
 89- 89سـال تحصيلي -)غيرحضوري(  تفسـيررشته  –هاي دروس نيمسال اول مقطـع سطح سه فهـرست عناوين و سرفصـل

 )غيرحضوري(تفسـيررشته  –دروس مقطـع سطح سه  محدودهفهـرست عناوين و 
 89-89تحصيلي سال  -نيمسال اول مجدد از 

  نمرات فعالیت کالسی طالب مکاتبه ای : دروسی که اسکورم دارد؛ نیازی به حضور نیست  استثناء :ارزشیابی دروس برای طالب مکاتبه ای و مجازی مشترک است ؛

 و نمره آن با سواالت امتحانی محاسبه می گردد.

   غیبت موجه ثبت خواهد شد.  امتحان میانیاز نیسمال قبل انتقال می یابد و جهت  تکالیف ایستگاهی و تحقیق، شفاهینمرات 

 واحد تابستانی )دو درس( می توانند انتخاب نمایند. 4جزء ترم تابستان است و طالب مقطع سطح سه حداکثر  رنگ سبزوده و دروس با کلیه دروس امتحان مجدد ب 

  97ورودی 

ف
دی
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 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 اسکورم

 پاياني شفاهي

 2 1فقه  2031201 1
دروس تمهيديه في الفقه 

 االستداللي
 * 11 -- 3 -- 2 اجاره، ضمان، مضاربه، قرض، وديعه، وقف

 اصول فقه مظفر 3 1اصول فقه  2031201 3
از ابتداي کتاب تا ابتداي عام و خاص )به استثناء 

 اوامر و نواهي(
-- -- 3 2 12 * 

2 

 2 نحو تکمیلی 2031109
 جزوه برگرفته از نوع چهلم االتقان

 في علوم القران سيوطي
 * 12 -- 2 -- 2 کل جزوه

2031102 
 به قبل82ورودي

 * 11 -- 2 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي از مغني االديب 3 1نحو تکمیلی

2031101 
 به قبل82ورودي

 * 11  2 --  کل جزوه جزوه آموزشي از مغني االديب 3 2نحو تکمیلی

 3 1علوم قرآن  2031311 2
 تلخيص التمهيد از جزوه برگرفته

 معرفت ، محمدهادي3 ج
 * 19 -- -- 2 -- کل جزوه

 3 مفردات قرآن 2031318 1
جزوه برگرفته از کتاب در آمدي بر 

 دانش مفردات طيب حسيني
 * 19 -- 2 -- -- کل جزوه

1 

2031339 
اشنایی با مبانی و 

 (1قواعد...قرآن )

 2031308 * 19 -- 2 -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 3
به  82ورودي 

 قبل

اشنایی با مبانی و 

 قواعد...قرآن

         12 جمع واحد  
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  69ورودی 

 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 پاياني شفاهي

 تکليف سکورما

 2 3فقه  2031202 1
دروس تمهيديه في 

 الفقه االستداللي
 3 -- 2 لقطه، اطعمه و اشربه، ارث

 
-- 11 * 

 اصول فقه مظفر 3 3اصول فقه  2031202 3

تا اول « الحجةالمقصدالثالث: مباحث»از اول 
.مباحث 1به استثناء :« ) الخامس: حجيةالظواهرالباب»

. مبحث 3ابتداي الکتاب العزير مقدمات دليل انسداد تا 
.بحث الباب الثالث 2دليل حجيت خبر الواحد من االجماع 

 االجماع(

-- -- 3 

 

2 12 * 

2 2031320 
مبانی و آشنایی با 

 (3)قواعد قرآن 
  10 -- 10  -- -- کل جزوه جزوه آموزشي 3

 3 (1بالغت کاربردی ) 2031101 2
  معاني القرآن

 جلد اول
  10 -- 10  -- -- کل جلد اول

1 

2031322 

 1تفسیر موضوعی 

1 

 -- -- -- کل جزوه جزوه آموزشي

 

-- 30 * 2031302 
به  82ورودي 

 قبل
3 

1 

2031331 
2031319 

به  82ورودي 
 قبل

 3 (3علوم قرآن )

جزوه آموزشي برگرفته 
تحليل زبان از کتاب 

شناسي قرآن و روش
فهم آن )محمدباقر 

 سعيدي روشن( 

 2 -- -- کل جزوه

 

-- 19 * 

 3 (4علوم قرآن ) 2031319 9

جزوه برگرفته از 
 ج التمهيد، تلخيص

، محمدهادي 1
 معرفت.

