برنامه امتحانی نیمسال اول  97-98تکمیلی غیرحضوری  /رشته تفسیر و علوم قرآن
توجه امتحان پایان ترم دروس فقه -1فقه –2فقه -3فقه 4به صورت آنالین برگزار می شود.
میانترم

میانترم
دارد

میانترم

قرآن و عهدین

(جوامع الجامع -سوره توبه)

دوشنبه

(جوامع الجامع -سوره توبه )
تفسیر مقارن

اصول فقه 1

دارد

97/11/08

ترجمه و شرح 4

دارد

بالغت کاربردی 2

تجزیه و ترکیب

تفسیر ترتیبی 4

میانترم

تاریخ

ساعت 9

ساعت 11

ساعت 14

ساعت 16

مفردات قرآن
ترجمه و شرح 2

دارد

نقد و بررسی روایات تفسیری

تفسیر موضوعی 2

97/11/09

(سنتهای اجتماعی الهی)
تفسیر موضوعی ( 5اخالق)

سه شنبه

مبانی فهم و نقد حدیث

ترجمه و شرح 1

تاریخ تفسیر و مفسران

(معاد)

تفسیر ترتیبی 5

دارد

تفسیر موضوعی 3

عقاید اختصاصی شیعه 1

(المیزان -سوره
واقعه،قیامت)

97/11/10
چهارشنبه

(اعجاز)
دارد

(معاد)

(آشنایی با مبانی و روش تفسیر
موضوعی)
ترجمه و شرح 5
تفسیر ترتیبی 3
(جوامع الجامع -سوره مائده)
ترجمه و شرح 3
(جوامع الجامع -سوره مائده)

تفسیر ترتیبی 3

مبانی ترجمه قرآن

(المیزان -سوره

و نقد ترجمه های موجود 1

واقعه،قیامت)

دارد

تفسیر موضوعی 8

دارد

علوم قرآن 1

تفسیر موضوعی 1

97/11/11
پنج شنبه

اصول فقه 2

نحو تکمیلی

مبانی ترجمه قرآن

تفسیرترتیبی7

و نقد ترجمه های موجود

(آیات االحکام)

تفسیر موضوعی7

علوم قرآن ( 4محکم و متشابه)

(انسان شناسی)

نحو تکمیلی 1

تفسیر موضوعی2
(انسان شناسی)

نحو تکمیلی 2

تفسیر موضوعی 4
(زن و خانواده)

تفسیر موضوعی 3
دارد

جمعه

(زبان قرآن)

بالغت کاربردی 1

دارد

97/11/12

علوم قرآن 3

(راه و راهنماشناسی)

ترجمه های موجود 2

دارد

مبانی ترجمه قرآن و نقد

متون عربی معاصر 1

تفسیر موضوعی 4
(راه و راهنماشناسی)

97/11/13

متون عربی معاصر 2
تفسیر آیات مشکل

دارد

شنبه

تفسیر ترتیبی ( 1کنزالدقائق)

روش تحقیق پیشرفته

علوم قرآن 2

تفسیر ترتیبی ( 6المیزان)

(تحریف ناپذیری)

ترجمه و شرح ( 6المیزان)

عقاید اختصاصی شیعه 2

اصول فقه 4
دارد
دارد

یک شنبه

تفسیر موضوعی ( 1خداشناسی)

دارد

97/11/14

تفسیر موضوعی ( 6خداشناسی)

اصول فقه 3

مبانی و قواعد تفسیر قران 1

تفسیر ترتیبی 2
تفسیر موضوعی 9
(حقوق و سیاست)

مبانی و قواعد تفسیر قران 2

دارد

روشها و گرایشهای تفسیری

دارد

(مجمع البیان)

