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 معرفی کلی  

دادکشنه شرعیات

1392  سال تاسیس 

147  مجموع کریدت 

1دیپارتمنت  تعداد دیپارتمنت 

50 فیصد  مضامین تخصصی 

30 فیصد  مضامین اساسی 

10فیصد  مضامین عمومی)پوهنتون شمول(  

5 فیصد  مضامین اختیاری و پوهنتون شمول 
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مقدمه:

افغانستان یک کشور اسالمی است و مردم  این سرزمین کهن یقین و باور به معتقدات اسالمی دارند، 
بحث ضرورت از تأسیس پوهنحی شرعیات مطرح می شود؛ مکانی که هدف از تأسیس آن آشنایی نسل 
جوان با مفاهیم و نظریات ناب اسالمی باشد و هم راستا با این هدف روحیه تحقیق و پژوهش در باب 
مسائل روز دینی را نیز در وجود این جوانان که آینده این مملکت اسالمی هستند  تقویت می نماید. 
لذا مؤسسه تحصیالت عالی  اشراق تصمیم بر دائر نمودن پوهنحی شرعیات با دیپارتمنت علوم قرآن و 
حدیث نمود. بررسی فارغان این پوهنحی نشان می دهد که فارغان محترم نه تنها در رشته اختصاصی 
خود بلکه در هر عرصه ای که به کار گماشته شده اند تا حد زیادی موفق عمل نموده اند . در هر دوره 
سطوح  در  حتی  و  سیاسی  مختلف  احزاب  پارلمان،  کابینه،  در  شرعیات  پوهنحی  فارغان  از  تعدادی 

رهبری جامعه حضور فعال و در خور تقدیر دشته اند. 

2-1- معرفی دانشکده:

پوهنحی شرعیات  یک نهاد خصوصی ، که در سال 1392 هش تاسیس گردیده و از بدو تاسیس تا امروز 
همیشه در تالش است تا کادر متخصص و کار آزموده در زمینه مسائل قرآنی  و حدیثی ، را تقدیم جامعه 
نماید لذا ایجاب مینماید تا تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی با توجه به نیاز های زمان و ارزش 
های جامعه عیار گردد. تحقق این امر کار سهل و آسانی نبوده و همیشه با چالش ها و مشکالت همراه 
بوده است.رسالت کادر سازی و تربیت نیروهای توانا ومجرب برای خدمت رسانی و تربیت فرزندان این 
آب و خاک پوهنحی شرعیات  را مکلف میسازد تا در آموزش نسل جوان نیاز های فعلی و آینده نهاد های 
اساتید و مدیران مکاتب ، لیسه ها  و حتی محصالن فارغ التحصیل تصمیم به ادامه تحصیل در مقاطع 

باالتر را دارند  را مد نظر گرفته است. 
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معرفی دیپارتمنت 

از آنجا که قرآن و سنت دو منبع اصلی دین اسالم، و تأمین کننده ی نیاز های دینی مسلمانان است 
و شناخت آن ها برای پژوهش و تدریس آموزه های اسالمی و تبلیغ آن ها ضروری است؛ الزم است، 
جامعه  خصوصًا  اسالم   جهان  نیاز  تا  شود  برگزار  مستقل  صورت  به  حدیث  و  قرآن  علوم  ی  رشته  که 
اسالمی ما به کارشناسان اسالمی تأمین گردد.بنابرین اولین و فعاًل تنها دیپارتمنت دانشکده شرعیات 

دیپارتمنت علوم قرآن و حدیث می باشد. 

الف( تعریف

دوره لیسانس  علوم قرآن و حدیث عبارت است از مرحله ای که محصل  با دروس تخصصی رشته آشنا 
شده و در پایان موفق به اخذ مدرک لیسانس در آن می شود.

ب(نقش و توانایی

بعد از بررسی های انجام شده دانشگاه اشراق به خأل ی مرکزی که بتواند پاسخگوی نیازهای  دینی 
اساس  همین  بر  برد  پی  دارد  جامعه  فرهنگی  و  فکری  مسائل  دغدغه  که  افرادی   ) حدیثی  و  )قرآنی 
تصمیم گرفت که  دانشکده  شرعیات را تاسیس نماید  و تالش زیادی انجام شد تا داوطلبان و دانش 
آموختگان این رشته با مطالعه و تحصیل در رشته ی علوم قرآن و حدیث  بتوانند  در سطح کالن جامعه 
به عنوان وکیل،  رئیس  و مدیر در بست های مورد نظر مقرر گردند ودر سطح پایین تر   پژوهشگر، مبلغ 
و مدرس قرآن، مفسیر و محدیث شوند و نقش مؤثری در اعتالی فرهنگ اصیل اسالم ناب و شناساندن 
به  و  ادامه ی تحصیل دهند  با کسب معلومات نسبی در مقاطع بعدی  و  ایفا کنند  به مردم جهان  آن 

اهداف برنامه ریزی شده تعمیق بخشند.

ج( اهداف دوره

1-تربیت معلم قرآن و حدیث.

2-تربیت مبلغ قرآن و حدیث.
3-تربیت کارشناس در رشته مربوطه.

4- تربیت دانشجوی مستعد جهت ورودبه دوره ماستری و دکتری.
5- جذب و استخدام در بست های دولتی.

6- جذب و استخدام در مکاتب دولتی و خصوصی.
7-تربیت مشاور دینی و اخالقی
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د( اهداف آموزشی

1-ایجاد زمینه های تعالی اخالقی و معنوی دانشجو.
2-توجه به معارف قرآنی در تدوین سرفصل ها و متون درسی.

3-ایجاد توانایی تحقیق، تدریس و تبلیغ از طریق کسب مهارت های الزم.
4-ایجاد توانایی استفاده از متون عربی )متون تفسیری و حدیثی(.

5- پرورش توانایی استفاده از متون عربی )متون تفسیری و حدیثی(.
6- اشنایی با زبان عربی معاصر و توانایی تدریس آن در مکاتب متوسطه

7-شناخت فقه و اصول.
8-کسب اطالعات عمومی در زمینه علوم و معارف اسالمی و آشنایی با مهمترین آثار و منابع آن.

9-فراگیری زبان های عربی.
عربی  احکام،  عقاید،  تفسیرشریف،  کریم،  قرآن  دروس  تدریس  جهت  محصلین  نمودن  10-مستعد 

وحدیث شریف بعد از فراغت مقطع لیسانس در مقاطع دوره مکاتب.
11- وسیع نمودن دانشکده و ارتقاء سطح کمی و کیفی آن.

معرفی بخش های مختلف پوهنحی شرعیات

معرفی بخش های مختلف پوهنحی شرعیات

کتابخانه: 

یک کتابخانه به مساحت 200 متر مربع در سال 1395 در سطح پوهنحی ایجاد گردید که فعاًل بیش 
)1000(  جلد کتب مرتبط به مسائل قرآنی ، حدیثی و فقهی و حقوقی در آن موجود میباشد.

مرکز تکنالوژی: 

یک مرکز تکنالوژی و معلوماتی در سال 1395 در چوکات پوهنحی دایر و به تعداد )25(  پایه کمپیوتر 
در آن وجود دارد.

توزیع  شان  برای  محصالن  آمریت  طرف  از  که  بوده  هویت  کارت  دارای  پوهنحی  محصلین  تمامی 
می گردد. پوهنحی شرعیات تا فعاًل به سویه لیسانس فارغ التحصیل می دهد.

از بدو تاسیس تا حال آثار علمی و تحقیقی متعددی از استادان پوهنحی چاپ و نشر گردیده است.
همه ساله تعدادی از اساتید و محصلین این پوهنحی در کنفرانس های سفرهای علمی و سیاحتی در 

خارج از کشور اشتراک منمایند.
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بخش تکنالوژی معلوماتی پوهنحی شرعیات

سه تن استادان به درجه داکتری  و   پنج  تن استادان بدرجه ماستری در کشورهای ایران،  پاکستان و 
عربستان تحصیل نموده. 
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فضای سبز و محل استراحت محصلین پوهنحی  

کتابخانه پوهنحی شرعیات
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صنوف درسی پوهنحی 

سالون امتحانات



 معرفی کاریکولم 

پوهنحی شرعیات
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شیوه کد گذاری مضامین:

حرف T نشان دانشکده شرعیات حرف G عالمت رشته عمومی- رقم اول نشان سمستر تحصیلی- رقم 
دوم و سوم نمایانگر تعداد مضامین هر سمستر می باشد حرف Q نشانه رشته علوم قرآن و حدیث- رقم 

اول نشان سمستر تحصیلی- رقم دوم و سوم نمایانگر مضامین تعداد هر سمستر می باشد.
نوت: حروف OP نشانه مضامین اختیاري مي باشد.

دروس تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

***TQ5012تخصصیتاریخ	قرآن	1*1

به	ترتیبTQ6012تخصصیتاریخ	قرآن	2*2

نداردTQ5012تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم	1*3

	به	ترتیب	TQ6022تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم	2*4

به	ترتیبTQ7032تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم	3*5

***TQ4052تخصصیآشنایی	با	مبانی	و	قواعد	تفسیری*6

آشنایی	با	مبانی	و	قواعد	تفسیرTQ6032تخصصیروش	ها	و	گرایش	های	تفسیری1*7

روش	هاوگرایش	های	تفسیریTQ50321تخصصیروش	ها	و	گرایش	های	تفسیری2*8

نداردTQ4012تخصصیتاریخ	حدیث*9

تاریخ	حدیثTQ5062تخصصیدرایه	الحدیث*10

درایه	الحدیثTQ7042تخصصیفهم	الحدیث1*11

به	ترتیبTQ8032تخصصیفهم	الحدیث2*12

به	ترتیبTQ5034تخصصیعلوم	قرآنی	1*13

به	ترتیبTQ6054تخصصیعلوم	قرآنی	2*14

به	ترتیبTQ5054تخصصیتفسیر	ترتیبی	قرآن1*15

به	ترتیبTQ6064تخصصی	تفسیر	ترتیبی	قرآن	کریم2*16
به	ترتیبTQ7054تخصصیتفسیر	ترتیبی	قرآن	کریم3*17
به	ترتیبTQ8044تخصصیتفسیر	ترتیبی	قرآن	کریم4*18
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تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

به	ترتیبTQ6062تخصصیتفسیر	موضوعی		قرآن	کریم1*19

به	ترتیبTQ7062تخصصیتفسیر	موضوعی	قرآن2*20

به	ترتیب	TQ8052تخصصیتفسیر	موضوعی	قرآن3*21

TQ5042تخصصیعلوم	بالغت	1*22
TQ6052تخصصیعلوم	بالغت	2*23
نداردTQ4042تخصصیاصول	و	انواع	قرائات24
تفسیر	ترتیبی	قرآن	کریمTQ80124تخصصیاسباب	النزول*25

نداردTQ8022تخصصیآیات	االحکام*27

درایه	الحدیثTQ4032تخصصیآشنایی	با	علم	الرجال*28

نداردTQ4022تخصصیمفردات	قرآن29
صرف	کالسیک	TQ24	501تخصصیترجمه	متون	عربي	معاصر30
نداردTQ2	105تخصصیفقه	مقدماتی311
به	ترتیبTQ2	207تخصصیفقه	مقدماتی322

به	ترتیبTQ2	303تخصصی	فقه	مقدماتی333

***77جمع
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سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

مضامین اساسی رشته علوم قرآن و حدیث

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

***TG2	103اساسیتاریخ	اسالم	11

به	ترتیبTG2	204اساسیتاریخ	اسالم	22

منطق	TG21	102اساسیمنطق	31

به	ترتیبTG2	203اساسیمنطق	42

به	ترتیبTG2	102اساسیآموزش	زبان	عربی)1(5

به	ترتیبTG2	104اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	و	صرف	و	نحو)1(6

