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 ّبی علویِ خَاّراى حَزُسطح دٍ ٍ سِ علوي طالة  هسببقبت طرح                                   

 : هقذهِ  

ّاي علوي قاتل اعتواد ٍ پذيزفتِ ضذُ كِ اهزٍسُ درهزاكزش علوزي ايززاى ٍ خْزاى تززاي ايدزاد        يكي اس ضيَُ

طرز    زد،گيز  هَرد استفادُ قززار هزي   علوي آًاى ٍ پيطزفت پژٍّاى داًصارسضياتي ٍ سٌدص ٍعلوي رقاتت 

درصذد  ،تار در سطح سِ سَهييدر سطح دٍ ٍ تار  ّفتوييآهَسش هزكش تزاي  اًٍتزهع .است يعلو هساتقات

تذٍى  تزدارد ٍاحذّاي آهَسضيٍضعيت آهَسضي طالب ٍ د تْثَگام ديگزي درطزاحي ٍ اخزاي آى،است تا 

 هحقق خَاّذ ضذ.، ٍاحذّاي آهَسضيٍ كش استاًي زكش، هزاوياري ٍ ّوگزايي ّوكاراى هتزديذ ايي هْن تا ّ

 : الف( اّذاف طرح  

 ؛ايجاد ٍ افشايص اًگيشُ هطالعِ در تيي طالب .1

 ؛ٍاحذّاي آهَسضيايجاد رقاتت ساسًذُ تيي طالب ٍ  .2

 خَاّزاى؛ ٍاحذّاي آهَسضيارسياتي سطح علوي طالب ٍ ًيش  .3

 ؛البايجاد سهيٌِ پيطزفت علوي ٍ ضكَفائي استعذادّاي ط .4

 ؛ّاي خاظ ضٌاخت طالب هوتاس ٍ استعذادّاي درخطاى تِ هٌظَر ارائِ خذهات ٍيژُ تِ آًْا ٍ طزاحي تزًاهِ .5

 ة( هخبطبیي طرح :    

 ؛تاضٌذ هطغَل تِ تحصيل هي 24-25سال تحصيلي كِ در تفسيزٍعلَم قزآًيٍ ٍاصَل  رضتِ فقِتِ قثل  22ٍرٍديطالب :سطح سِ 

 تاضٌذ: يل هيّاي سيز هطغَل تِ تحص در يكي اس پايِ 24-25تحصيليطالتي كِ در سال  : سطح دٍ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : ) سطح دٍ ٍ سِ(برگساری آزهَى  هكبى زهبى ٍج( 

 مخاطبین سطح دو پایه

 ٍ پايِ چْارم ّفت سالِ  {22ٍ تْوي 23ٍرٍدي هْز} پايِ دٍم پٌح سالِ  ومد

 ٍ پايِ پٌدن ّفت سالِ{  21تْويٍ  22ٍرٍدي هْز} پايِ سزَم پٌح سالِ سوم

 ٍ پايِ ضطن ّفت سالِ { 20يتْوٍ 21ٍرٍدي هْز} پايِ چْارم پٌح سالِ  چهارم

 ٍ پايِ ّفتن ّفت سالِ { 92تْويٍ  20ٍرٍدي هْز} پايِ پٌدزن پٌح سالِ  پنجم

 لِـرحـه
 زهبى آزهَى

 هكبى آزهَى
 زهبى اعالم ًتبيج

 تبريخ رٍز تبريخ رٍز سبعت

 21/9/24 ضٌثِپٌح  ٍاحذّاي آهَسضي 14/9/24 ٌدطٌثِپ صثح 10 (ٍاحذآهَسضي): اٍل 

 (استاًي ): دٍم 
 هتعاقثا اعالم هي گزدد

  هزاكش استاًي 
 هتعاقثا اعالم هي گزدد

 ضْز هقذس قن )كطَري(: سَم 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
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 ( رحلِ اٍله) :  ى سطح سِعٌبٍيي ٍ هحذٍدُ ّبی آزهَ(  د

 

