
 

 

 



 

 

 

 بسن اهلل الرحوي الرحین

  : ِهقذه 

 

هاي علمي قاتل اعتماد و پذيزفته ضذه كه امزوسه درمزاكزش علمزي ايززا  و خ زا       يكي اس ضيوه

علمي آنا  مورد استفاده  و پيطزفت پژوها  دانصتزاي ايداد رقاتت علمي وارسضياتي و سندص 

هشتمین بار در سطح دو و آموسش مزكش تزاي  معزاونت. است علوي هساتقاتطرح زد، گي قزار مي

گزا  ديرززي درت ثزود وتزعيت     طزاحزي و اخززاي آ ،  درصذد است تزا   بار در سطح سه، چهارمین

تذو  تزديذ اين م م تزا هميزاري و همرزايزي    . تزدارد مذارس علميه خواهزا آموسضي طالب و 

 محقق خواهذ ضذ.مذارس، و كش استاني همكارا  مزكش، مزا

 

 الف( اّذاف طرح :  

 

 تيي طالب؛ايجاد ٍ افسايص اًگيسُ هطالعِ در  .1

 ؛هذارس علويِ خَاّراىايجاد رقاتت سازًذُ تيي طالب ٍ  .2

 خَاّراى؛ هذارس علويِارزياتي سطح علوي طالب ٍ ًيس  .3

 ايجاد زهيٌِ پيطرفت علوي ٍ ضكَفائي استعذادّاي طالب؛ .4

5.    ِ ّااي   ضٌاخت طالب هوتاز ٍ استعذادّاي درخطاى تِ هٌظَر ارائِ خذهات ٍيژُ تِ آًْاا ٍ طراياي ترًاها

 خاظ؛

 



 

 

 ة( هخبطبیي طرح :

     ِکِ در سال تحصيلي الم ٍ فلسفِ اسالهي، کٍتفسيرٍعلَم قرآًي ٍاصَل رضتِ فقِ تِ قثل  39طالب ٍرٍدي: سطح س 

  تاضٌذ؛  ًاهِ تذٍيي پاياىٍ يا  هطغَل تِ تحصيل 96-95

   ٍتاضٌذ: يل ّاي زير هطغَل تِ تحص در يكي از پايِ 95-96تحصيليطالتي کِ در سال :  سطح د 

 

 : ) سطح دٍ ٍ سِ(هرحلِ اٍل  ج( زهبى ٍ هكبى برگساري آزهَى 

 

 

 مخاطبین سطح دو پایه

 دوم
 { 93و ت من 94ورودي م زپايه دو  پنح ساله} 

    پايه چ ار  هفت ساله

 سوم
  {92و ت من 93} ورودي م زپايه سزو  پنح ساله

 پايه پندم هفت ساله 

 چهارم
  {91وت من 92} ورودي م زپايه چ ار  پنح ساله 

 پايه ضطم هفت ساله

 پنجم
  {90و ت من 91} ورودي م زپايه پندزم پنح ساله 

 پايه هفتم هفت ساله

 زهبى آزهَى

 هكبى آزهَى

 زهبى اعالم ًتبيج

 رٍز تبريخ سبعت رٍز تبريخ

 پنح ضنثه 11/9/95 مذارس علميه صثح 10 ضنثه 13/9/95



 

 

 هحذٍدُ آزهَى سطح سِ : ) هرحلِ اٍل (د ( عٌبٍيي ٍ 
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 علو  قزآ 

 صيانه القزآ 

 )آقاي معزفت(

 6) ض ادات تنشاهه.....( و فصل 4كل كتاب تاستثناي فصل

 )تحزيف في كتة الع ذين(
20 

تحليل ستا  قزآ  و روش ضناسي 

 ف م آ  ) سعيذي روضن(
 15 12و 10و 9و 1و 6و 1فصل اي

 15 كل كتاب (آقاي رخثي)قزآ  روش تفسيز مثاني و قواعذتفسيز

َل
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 حلقه ثالثه اصول فقه
ته « 51اتتذاي درس»اساول كتاب تا اتتذاي الذليل العقلي

 16تا پايا  درس12استثناي دروس
25 

 فقه
 15 نكاح كتاب لمعه

 10 كتات اي : قضا و ض ادات و اقزار االستذالليدروس تم يذيه في الفقه 
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 كال  اسالمي
 15 المقصذ الزاتع في النثوه تا اتتذاي تحقيق حول الخاتميه ايضاح المزاد)رتاني گلپايراني(

 15 المقصذ الخامس في االمامت  كطف المزاد)عالمه حلي(

 20  4و  2، 1مزاحل  ن ايه الحكمه فلسفه اسالمي



 

 

 (عٌبٍيي ٍ هحذٍدُ آزهَى سطح دٍ: )هرحلِ اٍل  ّـ( 
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 تعذاد سئَاالت هحذٍدُ هتي عٌَاى
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 20 تخص فعل ) ته استثناي پژوهط اي پايا  هز درس( درسنامه علم صزف صزف 

 10 )تا اتتذاي مدزورات(قسم النحو 2مثادي ج نحو

  آقاي فالح سادهدرسنامه فقه  احكا  
تا پايا  « تعزيف وتاريخ فقه»  ) اس درس اول خلذاولكل 