به	ترتیبTG2	202اساسیآموزش	زبان	عربی)2(7

به	ترتیبTG2	307اساسيآموزش	زبان	عربی)3(8

به	ترتیبTG2	201اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	و	صرف	و	نحو)2(9

به	ترتیبTG2	301اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	و	صرف	و	نحو)3(10

***TG2062اساسیمبانی	جامعه	شناسی11

به	ترتیبTG2	401اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	صرف	و	نحو)4(12

***TG2	205اساسیتدبر	131

تدبر	TG21	302اساسیتدبر	142

***TG2	305اساسیروش	تحقیق16
***TG2	105اساسیاصول	فقه19
علوم	TG2	402اساسیآشنایی	با	کلیات	علوم	اسالمی	)عرفان	(20 کلیات	 با	 آشنایی	

اسالمی	)فلسفه(
	منطق	TG21	304اساسیآشنایی	با	کلیات	علوم	اسالمی	)فلسفه(21

***2	TG607اساسیروان	شناسی	عمومی221

روان	شناسی	عمومیTG70421اساسیروان	شناسی	عمومی	232

***TG2	403اساسیآشنایی	با	ادیان	بزرگ27
***GN2	702اساسیروش	تدریس28

44جمع	
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ت
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نح

وه
پ

مضامین پوهنتون شمول )عمومی( 

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

نداردGN2	101عمومیزبان	خارجه	)1(1

به	ترتیبGN2	102عمومی)زبان	خارجه	)2(2

به	ترتیبGN1	101عمومیثقافت	اسالمی	)1(	3

به	ترتیبGN1	201عمومیثقافت	اسالمی	)2(4

به	ترتیبGN1	301عمومیثقافت	اسالمی	)3(5

به	ترتیبGN1	401عمومیثقافت	اسالمی	)4(6

به	ترتیبGN1	501عمومیثقافت	اسالمی	)5(7

به	ترتیبGN1	601عمومیثقافت	اسالمی	)6(8

به	ترتیبGN1	701عمومیثقافت	اسالمی	)7(9

به	ترتیبGN1	801عمومیثقافت	اسالمی	)8(10

***GN2	101عمومیکمپیوتر11

14جمع

سمینار و پروژه دیپلوم)منوگراف(

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

بعد	اتمام	143	کردیت	TQ8064منوگراف	1
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ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

مضامین )اختیاری( 

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

های	OP2	701اختیاريروش	های	ترجمه	قرآن*1 گرایش	 و	 ها	 روش	
تفسیر2

***OP2	801اختیاريمقایسه	قرآن	و	عهدین2

***OP3012اختیاريتجوید	و	آواشناسی	عربی3

***OP3022اختیاريقرآن	و	مستشرقان4

8جمع8

مضامین سمستر اول

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

ندارد	TG2	101اساسیآموزش	زبان	عربی11

نداردTG2	102اساسیمنطق1)آشنایی	با	منطق(2

نداردTG2	103اساسیتاریخ	اسالم31

نداردTG2	104اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	صرف	و	نحو41

نداردTG2	105اساسیاصول	فقه5

نداردTG2	106اساسیفقه	مقدماتی61

نداردGN2	102عمومیزبان	خارجی	71

نداردGN1	101عمومیثقافت	اسالمی	81

نداردGN2	103عمومیکمپیوتر9

17جمع
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ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

مضامین سمستر دوم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TG	TG2012104اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	صرف	و	نحو12

TG2022TG101اساسیآموزش	زبان	عربی22
TG	TG2032102اساسیمنطق2)کلیات	منطق(3
TG2042TG103اساسیتاریخ	اسالم42
نداردTG2052اساسیتدبر51
نداردTG2062اساسیمبانی	جامعه	شناسی6
TG2072TG106اساسیفقه	مقدماتی	72
TG2022TG102عمومیزبان	خارجی	82
TG2011TG101عمومیثقافت	اسالمی	92

17جمع

مضامین سمستر سوم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TG3012TG201اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	صرف	و	نحو13
TG3022TG205اساسیتدبر22
TG3032TG207اساسیفقه	مقدماتی	33
TG3042TG203اساسیآشنایی	با	کلیات	علوم	اسالمی)فلسفه(4
نداردTG3052اساسیروش	تحقیق5
TG3062TG201اساسیترجمه	متون	عربی	معاصر6
TG3072TG202اساسیآموزش	زبان	عربی73
نداردOP3012اختیاريقرآن	و	مستشرقان8
نداردOP3022اختیاريتجوید	و	آوا	شناسی	عربی9

GN3011GN201عمومیثقافت	اسالمی	103
19جمع
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ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

مضامین سمستر چهارم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TG4012TG301اساسیآشنایی	با	متون	کالسیک	صرف	ونحو14

TG4022TG304اساسیآشنایی	با	کلیات	علوم	اسالمی)عرفان(2

نداردTG4032اساسیآشنایی	با	ادیان	بزرگ3

نداردTQ4012تخصصیتاریخ	حدیث4

نداردTQ4022تخصصیمفردات	قرآن5

نداردTQ4032تخصصیآشنایی	با	علم	الرجال6

نداردTQ4042تخصصیاصول	و	انواع	قرائات7

نداردTQ4053تخصصیآشنایی	با	مبانی	و	قواعد	تفسیری8

GN4011GN301عمومیثقافت	اسالمی	94

18جمع

مضامین سمستر پنجم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TQ5012تخصصیتاریخ	قرآن	11

TQ5022تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم21

TQ5034تخصصیعلوم	قرآنی31

TQ5042TG401تخصصیعلوم	بالغت41

TQ5054تخصصیتفسیر	ترتیبی51

TQ5062TQ401تخصصیدرایه	الحدیث6

GN5011GN401عمومیثقافت	اسالمی75

18جمع
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ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

مضامین سمستر ششم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TQ6012TQ501تخصصیتاریخ	قرآن	12

TQ6022TQ502تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم22

TQ6032TQ405تخصصیروش	ها	و	گرایش	های	تفسیری1	3

TQ6042TQ504تخصصیعلوم	بالغت42

TQ6054TQ503تخصصیعلوم	قرآنی	52

TQ6064TQ506تخصصیتفسیر	ترتیبی62

نداردTQ6062تخصصیتفسیر	موضوعی71

نداردGN6072اساسیروان	شناسی	عمومی81

GN6011GN501عمومیثقافت	اسالمی	96

21جمع

مضامین سمستر هفتم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

نداردGN7022اساسیروش	تدریس1

TQ7022TQ405تخصصیروش	ها	و	گرایش	های	تفسیری2	2

TQ7032TQ602تخصصیتاریخ	تفسیر	قرآن	کریم	33

TQ7042TQ401تخصصیفهم	الحدیث41

TQ7054TQ606تخصصیتفسیر	ترتیبی53

TQ7062TQ607تخصصیتفسیرموضوعی62

نداردOP2	701اختیاريروش	های	ترجمه	قرآن	کریم7

GN7042GN603اساسیروان	شناسی	عمومی2

GN7011GN601عمومیثقافت	اسالمی	87

19جمع
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ت
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شر

ی    
نح

وه
پ

مضامین سمستر هشتم

تکدنوعمضمونش
ید
کر

پیش	شرط

TQ8012TQ705تخصصیاسباب	النزول1

TQ8022TQ705تخصصیآیات	االحکام2

TQ8032TQ703تخصصیفهم	الحدیث32

TQ8044TQ705تخصصیتفسیر	ترتیبی44

TQ8052TQ707تخصصیتفسیرموضوعی53

تمام	TQ8064تخصصيمنوگراف6 بعداتمام	
دروس	 	 دروس	

هفت	سمستر
ندارد	OP2	801اختیاريمقایسه	قرآن	و	عهدین7

GN8011GN701عمومیثقافت	اسالمی	88

18جمع



 شرح سرفصل اهی 

 ردوس پوهنحی  

شرعیات





صصی  تخ
 مضامین  

رشته علوم قرآن و حدیث
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صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
105

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ قرآن  1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ قرآن 1

آشنایی به کیفیت نزول و جمع و تدوین قرآن کریم 

ارزیابی های صنفی محصلین / نمره پیش بینی شده)10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمستر /نمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی/ نمره پیش بینی شده)60(

میتود  و  ، شیوه  تدریس می گردد  پنجم  و سمستر  برای محصلین سال سوم  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد.
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سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع

 هفته اول: عناوین و اسامی قرآن کریم، 
هفته دوم: وحی و مفاهیم آن

هفته سوم: کیفیت نزول وحی بر پیامبر اسالم)ص(  و انبیاء دیگر)ع( ، 
هفته چهارم: آیه و معانی لغوی و اصطالحی و شمار و ترتیب آن، 

هفته پنجم: فوائد شناخت آیات و سور مکی و مدنی و گزارش معیار آن، سوره
هفته ششم: معانی لغوی و اصطالحی آن

هفته هفتم: آراء علماء درباره ِی کیفیت ترتیب آن، 
هفتم هشتم: فواتح سور و حروف مقطعه قرآن کریم و

هفته نهم: نقد و بررسی نظریات مختلف درباره ِی آن، 
هفته دهم: شمار حروف و کلمات قرآن کریم و گذری بر آراء علماء راجع به آن، 

هفته یازدهم: کیفیت پیدایش خط از دیدگاه دانشمندان قدیم و جدید و ورود آن به جزیرة العرب، 
هفته دوازدهم: خط و کتابت در مکه و مدینه همزمان با نزول قرآن کریم، 

هفته سیزدهم: پیامبر امی )نقد و بررسی آراء مربوط به آن( ، 
هفته چهاردهم: نگارش قرآن کریم در زمان نبی اکرم)ص( ، 

هفته پانزدهم: کتاب و نویسندگان وحی و نوشت افزارهایی که در کتابت وحی مورد استفاده قرار 
می گرفت

هفته شانزدهم: آراء دانشمندان درباره ِی جمع و تدوین در زمان پیامبراکرم)ص( .

منابع اصلی: پژوهش در تاریخ قرآن کریم دکتر سیدمحمدباقر حجتی   نشر فرهنگ اسالمی 1387

منابع فرعی: تاریخ القرآن ابو عبدالله زنجانی، تاریخ قرآن دکتر محمود رامیار، تاریخ القرآن دکتر عبدالصبور 

شاهین، بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ابوالفضل میرمحمدی.
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

پیش نیاز
تدوین قرآن کریم.آشنایی به کیفیت نزول و جمع و 

کد نمبر درسی
106

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ قرآن  2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ قرآن 2

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10نمره(
پروژه محصل/ نمره پیش بینی شده)10نمره(

امتحان وسط سمسترن/ مره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی/ نمره پیش بینی شده  )60نمره(

و میتود  برای محصلین سال سوم و سمستر ششم تدریس می گردد ، شیوه  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 
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وه
پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع

هفته اول: جمع و تدوین قرآن کریم )حفظ و به خاطر سپردن آن و گزارشی درباره ِی حفاظ 
قرآن کریم(،

هفته دوم: قرائت قرآن کریم
هفته سوم: بررسی حدیث »نزول القرآن علی سبعه احرف«،

هفته چهارم: قراء قرآن کریم
هفته پنجم: قراء سبعه

هفته ششم: قراء عشره
هفته هفتم: قراء اربعه عشر

هفته هشتم: بررسی عدم تواتر قرائات سبع،
هفته نهم: جمع و تدوین قرآن کریم پس از رحلت نبی اکرم)ص(،

هفته دهم: امیرالمؤمنین علی)ع( نخستین جامع و مدون قرآن کریم پس از رحلت پیامبر اکرم)ص(
هفته یازدهم: کیفیت ترتیب مصحف آن حضرت

هفته دوازدهم: جمع و نگارش قرآن کریم در زمان خالفت ابی بکر،
هفته سیزدهم: جمع و تدوین قرآن کریم در زمان خالفت عثمان،

هفته چهاردهم: گذری بر تحول شیوه ِی نگارش قرآن کریم
هفته پانزدهم: اصالح شیوه ِی نگارش قرآن کریم.

