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 حذفیات ان نیمسالـمحدوده امتحان می کد درس متن عنوان ردیف

 داردن منصوبات تا ابتدای اسم الفاعل و امثلة المبالغةفي از ابتدای  1011101 )حمید محمدی( 4مبادی العربیه ج  2نحو عالی  1

 داردن (1: نعت29)درس « توابع»تا ابتدای « حال»از ابتدای  1011101 )حمید محمدی( 4مبادی العربیه ج  3نحو عالی  2

 داردن بدلال یاز اول مجرورات تا ابتدا 1011101 )حمید محمدی( 4مبادی العربیه ج  4نحو عالی  3

 1الفقه االستداللی ج دروس تمهیدیه فی 1فقه استداللی  4
 )آقای ایروانی(

بجز متن مستندات بحث غسل تا ابتدای نجاسات ) جلد اول: از ابتداي كتاب الطهارة تا پایان التيمم 1011211
 اصلی عبارات(

 1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ج 2فقه استداللی  5
 )آقای ایروانی(

 داردن ابتداي كتاب الصالة تا پایان التسليمجلد اول: از  1011211

 1دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ج 4فقه استداللی  6
 )آقای ایروانی(

 داردن . الرضاع(9) یكتاب النكاح تا ابتدا یجلد دوم: از ابتدا 1011214

 دروس فی علم االصول الحلقة االولي و الثانية 2اصول فقه  7
 1011411 في اسلوبها الثاني )آقاي ایرواني(

رعی: از )الدليل الش« عالمات الحقيقة»از ابتداي الحلقة الثانية تا ابتداي مبحث 
 تحدید دالالت الدليل الشرعی اللفظی(

 در امتحان جهت آن جزوات که ذیل مباحث ستثنايا
 نمی خوانده کتاب متن و گرددمی بارگزاري درس

 شود:
 االماره بدورالقطع وفاء ابتداي تا المحرزه )االدله

 )الموضوعی

دروس فی علم االصول الحلقة االولي و الثانية  3اصول فقه  8
 1011412 في اسلوبها الثاني )آقاي ایرواني(

ل إثبات حجية داللة الدلي»تا ابتدای « الدليل الشرعی غير اللفظی»از ابتدای 
 «الشرعی

 داردن

 1011222 آموزش کالم اسالمی )آقای سعيدی مهر( 2عقاید استداللی  9
 (10)ورودی 

جلد اول: از ابتدای قدرت الهی تا ابتدای )حکمت الهی، غایتمندی افعال خداوند( 
 از بخش چهارم

 داردن

 1011222 آموزش کالم اسالمی )آقای سعيدی مهر( 2عقاید استداللی  11
 داردن بخش پنجم: نبوتجلد دوم:  (11)ورودی 

 آموزش کالم اسالمی )آقای سعيدی مهر( 2عقاید استداللی  11
1011201 

به  91)ورودی 
 قبل(

جلد اول: از ابتدای قدرت الهی تا ابتدای )حکمت الهی، غایتمندی افعال خداوند( 
 از بخش چهارم

 داردن

 داردن و از ابتدای بخش هفتم: معاد تا ابتدای مبحث مرگ جلد دوم: امامت  1011224 آموزش کالم اسالمی )آقای سعيدی مهر( 3استداللی  عقاید 12

 دروس في علم المنطق )محمد رضا مظفر( 1منطق  13
 (29)نشر هاجر، چ نهم، بهار

 داردن الباب الثاني: مباحث الكلّي یكتاب تا ابتدا یاز ابتدا 1011121

 دروس في علم المنطق )محمد رضا مظفر( 3منطق  14
 (29)نشر هاجر، چ نهم، بهار

 داردن الصناعات الخمس تا ابتدای شروط مقدمات البرهان یاز ابتدا 1011102

 كليات فلسفه )آقاي شيرواني( 1فلسفه  15
 (29پایيز )مركز، ویرایش دوم، 

1011104 
 داردن )مبادی معرفت( 6تا پایان درس  1درس  یاز ابتدا

 1011141 2فلسفه  16

 كليات فلسفه )آقاي شيرواني( 2فلسفه  17
 (29)مركز، ویرایش دوم، پایيز 

علت ) 93)قانون عليت و تقسيمات علت( تا پایان درس  96درس  یاز ابتدا 1011100
 (غایی

 داردن
 1011142 3فلسفه  18
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تفسير سورتي النور و االحزاب )المختار من  2تفسیر ترتیبی  19
 الميزان في تفسير القرآن(

 )عالمه سيد محمد حسين طباطبائي(
 )برگزیده تفسير الميزان( )ویرایش جدید(

1011101 
 داردن 96یه آاز ابتدای سوره مبارکه نور تا آخر 

 1011101 4تفسیر ترتیبی  21

 3تفسیر ترتیبی  21
تفسير سورتي النور و االحزاب )المختار من 

 الميزان في تفسير القرآن(
 )عالمه سيد محمد حسين طباطبائي(

 )برگزیده تفسير الميزان( )ویرایش جدید(
 داردن 92از ابتدای سوره مبارکه احزاب تا پایان آیه  1011101

 


