
 

 مقطع متوسطه دوره اول پسران – 2جدول شماره 

 متوسطه دوره اول پسران–جدول حدود و محتواي مسابقات قرآن ، نماز و معارف اسالمي 

 محتواي مرحله دوم)منطقه( مرحله اول)آموزشگاه(محتواي  رشته

 سوره مباركه بقره 173تا  1آيات  سوره مباركه بقره 57تا  1آيات  حفظ

 0و  2، 1جزء  2و  1جزء  قرائت

 كتاب مربوطه كل ه و مفاهيم مترجاز  آزمون  از  ترجمه و مفاهيم نصف كتاب مربوطهآزمون  مفاهيم

 كتاب مربوطه از  كل  آزمون  كتاب مربوطه از  نصفآزمون  نهج البالغه

 كتاب مربوطه كل از  آزمون  از  نصف كتاب مربوطه آزمون صحيفه سجاديه

 كتاب احكام كل از  آزمون  از نصف كتاب احكام آزمون  احكام

 ائت اذانقر قرائت اذان اذان

  سامانه مربوطهارسال انشاء به  نوشتن انشاء در يكي از موضوعات مربوطه انشاء نماز

 



 ضوابط و موضوعات رشته انشاء نماز   

 7و حداكثر در  A4انشاي ارسالي در هر مرحله به صورت خوانا و خوش خط و حداقل در دو صفحه    -

 صفحه تدوين شود. 

باشند كه در امتيازدهي  در هر مرحله ابداع، نوآوري، نگارش زيبا، اصول ويرايشي از مواردي مي -

 داوران حايز اهميت خواهند بود. 

 باشد.  از دانش آموزان براساس مندرجات جدول داوري ميمعيارهاي ارزشيابي از انشاي نم -

 تكميل و ارسال مشخصات نويسنده انشاي نماز، شامل عنوان انشاء و مشخصات فردي  براي هر يك از  -

 شركت كنندگان الزامي است.

 

 

 برخي از موضوعات پيشنهادي در صفحه بعد ذكر شده است: -

 :موضوعات پيشنهادي مسابقه انشاء نماز

 بعضي از وقت ها دلم مي خواهد بعد از نماز با خدا گفتگو كنم و بگويم : .............-1

 در پاسخ به دوستي كه بگويد چرا نماز  مي خواني ، مي گويم :.........-2

 مي گويم: ..."چرا نماز جماعت از فُرادي بهتر است؟"در پاسخ به دوستي كه بگويد -0

 دالحرام را از تلويزيون مي بينم دلم مي خواهد ...وقتي صحنه ي نماز جماعت مسج-4

 مي گويم... "مگر خدا به نماز خواندن ما احتياج دارد؟ "درپاسخ به دوستي كه مي گويد-7

  "چرا نماز را  به زبان عربي مي خوانيم ؟"مدتي  است  در انديشه ام كه -6

 يي بگويم : ...........وقتي به آسمان مي نگرم دلم مي خواهد به خالق اين همه زيبا-5

 با شنيدن صداي اذان احساس مي كنم ..........-8

 بيشترين تأثيري كه از يك نماز با حال گرفته ام اين بوده كه ..........-9

 اگر بچه هاي مدرسه با عالقه در نماز جماعت حاضر شوند ..........-13

 مسجد خوب مسجدي است كه ...........-11

 خوب امام جماعتي است كه ..........امام جماعت -12

 اگر من به جاي مسئولين مدرسه بودم براي نماز خوان كردن بچه ها اين كار ها را انجام مي دادم : ...........-10

 به نظر من اين كارها بچه ها را از نماز دور مي كند: ......-14

 در نماز هاي جماعت احساس مي كنم ........-17

 "چرا بايد نماز را در وقت هاي خاصي بخوانيم؟ "اين فكرم كه مدتي است در-16

 شركت در نماز جمعه .......................-15

 هيچ خدمتي در جهان باالتر ازخدمت به برگزاري نماز و آباداني مسجد نيست.-18

 به نظر من خادم اقامه نماز كسي است كه .......-19

 مي گويم........ "چه فايده اي دارد  نماز "در جواب به كسي كه مي گويد-23

21- ........ 

 

 



 

 

 

 بسمه تعالي

 

 تهران 7مسابقات قرآن كريم،نمازومعارف اسالمي دانش آموزان منطقه  
 

 پايه و مقطع :                           شماره تماس :                            نام و نام خانوادگي :                                نام آموزشگاه :     

 موضوع انشاء :

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رشته انشاء نماز
فرم مخصوص 

 نوشتن انشاء نماز