هفته شانزدهم: امتحانات

اصلی: پژوهش در تاریخ قرآن کریم دکتر سیدمحمدباقر حجتی /ناشر نشر فرهنگ اسالمی 
1387

دکتر  القرآن  تاریخ  رامیار،  محمود  دکتر  قرآن  تاریخ  زنجانی،  عبدالله  ابو  القرآن  تاریخ  فرعی: 
عبدالصبور شاهین، بحوث فی تاریخ القرآن و علومه ابوالفضل میرمحمدی.
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هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/ نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده)10(

امتحان وسط سمستر/نمره پیش بیی شده )20(
امتحان نهایی /نمره پیش بیینی شده )60(

میتود  و  ، شیوه  تدریس می گردد  پنجم  و سمستر  برای محصلین سال سوم  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی به کیفیت علم تفسیر  و تدوین و تطور آن و اهم کتب تفسیری که تاکنون نگارش 
شده 

پیش نیاز کد نمبر درسی
105

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ تفسیر قرآن  1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ تفسیر قرآن 1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: التفسیر و المفسرون محمدحسین ذهبی./ ناشر دار احیاءالتراث العربی بیروت 

فرعی: مقاله اول از کتاب »سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو« دکتر سیدمحمدباقر حجتی، قانون 
تفسیر کمالی دزفولی، مناهج التفسیر مصطفی صادق جوینی، الذریعه حاج شیخ آغابزرگ تهرانی.

هفته اول: معنی تفسیر
هفته دوم: معنی تأویل

هفته سوم: معنی ترجمه
هفته چهارم: فرق میان تفسیر و تأویل
هفته پنجم: فرق میان تفسیر و ترجمه

هفته ششم: تفسیر در عصر نبی اکرم)ص(
هفته هفتم: تفسیر در عصر صحابه

هفته هشتم: تفسیری در عصر صحابه
هفته نهم: تفسیر در عصر تابعین
هفته دهم: کیفیت تفسیر تابعین

هفته یازدهم: تفسیر در عصر اوالد پیامبر)ص(
هفته دوازدهم: تفسیر عرفانی

هفته سیزدهم: تفسیر در عصر جدید
هفته چهاردهم: تفسیر موضوعی

هفته پانزدهم: تفاسیر نقلی
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی  شده )10(

امتحان وسط سمستر/نمره پیش بینی شده )20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم و ششم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس و 
با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث  آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون 

های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

تاکنون نوشته شده  و اهم کتب تفسیری که  و تطور آن  پیدایش تفسیر  به کیفیت  آشنایی 
است.

پیش نیاز
تاریخ تفسیر قرآن کریم 1

کد نمبر درسی
604

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ تفسیر قرآن  2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ تفسیر قرآن 2
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منابع
اصلی: التفسیر و المفسرون محمدحسین ذهبی. ناشر دار احیاءالتراث العربی بیروت

عاملی،  سیدمحسن  قلم  به  البیان  مجمع  تفسیر  مقدمه ِی  دزفولی،  کمالی  تفسیر  قانون  فرعی: 
طبع اسالمیه تهران.

هفته اول: تفسیر در عصر تدوین،
هفته دوم: مراحل و تنوع تفسیر

هفته سوم: تفسیر ترتیبی
هفته چهارم: تفسیر نقلی

هفته پنجم: معروفترین تفاسیر نقلی
هفته ششم: تفسیر اجتهادی

هفته هفتم: تفاسیر کوتاه
هفته هشتم: تفسیر ادبی

هفته نهم: تفسیر موضوعی
هفته دهم: سیر تدریجی تفسیر عقلی،

هفته یازدهم: گسترش بحثهای مستقل و تخصصی در تفسیر؛
هفته دوازدهم: تفسیر به مأثور

هفته سیزدهم: اسباب و علل ضعف پاره ای از تفاسیر به مأثور،
هفته چهاردهم: اسرائیلیات و شخصیتهایی که در ورود آنها به تفسیر مؤثر و دخیل بوده اند؛

هفته پانزدهم: مشهورترین کتب تفسیر به مأثور و معرفی آنها،
هفته شانزدهم: تفسیر به رأی و اهم کتب تفسیر به رأی.
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم و سمستر هفتم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

ایجاد آمادگی برای فهم قرآن کریم و آشنائی به روشهای مختلف تفسیری.

پیش نیاز
تاریخ تفسیرقرآن کریم 2

کد نمبر درسی
705

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ تفسیر قرآن  3

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ تفسیر قرآن 3
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: التفسیر و المفسرون محمدحسین ذهبی. ناشر دار احیاءالتراث العربی بیروت

فرعی: قانون تفسیر کمالی دزفولی، دائرة المعارف االسالمیه، ماده ِی »تفسیر« با تعلیقات امین 
الخولی.

 ،12-11-10 قرن  سه  تفسیری  مشترک  ثقافت   ،)1(   12-11-10 های  قرن  در  تفسیر  اول:تاریخ  هفته 
گسترش اخباری گری، تمایل به حاشیه نویسی و تحلیقه نویسی، معرفی مهمترین حاشیه های تفسیر بیضاوی و 

کشاف، تفاسیر با گرایش فلسفی
هفته دوم:تاریخ تفسیر در قرن های 10-11-12 )2(، معرفی تفاسیر اهل سنت، در المنثور سیوطی، تالیفات دیگر 

سیوطی در مورد قرآن، تفسیر روح البیان شیخ اسماعیل حقی برو سوی
هفته سوم:تاریخ تفسیر در قرن های 10-11-12 )3(، معرفی تفاسیر شیعه ،تفسیر نهج الصادقین، تفسیر صافی، 

تفسیر صافی، تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن
هفته چهارم :تاریخ در قرن های 10-11-12 )4(، معرفی تفاسیر شیعه، تفسیر نور الثقلین ، تفسیر کنز القائق، 

تفسیر زیده البیان فی تفسیر القرآن، تفسیر القرآن الکریم،
هفته پنجم :تاریخ تفسیر در قرن های 13 )1(، علت رکود تفاسیر در قرن سیزدهم، معرفی تفاسیر اهل سنت، تفسیر 

روح المعانی آلوسی بغدادی، تفسیر المطهری، تفسیر فتوحات الهیه سلیمان عجیلی
هفته ششم: تاریخ تفسیر در قرن 13 )2(، معرفی تفاسیر شیعه، تفسیر الجوهر الثمین،  تفسیر الوجیز، تفسیر بحر 

العرفان و معدن االیمان، تفسیر صراط المستقیم فی تفسیر القرآن الکریم
هفته هفتم: تاریخ تفسیر در قرن 14 )1(، ویژگی های تفسیری قرن14، ویژگی های تفسیری 14 از نظر ذهنی

ویژگی های تفسیری قرن 14 از نظر محمدهادی معرفت،
هفته هشتم: امتحان %20

هفته نهم: تاریخ تفسیر در قرن 14 )2(، عناصر مشترک در تفاسیر قرن 14
هفته دهم: تاریخ تفسیر در قرن 14 )3(، شیوه های مختلف تفسیر در قرن14، شیوه علمی، شیوه ادبی، شیوه 

سیاسی انحرافی، شیوه عقلی افراطی
هفته یازدهم: تاریخ تفسیر درقرن 14 )4(، سنت و نوگرائی در تفاسیر معاصر، نوآوری های تفسیر در قرن14، مراحل 

تفسیر بیانی به معانی جدید، معرفی مفسران تفسیر بیانی به شیوه جدید
هفته دوازدهم: تاریخ تفسیر در قرن 14 )5(، معرفی مهمترین تفاسیر اهل سنت، تفسیر فی ضالل القرآن، تفسیر 

المنار، تفسیر محاسن التاویل، تفسیر المراغی، تفسیر اضواء الیان،
هفته سیزدهم :تاریخ تفسیر در قرن 14 )6(، معرفی مهمترین تفاسیر شیعه، پرتوی از قرآن، تفسیر القرآن و العقل، 

تفسیر بیان السعاره فی مقامات العباده، تفسیرآالء الرحمن، سایر تفاسیر شیعه
هفته چهاردهم:تاریخ تفسیر در قرن 15 )1(، تفسیر عصری، مفهوم تفسیر عصری، ویژگی های تفسیر عصری، 

پاسخگوئی به شبهات، عقل گرائی در تفسیر، توجه به بعد اجتماعی
هفته پانزدهم:تاریخ تفسیر در قرن 15 )2(، معرفی تفاسیر اهل سنت، تفسیر المیسر، تفسیر االساس فی التفسیر، 

تفسیر الشعراوی، تفسیر تهذیب التفسیر، ایسرالتفاسیر،
هفته شانزدهم:تاریخ تفسیر در قرن 15 )3(، معرفی تفاسیر شیعه، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه، تفسیر من وحی 

القرآن، تفسیر الکاشف، تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن با لقرآن و السنه ، تفسیر االثری الجامع
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم و سمستر چهارم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با اهم مبانی و قواعد تفسیر

پیش نیاز
آشنایی با قرآنی

کد نمبر درسی
405

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آشنایی با مبانی و قواعد تفسیری 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آشنایی با مبانی و قواعد تفسیری 
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: روش تفسیر قرآن، محمود رجبی / ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1396

فرعی:اصول التفسیر و قواعده، الشیخ خالد عبدالرحمن العک
قواعد التفسیر جمعا، خالد بن عثنمان الشبت

هفته اول: کلیات و مفاهیم، تعریف مبانی و قواعد تفسیری، نظام شناسی دانش تفسیر، مفهوم شناسی 
تفسیر، علل نیاز به تفسیر

انواع  به قرآن،  هفته دوم: مبانی تفسیر قران/ تفسیر، قرآن / حجت قرآن در تفسیر، گونه های استناد در تفسیر 
دالالت آیات قرآن، کدام یک از دالالت قرانی منبع برای تفسیر قرار می گیرد

تفسیر،  به سنت در  استناد  تفسیر، گونه های  تفسیر، سنت / حجیت سنت در   / قرآن  تفسیر  مبانی  هفته سوم: 
شمارگان احادیث تفسیری، اقسام روایات تفسیری، آسیب شناسی روایات تفسیری

هفته چهارم: مبانی تفسیر قرآن / تفسیر، عقل/ تعریف عقل، حجت عقل در تفسیر، اقسام عقل، گونه های کاربرد 
عقل در تفسیر، گونه های کاربرد عقل بر های در تفسیر، حل تعارض میان حکم عقل و ظاهر قران

هفته پنچم: مبانی تفسیر/ تفسیر، علوم تجربی- تعریف علوم تجربی، اقسام یافته های تجربی، شیوه های کاربرد 
علوم تجربی در قرآن، معیار های علوم تفسیر علمی، معیار های خاص تفسیر علمی

هفته ششم: مبانی تفسیر/ تفسیری، تاریخی / تعریف تاریخی در تفسیر، اقسام تاریخی، موارد تاثیر تاریخی بر فهم 
و تفسیر آیات، شرایط اعتبار تاریخی

