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  مشترک آزمون کتبیمنابع   

:باشد میهای سطح سه و تسبیت مدزس به شسح جدول ذیل منابع آشمون کتبی کلیه زشته  

تعداد  1 حرفیات منابع مواد آشمون ردیف
 تسؤاال

تجشیه و تزکیة  1
 و تزجمه

الْذایة فی »در حذ کتاب  ّای ًَر ٍ حجزات( )سَرُ تجشیِ ٍ تزکیة ٍ تزجوِ
 «ػلن صزفدرسٌاهِ »ٍ  «الٌحَ

 ّای پایاى ّز درس . درسٌاهِ ػلن صزف: پژٍّص1
، 47، 46، 41، 44، 33درٍس  الْذایة فی الٌحَ: .2

ٍ هثاحث هذکز ٍ هؤًث اس  72ٍ  51، 54، 49، 48
 42ٍ جوغ هکسز اس درس  39درس 

15 

 فقه 2
 باقر -صالۀ( الطهاره، الکتاب )  2سطح  -یاالستذاللدرٍس توْیذیِ فی الفمِ 

 یایروان
 15 ذاردً

 14 ًذارد ٍیزایص تالز ایزٍاًی - درٍس فی ػلن األصَل )الحلمة االٍلی( * اصول فقه 3

 14 ًذارد سؼیذی هْزهحوذ  -جلذ اٍل  کالم اسالهیآهَسش  عقاید 4

 باشنذ. تبصزه: داوطلبان رشته فقه و اصول اس ایه آسمون معاف می* 

 منابع آزمون کتبی تخصصی

تعداد   1  رفیاتح منابع زشته ردیف
 تسؤاال

تفسیز و علوم  1
 قزآنی

 25 ًذارد  ػالهِ طثاطثایی - )احشاب ٍ ًَر( یّا سَرُتفسیز الویشاى . 1

 14 ًذارد ًاصز هکارم ضیزاسی -. تفسیز ًوًَِ سَرُ حجزات 2

 15 ًذارد حسیي جَاى آراستِ - 1. درسٌاهِ ػلَم لزآًی سطح 3

 فقه و اصول 2
 24 ذاردً ایزٍاًی تالز -کتاب الثیغ( ) 2سطح  -ی االستذاللیِ فی الفمِ درٍس توْیذ. 1

 44 ذاردً ٍیزایص تالز ایزٍاًی -ٍس فی ػلن األصَل )الحلمة الثاًیة( در. 2

 کالم اسالمی 3
 «آخزیي چاج»ػلی ضیزٍاًی  -. کلیات فلسفِ 1

 
 
 

 هحوذ سؼیذی هْز -. آهَسش کالم اسالهی جلذ دٍم 2

 25 49 تا 45 ٍ درٍس 42 تا 44 ، درٍس25تا  21، دٍرس 13 سدر
کالم تا گزایش  4

 امامت

کالم تا گزایش  5
 مهدویت

 25 ًذارد
6 

کالم تا گزایش 
مذاهة 
 اسالمی

اخالق و  7
 تزتیت اسالمی

 25 38ٍ  35، 34، 26، 24، 11، 8احادیث  جَاد هحذثی -. تز کزاًِ ضزح چْل حذیث 1

 25 فصل سَم ٍ پٌجن فز ساالریهحوذرضا -ًظام خاًَادُ در اسالم . 2

 مدرسی 8
 ادتیات عزب

 24 - «الثالغِ ًْج» 53هالک اضتز ًاهِ  ػْذًاهِتجشیِ ٍ تزکیة، . 1

 34 ًذارد تحمیك ٍ تصحیح حویذ هحوذی -. هثادی الؼزتیِ جلذ چْار 2

 تاریخ اسالم 9
 25 26ٍ  25، 17، 16درٍس  «چاج دٍم تِ تؼذ»حسي هحزهی غاله -. درسٌاهِ تاریخ تطیغ 1

 25 ًذارد هْذی پیطَایی -تاریخ اسالم . 2

 مطالعات 10
 اسالمی سنان

 25 ًذارد فزیثا ػالسًَذ -اٍل تا آخز فصل چْارم سى در اسالم جلذ . 1

 - طالق(الٌکاح ٍ ال)کتاب  2سطح  - درٍس توْیذیِ فی الفمِ االستذاللی. 2
 ایزٍاًی لزات

 25 ذاردً

 فلسفه اسالمی 11

 25 49تا  45ٍ درٍس  42تا  44، درٍس 25تا  21، دٍرس 13درس  «آخزیي چاج»ػلی ضیزٍاًی  -. کلیات فلسفِ 1

 هظفز هحوذرضا - درٍس فی ػلن الوٌطك. 2
یي اضکال ارتؼِ ٍ اس اتتذای هثحث ًمض تام ٍ ًمض هَضَع، تزاّ

 ،اس استثٌائیالتزاًی ضزطی تا اتتذای لی
 صٌاػة الخطاتة ٍ صٌاػة الطؼز

25 

 

         باشذ. منابع مصاحبه علمی همان منابع آسمون کتبی می تبصزه:

                                                           

  می باشذ. 95/الف 1042، مطابق بخشنامه )غیز اس حلقه اولی( حذفیات لحاظ شذه (1)


