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الزامآموزشي
از آنجایــي کــه ســنت مباحثــه جــزء ســنت هاي ارزشــمند 
ــی  ــواد آموزش ــک از م ــر ی ــرای ه ــد، ب ــوزوي مي باش ح
ــه  ــه، مباحث ــول 30 دقیق ــه و اص ــق و فق ــات، منط ادبی

ــرای هــر جلســه الزامــی اســت.  ب
)تبصره 3 از ماده 6 آیین نامه مقطع عمومی(
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دورةتمهیدیه)اختباروتثبیت(
تابستان)ویژهمتوسطهاول(

ماده 
ساعتواحدمتن درسیآموزشي

صرف 
تثبیتي

صرف 1، در آمدی بر علم صرف، 
فرامرز علیزاده و احسان محمدی، 

نشر مرکز مدیریت حوزه های 
علمیه.

234

احكام 
تثبیتی

فقه1، از ابتدا تا درس 15 
)مطهرات 1(، محمد حسین فاح 
زاده، مرکز تدوین و نشر متون 

درسی.
234

آموزش 
روخوانی 
قرآن کریم

آموزش روخوانی قرآن کریم 
تبیان، مهدی یعقوبی + حفظ 

سور ه  هاي مبارکه: جمعه، ملک، 
نباء، دهر و منافقون.

234

6102جمع
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دورةتمهیدیه)اختباروتثبیت(
تابستان)ویژهوروديدیپلم(

ماده 
ساعتواحدمتن درسیآموزشي

صرف 
تثبیتي

دانش صرف، ابتدای کتاب تا 
اول مبحث مضاعف، سیدحمید 

جزائری، نشر نصایح.

234 صرف ساده )با بازنگری و 
اصاح(، ابتدای کتاب تا اول 

مبحث مضاعف، سیدمحمدرضا 
طباطبایی، نشر دارالعلم.

احكام 
تثبیتی

فقه1، محمد حسین فاح زاده، 
234مرکز تدوین و نشر متون درسی.

تجوید
حلیة القرآن 1، سیدمحسن 

234موسوی بلده.

6102جمع
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پایةپیشنیاز
دروساصلی
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

صرف 
مقدماتي

صرف مقدماتی، حمید محمدی، 
نشر دارالعلم.

6102  صرف2، علم صرف، حمید 
جزایری، فرامرز علیزاده، نشر 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
+ کارگاه مهارتی.

نحو مقدماتی

نحو مقدماتی + نحو متوسطه، 
حمید محمدی، نشر دارالعلم.

8136
نحو کاربردی متوسطه، 

سیدحسین ایرانی.

عوامل عین الرسول، سید حبیب 
اهلل قدمي عین الرسول، نشر 

سلیم + کارگاه مهارتی.

حلیة القرآن 1، سیدمحسن تجوید
468موسوی بلده.

468قواعد و متون فارسی.ادبیات فارسی

احكام 
مقدماتی

فقه 1، از ابتدای درس16 
)مطهرات 2( تا پایان کتاب، 

محمد حسین فاح زاده، مرکز 
تدوین و نشر متون درسی.

468
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عقاید 
مقدماتی

اصول اعتقادات در چهل درس، 
468اصغر قائمی، نشر ادبا.

اخاق 
مقدماتی1

اخاق1، محمود اکبری، مرکز 
468تدوین و نشر متون درسی.

34578جمع

پایةپیشنیاز؛برنامهپنجشنبهها

ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اخاق  
مقدماتی 2

آشنایی با نهج الباغه و آشنایی 
با صحیفه سجادیه، گروه تدوین 
متون آموزش ترجمه و مفاهیم 
نهج الباغه و صحیفه سجادیه.

234

234جمع

پایةپیشنیاز؛توضیحات
1. پایه پیشنیاز  اختصاص به طاب »ورودی مقطع متوسطه اول« دارد.

