
 

 منابع آزمون ورودی کتبی و مصاحبه

 الف.  منابع آزمون کتبی:

 .  منابع آزمون مشترک1

  تخصصیآزمون منابع  .2

 محدوده یا مؤلف نویسنده  منابع مواد آزمون ر
 تعداد سؤاالت

 تشریحی تستی

 - 10 30جزء  درویش الدین محیي «4ج ةالعربیمبادی حد در» وبیانه القران اعراب تجزیه و ترکیب و ترجمه 1

 مظفر محمدرضا )عربي( ةالفقاصول  اصول 2

الحجةالمقصدالثالث: مباحث   
. المقدمه1  

. الباب الخامس: حجیت ظواهر2  
تراجیح . الباب التاسـع: تعادل3  

10 - 

 سطح - االستداللي ةالفق في یةمهیدت دروس فقه 3
 - 10 الحدود و القضاء کتاب ایرواني 3

)تلخیص استاد علي محاضرات في االلهیات  عقاید 4
 - 10 نبوت، امامت و معاد آیت اهلل سبحاني رباني(

مواد  رشته ر
 آزمون

 منابع
 نویسنده
 یا مؤلف

 محدوده
 تعداد سؤاالت

 تشریحی تستی

تفسیر  1
 تطبیقي

 التمهید تلخیص علوم قرآني
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

تّاب کُ»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتدای مبحث 1جلد اول:

تا « القرائات في نشاتها و تطورها». از ابتدای مبحث 2« الوحي

. از ابتدای مبحث 3« حدیث االحرف السبعه»ابتدای مبحث 

المحکم و »تا آخر مبحث « الناسخ و المنسوخ في القرآن»

 «المتشابه و حقیقه التاویل

ب البا»تا آخر « سخافات و خرافات»جلد دوم: از ابتدای مبحث 

 «عجاز العلميالثاني: في اال

10 4 

 تفسیر
 2 5 (القرا و بدون بخش های االعراب) 28جزء  طبرسي تفسیر مجمع البیان

 4 5 28جزء  طباطبایيعالمه  تفسیر المیزان

2 
 علوم و
معارف 
 قرآن

 علوم قرآني

 التمهید تلخیص
 2 و 1 لدج

 معرفتآیت اهلل 

کُتّاب »تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتدای مبحث 1جلد اول: 

تا « القرائات في نشاتها و تطورها». از ابتدای مبحث 2« الوحي

. از ابتدای مبحث 3« حدیث االحرف السبعه»ابتدای مبحث 

المحکم و »تا آخر مبحث « الناسخ و المنسوخ في القرآن»

 «التاویل المتشابه و 

ب البا»تا آخر « سخافات و خرافات»از ابتدای مبحث جلد دوم: 

 «الثاني: في االعجاز العلمي

8 4 

 2 3 از مبحث قرائات تا ابتدای نسخ قرآن آیت اهلل خوئي البیان
قواعد تفسیر قرآن 

 2 5 کل کتاب علي اکبر بابایي )چاپ جدید(

 2 4 (القرائه و االعراببدون بخش های ) 28جزء  طبرسي تفسیر مجمع البیان تفسیر

3 

 اصولوفقه
 

گرایش 
فقه 

 خانواده

 اصول فقه

دروس في علم 
 االصول)ا

 (الثا
 کفایة االصول یا

في  الخا»تا ابتدای« تحدید دالالت الدلیل الشرعي»از ابتدای  شهید صدر
 4 8 «تعارض االدله

 آخوندخراساني
 عتبرفي بیان األمارات المالمقصد السادس: »از ابتدای کتاب تا 

د الثامن المقص»تا « االجماع المنقول»و از ابتدای « شرعاً أو عقالً
 «و األمارات ةفي تعارض األدّلّ

8 4 

 5 7 بخش مکاسب محرمه شیخ انصاری مکاسب فقه



 

 

 
 است. آزمون کتبی تخصصی علمی همان منابع مصاحبهمنابع 

 

 می باشد. 4تشریحی سواالت  بارمو  1تستی سواالت  بارم 
 

 

رجال و 
 درایه

کلیات في علم 
 1 3 کل کتاب سبحانيآیت اهلل  الرجال

 : آشنایي با مصطلح4: آشنایي با تاریخ حدیث شیعه و 3فصول  نصیری علي درسنامه علم حدیث
 - 2 الحدیث

حکمت  4
 متعالیه

نهایة الحکمة  فلسفه
 5 10 کل کتاب عالمه طباطبایي )عربي(

 منطق
الجوهر النضید 

 1 3 الفصل الخامس: في البرهان و الحد عالمه حلي )عربي(

 1 3 کل کتاب علي اصغر خندان مغالطات

تاریخ 
 فلسفه

درآمدی بر تاریخ 
 فلسفه اسالمي

محمدفنایي 
 اشکوری

 4،3،1جلد اول: فصل های 
 3 4 14،13،11جلد سوم: فصل های 

ت، یونان باستان، قرون وسطي، عقل گرایان، تجربه گرایان، کان محمد علي فروغي سیر حکمت در اروپا
 هگل، پوزتیویسم، پراگماتیسم، فلسفه تحلیل زباني

کالم  5
 اسالمي

 3 6 10،5،3 مرحله هایکل کتاب به جز  عالمه طباطبایي )عربي( ا نها فلسفه

عالمه محمدرضا  منطق مظفر منطق
 1 5 بحث برهان و مغالطه و جدل مظفر

 4 6 از مقصد ثالث تا آخر کتاب عالمه حلي کشف المراد کالم
 2 3 کل کتاب آقای یوسفیان کالم جدید

 :ب.منابع آزمون شفاهی

 )مصاحبه(:  

 

 

 

 