از  صحیح  استفاده  نحوه  عرب،  ادبیات  مختلف  های  رشته  عرب،  ادبیات  تفسیری،  تفسیر/  مبانی  هفتم:  هفته 
ادبیات، عرب در تفسیر، شهود و مکاشفه، اقسام شهود و مکاشفه و اعتبار ان در تفسیر،

هفته هشتم: امتحان %20
هفته نهم: مبانی تفسیر، شرایط مفسر قران، فهم و تفسیر قرآن ، معیار های و ضوابط تفسیر معتبر

هفته دهم: مبانی تفسیر / تاویل، مفهوم شناسی تاویل، جواز تاویل و ضوابط آن، رابطه تاویل و تفسیر
هفته یازدهم: مبانی تفسیر / بطون قرآن، تاریخچه، مفهوم شناسی بطن، دالئل وجود بطن در قرآن، دیدگاه های 

اساسی در باره بطن، دست یابی به بطن قرآن برای غیر معصومین، راه کار های بطن گیری از آیات قران
هفته دوازدهم: قواعد تفسیر، مفهوم شناسی، تاریچه، استخراج قواعد تفسیر، تقسیمات قواعد

هفته سیزدهم: قواعد تفسیر/ قواعد مشترک تفسیر و اصول فقه، قواعد امر، قواعد نهی، قاعده محمل و معین، 
قاعده تخصیص، قاعده استعمال لفظ در بیشتر از یک معنی، قاعده مفهوم و منطوق

هفته چهاردهم: قواعد تفسیر/ قواعد مشترک تفسیر و لغت، لزوم مراجعه به لغوی، حجیت مراجعه به لغوی، حجیت 
قول لغوی در فهم معانی واژگان قرآن، لزوم توجه به معانی واژگان در عصر نزول قران، لزوم جدا سازی معانی حقیقی 

مجازی مشترک و لزوم توجه به وجوه و نظایر، قاعده ترادف، قاعده اشتراک
پانزدهم: قواعد تفسیر/ قواعد خاص تفسیر، قاعده سیاق، قاعده جری و تطبیق، قاعده ممنوعیت کاربرد  هفته 
اسرائلیات در تفسیر، قاعده پیوستگی و ارتباط بخشهای مختلف متن قرآن، قاعده تاثیر گذاری اهداف قرآن سوره 

ها و آیات، قاعده استفاده از علم در تفسیر
هفته شانزدهم: قواعد تفسیر/ قواعد خاص تفسیر، قاعده توجه به ظاهر و باطن آیات، تفسیر قرآن بر اساس معتبر، 

عدم مخالفت تفسیر با آیات محکم، عدم مخالفت تفسیر با سنت قطعی، رعایت پیش فرضهای بنیادین تفسیر،
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با اهم روش ها و گرایش های تفسیری

پیش نیاز
مبانی و قواعد تفسیر قرآن

کد نمبر درسی
605

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
روش ها و گرایش های تفسیری 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روش ها و گرایش های تفسیری1
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منابع
 اصلی: مبانی و روش های تفسیری قرآن عباسعلی عمید زنجانی/ ناشر نشر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی  1367 - منطق تفسیر قرآن محمد علی رضایی اصفهانی /ناشر نشر المصطفی/1390 
 فرعی :التفسر و المفسرون محمد حسین ذهبی, التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب محمد 

هادی معرفت، مذاهب التفسیر االسالمی گلدزیهر؛ ترجمه عبدالحلیم

هفته اول: تعریف اصطالحات: روش ، گریاش، مکتب، اتجاه، اسلوب و ...
هفته دوم: طبقه بندی روش ها و گرایش ها از دیدگاه های گوناگون

هفته سوم: تفسیر قران به قرآن
هفته چهارم: تفسیر اثری

هفته پنجم: تفسیر اجتهادی و عقلی و تفاوت آن با تفسیر به رأی
هفته ششم: تفسیر عرفانی )صوفی، رمزی(

هفته هفتم: تفسیر ادبی
هفته هشتم: تفسیر فقهی

هفته نهم: تفسیر کالمی
هفته دهم: تفسیر فلسفی

هفته یازدهم: تفسیر عرفانی
هفته دوازدهم: تفسیر اجتماعی

هفته سیزدهم: تفسیر علمی
هفته چهاردهم: تفسیر اخالقی 

هفته پانزدهم: تفسیر تربیتی
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

 این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث های صنفی وارایه سیمنارها 
بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

این مضمون برای محصلین سال سوم و سمستر ششم  تدریس می گردد ، 

پیش نیاز
مبانی و قواعد تفسیر قرآن

کد نمبر درسی
605

تعداد ساعات درسی
دو ساعت در هفته

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
روش ها و گرایش های تفسیری 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روش ها و گرایش های تفسیری2
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منابع
اصلی :درسنامه روش ها و گرایش های تفسیر قرآن )سطح یک( محمد علی رضایی اصفهانی

روش های تفسیری؛ دکتر مودب
 فرعی :درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، محمد علی رضایی اصفهانی نشر المصطفی/1390

مبانی و روش های تفسیر قرآن، عمید زنجانی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، آیه الله معرفت
التفسیر و المفسرون، دکتر ذهبی، مناهج المفسرین، سوای جوینی

هفته اول: آشنایی با و معرفی مرتبط
هفته دوم: سبک، بیان تاریخچه و کتاب شناسی(

هفته سوم: سبک های تفسیر )ترتیبی و
هفته چهارم: موضوعی و ...(

هفته پنجم: روش های صحیح: نقلی )قرآن به قرآن،
هفته ششم: روایی، ...(،

هفته هفتم: اجتهادی )عقلی،
هفته هشتم: اشاری و ...(

هفته نهم: روش باطل )روش به تفسیر رأی(
هفته دهم: گرایش های تفسیری )ادبی،

هفته یازدهم: فقهی،
هفته دوازدهم: کالمی،

هفته سیزدهم: اجتماعی،
هفته چهاردهم: فلسفی،

هفته پانزدهم: عرفانی و ...(
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم و سمستر چهارم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی به کیفیت تدوین کتب حدیث و اصول و مبانی این کتب.

پیش نیاز
ندارد 

کد نمبر درسی
401

تعداد ساعات درسی
هفته دو ساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ حدیث 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ حدیث
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منابع
اصلی: علم الحدیث کاظم مدیرشانه چی ناشر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 1397

فرعی: علوم الحدیث و مصطلحه صبحی الصالح، التعریف القرآن الحدیث زقراف، قواعد الحدیث 
عالمه قاسمی.

هفته اول: انواع علم الحدیث،
هفته دوم: معنی سنت و حدیث و خبر و اثر و روایت،

هفته سوم: تدوین حدیث،
هفته چهارم: اختالف نظر درباره ِی تدوین حدیث،

هفته پنجم: اولین کسانی که به تدوین حدیث آغاز کردند،
هفته ششم: سیر تدوین حدیث به وسیله ِی دانشمندان اهل سنت،

هفته هفتم: اولین کسانی که از اهل سنت به تدوین حدیث آغاز کردند،
هفته هشتم: صحاح سته

هفته نهم: جوامع حدیثی دیگر از اهل سنت،
هفته دهم: سیر تدوین حدیث بوسیله ِی دانشمندان شیعه ِی امامی:

هفته یازدهم: اولین کتاب حدیث شیعه، تدوین اصول اربعمأة،
هفته دوازدهم: جوامع حدیثی متقدم )کتب اربعه(

هفته سیزدهم: جوامع حدیثی متأخر )بحار، وافی، وسائل الشیعه(؛
هفته چهاردهم: علل وضع و جعل حدیث

هفته پانزدهم: کتابهایی که درباره ِی احادیث موضوعه نگارش شده است.
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم و سمستر پنجم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی به انواع حدیث و اصطالحات مربوط به آن.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
506

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
درایةالحدیث )مصطلح الحدیث(

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

درایةالحدیث )مصطلح الحدیث(
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منابع
اصلی: درایة الحدیث کاظم مدیرشانه چی. ناشر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 1397

الصالح، درایه مروج االسالم  الحدیث و مصطلحه دکتر صبحی  بهائی، علوم  فرعی: وجیزه شیخ 
کرمانی = هدیة المحصلین، بدایة الدرایه شهید ثانی

هفته اول: تعریف درایة الحدیث،
هفته دوم: تاریخ تدوین درایة الحدیث،

هفته سوم: معنی »متن« و »سند«
هفته چهارم: گزارشی درباره ِی تحمل حدیث،

هفته پنجم: اختصار سند،
هفته ششم: صحابه،  مخضرم،

هفته هفتم: تابعین، اتباع، مولی،
هفته هشتم: مملی، مستملی،

هفته نهم: مسند، محدث،
هفته دهم: شیخ حدیث و امثال آنها،

هفته یازدهم: اصطالحات حدیث متواتر و اقسام آن،
هفته دوازدهم: آحاد، اقسام چهارگانه ِی حدیث و سایر مصطلحات،

هفته سیزدهم: حجیت اخبار آحاد، شرائط راوی،
هفته چهاردهم: الفاظ توثیق، جرح و تعدیل روات،
هفته پانزدهم: تقطیع حدیث، طرق تحمل حدیث،

هفته شانزدهم: آداب محدث، تصحیح کتب حدیث.
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

 آشنایی به انواع حدیث  و شناخت حدیث ضعیف و قوی پیشینه حدیث شناسی و اصطالحات 
مربوط به احادیث و درک و فهم آنها.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
   706

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
فهم الحدیث 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فهم الحدیث 1
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منابع
الحدیث  ناشر دار  بر فهم احادیث مشکل سید محمد کاظم طباطبایی /  اصلی: درآمدی 

1398
فرعی :روش فهم حدیث دکتر عبد الهادی مسعودی /ناشر سمت 1397

هفته اول: مفاهیم و کلیات، شاخصه های علم حدیث،جایگاه فقه الحدیث،ضرورت فقه الحدیث
هفته دوم : فوائد دانش فقه الحدیث،تصدیق و شناخت،فهم قوت و ضعف حدیث،نظام دادن اندیشه،

های  کتاب  حدیث،معرفی  اولیه  جوامع  تدوین  گامها،دوره  الحدیث،نخستین  فقه  سوم:پیشینه  هفته 
حدیثی صحاح سته

تدوین  دوباره،دوره  حدیث،شکوفای  نسبی  اربعه،رکود  کتب  الحدیث،معرفی  فقه  پیشینه   : چهارم  هفته 
جوامع روایی متاخر

هفته پنجم:اصطالحات مقدماتی حدیث،حدیث،خبر،روایت،اثر،سنت،طریق وجه اسناد
هفته ششم :اصطالحات مربوط به روایت،صحابی،تابعین،مولی،

واحد،  خبر  تقسیمات  مستفیض،خبرمتواتر،  واحد،خبر  روایت،خبر  به  مربوط  :اصطالحات  هفتم  هفته  
تقسیم اول حکم اقسام اول خبر واحد

هفته هشتم:امتحان بیست فی صد
سوم،حکم  واحد،تقسیم  خبر  دوم  واحد،تقسیم  خبر  روایت،تقیسمات  به  مربوط  نهم:اصطالحات  هفته 

اقسام
هفته دهم: اصطالحات مربوط به روایت،تقیسمات خبر واحد0تقسیم چهارم  خبر واحد،معلل،موضوع .یا 

مجعول تقسیم پنجم حکم اقسام
هفتم،تقسیم  ششم،تقسیم  واحد0تقسیم  خبر  روایت،تقیسمات  به  مربوط  اصطالحات  یازدهم:  هفته 

هشتم تقسیم نهم،حکم اقسام
هفته دوازدهم :اصطالحات مربوط به کتاب های حدیثی،اصل،نسخه،رساله،مسائل،توضیح،نوادر،

هفته سیزدهم،اصطالحات مربوط به کتابهای حدیثی،کتاب،جامع،سنن،مسند،امالی فمستدرک
کتب  تحریج،  کتب  حدیثی،مستخرج،مشیخه،معجم،  کتابهای  به  مربوط  چهاردهم:اصطالحات  هفته 

اطراف جز، صحیح
هفته پانزدهم:پیش نیاز های فهم حدیث، یافتن نسخه های مختلف،آگاهی از تصحیف،تصحیف نوشتاری

تصحیف شنیداری، تصحیح اجتهادی،
هفته شانزدهم: پیش نیاز های فهم حدیث، فهم مفردات، علم صرف، نقش علم صرف در فهم صحیح،نقش 

علم صرف در یافتن معنای لغت
نقش علم صرف در درک زبانی ما،:آشنایی با علوم  حدیثی محمد حسین افشاری، بحار االنوار، 

روش فهم حدیث. صحیح مسلم، منتقی الجنان فی االحادیث، درایة الحدیث
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

و میتود  برای محصلین سال سوم و سمستر ششم تدریس می گردد ، شیوه  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

و  شناسی  حدیث  پیشینه  قوی  و  ضعیف  حدیث  شناخت  و  حدیث   انواع  به  آشنایی    
اصطالحات مربوط به احادیث و درک و فهم آنها.

