
  

  ساله 5برنامه درسی 
  

  

  

  ۱۳۹۷-۹۸سال 
  
  

  به صورت تعریف شده 6تا  3به صورت کامل و براي پایه هاي  2تا  1قابل اجرا براي پایه هاي 



  پایه اول:
  نیمسال اول

یف
رد

  

پیش   شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان
  نیاز

1  
  1قرآن 

تجوید و «
  »روخوانی

  2و1آموزش قرائت و تجوید قرآن   3
  تدوین متون حوزه هاي علمیه دفتر

درس 4جلد اول به استثناء  –سه ماهه اول 
آخر که فقط براي مطالعه است بعد از سه 

  127ماهه ، جلد دوم از ابتدا تا صفحه 
    حضوري

  درسنامه اخلاق  2  1اخلاق  2
    حضوري  کل کتاب  مرکز تدوین متون

  درسنامه فقه  6  1احکام   3
    حضوري  6تا ابتدا فصل از فصل اول  محمدحسین فلاح زاده

    حضوري  بخش فارسی  صرف ساده  6  1صرف  4

دفتر سوالات و تمارین صرف   3  تمرین صرف  5
    حضوري  کل کتاب  ساده

  عقائد آیت الله مکارمسیکل   4  1عقائد  6
    حضوري  کل کتاب  عقائد آقاي شیروانی دیپلم و بالاتر

  2  1*بینش مطهر  7
  ) آزادي انسان1(
  ) آزادي بندگی2(

  ) خدا در زندگی انسان3(
    کارگاهی  کل سه کتاب

    27  جمع واحد ها :
  نیمسال دوم

یف
رد

  

پیش   شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان
  نیاز

1  
  2قرآن 

تجوید و 
  روخوانی

  2آموزش قرائت و تجوید قرآن  3
    حضوري  تا آخر کتاب 129از صفحه   دفتر تدوین متون حوزه هاي علمیه

    حضوري  بخش عربی  صرف ساده  5  2صرف  2
الهدایه فی النحو چاپ جدید   6  1نحو  3

  (شیرافکن)
  از اول تا المقصد الخامس

    حضوري  167ص 

الهدایه فی النحو چاپ جدید   6    ٭  2نحو  4
    حضوري  از توابع تا پایان کتاب  (شیرافکن)

    حضوري  »واجبات مالی«تا آخر  6از فصل   محمدحسین فلاح زادهدرسنامه فقه   4  2احکام  5

  2  2*بینش مطهر  6
  ) مساله نفاق7(

  ) سیره امیرالمونین8(
  ) مهدویت12(

    کارگاهی کل سه کتاب

    26  جمع واحد ها :
  

  واحد 52جمع کل واحد ها ي پایه اول  



  :دومپایه 
  نیمسال اول

یف
رد

  

پیش   شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان
  نیاز

  1  3قرآن  1
  1تفسیر آموزشی ج 

  چاپ جدید
      162از اول تا صفحه 

  درس) 15( 
    حضوري

    حضوري  کل کتاب  آئین دانشوري  1  2اخلاق  2

  5  1منطق   3
  درآمدي بر منطق    

  (دفتر تدوین متون)
    حضوري  کل کتاب

   حضوري  از اول تا عصمت انبیاء  عقائد آیت الله مصباح  5  2عقائد  4
   حضوري  از اول تا ظن  سیوطی جدید  6  3نحو  5
    حضوري  از ظن تا باب الاضافه  سیوطی جدید  6  4نحو  6
    کارگاهی  کل کتاب  ) بیداري اسلامی23(  1  *انقلاب اسلامی  7

  2  3*  بینش مطهر  8
  ) نهضت حسینی9(
  ) اخلاق اسلامی 15(

    کارگاهی  کل دوکتاب

    27  جمع واحد ها :
  نیمسال دوم

یف
رد

  

پیش   شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان
  نیاز

    حضوري  30نیمه دوم جزء   حفظ قرآن  1  4قرآن  1
    حضوري  کل کتاب  شرح دعاي مکارم الاخلاق  1  3اخلاق  2
    حضوري  از باب الاضافه تا آخر  سیوطی جدید  6  5نحو  3
    حضوري  از ابتدا تا حرف کاف  مغنی الادیب  6  6نحو  4
    حضوري  از ابتدا تا احکام القضایا  منطق تعلمیی  5  2منطق   5
    حضوري از عصمت انبیاء تا آخر  عقائد آیت الله مصباح  5  3عقائد  6

