
 7981-89 – محــدوده درســـی سـطـح یـک

 پایه دوم پایه اول
 محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت عنوان محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت عنوان

 03تجزیه و ترکیب نیمه اول جزء +تغالاز ابتدای نواسخ تا اول باب اش از ابتدای کتاب تا اول نواسخ 071 2نحو  بخش عربی کتاب بخش فارسی کتاب 071 صرف

 از باب اعمال المصدر تا ابتدای حکایات از ابتدای باب اشتغال تا باب اعمال المصدر 071 3نحو  هدایه از اول مبنیات تا آخر کتاب+ صمدیه کل کتاب ساعت(04+03)هدایه از اول تا آخر توابعنحو مقدماتی +  231 0نحو 

 از تقسیمات الحملیه تا صناعات خمس از اول کتاب تا تقسیمات الحملیه 071 2منطق  تا پایان کتاب 03از درس  «مبطالت روزه »  03اول درس  از اول کتاب تا 01 احکام

 صناعات خمس ---------------------- 01 3منطق  ------------------ تمام کتاب 54 0عقائد 

 ------------------------ تمام کتاب شیعه در اسالم 01 2 عقائد ------------------ تمام کتاب 41 تجوید

 -------------------------- از اول کتاب تا النوع فی االدب المختصه بالمعلم 31 2اخالق  ------------------ تمام متن آداب المتعلمین )ترجمه ( 31 0اخالق 

 ، از بخش چهارم تا پایان کتاب1تاریخ اسالم استادپیشوایی ج ------------------------ 31 2تاریخ  یریت () چاپ مرکز مد تمام کتاب ------------------ 34 0منطق 

 ه (سوره های فاتحه ، انعام ، )تفسیر نمون ------------------------ 31 2قرآن  چهارمبخش ، ازابتداتاابتدای1جتاریخ اسالم استادپیشوایی ------------------ 31 0تاریخ 

 751 مجموع ساعات )سوره اعلی تا آخر ( 03حفظ نیمه دوم جزء  ------------------ 31 0قرآن 

 پایه چهارم پایه سوم
 محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت عنوان محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت عنوان

 تا پایان کتاب السادساز المقصد الموجز  السادسالموجز تا المقصد  071 0اصول  از حرف السین تا حرف لو ناز اول کتاب تا حرف السی 071 5نحو 

 الصاله تا کتاب الصوم مستحباةاز الفصل الثالث فی  الصاله مستحباةاز کتاب الطهاره تا الفصل فی  071 0فقه  باب رابع از حرف لو تا آخر باب اول 001 4نحو 

 از الفصل السادس فی کفارات االحرام تا کتاب المتاجر از کتاب الصوم تا الفصل السادس فی کفارات االحرام 071 2فقه  جواهر() از مبحث فی االیجاز تا پایان کتاب ز اول کتاب تا مبحث فی االیجاز و االصنابا 071 بالغت

 از عقیدتنا فی صفاته تعالی تا الفصل الثانی فی النبوه تا عقیدتنا فی صفاته تعالی 1از اول جلد  021 5عقائد  )آموزش عقائد آیت اهلل مصباح(ان کتابتا پای 01از درس  )عدل الهی (03از درس اول تا پایان درس  031 3عقائد 

 ------------------------ سیری در نهج البالغه شهید مطهری 31 0نهج البالغه  ----------------------- از فی االدب المختصه بالمعلم تا آخر کتاب 31 3اخالق 

 علیه السالمتا زندگانی امام هادی علیه السالم زندگانی امام باقر  ---------------------- 31 5تاریخ  قرآن کریم 03نیمه اول جزء  -------------------- 51 تجزیه و ترکیب

 )تفسیر نمونه( سوره های انبیاء ، مومنون ، لقمان ----------------------- 31 5قرآن  علیه السالمسیره پیشوایان تا زندگانی امام باقر  از اول ------------------- 31 3تاریخ 

 721 مجموع ساعات سوره های  انفال ، ابراهیم )تفسیر نمونه( -------------------- 31 3قرآن 

 پایه ششم پایه پنجم
 محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت عنوان محدوده نیمسال دوم محدوده نیمسال اول ساعت وانعن

 از اول الشهره تا پایان کتاب از اجتماع امر و نهی تا الشهره 071 3اصول  الباب السابع تا اجتماع امر و نهی تا الباب السابع )المجمل و المبین( 1از اول جلد  071 2اصول 

 از کتاب الغصب تا کتاب المیراث از کتاب الطالق تا کتاب الغصب 041 4فقه  تا کتاب االجاره اول کتاب الدیناز  تمام کتاب متاجر 071 3ه فق

 تا پایان کتاب لشرب ا فی الرابع الفصلاز  الفصل الرابع فی الشرباز کتاب المیراث تا  071 0فقه  کتاب النکاح اول کتاب النکاحاز کتاب االجاره تا  071 5فقه 

 ------------------------ مهدویت()مرکزتخصصینگین آفرینش تمام کتاب  31 0تاریخ  از عقیدتنا فی طاعه االئمه تا پایان کتاب از عقیدتنا فی النبوه تا عقیدتنا فی طاعه االئمه 021 4عقائد 

 ------------------------ عهدنامه مالک اشتر 31 3بالغه نهج ال ------------------------ خطبه همام 31 2نهج البالغه 

 ------------------------ تمام کتاب بربال قلم 41 آیین نگارش تا پایان کتابعلیه السالم از زندگانی امام هادی  ------------------------ 31 4تاریخ 

 ------------------------ تمام کتاب حکومت اسالمی 31 حکومت اسالمی )تفسیر نمونه( اتسوره های یس ، زمر ، حجر ------------------------ 31 4قرآن 

 ام کتاب درسنامه علوم قرآنی، استاد جوان آراستهتم ------------------------ 71 علوم قران 721 مجموع ساعات

 با علوم حدیث تمام کتاب آشنایی ------------------------ 31 علوم حدیث 

 تمام کتاب آشنایی فلسفه شهید مطهری ------------------------ 21 فلسفه 

 