-پیش نیازها :

پیش نیاز
فهم الحدیث1

کد نمبر درسی
  706

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
          2

نام مضمون
فهم الحدیث 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فهم الحدیث 2
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منابع
الحدیث  ناشر دار  بر فهم احادیث مشکل سید محمد کاظم طباطبایی /  اصلی: درآمدی 

1398
فرعی :روش فهم حدیث دکتر عبد الهادی مسعودی /ناشر سمت 1397

هفته اول: پیش نیاز های فهم حدیث، لغت شناسی، شیوه تقلیدی، شیوه اجتهادی، ارائه نمونه های 
مختلف

هفته دوم: ، اعراب، اصطالحات مرکب، مجاز ها، کنایات ، استعاره ها
هفته سوم: گرد آوری قرینه ها، ضرورت یافتن قرینه ها، انواع قرینه ها، تضمین، تعلیل، سوال راوی

هفته چهارم: یافتن اسباب ورود حدیث، تعریف اسباب ورود حدیث، اهمیت یافتن اسباب ورود به حدیث، ارائه 
نمونه های مختلف

هفته پنجم: تشکیل خانواده حدیث، مفهوم خانواده حدیث، ضرورت بازیابی خانواده حدیث، فوائد بازیابی 
خانواده حدیث، تخصیص حکم، تفسیر حکم، تبین حکم

هفته ششم: تشکیل خانواده حدیث، شیوه های بازیابی خانواده حدیث، مراجعه به جوامع روائی و تصانیف 
موضوعی، استفاده از مجموع های لفظی و موضوعی ، بهره گیری از کامپیوتر نرم افزار های حدیثی

هفته هفتم: توجه به احادیث معارض، تاثیر در مفهوم متن، محل روایت بر معنای مجازی، محل الفاظ ظاهر در 
وجوب بر استجاب، حمل امر بر رخصت ، حمل بر حالت ضرورت

هفته هشتم: امتحان %20
هفته نهم: بهره گیری از دستاورد های بشری، علوم انسانی ، دانش بشری ، امکان تاثیر دانش های بشری بر فهم 

حدیث، فرایند تاثیر دانش ها بر فهم حدیث
هفته دهم: موانع فهم حدیث، موانع فهم متن ، اشتراک لفظی، تحول زبان ، خلط معنای لغوی و اصطالحی

هفته یازدهم: موانع فهم حدیث، موانع فهم متن ، خلط معنای فارسی و عربی، نادیده گرفتن حروف، تصحیف 
و تحریف، تقطیع نادرست

هفته دوازدهم: موانع فهم حدیث، موانع فهم مقصود ، تتبع ناقص، پیش فرض های ذهنی، پیروی از اهواء و آراء
هفته سیزدهم: موانع فهم حدیث، موانع فهم مقصود ، برخورد گزینیشی، ساده انگاری ، جمود

هفته چهاردهم: موانع فهم مقصود، خلط جری و تطبیق با تفسیر، قرار گرفتن در جای نامناسب، نادیده گرفتن 
آهنگ سخن

هفته پانزدهم : تطبیق مطالب گفته شده بر متون هوشی )1(
هفته شانزدهم: تطبیق مطالب گفته شده بر متون حدیثی )2(
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم و سمستر پنجم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد.

آشنایی با تفسیر آیات به شیوۀ ترتیبی با تطبیق روش تفسیر

پیش نیاز
مبانی و قواعد تفسیر قرآن

کد نمبر درسی
505

تعداد ساعات درسی
4ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تفسیر ترتیبی 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث

تفسیر ترتیبی 1
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منابع
اصلی:التفسیر المنیر وهیه زحیلی/ ناشر دار الفکر بیروت  1418 هجری قمری / المیزان 

فی تفسیر قرآن  محمد حسین طباطبایی  /جامعه مدرسین 1378
 فرعی: التبیان محمد بن حسن طوسی

هفته اول: سوره انبیاء: لغت نظم اعراب شأن نزول
هفته دوم: سوره انبیاء تفسیر آیات 1- 10

هفته سوم: سوره انبیاء تفسیر آیات 11- 20
هفته چهارم: سوره انبیاء تفسیر آیات 21- 30
هفته پنجم: سوره انبیاء تفسیر آیات 31- 40
هفته ششم: سوره انبیاء تفسیر آیات 41- 50
هفته هفتم: سوره انبیاء تفسیر آیات 51- 60

هفته هشتم: سوره انبیاء تفسیر آیات 61- 70
هفته نهم: سوره انبیاء تفسیر آیات 71- 80

هفته دهم: سوره انبیاء تفسیر آیات 81- 90
هفته یازدهم: سوره انبیاء تفسیر آیات 91- 100

هفته دوازدهم: سوره انبیاء تفسیر آیات 101- 112
هفته سیزدهم: سوره حجرات: لغت نظم اعراب شأن نزول

هفته چهاردهم: سوره حجرات تفسیر آیات 1- 10
هفته پانزدهم: سوره حجرات تفسیر آیات 11- 18

هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

و میتود  برای محصلین سال سوم و سمستر ششم تدریس می گردد ، شیوه  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

تفسیر ترتیبی آیات قرآن با تأکید بر تفسیر به قران و روایات

پیش نیاز
تفسیر ترتیبی 1

کد نمبر درسی
608

تعداد ساعات درسی
 در هفته 

تعداد کریدیت
4ساع2

نام مضمون
تفسیر ترتیبی 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر ترتیبی 2
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: المیزان فی تفسیر القرآن سید محمد حسین طباطبائی جامعه مدرسین 1378

تفسیرقرآن العظیم /ابن کثیر دمشقی  ناشر دار الکتب العلمیه بیروت لبنان 1419 ق 1998 م 
فرعی: التبیان محمد بن حسن طوسی  سوره اسراء: لغت نظم اعراب شأن نزول

هفته اول: تفسیر آیات 1- 8
هفته دوم: تفسیر آیات 9- 16

هفته سوم: تفسیر آیات 17- 24
هفته چهارم: تفسیر آیات 25- 32
هفته پنجم: تفسیر آیات 33- 40
هفته ششم: تفسیر آیات 41 -48
هفته هفتم: تفسیر آیات 49- 56

هفته هشتم: تفسیر آیات 57- 64
هفته نهم: تفسیر آیات 65- 72

هفته دهم: تفسیر آیات 73- 80
هفته یازدهم: تفسیر آیات 81- 88

هفته دوازدهم: تفسیر آیات 89- 96
هفته سیزدهم: تفسیر آیات 97- 105

هفته چهاردهم: تفسیر آیات 105- 111
هفته پانزدهم: تفسیر آیات مرور مباحث

هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هفتم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

تفسیر آیات مشکل قرآنی

پیش نیاز
تفسیر ترتیبی )2(

کد نمبر درسی
806

تعداد ساعات درسی
4ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تفسیر ترتیبی 3

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر ترتیبی 3
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منابع
 اصلی:تأویل مشکل الحدیث عبدالله بن مسلم بن قنیبه ناشر دار الکتب العلمیة 

 فرعی: تفسیر آیات مشکله یوسف شعار، تفسیر صحیح آیات مشکل جعفر سبحانی، تنزیه القرآن 
عن المطاعن قاضی عبدالجبار همدانی، متشابه القرآن قاضی عبدالجبار همدانی، متشاب القرآن  

ابن شهر آشوب، بحوث فی القرآن عبدالجبار شراره، مالک التأویل ابن زیبر ثقفی

هفته اول: ـ سوره بقره، ایه 30، خلقت انسان و جعل خلیفه
هفته دوم: ـ سوره بقره، ایه 30، خلقت انسان و جعل خلیفه

هفته سوم: ـ سوره بقره، ایه 62، پذیرش ادیان الهی
هفته چهارم: ـ سوره بقره، ایه 62، پذیرش ادیان الهی

هفته پنجم: ـ سوره بقره، آیه 255: آیه الکرسی
هفته ششم: ـ سوره یونس: آیه 99، عدم اکراه در دین
هفته هفتم: ـ سوره یونس: آیه 99، عدم اکراه در دین

هفته هشتم: ـ سوره یونس، آیه 19: دین اسالم
هفته نهم: ـ سوره یونس، آیه 19: دین اسالم

هفته دهم: ـ سوره نساء، آیه 117: تغییر خلقت
هفته یازدهم: ـ سوره مائده، آیه 105: توجه به مسئولیت فردی وعدم نفی مسئولیت های دیگر

هفته دوازدهم: ـ سوره أسراء، ایه 16: سنت های الهی
هفته سیزدهم: ـ سوره أسراء، ایه 16: سنت های الهی

هفته چهاردهم: ـ سوره حج: ایه 52: دخول ُامینه )روحی(
هفته پانزدهم: ـ سوره جمعه: آیه 1: تسبیح موجودات

هفته شانزدهم: ـ سوره جمعه: آیه 1: تسبیح موجودات
تفسیر ترتیبی )3(
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هشتم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

تفسیر آیات مشکل قرآنی

پیش نیاز
تفسیر ترتیبی )2(

کد نمبر درسی
806

تعداد ساعات درسی
4ساعت در هفته

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تفسیر ترتیبی 4

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر ترتیبی 4
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی:تأویل مشکل الحدیث عبدالله بن مسلم بن قنیبه ناشر دار الکتب العلمیة  ب
تفسیر آیات مشکله یوسف شعارنشر 1394 ، تفسیر صحیح آیات مشکل جعفر سبحانی

تنزیه القرآن عن المطاعن قاضی عبدالجبار همدانی، متشابه القرآن قاضی عبدالجبار همدانی
متشاب القرآن ابن شهر آشوب، بحوث فی القرآن عبدالجبار شراره، مالک التأویل ابن زیبر ثقفی

هفته اول: ـ سوره بقره، ایه 30، خلقت انسان و جعل خلیفه
هفته دوم: ـ سوره بقره، ایه 30، خلقت انسان و جعل خلیفه

هفته سوم: ـ سوره بقره، ایه 62، پذیرش ادیان الهی
هفته چهارم: ـ سوره بقره، ایه 62، پذیرش ادیان الهی

هفته پنجم: ـ سوره بقره، آیه 255: آیه الکرسی
هفته ششم: ـ سوره یونس: آیه 99، عدم اکراه در دین
هفته هفتم: ـ سوره یونس: آیه 99، عدم اکراه در دین

