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  96-97سال تحصیلی  دومنیمسال 

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

 .است نیمسال قبلاز تکرار نمرات تحقیق، کارعملی و تکلیف ایستگاهی 

 49پایه سوم ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی پایه سوم 

 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

تکلیف  پایانی
 اسکورم کارعملی ایستگاهی

وم
د

 

(1نحو عالی ) 1011107 1  3 
ویراست  9مبادی العربیه ـ ج 
 جدید

از اول بحث فی المنصوبات تا اول 
 استغاثه

 * 51 2    غ.م

1 
1011217 

5025901 
(40)ورودی  

(1اصول فقه )  1 

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

)ایروانی(اسلوبهاالثانی   

از تعریف علم اصول تا ابتدای النوع  
 الثانی

() اصول عملیه  

     20 * 

(3منطق ) 1011703 3  دروس فی علم المنطق 3 
از ابتدای صناعات خمس تا ابتدای 

 صناعه الخطابه
 * 51     م.غ

6اخالق  1011906 2  1 

نشانه های »کتاب 
خطبه  « + پرواپیشگی

 متقین
تمام خطبه کتاب +کل        20 * 

5 8101110 1تفسیرترتیبی   91سوره مبارکه نساء تا پایان آیه  تفسیر صافی 1        20 * 

 1 روش تدریس قرآن 1011132 6

ی رسم و ضبط و راهنما
تدریس روانخوانی و روخوانی 

 قرآن)علی حبیبی(
+ ارائه تدریس کل کتاب   50  تکرار    

7 

(1) عقاید استداللی 1011633  2 

 آموزش کالم اسالمی

سعیدی مهر(آقای )  

از ابتدای قدرت الهی تا پایان  :1لدج

از ابتدای کتاب تا ابتدای  :1ج –کتاب

)امامت( بخش ششم   

 تکرار غ.م

   

51 

* 
5101161 90ورودی    

 51 تکرار - 1
0116171 91ورودی    

به قبل 89ورودی  1011601  51 تکرار غ.م 3 

    16 جمع واحد



 93م ورودی پایه چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی پایه چهارم
 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 شفاهی میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت
 اسکورم

 پایانی

وم
د

 

 3 ( 2نحو عالی )  1011109 1
9مبادی العربیه ـ ج   

 ویراست جدید
 * 51 2  غ.م از اول مجرورات تا پایان کتاب

1 
1011213 

1011203 
 2 ( 3اصول فقه )

االولی و دروس فی علم االصول الحلقه
 الثانیه فی اسلوبهاالثانی )آقای ایروانی(

تا  یشرعی غیر لفظاز ابتدای دلیل 
 ابتدای اصول عملیه

 * 51  تکرار غ.م

 3 (1فقه استداللی) 1011311 3
س تمهیدیه فی الفقه االستداللی درو

آقای ایروانی ()  
 * 51   غ.م کتابهای صاله و صوم

2 1011907 
اخالق اسالمی 

(7) 
1 

حدیثچهلبرکرانه شرح  
محدثی() آقای  

به استثناء 51تا پایان حدیث  5از حدیث 
55و 1  احادیث  

   20 * 

5 

1011702 

1011720 

1011721 

 ( 1فلسفه )

 1فلسفه

 1فلسفه

 کلیات فلسفه )علی شیروانی( 2
به قبل مشترک با  11ورودی  2و5)فلسفه 

شد.(بامی  5فلسفه   

20ز اول کتاب تا پایان درس ا  

)احکام عدم( 51درس حذفیات:   

 غ.م

  

51 

* 1 -- 20 

 51 غ.م 3

 1 تفسیر موضوعی 1011115 6
آموزه هایی از حقوق و فضائل اهل بیت 

 درقرآن
 * 51 2   کل کتاب

7 1011113 
با علوم  یآشنای

 1بالغی 
 آشنایی با علوم بالغی 1

از ابتدای باب ششم )وصل و فصل( تا پایان 
 کتاب

  2 51 * 

     19 جمع واحد 



 

 91م ورودیپنج پایه

 

 

 

 ارزشیابی چهارم پایه

 اسکورم

ال
مس

نی
 

ف
ردی

 

 شفاهی تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

تکلیف  پایانی
 اسکورم کارعملی ایستگاهی

وم
د

 

1 1011602 
مسائل جدید 

 کالمی
 * 51 2      فصلهای: اول، سوم، ششم، هشتم ، دهم کالم جدید دکتر حسن یوسفیان 1

