
 96- 97سـال تحصیلی -)غیرحضوری(  تفسـیررشته  –مقطـع سطح سه  دومدروس نیمسال  ارزشیابیفهـرست عناوين و 

 )غیرحضوري(تفسـیررشته  –هاي دروس مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 96-97تحصیلي سال  - امتحانات مجدد تابستان نیمسال

 

واحد تابستاني )دو درس( به عنوان نیمسال تابستان اخذ نمايد؛ ساير دروس امتحان مجدد بوده و نمرات  4دروس با رنگ سبز مختص ترم تابستان بوده و طلبه مي تواند 

 است. تکرار از نیمسال قبلتحقیق، کارعملي و تکلیف ايستگاهي 

 

 (2)ترم  96ورودي 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت 
 پاياني شفاهی

 کارعملی
تکلیف 

 ايستگاهی
 اسکورم

 3 (2علوم قرآن) 1223236 1
 نع القرآن صیانةجزوه برگرفته از 

 معرفت. التحريف، محمد هادی
 * 37     تکرار  کل جزوه

 2 (3تفسیر ترتیبي ) 1223223 2
تفاسیر روض الجنان و جزوه از 

 نمونه
 * 37  3     کل جزوه

 * 34 تکرار 2     تا پايان مجمل و مبیناز اول عام و خاص  ره مرحوم مظفر« اصول الفقه » 2 (2اصول فقه ) 1223422 3

 1 (2فقه ) 1223122 4
 الفقه فی تمهیديه دروس»

 یايروان باقر تألیف« االستداللی
 * 31  2    غ.م قضا ، شهادات ، اقرار

5 1223229 

، مبانيآشنايي با 

قواعد و روشهاي 

کاربردي ترجمه 

 (2قرآن)

 * 37  3     کل جزوه جزوه اموزشی 2

  32   تکرار تکرار   کل جزوه جزوه اموزشی 2 تجزيه و ترکیب 1223323 7

8 1222223 
روش تحقیق 

 پیشرفته
 جزوه اموزشی 2

 کل جزوه
 و ارائه تحقیق مطابق شیونامه پژوهش 

  32     تکرار 

          14 جمع واحد  
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(4)ترم 19ورودي   

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 ارزشـیابيشیوه  

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت 
تکلیف  پاياني شفاهی

 اسکورم ايستگاهی

 2 (4اصول فقه) 1223424 1
مرحوم « اصول الفقه »

 رهمظفر
مباحث شهرت،  )به استثناء:« استصحاب»تا اول « حجیت ظواهر»از اول 

   (سیره، قیاس 
 

 * 34 تکرار 2

 1 (4فقه) 1223124 2

 هالفق فی تمهیديه دروس»
 رباق تألیف« االستداللی

 ايروانی

« مقاديرالديات»انفال و مشترکات، حدود، ديات )به استثنای  بحث 
 «(من احکام القتل» تاابتدای بحث

  غ.م
 
 2  31 * 

3 

1223224 

 

مباني و قواعد 

 تفسیر قرآن
 34  3   غ.م کل جزوه جزوه اموزشی 4

* 
1223222 

 

)مبانی و قواعد 
 1تفسیر قرآن 

 به قبل( 91ورودی )
 37  3   -- کل جزوه جزوه اموزشی 2

1223223 
مبانی و قواعد 

 (2قرآن تفسیر 
 به قبل( 91ورودی )

 37  3   -- کل جزوه جزوه اموزشی 2

4 1223327 
بالغت 

 (2کاربردي )
 2معانی القرآن ج 2

 بیان: )تشبیه/ حقیقت و مجاز/ استعاره/ کنايه(

 بديع: )محسنات معنوی/ محسنات لفظی(
  32   تکرار  

5 1223221 
تفسیر 

 (2موضوعي )
 * 37    تکرار  کل جزوه جزوه اموزشی 2

          13 جمع واحد  
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 (6)ترم  94ورودي 

 

ف
دي

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن

 شیوه ارزشـیابي

 اسکورم
 تحقیق میانی

 فعالیت 
 پاياني شفاهی

 کارعملی
تکلیف 

 ايستگاهی
 اسکورم

1 1223222 
کتاب قرآن و 

 2 مقدس )عهدين(
قرآن و کتاب مقدس 

)مقايسه ساختار و محتوا(، 
 مهراب صادق نیا.

کل کتاب به استثنای : فصل چهارم ) الهام و خطا ناپذيری 
 قرآن و کتاب مقدس( از بخش اول

    3  37 * 

2 1223227 
تفسیر 
 * 37     تکرار  کل جزوه جزوه اموزشی 2 (4موضوعي)

3 1223211 
تفسیر ترتیبي 

(1) 
2 

تفاسیر جزوه از 
 المیزان و شبر

 * 37  3      کل جزوه

4 1223321 
متون عربي 

 2معاصر
2 

  النصوص القرآنیه
 المعاصره, آقای فتحی

  8   تکرار تکرار   از ابتدای المستوی الثانی تا پايان کتاب

5 1223622 
عقائد خاص 

 2شیعه 
2 

دروس فی العقائد 
الشیعة بالخاصة 

االمامیه، مهدی 
 فرمانیان.

 فصل دوم کتاب
 26و  25و  24و  18: یدرسها یبه استثنا

      22 * 

6 1223823 
تاريخ تفسیر و 

 مفسران
 * 22       کل جزوه جزوه اموزشی 2

 2 2تفسیر ترتیبي  1223222 7

جزوه از تفاسیر 
مخزن العرفان و 

 صافی
 * 37  3     کل جزوه

   14 جمع واحد

 
 


