،ترجمه،

 صحیفه01 دعای01 الی00 فراز

 سجادیه

 تذکر: 

 استفاده از منابعی غیر از محتوای فوق در مراحل مسابقات ممنوع می باشد. -0

 تصمیم گیری در خصوص کاهش مقدار محتوای مسابقات مراحل مدرسه ای و استانی به عهده استان است. -0

ه مدرسه ای نیز همانند مرحله استانی جهت آمادگی هرچه بیشتر دانش آموزان ، پیشنهاد می شود مسابقات مرحل -9

 برگزار گردد.

 