هفته هشتم: ـ سوره یونس، آیه 19: دین اسالم
هفته نهم: ـ سوره یونس، آیه 19: دین اسالم

هفته دهم: ـ سوره نساء، آیه 117: تغییر خلقت
هفته یازدهم: ـ سوره مائده، آیه 105: توجه به مسئولیت فردی وعدم نفی مسئولیت های دیگر

هفته دوازدهم: ـ سوره أسراء، ایه 16: سنت های الهی
هفته سیزدهم: ـ سوره أسراء، ایه 16: سنت های الهی

هفته چهاردهم: ـ سوره حج: ایه 52: دخول ُامینه )روحی(
هفته پانزدهم: ـ سوره جمعه: آیه 1: تسبیح موجودات

هفته شانزدهم: ـ سوره جمعه: آیه 1: تسبیح موجودات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

و میتود  برای محصلین سال سوم و سمستر ششم تدریس می گردد ، شیوه  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با روش  تفسیر موضوعی و تطبیق آن در حوزه مباحث اخالقی

پیش نیاز
تفسر ترتیبی )1(

کد نمبر درسی
609

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:تفسیر موضوعی1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر موضوعی1
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پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی:المدرسه القرآنیه، سید محمد باقر صدر ناشر دار الصدر 1380 اخالق در قرآن، محمد تقی مصباح   یزدی ناشر 

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1386 
التفسیر  سعید،  عبدالستار  الموضوعی،  التفسیر  الی  المدخل   ، مسلم  مصطفی  الموضوعی،  التفسیر  فی  :مباحث  فرعی   
الموضوعی، زهرا عواض، روش شناسی  التفسیر  الفتاج خالدی، دراسات فی  النظریه والتطبیق، صالح عبد  الموضوعی بین 
تفاسیر موضوعی قرآن، سید هدایت جلیلی، پیام قرآن ؛ مبحث اخالق، ناصر مکارم شیرازی، تفسیر موضوعی، عبدالله جوادی 
ان فی  المیز  القرآن، عبدالله دراز،  ترجمه محمد علی فشارکی، دستوراالخالق فی  آملی، سیمای صابران، یوسف قرضاوی؛ 

تفسیر القرآن ؛ مباحث موضوعی اخالقی، سید محمد حسین طباطبائی

هفته اول: تفسیر موضوعی و تمایز آن با تفسیر ترتیبی و رابطه آن دو
هفته دوم: تاریخچه و تطور تفسیر موضوعی

هفته سوم: طبقه بندی های آن
هفته چهارم: انواع تفسیر موضوعی: واژگان، ساختار سیاق و تناسب،

هفته پنجم: انواع تفسیر موضوعی: نظریه ها اعتقادی ـ  اجتماعی
هفته ششم: گام های عملی در تحقق تفسیر موضوعی

هفته هفتم: مبانی اخالق در قرآن کریم
هفته هشتم: اخالق پسندیده: تقوا،

هفته نهم: اخالص،
هفته دهم: صبر،

هفته یازدهم: احسان و ...
هفته دوازدهم: اخالق ناپسند:  حسد،

هفته سیزدهم: تکبر،
هفته چهاردهم: ریا،

هفته پانزدهم: غیبت و ...
هفته شانزدهم: امتحانات
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هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هفتم   تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با خطوط کلی آیات قران کریم در مباحث اعتقادی

پیش نیاز
تفسیر موضوعی )1(

کد نمبر درسی
709

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:تفسیر موضوعی 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
 لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر موضوعی 2
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی:خدا در قرآن، سید محمد بهشتی ناشر  بقعه 1380 ، شناخت در قرآن، مرتضی مطهری 

ناشر صدری 1396
 فرعی: تئوری شناخت در فلسفه ما، سید محمد باقر صدر؛ ترجمه سید حسین حسینی، االلهیات، جعفر 
سبحانی، عقاید االسالم من القرآن الکریم، سیدمرتضی عسکری، خالفت و والیت در قرآن، محمد تقی 

شریعتی، االمامه فی القرآن، جمعی از نویسندگان معاصر

هفته اول: نبوت در قرآن
هفته دوم: قضاوت در قرآن

هفته سوم: معجزه
هفته چهارم: معجزه در قرآن

هفته پنجم: چگونگی معجزه انبیاء
هفته ششم: نشانه های پیامبر اسالم نزد اهل کتاب

هفته هفتم: وجوه اعجاز قرآن
هفته هشتم: سایر معجزات پیامبر اسالم

هفته نهم: عصمت
هفته دهم: آیا عصمت جبری است؟

هفته یازدهم: شبهات پیرامون عصمت انبیاء
هفته دوازدهم: حضرت ابراهیم و یوسف

هفته سیزدهم: عصمت در غیر انبیاء
هفته چهاردهم: اشتراک و تمایز ادیان

هفته پانزدهم: اثبات معجزه بودن قرآن از طریق تحدی
هفته شانزدهم: امتحانات

تفسیر موضوعی )2(
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هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هشتم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با خطوط کلی آیات قران کریم در مباحث اعتقادی

پیش نیاز
تفسیر موضوعی )2(

کد نمبر درسی
809

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:تفسیر موضوعی 3

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
 لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تفسیر موضوعی 3
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی :حقوق و سیاست در قرآن محمد تقی مصباح یزدی ناشر موسسه آموزشی و پژوهشی 

امام خمینی 1383 - جامعه و تاریخ در قرآن، مرتضی مطهری ناشر صدری/1394
فرعی: آزادی در قرآن، سید محمد علی ایازی، خانواده در قرآن، احمد بهشتی، المرأه فی القرآن، 

سید محمد حسین طباطبائی، حقوق زن در اسالم، یحیی نوری

هفته اول: واژه شناسی ، پدیده های اجتماعی ،عدم تفکیک دین از سیاست 
هفته دوم: حق و مفاهیم مشابه و واژه حق در قرآن 

هفته سوم: فصل اول خاستگاه حق 
هفته چهارم: فصل اول تفکیک قوای سگانه
هفته پنجم: فصل دوم اعتبار و ارزش قانون 

هفته ششم: فصل دوم حق قانون گذاری
هفته هفتم: فصل سوم قانون و قانونگذار از دیدگاه قرآن

هفته هشتم:فصل سوم منشاء اعتبار احکام و قوانین الهی
هفته نهم: فصل چهارم قانون و قانونگذاری

هفته دهم: فصل چهارم، چرا قانون باید الهی باشد
هفته یازدهم: فصل پنجم ضرورت وجود حکومت 

هفته دوازدهم: فصل پنجم وظایف حکومت
هفته سیزدهم: فصل ششم حکومت اسالمی 

هفته چهاردهم: فصل ششم دیدگاه اسالم در باره حکومت 
هفته پانزدهم: فصل هفتم شورا و بیعت 

هفته شانزدهم:اهداف بیعت 
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آگاهی به وجوه و اسرار فصاحت و بالغت قرآن کریم.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
504

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:علوم بالغت1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

علوم بالغت1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی :ترجمه تهذیب البالغه، سید علی  حسینی ناشر دارالعلم  1388

 فرعی: جواهر البالغه،معجم المفهرس،معجم الوسیط

هفته اول: بالغت و انواع آن - عناصر بالغت - شروط بالغت
هفته دوم: اقسام سبک ادبی

هفته سوم: تعریف معانی
هفته چهارم: کالم - اجزاء کالم

هفته پنجم: احکام مسندالیه - احکام مسند - احکام قید
هفته ششم: تقسیم اسناد

هفته هفتم: اقسام کالم - خبر - انشاء
هفته هشتم: امر - نهی

هفته نهم: استفهام
هفته دهم: تمنی

هفته یازدهم: ترجمی
هفته دوازدهم: ندا

هفته سیزدهم: قصر  - وصل - فصل
هفته چهاردهم: ایجاز - مساوات - اطناب

هفته پانزدهم: استثناء
هفته شانزدهم: تأکید
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آگاهی به وجوه و اسرار بالغت قرآن کریم.

پیش نیاز
علوم بالغت1

کد نمبر درسی
607

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:علوم بالغت2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

علوم بالغت 2
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی : ترجمه تهذیب البالغه، سید علی  حسینی ناشر دارالعلم 1388

فرعی: جواهر البالغه احمد الهاشمی.
مختصر المعانی سعدالدین تفتازانی، مطول سعدالدین تفتازانی.

هفته اول: علم بیان - تعریف علم بیان
هفته دوم: تفاوت بیان و معانی

هفته سوم: شیوه های بیان - تشبیه
هفته چهارم: حقیقت و مجاز

هفته پنجم: استعاره
هفته ششم: کنایه

هفته هفتم: علم بدیع - تعریف علم بدیع
هفته هشتم: شیوه های بدیع - طباق

هفته نهم: توریه
هفته دهم: استخدام

هفته یازدهم: لف و نشر
هفته دوازدهم: مبالغه

هفته سیزدهم: حسن تعلیل
هفته چهاردهم: جناس

هفته پانزدهم: سجع
هفته شانزدهم: زیبایی آغاز  و پایان
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با تاریخ و میزان اعتبار قرائات و اصول قرائات

پیش نیاز
تجوید تکمیلی

کد نمبر درسی
403

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:اوصول و انواع قرئات

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

اصول و انواع قرائات
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی :تاریخ قرائات، دکتر عبدالهدی فضلی ناشراسوه 1389

 فرعی: جزوه ی اصول قرائات، استاد شهیدی/تهذیب القرائه، ابراهیم پورفرزیت )موالئی(/ الوافی 
فی شرح الشاطبیه، عبد الفتاح قاضی/منهج القرائات، عبدالفتاح قاضی/االضائه فی بیان اصول 

القرائه، علی محمد ضباع، التمهید، آیه الله معرفت

هفته اول: کلیات، اهمیت، کتاب شناسی و صحت قرائات
هفته دوم: تاریخچه قرائات و عوامل پیدایش اختالفات در قرآن

هفته سوم: آشنایی با قّراء سبعه و راویان آنها
هفته چهارم: علم تواتر و حجیت قرائات

هفته پنجم: تواتر قرائت مسلمانان و رابطه ی آن با قرائت حفض از عاصم
هفته ششم: عدم استلزم اختالفات قرائات با تحریف قرآن

هفته هفتم: بررسی پاره ای از اختالفات قرائات
هفته هشتم: بسمله در قرائات سبع

هفته نهم: اجتماع دو همزه در دو کلمه
هفته دهم: فتح و اماله و تقلیل و هاء ضمیر در قرائات سبع

هفته یازدهم: نقل و حذف  و احکام الم و راء در قرائات سبع
هفته دوازدهم: میم جمع و سکت بر ساکن قبل از همزه

هفته سیزدهم: وقف و مد در قرائات سبع
هفته چهاردهم: ادغام در قرائات سبع

هفته پانزدهم: اجتماع دو همزه در یک کلمه
هفته شانزدهم: نون ساکنه و تنوین
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم   و سمستر هشتم تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنائی با عواملی که موجب نزول بسیاری از آیات و سوره قرانی می باشد.

