
 سطح دو نیمه حضوری –عناوین ، متن و محدوده ی دروس 

  96-97سال تحصیلی تابستان نیمسال 

واحد تابستانی )سه درس( به عنوان نیمسال تابستان اخذ نماید؛ سایر دروس امتحان مجدد بوده و نمرات  6دروس با رنگ سبز مختص ترم تابستان بوده و طلبه می تواند 

 .است از نیمسال قبل تکرار تحقیق، کارعملی و تکلیف ایستگاهی

 94پایه سوم ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی پایه سوم
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

 کالسی 
 پایانی

ول
ا

 

 4 (1نحو عالی ) 1011106 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 * 51 2  غ.م «فی المنصوبات » تا اول « علم النحو » از حمید محمدي

1 
1تفسیر بشری ج 1 1تفسیر ترتیبی  1011107 38سوره حمد و بقره تا ابتدای آیه      22 * 

1011103 
  51   غ.م )جلد اول و دوم( کل دو جلد 5نمفاهیم قرآدرسنامه ترجمه و  4 1تفسیر ترتیبی  12و  15ورودي

8درسنامه فقه ج 4 فقه غیر استداللی 1011800 8  
و  3و 7و  6 و 4و 1کل کتاب به استثناء فصلهای

00و 48و14دروس  
 * 51 2  غ.م

 4 (1منطق  ) 1011711 4
 دروس فی علم المنطق

 محمدرضا مظفر

به استثناء نقض تام از ابتدای تصدیقات تا اول صناعات خمس 

ونقض موضوع ، براهین اشکال اربعه)اصل اشکال خوانده شود(، 

 از ابتدای مبحث اقترانی شرطی تا ابتدای قیاس استثنائی
 * 51 2  غ.م

0 
1011616 

1011614 

1011601 

 (1عقاید استداللی )

8 

 آموزش کالم اسالمی
 )آقاي سعیدي مهر( 

 ( قدرت الهی) از ابتدای کتاب تا ابتدای  1جلد

 51  تکرار غ.م

 51  تکرار غ.م 3 *

 51  تکرار  2

 
1011681 

 12ورودي
 * 51  تکرار غ.م کل جلد اول 4 (1عقاید استداللی )

6 
1011183 

 (1روش سخنرانی )
روش سخنرانی دینی آقاي  1

 مالنوري

کل کتاب به استثنای 

 8وبخشی از درس81و80و14و7و6و0و4و1و1دروس:

 (8به قصد انشاء سخن، تا پایان درس 3)ازشماره
  2 51 * 5222222 

 1 به قبل 11ورودي 

سوره حجرات: تفسیر نمونه تفسیر نمونه 1 0اخالق  1011900 7     22 * 

   10 جمع واحد



 98م ورودی پایه چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی پایه چهارم
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 شفاهی پایانی فعالیت تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس

ول
ا

 

 8 (8نحو عالی ) 1011103 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 حمید محمدي
 *  51 2  غ.م از ابتداي بحث استغاثه تا پایان منصوبات

1 1011189 
آشنایی با علوم 

 (1)بالغی
 آشنایی با علوم بالغی 1

ل و وص) از ابتداي کتاب تا ابتداي باب ششم
 فصل(

  2 51  * 

 دروس فی علم المنطق )مظفر( 8 (8منطق ) 1011708 8
از ابتداي صناعات خمس تا ابتداي صناعه 

 الخطابه
 *  51   غ.م

4 1011811 
فقه 

 (1استداللی)
4 

دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی  

 ()آقاي ایروانی 
 *  51   غ.م کتابهاي طهاره و زکات و خمس

 4 (1اصول فقه ) 1011411 0

االولی دروس فی علم االصول الحلقه
و الثانیه فی اسلوبهاالثانی )آقاي 

 ایروانی(

ازاول حلقه ثانیه تا ابتداي دلیل شرعی غیر 
 لفظی

 * تکرار 51   غ.م

 *  22    (15)سوره مبارکه نساء تا پایان آیه  کل جزوه تفسیر صافیجزوه از  1 1تفسیر ترتیبی 1011103 6

      19 جمع واحد 



 91م ورودی پایه پنج

 

  

                                                           
از انتخاب و شرکت در اسکورم ها مجوز ( برگزار می گردد ؛ لذا طالبی که این درس در دوره ی ایشان وجود دارد و تا کنون انتخاب ننموده اند ؛ پس 1471241) 7به قبل مشترک با درس فلسفه  88( برای طالب ورودی 1471203) 3. درس فلسفه 1 

