
 

 

 

 رشته ردیف
مواد 

 آزمون
 منابع

 نویسنده 
 محدوده یا مؤلف

تفسیر  1
 تطبیقی

علوم 
 قرآنی

 التمهید تلخیص
 2 و 1 جلد

یت اهلل آ
 معرفت

. از 2« کُتّاب الوحی»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتدای مبحث 1جلد اول:

حدیث االحرف »تا ابتدای مبحث « القرائات فی نشاتها و تطورها»ابتدای مبحث 

تا آخر مبحث « الناسخ و المنسوخ فی القرآن». از ابتدای مبحث 3« السبعه

 «المحکم و المتشابه و حقیقه التاویل»

الباب الثانی: فی االعجاز »تا آخر« سخافات و خرافات»وم: از ابتدای مبحث جلد د

 «العلمی

 تفسیر
 (ئةالقرا و بدون بخش های االعراب) 28جزء  طبرسی تفسیر مجمع البیان

 تفسیر المیزان
عالمه 

 28جزء  طباطبایی

2 
 علوم و

معارف  
 قرآن

علوم 
 قرآنی

 التمهید تلخیص
 2 و 1 جلد

آیت اهلل 
 معرفت

. از 2« کُتّاب الوحی»تا آخر بحث « نزول القرآن». از ابتدای مبحث 1جلد اول: 

حدیث االحرف »تا ابتدای مبحث « القرائات فی نشاتها و تطورها»ابتدای مبحث 

تا آخر مبحث « الناسخ و المنسوخ فی القرآن». از ابتدای مبحث 3« السبعه

 «التاویل ةحقیقالمحکم و المتشابه و »

الباب الثانی: فی االعجاز »تا آخر « سخافات و خرافات»دوم: از ابتدای مبحث جلد 

 «العلمی
 از مبحث قرائات تا ابتدای نسخ قرآن آیت اهلل خوئی البیان

قواعد تفسیر قرآن 
 )چاپ جدید(

علی اکبر 
 کل کتاب بابایی

 (القرائه و بدون بخش های االعراب) 28جزء  طبرسی تفسیر مجمع البیان تفسیر

3 

وفقه
 اصول
 

گرایش 
فقه 

 خانواده

اصول 
 فقه

دروس فی علم 
 لحلقةاالصول)ا

 (لثةالثا
 کفایة االصول یا

 «فی تعارض االدله متةالخا»تا ابتدای« تحدید دالالت الدلیل الشرعی»از ابتدای  شهید صدر

و از « شرعاً أو عقالً ةالمعتبر المقصد السادس: فی بیان األمارات»از ابتدای کتاب تا  آخوندخراسانی
 «المقصد الثامن فی تعارض األدّلّة و األمارات»تا « االجماع المنقول»ابتدای 

 بخش مکاسب محرمه شیخ انصاری مکاسب فقه

رجال و 
 درایه

کلیات فی علم 
 الرجال

آیت اهلل 
 کل کتاب سبحانی

درسنامه علم 
 : آشنایی با مصطلح الحدیث4تاریخ حدیث شیعه و : آشنایی با 3فصول  علی نصیری حدیث

حکمت  4
 متعالیه

نهایة الحکمة  فلسفه
 )عربی(

عالمه 
 کل کتاب طباطبایی

 منطق

الجوهر النضید 
 الفصل الخامس: فی البرهان و الحد عالمه حلی )عربی(

علی اصغر  مغالطات
 کل کتاب خندان

تاریخ 
 فلسفه

درآمدی بر تاریخ 
 اسالمیفلسفه 

محمدفنایی 
 اشکوری

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

کالم  5
 اسالمی

عالمه  )عربی( لحکمةا یةنها فلسفه
 10،5،3 مرحله هایکل کتاب به جز  طباطبایی

 منطق مظفر منطق
عالمه 

محمدرضا 
 مظفر

 بحث برهان و مغالطه و جدل

 کالم
 مقصد ثالث تا آخر کتاباز  عالمه حلی کشف المراد

کالم جدید با 
 رویکرد اسالمی

عبدالحسین 
 کل کتاب خسروپناه

1399-1400سال    چهار   سطحشفاهی )مصاحبه(  آزمون   منابع  

 