2. متن آموزشِی ادبیات فارسی تا زمان اعام رسمی، به صورت جزوه 
استاد خواهد بود.
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پایةاول
دروساصلي
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

ادبیات عرب 
1

دانش صرف، سید حمید جزائری، 
نشر نصایح.

10170 صرف ساده )با بازنگری و 
اصاح(، سید محمدرضا 
طباطبایی، نشر دارالعلم.

ادبیات عرب 
2

بدائه النحو، غام علی 
صفایی بوشهری، نشر مرکز 
مدیریت حوزه های علمیه.

10170 الهدایة فی النحو فی ثوبها الجدید، 
حسین شیرافكن، نشر نصایح.

هدایه + صمدیه 

احكام عملی
فقه2، محمدحسین فاح زاده، دفتر 

تدوین متون درسي حوزه هاي 
علمیه.

468

عقاید 
اسامی

درسنامه عقاید، علی شیرواني، 
468نشر مرکز جهانی علوم اسامی.

ترجمه و 
تفسیر قرآن1

صد صفحه اول قرآن کریم )با 
351رویكرد تجویدي(.

ترجمه و 
تفسیر قرآن2

صد صفحه دوم قرآن کریم )با 
351رویكرد صرفي(.

34578جمع
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پایةاول؛برنامهپنجشنبهها
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اخاق 
اسامي1

درسنامه نهج الباغه، حكمت ها 
جلد1و2، گروه تدوین متون 
آموزش ترجمه و مفاهیم 

نهج الباغه.

234

234جمع
پایةاول؛دورهتابستان

ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

تاریخ اسام 
و سیره 1

تاریخ اسام، از جاهلیت تا 
رحلت پیامبرصلی اهلل علیه وآله، 

مهدی پیشوایی، 
دفترنشرمعارف.

غیرحضوري3

تاریخ اسام 
و سیره 2

سیری درسیره حضرت 
زهراسام اهلل علیها ، علی اکبر 

بابازاده، نشر هاجر.
غیرحضوري3

6جمع
پایةاول؛توضیحات

1. تدریس متون آموزشی»هدایه و صمدیه« در ماده آموزشی ادبیات 
عرب 2، با توجه به حجم متن، تا زمان تدوین و نگارش متن جدید و 
اعام رسمی آن، تا250 ساعت تحت پوشش مرکز مدیریت خواهد بود.

فقه2  کتاب  درس26  از  خواهران  برای   ،2 احكام  آموزشی  ماده   .2
بانوان،  ویژه  احكام   + کتاب  پایان  تا   ))1( آشامیدن  و  )خوردن 
محمدحسین فاح زاده، نشر معروف، با حذف موارد تكرارشده می باشد.

3. ماده آموزشی »ادبیات عرب1« برای ورودی دیپلم از ابتدای مبحث 
»مضاعف« تاپایان کتاب خواهدبود. 

4. معیار صفحات متن آموزشی تمام قرآن ها، خط عثمان طه می باشد.
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پایةدوم
دروساصلي
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

ادبیات عرب 
3

البهجة المرضیة )1( و )2(، 
عبدالرحمن سیوطی، دفتر تدوین 

متون درسی حوزه علمیه قم.
10170 مبادي العربیه،جلد4، قسم النحو، 

حمید محمدي، نشردارالعلم.
القواعداألساسیة للغة العربیة، 

سیداحمد الهاشمی، نشر والیت.

ادبیات عرب 
4

الكافي في المفردات، محمدحسن 
قاسمی، نشر دانشگاه علوم 

10170اسامی رضوی. 
مغنی االدیب، ابن هشام، باب 

اول + باب رابع.

علوم قرآني
درسنامه علوم قرآنی، سطح 
1، حسین جوان آراسته، نشر 

بوستان کتاب قم.
234

ترجمه و 
تفسیر قرآن 

3

صد صفحه سوم قرآن کریم ) با 
351رویكرد صرفي(.