 ()هرحلِ اٍل  دٍ: ى سطحی آزهَعٌبٍيي ٍ هحذٍدُ ّب ّـ( 

 

يِ
پب

 

 تعذاد سئَاالت هحذٍدُ هتي عٌَاى

ـپبي
م 

دٍ
 ِ

 

 20 تخص فعل ) تِ استثٌاي پژٍّطْاي پاياى ّز درس( درسٌاهِ علن صزف صزف 

 10 قسن الٌحَ 2هثادي ج ًحَ

  آقاي فالح سادُدرسٌاهِ فقِ  احكام 
پاياى  تا« تعزيف ٍتاريخ فقِ»  ) اس درس اٍل خلذاٍلكل 

 (« 55 درس» اعتكاف 
20 

ـپبي
 س

ِ
ـ

 َم

 15 كل كتاب ّذايِ آقاي ضيزافكي ًحَ

 20 كتابخلذ كل دٍ  آقاي فالح سادُدرسٌاهِ فقِ  احكام 

 15 كل  دٍ خلذ كتاب  آهَسش كالم اسالهي آقاي سعيذي هْز عقايذ 

ـپبي
 چ

ِ
ـ

رم
ْب

 

 25 تا اتتذاي استغاثِاساتتذاي كتاب  4هثادي ج  ًحَ

 اصَل فقِ
درٍس في علن االصَل الحلقِ االٍلي ٍ الحلقِ الثاًيِ 

 « آقاي ايزٍاًي»في اسلَتْاالثاًي 
 10 حلقِ اٍلي 

 15 اس اتتذاي كتاب تا اتتذاي تصذيقات درٍس في علن الوٌطق هٌطق

ـپبي
 پٌ

ِ
ـ

 جن

 15 كتاتْاي : طْارت ، صالُ ، صَم  درٍس توْيذيِ في الفقِ االستذاللي فقِ 

 15 25پاياى درس  اس اتتذاي كتاب تا  كليات فلسفِ سفِفل

 اصَل فقِ
درٍس في علن االصَل الحلقِ االٍلي ٍ الحلقِ الثاًيِ 

 «آقاي ايزٍاًي»في اسلَتْاالثاًي
 20 اتتذاي اصَل عوليِحلقِ ثاًيِ تا  اتتذاياس 

 

تِ
رش

 

 تعذادسَاالت هحذٍدُ هتي عٌَاى

قر
م 

لَ
 ع

ٍ 
یر

فس
ت

ي
آً

 

 علَم قزآى

 صياًِ القزآى
 6) ضْادات تٌشاِّ.....( ٍ فصل 4كل كتاب تاستثٌاي فصل

 )تحزيف في كتة العْذيي(
15 

تحليل ستاى قزآى ٍ رٍش ضٌاسي 

 فْن آى ) سعيذي رٍضي(
 10 12ٍ 10ٍ 2ٍ 9ٍ 6ٍ 1فصلْاي

 15 كل كتاب رٍش تفسيز قزآى آقاي رخثي هثاًي ٍ قَاعذتفسيز

 10 سَرُ هؤهٌَى ويشاىتفسيزال تفسيز

َل
اص

 ٍ
 ِ

فق
 

 حلقِ ثالثِ اصَل فقِ
تِ « 59اتتذاي درس»اساٍل كتاب تا اتتذاي الذليل العقلي

 16تا پاياى درس12استثٌاي درٍس
25 

 فقِ
 15 ًكاح كتاب لوعِ

 10 كتاتْاي : قضا ٍ ضْادات ٍ اقزار درٍس توْيذيِ في الفقِ االستذاللي
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 ط:ـَابـ( ضٍ 

  (آهَزشيّبی ٍاحذ)هسببقبت علوي هرحلِ اٍل : 

، ترا تَهرِ ترِ دسرتَرالعول      آهَسضي ّاي ٍاحذاساتيذ اي تَسط  سَال چْار گشيٌِ  50ايي هزحلِ در قالة هَىآسسَاالت  .1

