
 منابع آزمون ورودی سطح چهار
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مشترکمواد و منابع   

ف
دی

 ر

 محدوده نویسنده یا مؤلف منبع مواد آزمون

 تجزیه و ترکیب پیشرفته و 1
 ترجمه

 اعراب القران وبیانه
«4العربیه جدر حد مبادی»  

 03جزء  محیي الدین درویش

 محمدرضا مظفر الفقه )عربي(اصول  اصول 2

 مباحث الحجهالمقصدالثالث: 
 الکتاب العزیز :تا الباب االول. از ابتدا 1

 حجیت ظواهر. الباب الخامس: 2
 تراجیح و تعادل. الباب التاسع: 0

 فقه 0
 دروس تمهیدیه في الفقه

0سطح  - االستداللي  
وانيایر  حدودالو  ءقضاال کتاب 

 

(تطبیقی )گرایش تفسیر رشته تفسیراختصاصی مواد و منابع آزمون کتبی   

ف
دی

 ر

فنویسنده یا مؤل منبع مواد آزمون  محدوده 

 علوم قرآني 1
 تلخیص التمهید

2و  1ج   
 معرفت

تا آخر بحث « نزول القرآن»از ابتدای مبحث . 1جلد اول: 
نشاتها و القرائات في »ابتدای مبحث ز ا. 2 «کُتّاب الوحي»

از . 0 «السبعهحدیث االحرف »تا ابتدای مبحث « هاتطور
تا آخر « الناسخ و المنسوخ في القرآن»ابتدای مبحث 

 «المحکم و المتشابه و حقیقه التاویل»مبحث 
تا آخر « سخافات و خرافات»از ابتدای مبحث : دوم جلد

 «الباب الثاني: في االعجاز العلمي»

 تفسیر 2
یان. تفسیر مجمع الب1  (القرائه و بدون بخش های االعراب) 22جزء  طبرسي 

. تفسیر المیزان2  22جزء  طباطبایي 

 

فقه و اصول )گرایش فقه خانواده(رشته اختصاصی مواد و منابع آزمون کتبی   

ف
دی

 ر
 محدوده نویسنده یا مؤلف منبع مواد آزمون

 اصول فقه 1

 

 الحلقةدروس في علم االصول )
ثالثه(ال  

 
 یا
 
االصول کفایة  

 شهید صدر
تا  « الشرعيتحدید دالالت الدلیل »از ابتدای 

 «الخاتمة في تعارض االدله» ایتدای

 آخوند خراساني

بیان  المقصد السادس: في» از ابتدای کتاب تا
ابتدای  و از« األمارات المعتبرة شرعاً أو عقالً

المقصد الثامن في » تا« االجماع المنقول»
 «تعارض األدّلّة و األمارات

 فقه 2
 طالقالث و المیرا کتاب شهید ثاني شرح لمعه

 بخش مکاسب محرمه شیخ انصاری مکاسب

رجال و  0
 درایه

 کل کتاب سبحاني کلیات في علم الرجال

 علي نصیری درسنامه علم حدیث
 :4و  آشنایي با تاریخ حدیث شیعه :0فصول 

 آشنایي با مصطلح الحدیث

 

http://lib.eshia.ir/%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B4