ترجمه و 
تفسیر قرآن 

4

صد صفحه چهارم قرآن کریم 
351)با رویكرد نحوي(.
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علوم حدیث
آشنایی با علوم حدیث، علی 
نصیری، نشر مرکز مدیریت 

حوزه علمیه قم.
234

انقاب 
اسامی

انقاب اسامی و ریشه های 
آن، آیت اهلل مصباح یزدی، نشر 
موسسه آموزشی پژوهشی امام 

خمینی رحمة اهلل علیه.
234

زن در اسام
 )ویژه 
خواهران(

زن در اسام، فریبا عاسوند، 
نیمه  2نشرهاجر. 

حضوری

34561جمع

پایةدوم؛برنامهپنجشنبهها
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اخاق 
اسامي2

درسنامه نهج الباغه، نامه ها 
جلد1و2، گروه تدوین متون 
آموزش ترجمه و مفاهیم 

نهج الباغه.

234

آشنایی با 
مفاهیم 
پژوهش

117آشنایی با مفاهیم پژوهش.

351جمع
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پایةدوم؛دورهتابستان
ماده 

ساعتواحدمتن درسیآموزشي

تاریخ اسام 
و سیره 3

سیره پیشوایان، از ابتدای 
کتاب تا ابتدای زندگانی امام 

جعفر صادق علیه السام، 
مهدي پیشوایي، نشر موسسه 

امام صادق علیه السام.

غیرحضوري3

3جمع

پایةدوم؛توضیحات
1. کتاب یا جزوه متن آموزشی »آشنایی با مفاهیم پژوهش« تا زمان 
اعام رسمی از سوی کمیسیون تخصصی پژوهش شورای عالی، جزوه 

استاد خواهد بود.
2. در صورت انتخاب کتاب مغنی االدیب به عنوان متن درسی، مدرسه 

می تواند تا سقف 220 ساعت نسبت به برگزاری کاس اقدام نماید.
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پایةسوم
دروساصلي
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

ادبیات عرب 
5

جواهرالبالغة، احمد الهاشمی، 
نشر دفتر تدوین متون درسی قم.

10170
مختصرالمعاني، تفتازانی، 

نشردارالفكر یا نشر اسماعیلیان.

منطق 1

المنطق، بخش1، از ابتدای کتاب 
تا ابتدای صناعات خمس، عامه 

مظفررحمه اهلل علیه.

10170

المنطق التعلیمی، بخش1 از 
ابتدای کتاب تا ابتدای درس55، 
عبدالجواد ابراهیمی، نشردارالفكر.

درآمدی بر منطق )منطق1( به 
میزان 3واحد + دانش منطق 
)منطق 2(، ابتدای کتاب تا 

ابتدای فصل4 از بخش3 )ابتدای 
صناعات خمس( به میزان 7واحد، 
محمود منتظري مقدم، نشر مرکز 

مدیریت حوزه های علمیه.

کام 
اسامی

آموزش کام اسامی، جلد1 و 2، 
محمد سعیدی مهر، نشرکتاب طه.

6102
عقاید استداللي، جلد1 و 2، علی 

ربانی گلپایگانی، نشرهاجر.
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ترجمه و 
تفسیر قرآن 

5

صد صفحه پنجم قرآن کریم )با 
351رویكرد نحوي(. 

ترجمه و 
تفسیر قرآن 

6

صد صفحه ششم قرآن کریم )با 
351رویكرد باغي(. 

اصول و 
روش هاي 

تفسیر

روش تفسیر قرآن کریم، محمود 
رجبی، پژوهشكده حوزه و 

دانشگاه.
351

35595جمع

پایةسوم؛برنامهپنجشنبهها
ماده 

ساعتواحدمتن درسیآموزشي

اخاق  
اسامي3

درسنامه نهج الباغه، خطبه ها 
جلد1و2، گروه تدوین متون 
آموزش ترجمه و مفاهیم 

نهج الباغه

234

روش 
117روش تحقیق + نگارش مقاله.تحقیق

351جمع
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پایةسوم؛دورهتابستان
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

تاریخ اسام 
و سیره 4

سیره پیشوایان، از ابتدای 
زندگانی امام جعفر صادق 

علیه السام تا پایان 
کتاب، مهدي پیشوایي، 
نشر موسسه امام صادق 

علیه السام.

