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 انواع کالس:

  ؛ پیش از حضور در کالس محدوده ی دروس را مطالعه نمایند.کالس رفع اشکال: کل محدوده تدریس نمی گردد و طالب موظف اند 

 محدوده ی امتحان توسط استاد تدریس می گردد. لکالس ارائه : ک 

 .کالس آنالین استودیویی: تدریس محدوده به شیوه صوتی و تصویری استاد و همیاری آموزشیار 
 

 

نحوه  ارزشیابی پایه سوم
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 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
فعالیت 
 کالسی

 پایانی

ول
ا

 

 4 (1نحو عالی ) 1011101 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 ارائه 02   02 «فی المنصوبات » تا اول  «علم النحو » از حمید محمدي

 1 (1تجزیه و ترکیب ) 1011110 1
 تجزیه وترکیب متوسطه

 حمید محمدي
 ارائه 61  4  کل کتاب

 4 فقه غیر استداللی 1011301 3
 حسین فالح زاده 3درسنامه فقه ج

 
و  7و  1و  4کل کتاب به استثناي فصل هاي 

 55 و43و 64دروس 
 اشکالرفع  61 4  02

 3 (1منطق  ) 1011231 4
 دروس فی علم المنطق

 محمدرضا مظفر
 ارائه 02   02 تا ابتداي تصدیقات از ابتداي کتاب

 1 تاریخ سیاسی معاصر 1011204 1
 معاصر سیاسی فرهنگی تاریخ

 نجف لک زایی
 رفع اشکال 61 4   کل کتاب به استثناي فصل هشتم

 رفع اشکال 02    کل کتاب روش سخنرانی دینی آقاي مالنوري 1 (1روش سخنرانی ) 1011132 1

2 1011134 
روش تدریس 

 (1موضوعی)
1 

راهنماي تدریس روخوانی و روان خوانی 

 کریم، علی حبیبیقرآن 
 مراجعه به مدرسه 62  62  مراجعه حضوري به مدارس

 1 حدیث شناسی 1011114 2
 درسنامه علم حدیث

 آقاي نصیري
 رفع اشکال  4   (636تا  55)صصکل کتاب به استثناي فصل دوم

    10 جمع واحد
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نحوه تدریس  ارزشیابی پایه چهارم

ال کالس
مس

نی
 

ف
ردی

 

 تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس
فعالیت 
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 3 (3نحو عالی ) 1011102 1
 4مبادي العربیه ـ ج 

 حمید محمدي
 ارائه 02   02 از ابتداي بحث استغاثه تا پایان منصوبات

1 1011131 
آشنایی با علوم 

 (1) بالغی
 رفع اشکال 02    فصل( و وصل) ششم باب ابتداي تا کتاب ابتداي از  آشنایی با علوم بالغی 1

 3 (3منطق ) 1011203 3
 دروس فی علم المنطق

 محمدرضا مظفر
 رفع اشکال 02   02 تا ابتداي صناعه الخطابه از ابتداي صناعات خمس

4 1011311 
فقه استداللی 

(1) 
4 

)  6دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی ج

 (آقاي ایروانی 
 رفع اشکال 02   02 زکات و خمسو  کتابهاي طهاره

 4 (1اصول فقه ) 1011411 1
االولی و  دروس فی علم االصول الحلقه

 الثانیه فی اسلوبهاالثانی )آقاي ایروانی(
 آنالین استودیویی 02   02 لفظی غیر شرعی دلیل ابتداي تا ثانیه حلقه اول از

1 1011101 
اخالق اسالمی 

(1) 
 ارائه 02    حجرات سوره مبارکه تقسیرنمونه 1

2 1011132 
روش سخنرانی 

(1) 
 رفع اشکال 02    کل کتاب روش سخنرانی دینی آقاي مالنوري 1

    11 جمع واحد 
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 کتبی تحقیق میانی محدوده متن واحد عنوان کد درس

ول
ا

 

 ارائه 02  02 تا پایان کتاب 01درس  ابتداي از شیروانی( علیکلیات فلسفه ) 4 (1فلسفه ) 1011201 1

 رفع اشکال 02  02 مبارکه احزابسوره  تفسیرسوره االحزاب من المیزان 3 (3تفسیر ترتیبی ) 1011111 1

 4 (4اصول فقه ) 1011414 3
االولی و الثانیه  دروس فی علم االصول الحلقه

 فی اسلوبهاالثانی )آقاي ایروانی(
 آنالین استودیویی 02  02 از ابتداي اصول عملیه تا پایان کتاب

 4 (3فقه استداللی ) 1011313 4
)آقاي  0جدروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی 

 ایروانی(
 رفع اشکال 02  02 جلد دوم : بیع کتابهاي حج ، امر به معروف،جلد اول 

1 1011131 
آشنایی با علوم 

 (1) بالغی
 رفع اشکال 02   فصل( و وصل) ششم باب ابتداي تا کتاب ابتداي از  آشنایی با علوم بالغی 1

 ارائه 61 4  محتواي بارگزاري شده. 5ج، زبان قرآن دوره عالیجزوه مطابق کتاب  1 (1تجزیه و ترکیب ) 1011111 1

   11 جمع واحد 


