
 

 (96-97-2) پایه اول  پایه دوم پایه سوم پایه چهارم پایه پنجم

 8-9  2احکام خ مومنی 1تجزیه ترکیب خ موسوی 2نحو عالی  خ منصوری 2فقه  خ علیخانی -------

به
شن

 

------- 

 2فقه  خ علیخانی
 خ عربی

 روش تدریس 

 قران

  2احکام خ مومنی 1تجزیه ترکیب خ موسوی
10-9 

 2صرف خ منصوری ثهمباح مباحثه

 10-11 2صرف خ منصوری 1روش سخنرانی  خ گرجی 1اصول خ علیخانی 4نحوعالی خ موسوی -------

 4نحوعالی خ موسوی -------
 1اصول خ علیخانی

 11-12 2اخالق عربیخ  1روش سخنرانی  خ گرجی
 مباحثه

 خ موسوی
 2عربی معاصر 

(14-12:30) 
 14الی  12:30 مباحثه احکام منطقمباحثه  حومباحثه ن نحومباحثه 

---- 
 8-9 1نحو خ وحیدی منطق مباحثه 2نحو عالی  خ منصوری 1فلسفه خ اقدم

به
شن

یک
 

 2نحو عالی  خ منصوری 1فلسفه خ اقدم
 1منطق خ تورشیزی

 1نحو خ وحیدی
10-9 

 کالم جدید خ اقدم
(10:30-9:30) 

 فلسفه مباحثه
 مباحثه مباحثه

 3منطق  نصیری آ
 1منطق خ تورشیزی

 10-11 2صرف خ منصوری
 2نحو پیشرفته خ وحیدی 3اصول خ تورشیزی -----

 3اصول خ تورشیزی -----
 3منطق  آ نصیری

 11-12 2صرف خ منصوری 2نحو پیشرفته خ وحیدی
 مباحثه

 1زن در اسالم خ اقدم
(14-12:30) 

 14الی  12:30 نحو مباحثه نحواحثه مب مباحثه منطق مباحثه اصول

 6اخالق عربیخ  8اخالق خ عالیی 8اخالق خ عالیی
 آزاد هـاحثــمب

 8-9 صرف مباحثه

به
شن

دو
 

 7اخالق خ عالیی --------
 9-9:30 تجوید خ عربی مباحثه

 2تحقیق خ.بوترابی
(10:20-9:35) 

 تجوید خ عربی حدیث شناسی خ. مومنی
10-9:30 

 10-10:30 مباحثه --------

 10:30-12 (12الی  10:30برنامه فرهنگی طالب )مصوبه مرکز مدیریت( الزامی ) ساعت 

 2علوم بالغی  خ مرادی ------
(14-12:30) 

 1تحقیق خ بوترابی مباحثه نحو
(14-12:30) 

 عربیخ 
ترجمه و مفاهیم 

 قرآن

(14-12:30) 

 14الی  12:30

 خ عبودیت 2عقاید خ اقدم اصولمباحثه  -------
 نهج البالغه

9-7:30 

 مباحثه
9-8 

به
شن

ه 
 س

  2احکام خ مومنی

(9:20-8:30) 
 3اصول  خ تورشیزی -------

 2عقاید خ اقدم

 خ عبودیت
 1تفسیر

10:30-9 

10-9 

 3منطق آ.نصیری

(10:20-9:30) 

 مباحثه

 3اصول  خ تورشیزی --------
 10-11 انسان شناسی . اقدمخ

 مباحثه تفسیر موضوعی خ عبودیت تفسیر موضوعی خ عبودیت
 1منطق تورشیزیخ 

(11:25-10:35) 
 مباحثه عقاید تفسیر موضوعی خ عبودیت تفسیر موضوعی خ عبودیت

 انسان شناسی خ. اقدم
11-12 

 مباحثه مباحثه

 خ علیخانی
 4فقه 

(14-12:30) 
 2تفسیر  خ عبودیت فلسفه مباحثه

(14-12:30) 
 منطقمباحثه 

 و احکام مباحثه صرف

 )یک هفته در میان(
 14الی  12:30

 8-9 1نحو خ وحیدی تاریخ تشیع خ محمودی 2 روش سخنرانی خ گرجی 1فلسفه  خ اقدم فقه مباحثه

به
شن

ار
چه

 

 4فقه  خ علیخانی
 1نحو خ وحیدی اریخ تشیعت خ محمودی 2روش   سخنرانی  خ گرجی 1فلسفه  خ اقدم

10-9 

 خ موسوی
 4نحو 

(10:25-9:35) 

 مباحثه مباحثه 2عقاید  خ اقدم

 4فقه  خ علیخانی
 10 -11 2تاریخ خ محمودی 2نحوپیشرفته  خ وحیدی 2عقاید  خ اقدم

 2فقه  خ علیخانی ------

 11-12 روش تحقیق خ محمودی 2رفته نحوپیش خ وحیدی مباحثه عقاید 2فقه  خ علیخانی فقه مباحثه

 خ موسوی
 2تجزیه و ترکیب 

(14-12:30) 
 14الی  12:30 نحومباحثه  مباحثه نحو مباحثه منطق مباحثه فقه


