منابعآزمونورودیسطحچهارسالتحصیلی1401-1402
منابعآزمونکتبی:
 .1منابع مشترک
ر

مواد آزمون

منابع

نویسنده یا مؤلف

1

ادبیات و تفسیر

الکشاف عن حقایق التنزیل و عیون األقاویل فی
وجوه التأویل » معروف به تفسیر کشاف

جاراهلل زمخشری

2

فقه

دروس تمهیدیة فی الفقة االستداللی  -سطح 3

ایروانی

3

اصول

اصول الفقة (عربی)

محمدرضا مظفر

محدوده

سورهای زلزال ،عصر ،کوثر،کافرون ،نصر،
.اخالص ،فلق ،ناس ،تکاثر ،عادیات ،بینه
کتاب القضاء و الحدود
المقصدالثالث :مباحث الحجة
 .1المقدمه
 .2الباب الخامس :حجیت ظواهر
 .3الباب التاسـع :تعادل تراجیح

 .2منابع تخصصی
 )1رشته تفسیر تطبیقی
ر

مواد
آزمون

منابع

نویسنده یا مؤلف

محدوده

التفسیر و
المفسرون

آیتاهلل معرفت

جلد دوم :از ابتدای النمط الثانی «التفسیر االجتهادی» تا آخر کتاب

تفسیر التحریر و
التنویر

ابن عاشور

سوره تحریم

تفسیر المیزان

عالمه طباطبایی

مباحث روایی جزء 28

نصوص فی علوم
القرآن

عالمه محمد واعظ
زاده خراسانی

الباب االول :کتاب الوحی و حفاظه و النبی و االمی؛ الفصول الثانی (نص السجستانی) السابع
(نص الزرکشی) الثامن (نص السیوطی) الثانی عشر (نص الدکتور رامیار) الخامس عشر (نص
العالمه العسکری) السادس عشر (نص الدکتور حجتی) السابع عشر (نص میرمحمدی)
الباب الثانی :کیفیه جمع القرآن و ترتیبه و فیه الفصول؛ الثامن (نص السجستانی) التاسع
(نص ابن الندیم) الحادی عشر (نص الحاکم النیشابوری) السابع عشر (نص ابن شهر آشوب)
الحادی و العشرون (نص القرطبی) الرابع و العشرون (نص ابن کثیر) الخامس و العشرون (نص
الزرکشی) السابع و العشرون ( نص السیوطی) التاسع و ثالثون (نص الزرقانی) السادس و
االربعون (نص العالمه الطباطبایی) الرابع الخمسون (نص الشیخ معرفه) الثامن و الخمسون
(نص مکارم الشیرازی) الستون (نص الدکتور حجتی) الحادی و الستون (نص االصفی) الثانی
و الستون (نص مرتضی العاملی) الرابع و الستون (نص مسیر محمدی) السادس و الستون (نص
الصابونی) السبعون (نص الدکتور شحاته) الثانی السبعون (نص الشیخ جعفریان)

1
2

تفسیر

3

4

علوم
قرآن

)2رشته علوم و معارف قرآن
ر

1
2
3

مواد آزمون

تفسیر
علوم قرآن

منابع

نویسنده یا مؤلف

محدوده

التفسیر و المفسرون

آیتاهلل معرفت

جلد دوم :از ابتدای النمط الثانی «التفسیر االجتهادی» تا آخر کتاب

تفسیر المیزان

عالمه طباطبایی

جزء  28بهغیراز مباحث روایی

البیان

آیتاهلل خویی

از مبحث قرائات تا ابتدای نسخ قرآن

 )3رشته فقه و اصول (گرایش فقه خانواده)
ر

مواد آزمون

منابع

نویسنده یا مؤلف

محدوده

1

اصول فقه

دروس فی علم االصول
(الحلقة الثالثة)

شهید صدر

جزء اول :از ابتدای «تحدید دالالت الدلیل الشرعی» تا پایان کتاب
و جزء دوم :از ابتدای کتاب تا ابتدای «الخاتمة فی تعارض االدله»

2

فقه

مکاسب

شیخ انصاری

بخش مکاسب محرمه

 )4رشته کالم اسالمی
ر

مواد آزمون

منابع

نویسنده یا مؤلف

محدوده

1
2

فلسفه

نهایة الحکمة (عربی)

عالمه طباطبایی

کل کتاب بهجز مراحل 3،5،10

کالم

کشف المراد

عالمه حلی

از مقصد ثالث تا آخر کتاب

 )5رشته حکمت متعالیه
ر

مواد آزمون

منابع

نویسنده یا مؤلف

محدوده

1

فلسفه

نهایت الحکمة (عربی)

عالمه طباطبایی

کل کتاب

الجوهر النضید (عربی)

عالمه حلی

الفصل الخامس :فی البرهان و الحد

2
منطق

3

مغالطات

علیاصغر خندان

کل کتاب

4

درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی

محمد فنایی اشکوری

جلد اول :فصلهای  - 4،3،1جلد سوم :فصلهای 14،13،11

سیر حکمت در اروپا

محمدعلی فروغی

یونان باستان ،قرونوسطی ،عقلگرایان ،تجربهگرایان ،کانت،
هگل ،پوزتیویسم ،پراگماتیسم ،فلسفه تحلیل زبانی

5

تاریخ فلسفه

منابعآزمونشفاهی:
منابع مصاحبه علمی همان منابع تخصصی آزمون کتبی است.

