
  

  



  

 

 
 ((دوره دوم متوسطه)و دهم  (دوره اول متوسطه)نهم  ،های هشتم)پایهمنابع آزمون ویژه داوطلبان گروه اول: 

 انتشارات منابع درس عنوان
تعداد 

 سؤال
 توضیحات ضریب

 قرآن و معارف اسالمی
 8 5 208آموزش و پرورش کد دوره متوسطه اول 8پایه پیام های آسمان  

 
 8 5 208آموزش و پرورش کد  دوره متوسطه اول 8آموزش قرآن ـ پایه 

 ادبیات فارسی و عربی
 8 5 208آموزش و پرورش کد  دوره متوسطه اول 8فارسی پایه 

 8 5 208آموزش و پرورش کد  دوره متوسطه اول 8عربی ـ پایه 

 احکام نماز تا اول شکیات نماز احکام
المسائل( رساله عملیه)توضیح

 مراجع عظام تقلید
80 8  

 های صنفیبینش
زاده نوری، بخش اول نویسنده: محمد عالم لدج« طلبه و راه و رسم طلبگی»کتاب 

 «ارزش و افتخارات طلبه»
 دانلود رایگان جلد اول 8 80 مؤسسه فرهنگی والء منتظَر

 8 80 --- عقاید، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم )ص( و اهل بیت)ع( و قرآن اطالعات عمومی دینی
سئواالت درحد اطالعات 

باشد و منبع می عمومی

 خاصی ندارد

 ((واحد 80کمتر از )و دانشجویان  (متوسطهدوم دوره )دوازدهم  ،های یازدهمپایه) آزمون ویژه داوطلبان گروه دوم:منابع 

 انتشارات منابع عنوان درس
تعداد 

 السؤ
 توضیحات ضریب

بر اساس کتاب  8 80 888801آموزش و پرورش کد  11پایه -2دین و زندگی و قرآنمعارف اسالمی 

رشته ریاضی 

فیزیک یا علوم 

 تجربی
 ادبیات فارسی و عربی

 8 5 888808آموزش و پرورش کد  11پایه   - 2فارسی 

 8 5 888801آموزش و پرورش کد 2عربی زبان قرآن

 از ابتدای احکام نماز قضا تا پایان احکام نماز جمعه، احکام روزه وخمس احکام
) توضیح رساله عملیه

 تقلیدمراجع عظام المسائل( 
80 8  

 های صنفیبینش
زاده دوم )نویسنده: محمد عالمجلد « طلبه و راه و رسم طلبگی»کتاب 

 «هویت صنفی طلبه و معنای طلبگی»نوری(،  بخش 

مؤسسه فرهنگی والء 

 منتظَر
 دانلود  رایگان جلد دوم 8 80

 اطالعات عمومی دینی
)ص( و اهل بیت)ع( و عقاید، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم

 قرآن
--- 80 8 

حد  سئواالت در

اطالعات عمومی 

باشد و منبع خاصی می

 ندارد

 مقطع کاردانی و باالتر(التحصیالن اند و فارغگذراندهواحد  80)دانشجویانی که بیشتر از منابع آزمون ویژه داوطلبان گروه سوم: 

 انتشارات منابع عنوان درس
تعداد 

 سئوال
 توضیحات ضریب

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

 حسینی )ژرفا( )ویراست سوم(
  8 80 مرکز نشر هاجر

 معارف و بینش سیاسی

از  یک لدج )ره(انسان و ایمان )نویسنده: شهید مطهری

 بینی اسالمیای بر جهانمجموعه مقدمه

 صدرا

 
5 8 

 

 منشور روحانیت
مؤسسه تنظیم و نشر 

 آثار امام )ره(
5 8 

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

 فروش و احکام اجاره

توضیح ) رساله عملیه

المسائل( مراجع عظام 

 تقلید
80 8  

 های صنفیبینش

زاده )نویسنده: محمد عالمکتاب طلبه و راه و رسم طلبگی 

 سوم لدنوری( ج

 بدون ضمائم« طلبه در دوران رشد و تحصیل»بخش 

مؤسسه فرهنگی والء 

 منتظَر
 دانلود رایگان جلد سوم 8 80

 اطالعات عمومی دینی
عقاید، احکام، تاریخ اسالم از زندگانی پیامبر اکرم )ص( و 

 اهل بیت )ع( و قرآن
--- 80 8 

سئواالت درحد اطالعات 

باشد و منبع عمومی می

 خاصی ندارد

 

http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j1.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j2.pdf
http://panelpaziresh.ismc.ir/uploads/talabegi-j3.pdf