  2  4*بینش مطهر  7
  ) تربیت و رشد اسلامی13(

  ) عقل و علم14(
    کارگاهی کل دوکتاب

    مطالعاتی از جاهلیت تا وفات پیامبر(ص)  تاریخ اسلام پیشوائی  1  )1تاریخ اسلام(  8
  واحد 54  دومجمع کل واحد ها ي پایه   27  جمع واحد ها :

  



  :سومپایه 
  نیمسال اول

یف
رد

  

  پیش نیاز  شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان

    حضوري  کل کتاب  آموزش علوم قرآن آیت الله معرفت  1  5قرآن  1
  سیر و سلوك  1   4اخلاق  2

    حضوري  کل دو کتاب  2و1آیت الله مظاهري منزل 

    حضوري  از حرف کاف تا آخر  مغنی الادیب  6   7نحو  3
    حضوري  از اول تا فصل و وصل  جواهر البلاغه  6   1بلاغت  4
    حضوري  از احکام القضایا تا صناعات خمس  منطق تعلیمی  5  3منطق   5
    حضوري  از ابتدا تا مقصد سادس  الموجز   5  1اصول   6
    حضوري  کل کتاب  علی نصیري آشنایی با علم حدیث  1  علوم حدیث  7
    حضوري  کل کتاب  درست نویسی و متن پژوهش   1  1پژوهش  8

  2  5بینش مطهر  9
 1) حقوق زن و مرد در اسلام ج 17(

  مبانی
 5 ج) حقوق زن و مرد در اسلام 21(

  حجاب
    کارگاهی  کل دو جلد

    28  : واحد ها جمع
  نیمسال دوم

یف
رد

  

  پیش نیاز  شیوه ارائه  محدوده  متن  واحد  عنوان
    حضوري  کل کتاب  تفسیر مقدماتی آقاي رضائی   1  6قرآن  1
    حضوري  74ازاول تا صفحه   31نامه  درسنامه نهج البلاغه  1  5 اخلاق  2
    حضوري  از فصل و وصل تا بدیع  جواهر البلاغه  5  2بلاغت  3
    حضوري  صناعات خمس  منطق تعلیمی  5  4منطق  4
    حضوري  از مقصد سادس تا آخر  الموجز  6  2اصول  5

  6  1فقه  6
  طهارت و صلاه تا فصل ثامن فی القضاء  درسنامه لمعه

    حضوري
 از اول تا اجزاء الصلاة  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی

29نیمه دوم جزء   قرآن کریم  1  تجزیه و ترکیب   7     حضوري 

  سیره نبوي ) 5(  2  2* تاریخ اسلام  8
    کارگاهی کل دو کتاب  سیره امیرالمومنین) 11(

2پژوهش  9   1پژوهش  مقاله  صفحه 20تا  15ارائه مقاله   ارائه مقاله 1 
  واحد  56  سومجمع کل واحد ها ي پایه   28  : واحد ها جمع



  :چهارمپایه 
  نیمسال اول

یف
رد

  

شیوه   محدوده  متن  واحد  عنوان
  ارائه

پیش 
  نیاز

    حضوري  13از ابتدا تا ابتدا حدیث   4درسنامه اخلاق  1  6اخلاق  1

  5  3اصول  2
  از اول تا عام و خاص  اصول الفقه

  حلقه اولی    حلقات شهید صدر    حضوري
  از تعریف علم اصول تا نواهی  الوسیط 

از الفصل الثامن فی القضاء تاحج+ قضاء و   درسنامه لمعه  6  2فقه   3
    حضوري  شهادات و وقف و عطیه 

  از اجزاء الصلاة تا حج  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی
  از حج تا پایان کتاب  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري  از حج تا قضاء و شهادات   درسنامه لمعه  6  3فقه   4
    حضوري  از اول تا صفات خبریه   محاضرات  5  4عقائد  5

  2  6* بینش مطهر  6
  ) ولایت فقیه و روحانیت24(

  ) احیاي فکر دینی و علل دین گریزي25(
  ) اسلام و توسعه26(

    کارگاهی  کل سه کتاب

 نشرآشنائی با علوم و معارف دفاع مقدس   2  دفاع مقدس  7
    حضوري  کل کتاب  سمت و بنیاد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس

    27  : واحد ها جمع
  نیمسال دوم

یف
رد

  

