
 

 های علمیه ت زممن  ذیرش  ونم االمنابع سؤ
 1399-1400سال تحصیلی 

 
 (اول و دوم دبیرستان نظام قدیم، نهم و دهم نظام جدید و سوم راهنماییهشتم، های پایه) : داوطلبان گروه اول ویژه

 

 توضیحات ضریب التعداد سؤ انتشارات منابع درس عنوان ردیف

 قرآن و معارف اسالمی 1
 )محدوده نیمسال اول( دوره متوسطه اول 8پایه های آسمان  پیام 

آموزش و پرورش 

 802کد
5 2 

 
 )محدوده نیمسال اول( دوره متوسطه اول 8آموزش قرآن ـ پایه 

آموزش و پرورش 

 801کد 
5 2 

 ادبیات فارسی و عربی 2
 دوره متوسطه اول )محدوده نیمسال اول( 8فارسی پایه 

آموزش و پرورش 

 803کد 
5 2 

 )محدوده نیمسال اول( دوره متوسطه اول 8عربی ـ پایه 
آموزش و پرورش 

 809کد 
5 2 

 2 10   احکام نماز تا اول شکیات نماز احکام 3
المسائل( توضیحرساله عملیه)

 مراجع عظام تقلید

 های صنفیبینش 4
-ج اول نویسنده: محمد عالم« رسم طلبگی طلبه و راه و»کتاب 

 «ارزش و افتخارات طلبه»بخش  زاده نوری،

مؤسسه فرهنگی 

 والء منتظَر
10 3 

دانلود رایگان جلد 

 اول

 اطالعات عمومی دینی 5
د، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم )ص( و اهل عقای

 قرآن  و بیت)ع(
--- 10 2 

 سئواالت درحد اطالعات عمومی 

 باشد و منبع خاصی نداردمی

 

 : داوطلبان گروه دومویژه 

  واحد( 30دارای کمتر از  انو دانشجوینظام قدیم دانشگاهی و سوم دبیرستان و پیش )دوره دوم متوسطه(های یازدهم و دوازدهم نظام جدید)پایه 

 توضیحات ضریب السؤتعداد  انتشارات منابع عنوان درس ردیف

 محدوده نیمسال اول 11پایه -2دین و زندگی و قرآنمعارف اسالمی  1
کد  آموزش و پرورش

111204 
10 2 

بر اساس کتاب رشته 

ریاضی فیزیک یا علوم 

 ادبیات فارسی و عربی 2 تجربی
 محدوده نیمسال اول 11پایه   - 2فارسی 

آموزش و پرورش کد 

111201  
5 2 

 2زبان قرآنعربی و 
آموزش و پرورش 

  111206کد
5 2 

 احکام 3
از ابتدای احکام نماز قضا تا پایان احکام نماز جمعه، احکام 

   روزه وخمس
 10 2 

) توضیح المسائل( رساله عملیه

 مراجع عظام تقلید

 های صنفیبینش 4
 « طلبه و راه و رسم طلبگی»کتاب 

                        زاده نوری(، ج دوم )نویسنده: محمد عالم

 «هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی»بخش 

مؤسسه فرهنگی والء 

 منتظَر
 دانلود  رایگان جلد دوم 3 10

 اطالعات عمومی دینی 5
د، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم )ص( و عقای

 قرآن  و اهل بیت)ع(
--- 10 2 

سئواالت درحد اطالعات 

باشد و منبع خاصی عمومی می

 ندارد

http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j1.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j1.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j2.pdf


 
 

 (اندواحد را گذرانده 30التحصیالن دانشگاهی و دانشجویانی که بیشتر از فارغ) م: سوداوطلبان گروه  ویژه

 

 

 تذکر: * 
قرار  به داوطلبانال و معرفی باید مالک طرح سؤ هاکتابآخرین نسخه از این  های ذکر شده در ستون مربوط به منابع،بادر برخی از کت های مختلفبا توجه به ویرایش

 .گیرد

 توضیحات ضریب تعداد سئوال انتشارات منابع عنوان درس ردیف

 زبان و ادبیات فارسی عمومی 1
شیوه شیوایی، درسنامه نگارش و ویرایش )سید ابوالقاسم 

 )ویراست سوم(( حسینی )ژرفا
  2 10 مرکز نشر هاجر

 معارف و بینش سیاسی 2

از مجموعه  1انسان و ایمان )نویسنده: شهید مطهری )ره( ج 

 بینی اسالمیبر جهان ایمقدمه

 صدرا

 
5 2 

 
 

 منشور روحانیت

مؤسسه تنظیم و نشر 

 آثار امام )ره(
5 2 

 احکام 3
احکام نماز مسافر تا ابتدای احکام روزه، احکام خرید و فروش 

  و احکام اجاره
 10 2 

رساله عملیه) توضیح 

المسائل( مراجع 

 عظام تقلید

 های صنفیبینش 4
زاده عالممحمد رسم طلبگی )نویسنده:  راه و کتاب طلبه و

 نوری( ج سوم

 بدون ضمائم «طلبه در دوران رشد و تحصیل»بخش 

مؤسسه فرهنگی والء 

 منتظَر
10 3 

جلد رایگان دانلود 

  سوم

 اطالعات عمومی دینی 5
د، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم )ص( و اهل عقای

 قرآنو  بیت )ع(
--- 10 2 

سئواالت درحد اطالعات 

باشد و منبع عمومی می

 خاصی ندارد

http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j3.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j3.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j3.pdf

