
فقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

صرف عربی (1)08:30
صرف عربی (1)

کالم و عقاید (2)
مقدمه علم حقوقصرف کاربردي (1)

زبان تخصصی (1)زبان تخصصی زبان تخصصی (1) زبان تخصصی (1)10:30

13:30
 مبانی فهم حدیث

 مشکل الحدیث

مبانی فهم حدیث

بالغت قرآن
ادبیات عرب (4) علوم بالغت-

08:30
 اصطالحات حدیثی

 فقه الحدیث (1)

مصطلحات حدیثی

علوم قرآن (3)
درایه الحدیثمصطلح الحدیث

--آشنایی با متون تفسیري (1) فقه الحدیث (2)10:30

--آشنایی با متون تفسیري (2) توثیقات عام وخاص13:30

08:30
 نحو عربی (2)- قبل از 921

 نحو عربی (3)- 921 به بعد

 نحو عربی (2)- قبل از 921

 نحو عربی (3)- 921 به بعد
ادبیات عرب (1) صرف و نحومنطق

ادبیات عرب (3) صرف و نحو کاربرديکارگاه قرائت و ترجمه قرآن (2)- آشنایی با عرفان و تصوف10:30

13:30
 آشنایی با نهج البالغه

 اختالف حدیث

تفسیر ترتیبی (2)

سبک شناسی بیان قرآن
-شناخت نهج البالغه

-قرائت و ترجمه متون تخصصی (1) ترجمه عربی به فارسی  ترجمه عربی به فارسی 08:30

-- قرائت و درك متون معاصر عربی قرائت و درك متون معاصر10:30

-- زبان تخصصی (2) زبان تخصصی (2)13:30

08:30
تجوید و آواشناسی، صرف عربی (2)- قبل از 921

انقالب اسالمی

تجوید و آواشناسی، صرف عربی (2)- قبل از 

921، انقالب اسالمی

روانخوانی و تجوید مقدماتی

انقالب اسالمی
-

 توثیق و تضعیف10:30
تاریخ حدیث

تاریخ تشیع
اصول فقه (1)تاریخ حدیث

13:30
صرف عربی (4)- 921 به بعد، مبادي نظري و 

تطبیقی سندشناسی، سند شناسی احادیث

صرف عربی (4)- 921 به بعد

تفسیر موضوعی (4)
--

تفسیر قرآن (1)-تفسیر موضوعی (1) تفسیر قرآن (1)08:30

--تفسیر موضوعی (2) تفسیر قرآن (2)10:30

13:30
 قرائت و درك متون حدیثی، قرائت و درك متون 

حدیثی1، کالم و عقاید (2)

تفسیر موضوعی (3)

روشها و گرایشهاي تفسیري
--

08:30
 نحو عربی (1)

 قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها

 نحو عربی (1)

قرائت مطبوعات و استفاده از رسانه ها
تاریخ تحلیلی اسالمنحو کاربردي (1) 

10:30
 نقد و وضع حدیث

 نحو عربی (2)- 921 به بعد

نقد و وضع حدیث

 نحو عربی (2)- 921 به بعد
-فقه الحدیث (1)

13:30
نحو عربی (3)- قبل از 921،  نحو عربی (4)- 921 به 

بعد، مبانی و روش هاي تبلیغ در قرآن و سنت

 نحو عربی (3)- قبل از 921،  نحو عربی (4)- 

921 به بعد، قرآن و خاورشناسان
--

زبان انگلیسی عمومیزبان انگلیسی زبان خارجیزبان خارجی08:30

حقوق مدنی (2)علوم بالغی و زیبایی شناختی قرآن (1) علوم بالغی (1) علوم بالغی (1)10:30

--فقه الحدیثقرائت و درك متون تفسیري13:30

1396/10/21پنج شنبه

1396/10/23شنبه

1396/10/24یکشنبه

1396/10/18دوشنبه

1396/10/19سه شنبه

1396/10/20چهارشنبه

1396/10/16 شنبه

1396/10/17یکشنبه

جدول زمانبندي آزمونهاي پایان نیم سال اول تحصیلی 97-96  (961)  - مقطع کارشناسی



فقه و حقوق اسالمیعلوم قرآن و حدیثعلوم و معارف قرآنعلوم حدیثساعتتاریخروز

جدول زمانبندي آزمونهاي پایان نیم سال اول تحصیلی 97-96  (961)  - مقطع کارشناسی

08:30
 آشنایی با علوم قرآنی

صرف عربی (2)- 921 به بعد
علوم قرآنرایانه و فضاي مجازيصرف عربی (2)- 921 به بعد

منطق (2)تاریخ کتابت قرآن و قرائات ( تاریخ قرآن )سبکهاي تالوت و حفظ قرآن کتب رجال شیعه10:30

 آشنایی با فرق اسالمی13:30
 آشنایی با فرق اسالمی

علوم قرآن (2)
--

--تفسیر ترتیبی (3) کالم و عقاید (3) (از ورودي 901 به بعد)08:30

کالم و عقاید (4)10:30
آشنایی با وحی و کتب آسمانی

تفسیر ترتیبی (4)
-علوم قرآنی (1) ( وحی ، نزول )

--علوم بالغی (2)علوم بالغی (2)13:30

08:30
فارسی

 مکالمه عربی(2)

فارسی

 مکالمه عربی(2)
ادبیات فارسیزبان فارسی

فقه (2)مآخذ شناسی حدیثمنابع حدیث-10:30

13:30
 کالم جدید

 مکالمه عربی (3 )

 کالم جدید

 مکالمه عربی (3 )
--

دانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیتدانش خانواده و جمعیت08:30

--ترجمۀ قرآن (1) شبهه شناسی10:30

--ترجمۀ قرآن (2) فقه الحدیث (3)13:30

08:30
 فقه (2)، کالم و عقاید (5)

 کالم و عقاید (3) (از ابتدا تا ورودي 892)

 فقه (2)

 کالم و عقاید (3)
-تاریخ تحلیلی اسالم

 کتب رجال اهل سنت10:30
مفردات قرآن

علوم قرآن (1)
-مفردات قرآن

13:30
 جوامع حدیثی اهل سنت

 مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

آشنایی با علم رجال

تاریخ تفسیر
فقه (3)-

08:30
تربیت بدنی

  اخالق

تربیت بدنی

  اخالق
تربیت بدنی

تربیت بدنی

تعلیم و تربیت اسالمی

حقوق جزاي عمومی-اعراب قرآناعراب قرآن و حدیث10:30

13:30
 آشنایی با ادیان توحیدي، فقه (1)

 مستشرقان و حدیث

 آشنایی با ادیان توحیدي

 فقه (1)
-آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی

1396/10/28پنج شنبه

1396/10/30شنبه

1396/11/01یکشنبه

1396/10/25دوشنبه

1396/10/26سه شنبه

1396/10/27چهارشنبه