 2 (2فقه استداللی ) 1011312 1
 2دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ج

 )آقای ایروانی(
نذر و طالق ،  کتابهای نکاح ، یمین ،

 عهد
 * 51    تکرار  غ.م

 1 1عربی معاصر  1011152 3
کتاب کارگاه ترجمه متون دینی )سید عالء نقی 

 زاده- رقیه رستم پور ملکی
  50  تکرار تکرار    کل کتاب

 1 تفسیر موضوعی 1011115 2
آموزه هایی از حقوق و فضائل اهل بیت در 

 قران
 * 51 2      کل کتاب

5 1011111 
تجزیه و ترکیب 

(1) 
1 

زبان قران دوره جزوه آموزشی برگرفته از 
 1عالی جلد

 * 51  تکرار     کل جزوه

6 
1011313 

5022101 
 به قبل( 14)ورودی

 1 (1زن در اسالم )
(خانم عالسوند) زن در اسالم  

 کتاب تک جلدی

همسری تا  -از ابتدای گفتار سوم

 پایان کتاب
 * 51     تکرار 

7 

 2تفسیرترتیبی 1011151

3 

 المیزان تی النور و االحزاب فی رسو تفسیر

سوره نور  2برای درس تفسیرترتیبی 45)طالب ورودی 

از تفسیرالمیزان را میگذرانند لذا این درس با 

 تعریف می گردد( 9تفسیرترتیبی

   تکرار غ.م سوره مبارکه نور

 

 51 * 1011159 
 45ورودی 

    1تفسیرترتیبی

      20    3 تحقیق پایانی 1011201 8 

    10 مع واحدج 



 دروس بیشتر

 

 ارزشیابی  
 اسکورم

س
یم

ن

ف ال
ردی

 

 شفاهی تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
 فعالیت

 پایانی
 اسکورم کارعملی

وم
د

 

دروس تمهیدیه فی  2 3فقه استداللی  1011313 1

االستداللیالفقه  

به استثنای  بیع کتابهای حج و 

 محرمات احرام از کتاب حج
 * 51     غ.م

 *  51     غ.م طهارت ، خمس، زکات :کتابهای 2 1فقه استداللی  1011311 1

 * 51  تکرار    کل کتاب تجزیه و ترکیب متوسطه 1 5تجزیه و ترکیب  1011110 3

2 
1011311 

1011301 
 1 1زن در اسالم 

خانم ) زن در اسالم

( کتاب تک عالسوند

 جلدی

 -از ابتدای کتاب تا ابتدای گفتار سوم

 همسری
 * 51    تکرار 

5 

 2 1فلسفه  1011705

کلیات فلسفه ) آقای 

 شیروانی(

 تقسیمات و علیت قانون) 21 درس ابتدای از
 کتاب پایان تا( علت

 ذات اثبات) 95،(زمان) 90: دروس استثنای به
 واجب یگانگی اثبات) 92 ،(الوجود واجب
 ،(آن اقسام و الوجود واجب فعل) 91 ،(الوجود

 عالم) 91 ،(2عقل عالم) 91 ،(5عقل عالم) 91
 (مادی عالم) 94 و( مثال

 * 51     غ.م
1011723 

  3فلسفه 
 به قبل( 11)ورودی

3 

 3 1منطق  1011739 6
 دروس فی علم المنطق

 مرحوم مظفر
 * 51 2    غ.م از ابتدای کتاب تا ابتدای تصدیقات

7 1011802 
تاریخ سیاسی 

 معاصر
1 

تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر 
 )آقای لکزائی(

کل کتاب به استثنای فصل هشتم و دروس 
21و20و54و55و50و4  

    2 51 * 

 8 
1011212 

5025909 
 2 2اصول 

دروس فی علم االصول 
االولی و الثانیه فی الحلقه

 اسلوبهاالثانی )شیخ باقر ایروانی(
 * 51   تکرار  غ.م از ابتدای اصول عملیه تا پایان کتاب

 

9 
 3 3عقاید استداللی  1011632

 آموزش کالم اسالمی

سعیدی مهر(آقای )  
: امامت و معاد 1جلد   

 51     غ.م

 20     -- 2 45و40ورودی  5025121  *

 20     -- 2 به قبل 14ورودی  5025101 

 1 ادیان 1011617 10 
 آشنایی با ادیان
 حسین توفیقی 

کل کتاب به استثنای حذفیات مولف در 
 پیشگفتار

     20 * 

       38 جمع واحد 


