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 2سطح 
 

 منابعنام 

 )شهید مطهری( 6جلد  ،آشنایی با قرآن

 رشته علوم انسانی دوازدهمسال  _ 3 دین و زندگی

 دختران، سال دهم رشته علوم و معارف ژهیاحکام و

 ، رشته علوم انسانیسال دهم تا دوازدهمعربی 

 استعداد تحصیلی

 

 

 2بازپذیری سطح 
 نام منابع عنوان

 صرف
قواعد و نکات کاربردی علم صرف در تجزیه و 

 ترکیب

 ترجمه حلقه اولی اصول

)کتاب الصوم( تحریر الوسیلة فقه  

جدید()ویراست  1منطق منطق  
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 3سطح 

 الف( منابع مشترک

 نام منابع
 )بخش نحو( 2مبادی العربیة ـ جلد 

 قواعد و نکات علم صرف در تجزیه و ترکیب

 ، کتاب الطهارةتحریر شرح اللمعة

 حلقة االولی ترجمه
 

 ب( منابع اختصاصی

 

 رشته تاریخ اسالم (1

 نام منابع
 تاریخ تشیع )تک جلدی(

 ها(نمایندگی رهبری در دانشگاهتاریخ امامت )نهاد 

 

 رشته تبلیغ با گرایش حج (2
 

 منابعنام   
 تحریر شرح اللمعة، کتاب الحج و العمرة

  آثار اسالمی مکه و مدینه
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( تربیت دینی کودک و 5و  مشاوره خانواده با رویکرد اسالمی (4 ،مدیریت آموزشیهای رشته (3

 نوجوان

 

 نام منابع

 و اهل بیتسیره تربیتی پیامبر 
 و دانشگاه(حوزه  )پژوهشگاه

 شناسی عمومیمبانی روان
 )نشر روان(

 (1شناسی رشد )روان
 )انتشارات سمت(

 

 رشته تفسیر و علوم قرآن (6
 

 نام منابع

 به جز مباحثسوره یس ) - المیزان فی تفسیرالقرآن
 روایی(

 علوم قرآنی
 

 اصول رشته فقه و (7
 

منابعنام   

 (الصالة )کتابة تحریر شرح اللمع

 عربی( _ةالثانی ةالحلق)دروس فی علم االصول 
 استصحابابتدای )االمر و النهی( تا  13 از درس
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 رشته فلسفه اسالمی (8
 

منابعنام   

 ة )عربی(بدایة الحکم

ز ا )غیراز اول قضایا تا آخر کتاب  - (یالمنطق )عرب
 (شعر و خطابه جدل،

 

 

 

 ( مهدویت  12( مذاهب اسالمی؛ 11( امامت؛  11های:  رشته کالم اسالمی و گرایش (9

 

 نام منابع

 2و  1جلد  - عقاید استداللی

 12و  11،  7، 1مراحل  -ة الحکم ةبدای

 
 

 رشته مدرسی ادبیات عرب(13

 

منابعنام   

و بخش اسم « فعل» بخش، (23 ای 22 شیرایصرف ساده )و
 )الجامد و المشتق( یمبحث ثان

 نکات نحوی تجزیه و ترکیب
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 رشته مطالعات اسالمی زنان( 14

منابعنام   

 شهید مطهری نظام حقوق زن در اسالم

 المیزان فی تفسیر القرآن
 )عربی( 37تا  22احزاب آیه سوره

   33تا  11سوره نور آیه  
 )ترجمه فارسی المیزان(

 

 خانواده در اسالم، دکتر بستان

 از کتاب دو جلدی، خانم عالسوند 1زن در اسالم، ج 
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 4سطح 

 الف( منابع مشترک

 نام منابع

 اصول الفقه )عربی(
ـ حجیت ظواهر؛ 2؛ عام و خاصـ 1فقط مباحث ذیل: 
 ـ تعادل و تراجیح3

 الفقه االستداللی )عربی(
 کتاب های نکاح، طالق و ارث

 ادبیات عرب
این منبع آزمون متن خاصی ندارد و سؤاالت در حد 

 است. 3ج  –کتاب مبادیء العربیه 
 

 ب( منابع اختصاصی

 رشته تفسیر تطبیقی .1

 

منابعنام   

المیزان فی تفسیر القرآن )عربی(، مجمع البیان )عربی(، 
 تفسیر الکبیر )عربی(

 های مجادله، حشر، ممتحنه و صفتفسیر سوره

 االتقان )عربی(
 32)قواعد تفسیر(، نوع  32)غریب القرآن(، نوع  36نوع 

 )شروط مفسر( 72)مشکل و موهم تناقض(، نوع 

 2و  1جلد  -های تفسیری بررسی مکاتب و روش

 به بعد( 1321چاپ  -)عربی  ةالمعاصر ةالنصوص القرآنی
 المستوی الثانی
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 رشته علوم و معارف قرآن .2

 

 نام منابع 

 البیان )عربی(
 تمام کتاب به جز مباحث تفسیری سوره حمد

 تلخیص التمهید )عربی(
 و محکم و متشابه؛ ، نزول القرآنجلد اول: مباحث وحی شناسی

 : اعجاز بیانی و اعجاز علمی قرآنجلد دوم

 المیزان فی تفسیر القرآن )عربی(
 سوره های ملک، قلم، حاقه، معارج و نوح

 به بعد( 1321چاپ  -النصوص القرآنیه المعاصره )عربی 
 

 

 رشته فقه خانواده .3

 

 منابعنام 

 کفایة االصول )عربی(
 تعارض االدلة و االمارات د،یبحث عام و خاص، مطللق و مق

 حلقه ثالثه )عربی(
 از ابتدای اصول عملیه تا آخر بحث استصحاب )ابتدای تعارض ادلَه(
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 منابعنام 

 مکاسب )عربی(

 غناء، غیبت و کذبمکاسب محرمه:  -

 ی )واحتج للبطالنفضول عیاز ادله بطالن بکتاب البیع  -
)اما الکالم فی  االجازة و الرد یتا القول ف باالدلة االربعة(

 االجازة(

ی مسئلة ف»تا  « الشروط التی یقع علیها العقد»از  ،خیارات -
 «حکم الشرط الفاسد

 

 

 

 رشته کالم اسالمی .4

 منابعنام 

 نهایة الحکمه )عربی(
 2و  7، 6، 1، 3جز مراحل تمام کتاب به 

 کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد )عربی(
 از المقصد الثالث تا آخر کتاب

 المنطق )عربی(
 مباحث قیاس، برهان و مغالطه

 بحوث فی الملل و النحل )عربی(
 جلد اول

 عقل و اعتقاد دینی / )انتشارات طرح نو(
 )حیات پس از مرگ( 11)معجزات( و  2)شر(،  6)براهین خداشناسی(،  1مباحث 
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 رشته حکمت متعالیه .5

 

 منابع نام 

 نهایه الحکمه )عربی(

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

 الفصل السابع: فی المغالطه.

فصل سوم،  - 1ج  -درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی 
 چهارم و پنجم

 ازدهم،یفصل  - 3ج  -درآمدی بر تاریخ فلسفه اسالمی 
 و چهاردهم زدهمیس

 

 

 

 

 ی و رتبیتیمعاونت آموزش 

 سنجش و پذریش