پیش نیاز
تفسیر ترتیبی 4

کد نمبر درسی
803

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:اسباب النزول

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

اسباب النزول
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:اسباب النزول: دکتر سید محمد باقر حجتی(ناشر فرهنگ اسالمی 1374

 فرعی: مجمع البیان فی تفسیر القرآن طبرسی

هفته اول: معنی لغوی و اصطالحی اسباب و اسیای النزول-
هفته دوم: انواع آیات و سوره قرآنی در رابطه با اسباب النزول-

هفته سوم: کتبی که در باره اسباب النزول نوشته شده-
هفته چهارم: مروری بر انواع اسباب النزول

هفته پنجم: حوادث  جالب و سازنده
هفته ششم: حوادث زشت و ویرانگر

هفته هفتم: انواع پرسشهای مردم و پاسخهای قرآنی-
هفته هشتم: فوائد شناخت اسباب النزول-

هفته نهم: آیا عموم لفظ مالک است یا خصوص سبب.
هفته دهم: وجود شبیه به سبب نزول خاص در آیات عامی که فاقد سبب نزول خاص می باشند

هفته یازدهم: مصادر اسباب النزول و تعابیری که می تواند بازگو کننده اسباب النزول باشد
هفته دوازدهم: کدام یک از اسباب متعددی که در آیه ای ذکر شده مورد اعتماد است؟

هفته سیزدهم: ایجاد دگرگونی در تعبیر مربوط به اسباب النزول از سوی راویان
هفته چهاردهم: وحدت سبب و تعدد نازل

هفته پانزدهم: بررسی اقوال مفسرین راجع به سبب نزول آیه الیستوی القاعدون ..
هفته شانزدهم: امتحانات



74

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم و سمستر پنجم  تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی به علوم و معارفی که برای فهم قرآن کریم بدآنها نیاز است.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
503

تعداد ساعات درسی
4ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
4

نام مضمون
علوم قرآنی 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

علوم قرآنی 1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: االتقان فی علوم القرآن جالل الدین سیوطی، نوع 37 و 38 و 39 و 40 و 43.ناشر 

انتشارات دانشکده اصول دین.1388
جوالیقی،  المعربات  تفلیسی،  قرآن  وجوه  زرکشی،  بدرالدین  القرآن  علوم  فی  البرهان  فرعی: 
مباحث فی علوم القرآن دکتر صبحی الصالح، التمهید فی علوم القرآن محمدهادی معرفت، علی 

متشابهات القرآن شیخ خلیل یاسین.

هفته اول: تعریف علوم قرآنی، مباحث علوم قرآنی، سیر تاریخی علوم قرآنی، معرفی اهم 
علوم قرآنی اهل تسنن و اهل تشیع

هفته دوم: اسم ها و صفت های قرآن، معنا و وجه تسمیه قرآن، عربی بودن قرآن
هفته سوم: تعریف و کاربردهای وحی در قرآن، وحی نبوی و اقسام آن،

هفته چهارم: روشهای بیان در قرآن، انواع خطاب در قرآن
هفته پنجم: جدل و استدالل در قرآن

هفته ششم: تکرار در قرآن،
هفته هفتم: مفهوم و منطوق
هفته هشتم: تقدیم و تاخیر
هفته نهم : قسم های قرآن
هفته دهم: قصه های قرآن
هفته یازدهم: مثل در قرآن

هفته دوازدهم: تشبیه های قرآن
هفته سیزدهم: مجازهای قرآن

هفته چهاردهم : استعاره های قرآنی: ارکان استعاره، اقسام استعاره
هفته پانزدهم: کنایه و تعریض قرآن

هفته شانزدهم: مرور مباحث سمستر
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

و میتود  برای محصلین سال سوم و سمستر ششم تدریس می گردد ، شیوه  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی به علوم و معارفی که برای فهم قرآن کریم به آنها نیاز است.

پیش نیاز
علوم قرآنی 1

کد نمبر درسی
607

تعداد ساعات درسی
4 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
4

نام مضمون
علوم قرآنی  2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

علوم قرآنی  2
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: االتقان فی علوم القرآن جالل الدین سیوطی، نوع 44 و 45 و 46 و 41 و 50 و 52 و 

53 و 54 و 55. ناشر انتشارات دانشکده اصول دین.1388
فرعی: مناهل العرفان فی علوم القرآن عبدالعظیم زرقانی، مباحث فی علوم القرآن دکتر صبحی 

الصالح، مجازات القرآن ابی عبیده.

با بداء، محدوده  هفته اول: تعریف ناسخ و منسوخ ، حکمت نسخ، جواز نسخ، تفاوت آن 
نسخ، اقسام ناسخ

هفته دوم: اقسام نسخ
هفته سوم: عام و خاص : صیغه های عام، اقسام عام

هفته چهارم: عام و خاص: انواع مخصص
هفته پنجم: مطلق و مقید

هفته ششم: مجمل و مبین
هفته هفتم: محکم و متشابه : حکمت وجود آیات متشابه، امکان یا عدم امکان علم به متشابه

هفته هشتم: محکم و متشابه: تاویل آیات صفات
هفته نهم: نزول قرآن و انواع آن، فوائد اسباب نزول

هفته دهم: عموم لفظ و خصوص سبب و بررسی اعتبار هریک، رابطه اسباب نزول با تناسب میان 
آیات

هفته یازدهم: دستیابی به سبب نزول، ذکر اسباب نزول برای آیه ای واحد، وحدت سبب و تعدد 
نازل

هفته دوازدهم: اعجاز قرآن
هفته سیزدهم: عدم تحریف قرآن

هفته چهاردهم: وزن و نظم و فواصل آیات
هفته پانزدهم: تناسب آیات و سور

هفته شانزدهم: جمع بندی و مرور مباحث سمستر
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با آیات االحکام فقهی و طریقه بدست آوردن حکم فقهی از آیه

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
802

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آیات االحکام 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آیات االحکام
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 منبع اصلی: چپتر درس ایات االحکام /زنجاني، عباس عمید،  قواعد فقه،  سمت، تهران،  

چاپ سوم 1387.
مترجم حسین  الزلمي،   ابراهیم  فقه مذاهب،  دکتر مصطفي  در  اختالف  فرعی: خواستگاههاي 

صابري، موسوي،  سید رضا،  اشنائي با مبادي فقه یا حقوق اسالمي، 

هفته اول: کلیات آیات احکام:
هفته دوم: اجاره،

هفته سوم: مضاذبه و
هفته چهارم: ایضاع،

هفته پنجم: ودیعه،
هفته ششم: عاریه،
هفته هفتم: شفعه،
هفته هشتم: لقطه،

هفته نهم: غصب،
هفته دهم: وقف،

هفته یازدهم: اقرار،
هفته دوازدهم: وصیت

هفته سیزدهم: شهادت
هفته چهاردهم: قصاص

هفته پانزدهم: حدود
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی دانشجو با مبادی نظری دانش رجال

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
403

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:آشنایی با علم الرجال 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آشنایی با علم الرجال 
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: اصول علم الرجال، عبدالهادی الفضلی ناشر سمت 1397/ کلیات فی علم الرجال، 

جعفر سبحانی ناشر عالمه 1394
فرعی: الفوائد الرجالیه من تنقیح المقال، عبدالله  مامقانی، بحوث فی مبانی علم الرجال، صالح 
تبریزی، الفوائد الرجالیه، کجوری، مبانی حجیت آرای رجالی، سیف الله صرامی، نرم افزار درایه 

النور، مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی

هفته اول: کلیات علم رجال : تعریف ، بیان موضوع ، مسائل و هدف 
هفته دوم:  جایگاه علم رجال در علوم حدیث )از دیدگاه شیعه و سنی( 

هفته سوم:  ارتباط علم رجال و دانشهای دیگر )علم الحدیث ،  تاریخ و تراجم( 
هفته چهارم:  نیاز به علم رجال )بررسی ادله مثبتین و منکرین [فقط شیعه] ( 

هفته پنجم:  نقش علم رجال در علوم اسالمی)فقط شیعه( 
هفته ششم:  در مطالعات فقهی )در حد ذکر نمونه ها( 

هفته هفتم:  در مطالعات کالمی
هفته هشتم:  در مطالعات تاریخی

هفته نهم:  در مطالعات علوم قرآنی و تفسیری
هفته دهم:  تاریخچة پیدایش علم رجال )در شیعه تا قبل از رجال برقی )قرن3( و در اهل سنت 

تا قرن 3(
هفته یازدهم:  شیوه های احراز صدور حدیث نزد قدما و متأخرین

هفته دوازدهم:  بررسی رجال سند
هفته سیزدهم:  بررسی طرق و مشیخه

هفته چهاردهم:  اعتبار کتب
هفته پانزدهم:  شرایط کلی راوی

هفته شانزدهم:  عدالت
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی دانشجو با مفردات و اژگان قرآنی تفسیر مقدماتی

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
402

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:مفردات قرآن  

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

مفردات قرآن
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 -  ، المصطفی  ناشر  واژه شناسی قرآن مجید )سطح یک(، غالمعلی همایی   اصلی: درسنامه ی 

1395درآمدی بر دانش مفردات قرآن سید محمود طیب حسینی ناشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1398
فرعی:  لغه القرآن الکریم؛ دکتر عبدالجیل عبدالرحیم، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، مصطفوی، 

المفردات، راغب اصفهانی، مقاییس اللغه، ابن فارس، مفردات قرآن، دکتر مودب

هفته اول: آشنایی با دانش مفردات و آن و معنا شناسی برخی واژه های کاربردی و رایج در 
قرآن کریم.

هفته دوم: ضرورت بحث از مفردات
هفته سوم: تاریخچه ی علم مفردات

هفته چهارم: معرفی اجمالی پیشگامان دانش معرفت و آن
هفته پنجم: آشنایی با پیشینه ی لغت عرب )مبادالت لغات عرب و غیر آن(

هفته ششم: نقش مفردات در فن ترجمه قرآن
هفته هفتم: نقش مفردات در تفسیر قرآن

هفته هشتم: ارتباط دانش مفردات با دیگر شاخه ها )مثل غریب القرآن، وجوه و نظائر و فقه اللغه(
هفته نهم: آشنایی با ضوابط استفاده از لغت و آن در ترجمه و تفسیر

هفته دهم: مباحث عملی
هفته یازدهم: واژه های خداشناسی )فطر، سبح، حقق، غنی، عزر، اله(

هفته دوازدهم: واژه های معاد شناسی )اجر، حشر، برزخ، ثوب، صدر(
هفته سیزدهم: واژه های انسان شناسی )بشر، روح، نفس، عقل، قلب(

هفته چهاردهم: واژه های پیامبر شناسی )رسول، نبی، هدی، بشارت، انذار(
هفته پانزدهم: واژه های اخالقی )ثوب، حبیب، خشی، خوف، خلص، زکوه، سرف، صدق(
هفته شانزدهم: واژه های سیاسی- اجتماعی )ظلم، عدل، صلح، ولی، حجج، قتل، نکث(
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هشتم  ارائه می گردد که محصل بعد از 
جمع اوری مطالب علمی از طریق مراجعه به علمی )کتب  و مقاالت معتبر (پروه در اختیار استاد 
داور قرار می گیرد بعد مطالعه و ارزیابی منوگراف درجلسه ای محصل به شکل لکچر ارایه سیمنار 

می نماید و اساتید داور و راهنما نمره را از صد منظور می فرمایند .