 -- 2 -- کل جزوه 

 

-- 19 * 

          12 جمع واحد  
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  95ورودی 
 

ف
دی

ر
 

 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

 فعاليت
 پاياني شفاهي

 کارعملي تکليف سکورما

 3 (3)تفسیر ترتیبی 2031302 1

 از تفاسير جزوه آموزشي 
)عبدعلي بن جمعه  نورالثقلين

بيضاوي : انوار  هويزي( و 
التنزيل و ابزار التاويل )عبداهلل 

 بن عمر بيضاوي(

هاي قصص و سورهکل جزوه )تعدادي از آيات 
 (طه

-- -- 2 -- -- -- 19 * 

 3 (2)تفسیر ترتیبی 2031303 3
خزن م جزوه آموزشي از تفاسير 

 العرفان )نصرت امين(  و
 الصافي )محسن فيض کاشاني(

هاي مؤمنون و سورهکل جزوه )تعدادي از آيات 
 (انبياء

-- -- 2 -- -- -- 19 * 

2 

2031321 

روش ها و گرایش 

 های تفسیری

3 

 3منطق تفسير قرآن کتاب 
 )رضايي اصفهاني(

و  تفسير قرآن به قرآن()روش 3و  )کليات(1مباحث 
)روش تفسير عقلي و  2و )روش تفسير روايي( 2

)روش  9و )روش تفسير اشاري(  1و اجتهادي( 
 طبق فهرست کتابتفسير کامل و جامع( 

-- 

-- -- -- -- -- 

30 

* 2031332 

به  83ورودي 
 قبل

2 2 19 

 * 19 -- -- -- -- 2 -- کل جزوه جزوه آموزشي 3 (4تفسیر موضوعی ) 2031309 2

 * 19 -- -- -- -- 2 -- کل جزوه جزوه آموزشي 3 (3)تفسیر موضوعی 2031301 1

  9 -- 9 1   -- از ابتداي کتاب تا پايان المستوي االول نصوص القرآنيةکتاب ال 3 1متون عربی معاصر 2031103 1

 3 1عقائد خاص شیعه 2031101 9

دروس في العقائد الخاصة 
الشيعة االماميه، مهدي ب

 فرمانيان.

 فصل اول کتاب
 13و  10و  9و  9: يدرسها يبه استثنا

-- -- -- -- -- -- 30 * 

     12 جمع واحد
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 درس عنوان کد درس

واحد
 

 محدوده متـن
 شیوه ارزشـیابی

 اسکورم
 تحقيق مياني

فعاليت 
 اسکورم

 پاياني شفاهي

 * 19 -- -- 2 -- کل جزوه جزوه آموزشي 3 5تفسیر موضوعی 2031309 1

 * 19 -- -- 2 -- کل جزوه جزوه آموزشي 3 6تفسیر موضوعی 2031329 3

 3 6 تفسیر ترتیبی 2031321 2

 سير از تفجزوه آموزشي 
مجمع البيان في تفسير 
القرآن )فضل بن حسن 

 طبرسي(

کل جزوه )سوره هاي يس و الرحمن از 
 مجمع البيان(

-- -- 2 -- 19 * 

 3 7 تفسیر ترتیبی 2031321 2

 سير از تفجزوه آموزشي 
 حقايق عن الکشاف

 عيون و التنزيل

 جاراهلل األقاويل،

 زمخشري

کل جزوه )تعدادي از آيات سوره انعام از 
 تفسير کشاف(

-- -- 2 -- 19 * 

     30    2 پایان نامه 2033201 1

   13 جمع واحد

 
 