 ؛ طز  ٍ تصحيح گزدد پيَست تخطٌاهِ ،

 ؛ تاضذ دقيقِ هي 60گَيي تِ سَاالت حذاكثز هذت سهاى پاسخ .2

 ؛ گزددكسز هي ًوزُ، «20/0 » پاسخ اضتثاُ ،تِ اساء ّز  .3

تاضذ، در غيز ايري صرَرت   هيهَظف تِ اهزاي آسهَى  ٍاحذآهَسضي،  يا رضتِ ًفز در ّز پايِ 5اقل حذ ثثت ًامدر صَرت  .4

 ؛ ذتاض هيٍاحذآهَسضي تزگشاري آسهَى در  يا جَارّو ٍاحذّايتِ  يهخيّز تيي هعزفي داٍطلثي

 ؛ تاضذ هي اٍلهزحلِ در آسهَى  اهتياس 30 حذاقلكسة  ،استاًيياتي تِ هزحلِ  زط راُض .5

 ذ.ٌهايشُ اعطا ًواي ، لَ  تقذيز تِ ّوزاُ يا رضتِ تِ ًفزات اٍل تا سَم ّز پايِ ي آهَسضيٍاحذّا .6

 

  (استبًي)هسببقبت علوي هرحلِ دٍم : 

 گزدد؛ تَسط هزكش طز  هياي تا تاكيذ تز سطح كارتزدي ٍ هْارتي  ْار گشيٌِرسَال چ 100سَاالت هساتقِ در قالة .1

 ؛ تاضذ دقيقِ هي120ثزاالت حذاكگَيي تِ سَ هذت سهاى پاسخ .2

 ؛ گزدد كسز هي ًوزُ،« 20/0»  پاسخ اضتثاُ، تِ اساء ّز .3

 ؛ تاضذ هي استاًياهتياس آسهَى هزحلِ  60قلياتي تِ هزحلِ كطَري ، كسة حذا ضزط راُ .4

 ًوايذ. اّذاء هيَ  تقذيز ٍ هَائشي )در كل كطَر( لايي هزحلِ  يا رضتِ فز اٍل ّز پايِهعاًٍت آهَسش تِ سِ ً .5

 

 كشَری(هسببقبت علويرحلِ سَم ه( : 

 گزدد؛ تزگشار هيدر ضْز هقذّس قن صَرت هتوزكش ِ كطَري ت هزحلِ آسهَى .1

 گزدد؛ ، تَسط هزكش طز  هياي تا تاكيذ تز سطح كارتزدي ٍ هْارتي سَال چْار گشيٌِ 100االت هساتقِ در قالةؤس .2

 «اي اس سطح تاالتزي تزخَردار است  سؤاالت ايي هزحلِ ًسثت تِ هزحلِ هٌطقِ»                      

 ؛تاضذ دقيقِ هي 120گَيي تِ سَاالت حذاكثز پاسخ هذت سهاى .3

 گزدد؛ كسز هي،  ًوزُ« 20/0»  پاسخ اضتثاُ ، تِ اساء ّز .4

ّرذاياي   لَ  تقرذيز ترِ ّورزاُ   ،  يا رضتِ ّز پايِ سَم اٍل تا تِ ًفزاتتِ كليِ راُ يافتگاى تِ هزحلِ كطَري ّذاياي ًقذي ٍ  .5

 گزدد؛ اّذاء هي ،يسًف

 ؛ ، الشاهي است يا رضتِ ّاي اٍل تاسَم ّز پايِ هْت حائشيي رتثِ،  80كسة حذاقل اهتياس  .6

 گزدًذ  آسهَى كتثي ٍرٍدي سطح سِ هعاف هي، اس را كسة ًوايٌذ  70حذاقل اهتياس سالِ ك7ِيا ّفتن سالِ 5 طالب پايِ پٌجن  .7

 .اضٌذت هي، ، ٍ دارا تَدى سايز ضزائط پذيزشعلوي تذيْي است ايي گزٍُ هلشم تِ ضزكت در هصاحثِ 