غیر حضوري3

تاریخ اسام 
و سیره 5

انسان 250 ساله، زندگي 
سیاسي ـ مبارزاتي ائمه 

معصومین علیهم السام،  
مقام معظم رهبري 

دام ظله العالی، نشرصهبا.

نیمه حضوري2

517جمع

پایةسوم؛توضیحات
ــورت  ــه دو ص ــق1( ب ــق )منط ــدی برمنط ــی درآم ــن آموزش 1. مت
»ویــژه فــارغ التحصیــان دوره اول متوســطه« و »ویــژه فــارغ 
التحصیــان دبیرســتان« منتشــر شــده و بــرای هرکــدام متــن ویــژه 

ــود. ــس می ش ــروه تدری ــان گ هم
2. کتـاب یـا جـزوه متـن آموزشـی »روش تحقیـق« تـا زمـان اعام 
رسـمی از سـوی کمیسـیون تخصصـی پژوهش شـورای عالـی، جزوه 

اسـتاد خواهـد بود.
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پایةچهارم
دروساصلي

ماده 
ساعتواحدمتن درسیآموزشي

اصول 
فقه 1

مبادي اصول فقه، عبدالهادي فضلي، به 
میزان 15ساعت + أصول الفقه، بخش1، 

ابتدای کتاب تا ابتداي مقدمه واجب، 
عامه مظفر)رحمه اهلل علیه(.

10170
 الموجز + أصول الفقه، بخش1، ابتدای 
کتاب تا ابتداي مقدمه واجب، عامه 

مظفر)رحمه اهلل علیه(.

دروس فی علم االصول، محمدباقر صدر، 
حلقه اولی + حلقه ثانی )بخش 1 از 

ابتدای کتاب تا اول اثبات صغری دلیل 
شرعی(.

فقه 1

الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، 
از ابتدا تا کتاب کفارات، ویرایش مرکز 

تدوین و نشرمتون درسی.

10170 دروس تمهیدیه في الفقه االستداللي، 
جلد1)کل کتاب(، باقر ایروانی، نشر 

مرکزالمصطفی صلی اهلل علیه و آله و 
سلم العالمی للدرسات و التحقیق.
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فقه 2

الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، 
از ابتدای کتاب کفارات تا ابتدای کتاب 
وکالت، ویرایش مرکزتدوین و نشرمتون 

درسی.
10170 دروس تمهیدیه في الفقه االستداللي، از 

ابتداي جلد 2 تا ابتدای کتاب الیمین در 
جلد 3، باقر ایروانی، نشر مرکزالمصطفی 

صلی اهلل علیه و آله و سلم العالمی 
للدرسات و التحقیق.

منطق 
2

المنطق، بخش2، صناعات خمس، عامه 
مظفر)رحمه اهلل علیه(

468

المنطق التعلیمی، بخش2، صناعات 
خمس) از درس 55 تا آخر کتاب(، 

تصحیح: عبدالجواد ابراهیمی، 
نشردارالفكر. 

دانش منطق )منطق2(، از ابتدای فصل 
چهارم از بخش سوم )صناعات خمس( 
تا آخر کتاب، محمود منتظري مقدم، نشر 

مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
34578جمع

پایةچهارم؛برنامهپنجشنبهها
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اخاق 
اسامي4

درسنامه صحیفه سجادیه 
جلد1و2، گروه تدوین متون 

درسی صحیفه سجادیه.
234
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اصول، فنون و مهارت های مهارت تبلیغ
351تبلیغ و ارتباطات دینی. 

آشنایی 
با علوم و 

معارف دفاع 
مقدس

آشنایی با علوم و معارف دفاع 
مقدس، مجتبی شربتی و 

هادی مراد پیری.
نیمه حضوری2

5102جمع

پایةچهارم؛دورهتابستان
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

تاریخ معاصر1

تاریخ تحوالت سیاسی 
ایران، بخش1، ابتدای 
کتاب تا ابتدای فصل 

چهاردهم، موسی نجفی 
و حقانی، نشر موسسه 
مطالعات تاریخ معاصر 

ایران.

