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  مشترک آزمون کتبیمنابع   

:باشدمیبه شرح جدول ذیل  3های سطح منابع آزمون کتبی کلیه رشته  

 

 تعداد سؤاالت 1حذفیات  منابع مواد آزمون ردیف

1 
تجزیه و ترکیب و 

 ترجمه
ة فی الهدای»های نور و حجرات( در حد کتاب تجزیه و ترکیب و ترجمه )سوره

 «درسنامه علم صرف»و « النحو

 های پایان هر درسرسنامه علم صرف: پژوهش. د1
، 47، 46، 41، 40، 33. الهدایة فی النحو: دروس 2

و مباحث مذکر و مؤنث از  72و  51، 50، 49، 48
 42و جمع مکسر از درس  39درس 

15 

 فقه 2
 –( کتاب الطهاره، الصالۀ)  2سطح  -یاالستداللدروس تمهیدیه فی الفقه 

 ایروانی باقر محمد
 15 ندارد

 10 ندارد باقر ایروانیمحمدویرایش  –دروس فی علم األصول )الحلقة االولی(  * اصول فقه 3

 10 ندارد محمد سعیدی مهر –آموزش کالم اسالمی جلد اول  عقاید 4

 

 تعداد سؤاالت 1حذفیات  منابع رشته ردیف

1 
تفسیر و علوم 

 قرآنی

 25 ندارد المه طباطباییع –ی )احزاب و نور( هاسوره. تفسیر المیزان 1

 10 ندارد ناصر مکارم شیرازی –. تفسیر نمونه سوره حجرات 2

 15 ندارد حسین جوان آراسته – 1. درسنامه علوم قرآنی سطح 3

 فقه و اصول 2

 20 ندارد یایروان باقر محمد –کتاب البیع( )یاالستدالل. دروس تمهیدیه فی الفقه 1

یرایش و –)الحلقة الثانیة( فی اسلوبها الثانی. دروس فی علم األصول 2
 باقر ایروانیمحمد

 40 ندارد

 کالم اسالمی 3

 «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1
 محمد سعیدی مهر –. آموزش کالم اسالمی جلد دوم 2

 42تا  40، دروس 25تا  21، دروس 13رس د
 از کتاب کلیات فلسفه 49تا  45و دروس 

25 
ا گرایش کالم ب 4

 امامت

کالم با گرایش  5
 25 آموزش کالم اسالمی حذفیات ندارد مهدویت

کالم با گرایش  6
 مذاهب اسالمی

7 
اخالق و تربیت 

 اسالمی
 25 38و  35، 34، 26، 24، 11، 8احادیث  جواد محدثی –. بر کرانه شرح چهل حدیث 1

 25 فصل سوم و پنجم فرمحمدرضاساالری –. نظام خانواده در اسالم 2

8 
مدرسی ادبیات 

 عرب
 20 - «البالغهنهج» 53مالک اشتر نامه  عهدنامه. تجزیه و ترکیب، 1

 30 ندارد تحقیق و تصحیح حمید محمدی –. مبادی العربیه جلد چهار 2

 تاریخ اسالم 9
 25 26و  25، 17، 16دروس  «چاپ دوم به بعد»غالمحسن محرمی  –. درسنامه تاریخ تشیع 1

 25 ندارد مهدی پیشوایی –. تاریخ اسالم 2

10 
مطالعات اسالمی 

 زنان

 25 ندارد فریبا عالسوند –. زن در اسالم جلد اول تا آخر فصل چهارم 1

 –. دروس تمهیدیه فی الفقه االستداللی)کتاب النکاح و الطالق( 2
 ایروانی اقرمحمدب

 25 ندارد

 فلسفه اسالمی 11

 «آخرین چاپ»علی شیروانی  –. کلیات فلسفه 1
 40، دروس 25تا  21، دروس 13درس 

 49تا  45و دروس  42تا 
25 

 مظفر محمدرضا –. دروس فی علم المنطق 2

نقض تام و نقض موضوع، براهین اشکال 
 اربعه و از ابتدای مبحث اقترانی شرطی تا

 ابتدای قیاس استثنائی،
 صناعة الخطابة و صناعة الشعر

25 

12 
غ با گرایش تبلی

 حج

محمدباقر  – (الحج )کتاب االستداللی الفقه فی تمهیدیه دروس -فقه  .1
 ایروانی

 25 ندارد

 25 ندارد مهدی پیشوایی –تاریخ اسالم . 2
 

                                                           
 .است 96الف /3174 ( حذفیات لحاظ شده )غیر از حلقه اولی(، مطابق بخشنامه 1)

 هستند.معاف  ده درسی* تبصره: داوطلبان رشته فقه و اصول از این ما 

 تخصصی منابع آزمون کتبی


