
 

 بخش آوایی:

هزار  100پنجم /150/چهارم 050نفرات سومهزار تومان / 050ر دومهزار تومان / نف 500؛ در دو بخش برادران و خواهران:  نفر اول  (تحقیق) قرائت -1

 تومان 

هزار  100پنجم /150/چهارم 050نفرات سوم /هزار تومان 050نفر دوم   /هزار تومان  500در دو بخش برادران و خواهران:  نفر اول   ؛(ترتیل) قرائت  -0 

 تومان

 100 پنجم/150 چهارم/000سوم نفراتهزار تومان / 050/  نفر دوم هزار تومان 000نفر اول ؛ به صورت مشترک میان خواهران وبرادران: جزء 5 حفظ -0 

  هزار

 100 پنجم/150 چهارم/000سوم نفرات/  تومان هزار 000 دوم نفر/ تومان هزار 050نفر اول : وبرادران خواهران میان مشترک صورت به ؛جزء ده حفظ -4

 هزار

 100 پنجم/150 چهارم/000سوم نفرات/  تومان هزار 000 دوم نفر /تومان هزار 400نفر اول : وبرادران خواهران میان مشترک صورت به ء؛جز 00حفظ -5

 هزار

 هزار 100 پنجم/150 چهارم/050سوم نفراتهزار تومان /  050تومان / نفر دوم  هزار 500اول وبرادران:  نفر  خواهران میان مشترک صورت به ؛کل حفظ-6 

 هزار 100 پنجم/150 چهارم/000سوم نفرات/  تومان هزار 000 دوم نفر/ تومان هزار 400 اول نفردر دو بخش برادران و خواهران:  ؛ خوانی مناجات و دعا -7 

 به شرط راه یابی به مرحله سراسری مسابقات یک میلیون تومان اول گروه  ؛(برادران)تواشیح -8

 تومان هزار 100 پنجم/ هزار 150  چهارم/تومان هزار 000سوم نفرات/  تومان هزار 000 دوم نفر/ تومان هزار 400 نفر اول  ؛( برادران) اذان-9 

 باشد:رشته که جوایز هر کدام به شرح ذیل می  9شامل و کتابخوانی   بخش مفاهیم

 تومان  هزار 100 پنجم/هزار  150  چهارم/هزار تومان 000سوم نفرات/  تومان هزار 000 دوم نفر /تومان هزار 400نفر اول  در هر رشته

 جوایز بخش های هنری ، ادبی، پژوهشی و فناوری )جوایز این بخش به شرط راه یابی به مرحله سراسری می باشد  (

 هزار تومان  000هزار تومان و نفرات سوم  000هزارتومان،  نفرات دوم  400جوایز نفرات اول 

 تمامی جوایز به شرط کسب حد نصاب امتیاز می باشد *** 

 %  50و  نفرات پنجم   60%  ، نفرات چهارم %65نفرات سوم  ، % 75نفرات دوم  ، %   85حد نصاب امتیاز برای نفرات اول کسب *** 

 

 

 