نیمه حضوري2

217جمع

پایةچهارم؛توضیحات
ــمی  ــام رس ــان اع ــا زم ــغ« ت ــارت تبلی ــی »مه ــن  آموزش 1. مت
ــی، جــزوه اســتاد  ازســوی کمیســیون تخصصــی تبلیــغ شــورای عال

ــود. ــد ب خواه
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پایةپنجم
دروساصلي
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اصول فقه 2

أصول الفقه، بخش2،از ابتداي 
مقدمه واجب تا پایان کتاب، 
عامه مظفر)رحمه اهلل علیه(، 

10170

دروس فی علم االصول، 
محمدباقر صدر، حلقه ثانی، از 

اول اثبات صغری دلیل شرعی تا 
انتهای کتاب.  

فقه 3

الروضه البهیه في شرح اللمعه 
الدمشقیه، از ابتدای کتاب الوکاله 
تا ابتدای کتاب الصید و الذباحه، 

ویرایش مرکز تدوین و نشر متون 
درسی.

10170

کتاب دروس تمهیدیه في الفقه 
االستداللي،  از ابتدای کتاب 

الیمین، جلد3، تا ابتدای کتاب 
ارث، جلد4، به میزان 5واحد، باقر 
ایروانی، نشر مرکزالمصطفی صلی 

اهلل علیه و آله و سلم العالمی 
للدرسات و التحقیق( + دروس 
تمهیدیه في القواعد الفقهیه، 

به میزان 5 واحد، باقر ایرواني، 
نشر المرکز العالمی فی العلوم 

االسامی.
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فقه 4

الروضه البهیه في شرح اللمعه 
الدمشقیه، از ابتدای کتاب الصید 
و الذباحه تا آخر کتاب، ویرایش 
مرکز تدوین و نشرمتون درسی.

10170 افرادي که کتاب »دروس 
تمهیدیه في الفقه االستداللي« 
را خوانده اند، در فقه 4 موظف به 
خواندن کتاب »الروضه البهیه في 
شرح اللمعه الدمشقیه«، از کتاب 

ارث تا آخر مي باشند.

تفسیر قرآن 
کریم

تفسیر سوره برائت، مقام معظم 
رهبری)حفظه اهلل(، انتشارات 

انقاب اسامی.
351

آشنایی 
با فلسفه 
اسامي

تاریخ فلسفه، حسن معلمی و 
دیگران، نشرالمصطفی صلی اهلل 

علیه و آله و سلم.
234

35595جمع

پایةپنجم؛برنامهپنجشنبهها
ساعتواحدمتن درسیماده آموزشي

اخاق 
اسامي5

درسنامه نهج الباغه )دوره 
عالی( و درسنامه صحیفه 

سجادیه )دوره عالی(، گروه 
تدوین متون آموزش ترجمه و 
مفاهیم نهج الباغه و صحیفه 

سجادیه.

234
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حكومت 
اسامی

حكومت اسامی، احمد 
واعظی، نشر مرکز مدیریت 

حوزه های علمیه.
234

468جمع

پایةپنجم؛دورهتابستان
ماده 

ساعتواحدمتن درسیآموزشي

تاریخ 
معاصر2

تاریخ تحوالت سیاسی ایران، 
ب2، از ابتدای فصل چهاردهم 
تا انتهای کتاب، موسی نجفی 
و حقانی، نشر موسسه مطالعات 

تاریخ معاصر ایران.

نیمه 2
حضوري

217جمع

پایةپنجم؛توضیحات
ــه 2،  ــول فق ــل در اص ــوان بدی ــیط به عن ــاب الوس ــه کت ــبت ب 1. نس

ــردد. ــام می گ ــا اع ــی متعاقب ــورای عال ــه ش اباغی