 33و خلذ دو  تا درس  (« 55 درس» اعتكاف 
20 

ـپبي
 س

ِ
ـ

 َم

 15 كل كتاب مؤيذيهذايه آقاي  نحو

 20 كتابخلذ كل دو  آقاي فالح سادهدرسنامه فقه  احكا  

 15   6خلذ اول كل كتاب و خلذ دو  تا اتتذاي تخص آموسش كال  اسالمي آقاي سعيذي م ز عقايذ 
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ِ
ـ
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 25 تا اتتذاي استغاثهاساتتذاي كتاب  4مثادي ج  نحو

 اصول فقه
دروس في علم االصول الحلقه االولي و الحلقه الثانيه 

 « آقاي ايزواني»في اسلوت االثاني 
 10 حلقه اولي 

 15 كتاب تا اتتذاي تصذيقاتاس اتتذاي  دروس في علم المنطق منطق

ـپبي
 پٌ

ِ
ـ

 جن
 15 كتات اي: ط ارت، صاله، صو   دروس تم يذيه في الفقه االستذاللي فقه 

 15 25پايا  درس  اس اتتذاي كتاب تا  كليات فلسفه فلسفه

 اصول فقه
دروس في علم االصول الحلقه االولي و الحلقه الثانيه 

 «آقاي ايزواني»في اسلوت االثاني
 20 اتتذاي اصول عمليهحلقه ثانيه تا  اتتذاياس 

 

 



 

 

 ٍ ( ضـَابـط:

 ( هذارس علویِهرحلِ اٍل هسببقبت علوي: ) 

، تا تَجاِ تاِ دساتَرالعول    هذيريت استاى اي تَسط ال چْار گسيٌِؤس  50ايي هريلِ در قالة آزهَىسَاالت  .1

 تصحيح گردد؛تَسط اساتيذ هذارس پيَست تخطٌاهِ، طرح ٍ 

 تاضذ؛ دقيقِ هي 60االت يذاکثرؤگَيي تِ س پاسخهذت زهاى  .2

 گردد؛کسر هي ًورُ،« 20/0»تِ ازاء ّر پاسخ اضتثاُ،  .3

تاضاذ، در یيار   هَظف تِ اجراي آزهَى هي هذرسِ علويِ، يا رضتِ ًفر در ّر پايِ 5ًام يذاقل  ثثتدر صَرت  .4

 ذ؛تاض هي جَار يا ترگساري آزهَىتِ هذارس ّو ايي صَرت هخيّر تيي هعرفي داٍطلثيي

 تاضذ؛ هي اٍلهريلِ در آزهَى  اهتياز 30، کسة يذاقل استاًيياتي تِ هريلِ  ضرط راُ .5

 جايسُ اعطا ًوايٌذ. ، لَح تقذير تِ ّوراُيا رضتِ تِ ًفرات اٍل تا سَم ّر پايِ هذارس علويِ .6

 

 : )هرحلِ دٍم هسببقبت علوي )استبًي 

کيذ تر سطح کارتردي ٍ هْاارتي تَساط هرکاس طارح     أتا ت اي سَال چاْار گسيٌِ 100سَاالت هساتقِ در قالة .1

 گردد؛ هي

 تاضذ؛ دقيقِ هي120گَيي تِ سَاالت يذاکثر هذت زهاى پاسخ .2

 گردد؛ کسر هي ًورُ،« 20/0»تِ ازاء ّر پاسخ اضتثاُ،  .3

 تاضذ؛ هي استاًيآزهَى هريلِ  اهتياز 60يذاقلياتي تِ هريلِ کطَري، کسة  ضرط راُ .4

 ًوايذ. )در کل کطَر( لَح تقذير ٍ جَائسي اّذاء هييا رضتِ ايي هريلِ ًفر اٍل ّر پايِهعاًٍت آهَزش تِ سِ  .5

 : )هرحلِ سَم هسببقبت علوي)کشَري 

 گردد؛ آزهَى هريلِ کطَري تِ صَرت هتورکس در ضْر هقذّس قن ترگسار هي .1

هْاارتي، تَساط هرکاس طارح     کيذ تر سطح کارتردي ٍ أاي تا ت سَال چْار گسيٌِ 100سؤاالت هساتقِ در قالة .2

 گردد؛ هي

 « .از سطح تاالتري ترخَردار است استاًيسؤاالت ايي هريلِ ًسثت تِ هريلِ »                      



 

 

 تاضذ؛ دقيقِ هي 120االت يذاکثرؤگَيي تِ س هذت زهاى پاسخ .3

 گردد؛ ، کسر هي ًورُ« 20/0»تِ ازاء ّر پاسخ اضتثاُ،  .4

ِ  سَم ّر پايِ اٍل تا ّذاياي ًقذي ٍ تِ ًفرات ،کطَري تِ کليِ راُ يافتگاى تِ هريلِ .5 لاَح تقاذير تاِ    ، يا رضات

ّاي يَزُ علويِ خَاّراى از آًاى تقاذير تاِ عوال     ٍ در جطٌَارُ ترتريي گردد اّذاء هيّذاياي ًفيس،  ّوراُ

 خَاّذ آهذ. 

 ؛، الساهي است يا رضتِ ّاي اٍل تاسَم ّر پايِ جْت يائسيي رتثِ،  80يذاقل اهتياز کسة  .6

را کسة ًوايٌذ، از آزهَى کتثي ٍرٍدي ساطح ساِ    70سالِ کِ يذاقل اهتياز7سالِ يا ّفتن 5طالب پايِ پٌجن   .7

ايي گرٍُ هلسم تِ ضرکت در هصايثِ علوي ٍ دارا تَدى سااير ضارائط پاشيرش،     ؛تذيْي است گردًذ  هعاف هي

 تاضٌذ. هي
 