 ( می توانند دروس معوقه خود را بگذرانند.1471240) 1به قبل(؛ و شرکت در کالس فلسفه  88)ورودی  7و  1الزم را دریافت نموده و در امتحان آن شرکت نمایند؛ همچنین در نیمسال دوم با انتخاب دو فلسفه 

 ارزشیابی پایه چهارم
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 شفاهی پایانی فعالیت تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس

ول
ا

 

1 

 4 (1فلسفه ) 1011700

 کلیات فلسفه )علی شیروانی(

) قانون علیت و...( تا  16از ابتدای درس 

پایان کتاب، به استثنای 

 49و43و47و46و40و41و41و40دروس:

 5225143 *  17   غ.م

به  11)ووردي 

 قبل(

 8 1( 8فلسفه )

 *  10 2  غ.م سوره مبارکه احزاب تفسیرسوره االحزاب من المیزان 8 (8تفسیر ترتیبی ) 1011101 2

 4 (4اصول فقه ) 1011414 3
االولی و دروس فی علم االصول الحلقه

 الثانیه فی اسلوبهاالثانی )آقاي ایروانی(
 * مجدد 10   غ.م از ابتداي اصول عملیه تا پایان کتاب

 4 (8فقه استداللی ) 1011818 4
دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

 )آقاي ایروانی(

کتابهاي  بیع و  حج به استثناي محرمات احرام 

 از کتاب حج
 *  17   غ.م

5 

1011811 

 1 1زن در اسالم 
 زن در اسالم

 خانم فریبا عالسوند

 -از ابتدای کتاب تا ابتدای گفتار سوم

 همسری
 5222322 *  13  تکرار 

 به قبل 11ورودي

 1 1عربی معاصر  1011148 6
 ة و فهم النصوص العربیهقراء

 نسب()آقایان امینی و فائزی

صفحه از جزوه  8تا 1به ازاء هر جلسه بین 

 شود.با بکارگیری طالب، تدریس می
   10 تکرار  

      19 جمع واحد 



 

 دروس بیشتر

 

                                                           
( برگزار می گردد ؛ لذا طالبی که این درس در دوره ی ایشان وجود دارد و تا کنون انتخاب ننموده اند ؛ پس از انتخاب و شرکت 1471240) 1به قبل مشترک با درس فلسفه  88( برای طالب ورودی 0714712و  1471204) 7و  1. درس فلسفه 7 

 در اسکورم ها مجوز الزم را دریافت نموده و در امتحان آن شرکت نمایند.

 ارزشیابی دروس بیشتر سطح دو
 اسکورم

ف
دی

ر
 

 شفاهی میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 /فعالیت
 عملی

 پایانی

 8 1فقه استداللی  1011811 1
دروس تمهیدیه فی 

 االستداللیالفقه
 * 51   غ.م صاله و صوم :کتابهای

1 

 4 1فلسفه  1011704
کلیات فلسفه ) آقای 

 شیروانی(
18به استثنای درس 11از ابتدای کتاب تا ابتدای درس  

 * 51   غ.م

 * 22    1 1 1فلسفه  1011740

 * 51   غ.م 8 1فلسفه 1011741

 1 7اخالق  1011907 8
حدیثچهلبرکرانه شرح  

 محدثی() آقای

 3به استثناء احادیث  13تا پایان حدیث  1از حدیث 

11و  
   22 * 

 1 3اخالق  1011903 4
به استثناء احادیث  40تا پایان حدیث19از حدیث

83.80.84.16.14 
   22 * 

 1 فرق و مذاهب 1011600 0

شنایی با فرق و مذاهب آ

 اسالمی 

 (ی برنجکار)آقا
 * 22    کل کتاب

 4 8اصول فقه  1011418 6

دروس فی علم االصول 

االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبهاالثانی )شیخ باقر ایروانی(
 * 51  تکرار غ.م لیهعماز ابتدای دلیل شرعی غیر لفظی تا ابتدای اصول 

 1 روانشناسی 1011910 7
)آقای با روانشناسیآشنایی 

(فرساالری   

از ابتدای کتاب تا ابتدای فصل هفتم ) بیماری و سالمت 

(روانی  
  2 51 * 

119تا  19کل کتاب به استثنای صفحات  نظام سیاسی اسالم 1 نظام سیاسی 1011804 3     22 * 

 1 1ترکیبتجزیه و  1011111 9
قرآن زبانجزوه منتخب از 

0دورة عالی جلد  
 * 51 تکرار   کل جزوه


