مراحل برگزاری جشنواره و منابع آزمون

رشته

جشنواره ملی

مرحله سراسری

کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی ،ابراهیم

کتاب واژه های اخالقی از اصول کافی ،ابراهیم پیشوایی ،نشر

آشنایی با

پیشوایی ،نشر بوستان کتاب ،کل کتاب

بوستان کتاب (از ابتدای کتاب تا ص  ،۱۰۵ابتدای ستایش پروردگار)

احادیث اهل بیت (ع)

کتاب پیام امام امیرالمومنین (ع) ،تالیف آیت اهلل

کتاب پیام امام امیرالمومنین (ع) ،تالیف آیت اهلل العظمی مکارم

العظمی مکارم شیرازی ،جلد  ،۳نشر داراکتب

شیرازی ،جلد  ،۳نشر داراکتب االسالمیه ،شرح خطبه های ۶۱-۶۴-

آشنایی با

االسالمیه ،شرح خطبه های  ۷۰تا پایان  ،۸۳صفحه

۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۳-۷۹-۸۱

مفاهیم نهجالبالغه

 ۱۴۷تا صفحه ۴۶۰
شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،مرحوم آیت اهلل

شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،مرحوم آیت اهلل محمدتقی

محمدتقی فلسفی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،۱۳۷۰ ،فلسفی ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،۱۳۷۰ ،جلد اول ،از ابتدای کتاب

آشنایی با

جلد اول ،از ابتدای کتاب تا ابتدای فراز «۲۴و هب لی تا ابتدای فراز  «۱۴الهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی بهدی مفاهیم صحیفه سجادیه
مکرا علی من کایدنی»

صالح ال استبدل»

کتاب تفسیر آیات برگزیده ،علیرضا مستشاری ،نشر

کتاب تفسیر آیات برگزیده ،علیرضا مستشاری ،نشر معارف ،از

معارف( ،از ابتدای کتاب تا ابتدای جز  ،۲۱ص ۳۵۷

ابتدای کتاب تا ابتدای جز  ،۱۱ص ( ،۲۰۰ابتدای توسل و شرک)

(خط نوشتن پیامبر (ص))

آشنایی با
ترجمه و تفسیر قرآن

کتاب درس های پیامبر اعظم (ص) ،گزیده بیانات مقام کتاب درس های پیامبر اعظم(ص) ،گزیده بیانات مقام معظم رهبری
معظم رهبری درباره شخصیت و بعثت نبی مکرم

درباره شخصیت و بعثت نبی مکرم اسالم(ص) ،موسسه پژوهشی

آشنایی با

اسالم (ص) ،موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب

فرهنگی انقالب اسالمی ،از ابتدای کتاب تا ص (،۱۴۶تا ابتدای

سیره معصومین (ع)

اسالمی ،کل کتاب

اهمیت و آثار والدت پیغمبر اسالم (ص))

کل کتاب درسنامه حفظ موضوعی ،سطح یک

کتاب درسنامه حفظ موضوعی ،سطح یک مقدماتی ،حسین تقیپور،

مقدماتی ،حسین تقی پور ،نشر تالوت سازمان

نشر تالوت سازمان دارالقرآن الکریم( ،از ابتدای کتاب تا انتهای

دارالقرآن الکریم

فصل هشتم ویژگی مؤمنان)

متعاقباً اعالم میگردد
کتاب پرسش و پاسخهای برگزیده (جلد  ۷از مجموعه
پرسش و پاسخهای دانشجویی) از ابتدای کتاب تا
انتهای بخش سوم حکومت دینی صفحه ( ۲۱۲نشر
معارف)
کتاب سبک زندگی اسالمی ،ایرانی ،تالیف احمد
حسین شریفی( ،نشر مرکز پژوهش های علم اسالمی
صدرا)

کتاب رساله دانشجویی (پرسشها و پاسخهای دانشجویی جلد ،)۱۶
نشر معارف ،کل کتاب

حفظ موضوعی
قرآن کریم
احکام

کتاب پرسش و پاسخهای برگزیده (جلد  ۷از مجموعه پرسش و
پاسخ های دانشجویی) ،بخش دوم کتاب با عنوان کالم و دین

پرسمان معارفی

پژوهی ،از صفحه  ۵۰تا  (۱۸۰نشر معارف)
کتاب سبک زندگی اسالمی ،ایرانی ،تالیف احمد حسین شریفی ،از
ابتدای فصل دوم تا انتهای فصل پنجم «آسیب شناسی سبک

سبک زندگی ایرانی و

زندگی ایرانیان» از صفحه  ۴۰تا صفحه ( ۱۷۵نشر مرکز پژوهشهای

اسالمی

علم اسالمی صدرا)