شیوه   محدوده  متن  واحد  عنوان
  ارائه

پیش 
  نیاز

    حضوري  کل کتاب  (سوره نور) آشنایی با قرآن شهید مطهري  1  7* قرآن  1
    حضوري  25تا اول حدیث 13از حدیث   4اخلاق  درسنامه  1  7اخلاق  2

  5  4اصول  3
  از عام و خاص تا ضد  اصول الفقه 

  از اول تا مفاهیم  )1حلقه ثانیه(  حلقات شهید صدر    حضوري
  از نواهی تا آخر جلد اول  2الوسیط 

  تا کتاب الوکاله از کتاب البیع  دروس تمهیدیه     حضوري  متاجر تا حجر  درسنامه فقه  6  4فقه   4

  از کتاب الوکاله تا الاعتداد از نکاح  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري  حجر تا وصایا  درسنامه فقه  6  5فقه   5
    حضوري از صفات خبریه تا نبوت عامه  محاضرات  5  5عقائد  6
    مطالعاتی از ابتدا تا زندگی امام کاظم (ع)  سیره پیشوایان  2  3تاریخ اسلام  7
  ) انسان شناسی28(  1  7*بینش مطهر  8

    کارگاهی کل دو کتاب  ) فطرت انسان29(

  واحد  54  چهارمجمع کل واحد ها ي پایه   27  : واحد ها جمع



  :پنجمپایه 
  نیمسال اول

یف
رد

  

شیوه   محدوده  متن  واحد  عنوان
  پیش نیاز  ارائه

    حضوري  کل کتاب  روشهاي تفسیر  1   8قرآن  1
    کارگاهی  کل کتاب  (شهید مطهري)کاملانسانوانسان)کمال30(  1   8* اخلاق  2

  5  5اصول  3
  از ضد تا مباحث سنت  اصول الفقه

) از مفاهیم تا اصول عملیه 2(ثانیهحلقه   حلقات شهید صدر    حضوري
  جلد دوم از اول تا اصالۀ التخییر  3الوسیط

  از الاعتداد(نکاح) تا کتاب الیمین  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري  وصایا تا طلاق  درسنامه لمعه  6  6فقه  4
  از کتاب الیمین تا لقطه  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري  طلاق تا صید و ذباحه  درسنامه لمعه  6  7فقه   5
    حضوري  از نبوت عامه تا آخر   محاضرات  5  6عقائد   6
    حضوري  کتابکل   گذري بر اصول مقاله نویسی  1  2پژوهش  7
    مطالعاتی  کل کتاب  آشنائی با فلسفه شهید مطهري ره  1  *فلسفه  8
    مطالعاتی  از زندگی امام کاظم (ع) تا آخر  سیره پیشوایان  2  4تاریخ اسلام  9

    28  : واحد ها جمع
  نیمسال دوم

یف
رد

  

شیوه   محدوده  متن  واحد  عنوان
  پیش نیاز  ارائه

    حضوري    تفسیر نمونه سوره حجرات  1  9قرآن  1
    کارگاهی    نهج البلاغه خطبه متقین  1  9اخلاق  2

  5  6اصول  3
  مباحث سنت تا تعادل و تراجیح  اصول الفقه 

  ) از اصول عملیه تا آخر3حلقه ثانیه (  حلقات شهید صدر    حضوري
  جلد دوم از اصالۀ التخییر تا آخر  4الوسیط

    حضوري  تا پایان کتاباز تعادل و تراجیح   اصول الفقه  4  7اصول  4
  از لقطه تا ارث  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري  صید و ذباحه تا فصل ثانی حدود  درسنامه فقه  6  8فقه  5
 از ارث تا پایان کتاب  دروس تمهیدیه چاپ المصطفی    حضوري فصل ثانی حدود تا آخر کتاب  درسنامه فقه  6  9فقه  6
    کارگاهی کل کتاب  فرق و ادیان  2  7عقائد  7
صفحه 30تا  20ارائه مقاله   ارائه مقاله  1  2پژوهش  8   6پ 1پژوهش  مقاله 
  ) امام شناسی39(  2  8*بینش مطهر  9

    کارگاهی کل دو کتاب  ) تبلیغ6(
    واحد  56  پنجمجمع کل واحد ها ي پایه   28  : واحد ها جمع
 سال ارائه می شده است . 6واحد بوده و در  293واحد که قبلا  272(سطح یک) =  1-5جمع کل واحد هاي  