آشنایی با نحوه جمع آوری مطالب و ارائه گزارش مطالب در قالب یک پروژه علمی 

پیش نیاز
اتمام کلیه دروس 8 سمستر

کد نمبر درسی
806

تعداد ساعات درسی
2 واحد عملی 2 واحد نظری

تعداد کریدیت
4

نام مضمون
مونوگراف

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

مونوگراف



 مضامین  اساسی 

 رشته علوم قرآن   
و حدیث
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول ، سمستر اول  تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

ترسیم  اسالمی جهت  تمدن  بنیانگذار  اکرم )ص(  پیامبر  با سیره  دانشجویان  نمودن  آشنا 
درست و همه جانبه شخصیت بزرگوار پیامبر اکرم )ص( در کنار  تبیین الگویی  کامل برای فرد 

فرد مسلمانان در عصر حاضر

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
103

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ اسالم 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ اسالم )1(
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منابع
 اصلی:تمدن اسالم و عرب) گوستاولوبون( انتشارات اسالمیه 1396، سیره ابن هشام:ابو 

محمد عبدالملک ابن هشام ، چاپ سیرت 1392
فرعی :تاریخ اسالم )از جاهلیت تا رحلت پیامبر اکرم )ص(( مهدی پیشوایی

تاریخ کامل: ابن اثیر چاپ گلشن

هفته اول: تاثیر افول تمدن جنوب در وضع عربستان، اعراب شهرنشین و متمدن، وضع شمال جزیره 
العرب، صحرانشینان، نظام قبیله ای، ارزش های قبیله ای

هفته دوم: صفات و روحیات عرب، صفت متضاد، جهل و خرافات، بهره عرب از علم و هنر، افتخارات موهوم، عصر جاهلیت

هفته سوم:ادیان و مذاهب در شبه جزیره عربستان، یکتاپرستان، مسیحیت، کیش یهود، صابئین، بقایای آیین 
حضرت ابراهیم )حنفیت(

هفته چهارم: بت پرستی، آغاز پیدایش بت پرستی، وضع آشفته دینی
هفته پنجم: تحول بنیادین در پرتو اسالم، اثر متقابل اسالم بر فرهنگ جاهلی، تحوالت بنیادی در نظام قبیله ای، 

تحول در ارزش ها
هفته ششم: توسعه و مرکزیت مکه، موقعیت بازرگانی، وجود کعبه

هفته هفتم: محمد )ص( از تولد تا بعثت، نیاکان پیامبر)ص(، شخصیت عبدالمطلب، خاندان توحید
هفته هشتم:کودکی و نوجوانی حضرت محمد )ص(، تولد، دوران کودکی و شیرخوارگی، درگذشت مادر و کفالت 

عبدالمطلب، سفر به شام، تحریف تاریخ توسط مسیحیان
هفته نهم: جوانی حضرت محمد )ص(، حلف الفضول، سفر دوم به شام، ازدواج با حضرت خدیجه، نصب 

حجراالسود
هفته دهم:از بعثت تاهجرت، درآستانه رسالت، آغاز رسالت، نقد و بررسی طلوع وحی، دعوت مخفیانه، نخستین 

مسلمانان، دعوت خویشان
هفته یازدهم: دعوت علنی و آغاز مخالفت ها، آغاز دعوت علنی، تالش های قریش، اعالم حمایت از ابوطالب

هفته دوازدهم: علل و انگیزه های مخالفت قریش، نگرانی از فروپاشی نظام اجتماعی، نگرانی اقتصادی، بیم و 
نگرانی از قدرت های مجاور، رقابت و حسادت قبیلگی

هفته سیزدهم: پیامدهای مخالفت قریش و اقدامات آنان، آزار و شکنجه مسلمانان، هجرت به حبشه، والدت 
حضرت زهرا )س(، معراج

هفته چهاردهم: پیامدهای مخالفت قریش و اقدامات آنان، آزار و شکنجه مسلمانان، هجرت به حبشه
هفته پانزدهم: تحریم های اعراب، تحریم اقتصادی، تحریم اجتماعی، درگذشت خدیجه و ابوطالب، ایمان 

ابوطالب، نقش حضرت خدیجه و ابوطالب
هفته شانزدهم: قرآن، جاذبه های قرآن، تهمت و جادوگری، سفرتبلیغی به طائف
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  دوم  سمستر  و  اول    سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنا نمودن دانشجویان با سیره پیامبر اکرم )ص( بنیانگذار تمدن اسالمی، تبیین چالش ها 
مسلمانان تا تثبیت حقانیت خویش

پیش نیاز
تاریخ اسالم 1

کد نمبر درسی
    204   

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تاریخ اسالم 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ اسالم )2(
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منابع
اصلی:تمدن اسالم و عرب) گوستاولوبون( انتشارات اسالمیه 1396، سیره ابن هشام:ابو 

محمد عبدالملک ابن هشام ، چاپ سیرت 1392تاریخ اسالم )از جاهلیت تا رحلت پیامبر اکرم 
)ص(( مهدی پیشوایی

تاریخ کامل: ابن اثیر چاپ گلشن

هفته اول: از هجرت تا دعوت جهانی، زمینه های نفوذ اسالم در یثرب، پیمان نخست عقبه، پیمان دوم 
عقبه

هفته دوم: توطئه ترور پیامبر )ص(، هجرت پیامبر، ورود پیامبر به قبا، ورود پیامبر به یثرب، آغاز تاریخ هجری
هفته سوم: اقدامات اساسی پیامبر اسالم در مدینه، بنای مسجد ، اصحاب صفه، پیمان نامه عمومی، پیمان 

برادری میان مهاجر و انصار
هفته چهارم: پیمان عدم تجاوز به قبایل یهودی، توطئه های یهود، کارشکنی های یهودت ، انگیزه های مخالف 

یهود
هفته پنجم: تشکیل نیروهای رزمی اسالم، تشکیل ارتش اسالمی، مانورهای نظامی

هفته ششم: جنگ بدر، عوامل پیروزی مسلمانان، آثار و نتایج پیروزی سپاه اسالم، نقص پیمان بنی قینقاع
هفته هفتم: نتایج شکست در چنگ احد، پیروزی مسلمانان، پیروزی مشرکان، نتایج شکست در احد

هفته هشتم: یهودیان بنی نظیر، اقدامات بنی قریظه در قبال پیامبر اکرم)ص(
هفته نهم: عوامل ناکامی سپاه احزاب، ایجاد اختالف میان بنی قریظه و سپاه احزاب، جنگ بنی قریظه

هفته دهم: جنگ بنی مصطلق، صلح حدیبیه، پیشگویی پیامبر اسالم
هفته یازدهم:  دعوت جهانی، آغاز دعوت جهانی، جنگ خیبر

هفته دوازدهم: گسترش اسالم، جنگ موته، فتح مکه، پیمان شکنی قریش
هفته سیزدهم: عفو عمومی پیامبر )ص(، آثار و نتایج فتح مکه، جنگ حنین

هفته چهاردهم: معاهدات پیامبر اسالم با امرای محلی، آثار و نتایج غزوه تبوک
هفته پانزدهم: نفوذ و گسترش اسالم در جزیره العرب، اعالم برائت از مشرکان

هفته شانزدهم: مباهله، چگونگی وقوع مباهله، آثار و پیامدهای مباهله



90

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول  و سمستر اول    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با تاریخچه و مهم ترین مباحث علم منطق.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
01

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
منطق مقدماتی 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

منطق 1
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منابع
)اصلی(: - منطق مقدماتی )متن مرکز(ابوالفضل روحی ناشر پژوهشگاه المصطفی 1397- منطق 

کاربردی؛ سید علی اصغرخندان، ناشر سمت 1397
فرعی: آشنایی با منطق؛ شهید مطهری، آشنایی با علم منطق؛ شیروانی، خالصه المنطق؛ عبدالهادی فضلی، 
مبانی منطق؛ محمد علی اژه ای، معیار اندیشه؛ عسکری سلیمانی، منطق؛ منتظری مقدم، اشکال المیزان؛ 

فرصت شیرازی، رهبر خرد؛ محمود شهابی، منطق صوری؛ دکتر خوانساری، المنطق؛ مرحوم مظفر

هفته اول: تاریخچه )دوره یونان، دوره اسالمی، منطق جدید(
هفته دوم: نیاز به علم منطق

هفته سوم: تعریف علم منطق )با اشاره به موضوع(
هفته چهارم: علم و اقسام آن )تصور و نصدیق، بدیهی و نظری(

هفته پنجم: تصویر کلی مباحث علم منطق )الفاظ، کلیات، معرف، قضایا، حجت، صناعات(
هفته ششم: الفاظ )داللت، تقسیم های لفظ به مفرد و مرکب و خبر و انشاء(

هفته هفتم: کلیات )کلی و جزئی و اقسام آنها، نسب اربع، کلیات خمس(
هفته هشتم: تعریف و  معرف )حد و رسم تام و ناقص(

هفته نهم: تقسیم و تصنیف
هفته دهم: تعریف قضایا و اقسام آن )حملیه و شرطیه(

هفته یازدهم: احکام قضایا )عکس، نقیض، عکس نقیض(
هفته دوازدهم: استدالل )حجت(

هفته سیزدهم: انواع استدالل )قیاس، استقراء، تمثیل(
هفته چهاردهم: قیاس و انواع آن )اقترانی و استثنایی(

هفته پانزدهم: استقراء و تمثیل
هفته شانزدهم: صناعات خمس }برهان )لمی و انی(، جدل، خطابه، شعر، مغالطه{
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

و میتود  ، شیوه  تدریس می گردد  اول   و سمستر دوم   برای محصلین سال  این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی تفصیلی با یک دوره از مباحث منطق صوری.

پیش نیاز
منطق مقدماتی 1

کد نمبر درسی
203

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
منطق مقدماتی 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

منطق 2



93

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:کتاب منطق آقای منتظری مقدم )با برخی اصالحات و تکمیل های الزم( )اصلی(: - منطق 

علی  سید  کاربردی؛  منطق   -1397 المصطفی  پژوهشگاه  ناشر  روحی  مرکز(ابوالفضل  )متن  مقدماتی 
اصغرخندان، ناشر سمت

 فرعی:المنطق؛ مظفر، منطق شرح اشارات، منطق؛ صوری خوانساری، شرح مطالع، رهبر خرد؛ شهابی، شرح 
شمسیه، مبانی منطق؛ اژه ای، البصائر النصیریه، ساوی

هفته اول: اقسام استدالل، تعریف قیاس و اقسام آن،
هفته دوم: قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی

هفته سوم: قیاس استثنایی اتصالی، قیاس استثنایی انفصالی
هفته چهارم: قیاس مضمر، قیاس مرکب
هفته پنجم: قیاس خلف، قیاس مساوات

هفته ششم: استقرا و اقسام آن، تمثیل
هفته هفتم: صناعات خمس : مواد استدالل،
هفته هشتم: صناعات خمس: مواد استدالل،

هفتم نهم: برهان و اقسام آن،
هفته دهم: شروط مقدمات برهان،

هفته یازدهم: صناعت جدل یا مناظره: تعریف، ابزار، فواید جدل
هفته دوازدهم: ادامه صناعت جدل

هفته سیزدهم: صناعت خطابه
هفته چهاردهم: صناعت شعر

هفته پانزدهم: صناعت مغالطه
هفته شانزدهم: جمع بندی و مرور کلی مباحث سمستر
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین ساالول  و سمستر اول   تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی 

آشنا ساختن محصالن با بعضی از مفاهیم و کلمات کاربردی زبان عربی معاصر

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
101

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آموزش زبان عربی 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آموزش زبان عربی 1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:-العربیة الناشئین محمود اسماعیل صیینی/ناصف مصطفی عبد العزیز کوتمبرک 

1384ج 2/ العربیة بین یدیک،عبد الرحمن بن الفوزان، طبع فی المملکة السعودیة 1435 ه،ق 
فرعی: -الرحلة مع السفر/-صدی الحیاة

سر فصل دروس در شانزده هفته تحصیلی :
هفته اول: تعارف

هفته دوم: تلمیذ جدید
هفته سوم: طوابع

هفته چهارم: تدریبات
هفته پنجم: شّد الحبل

هفته ششم: فی النادی الریاضی
هفته هفتم: فی الدرس االول

هفته هشتم: تدریبات
هفته نهم: المقصف
هفته دهم: المکتبه

هفته یازدهم: المسجد
هفته دوازدهم: المعمل

هفته سیزدهم: الملعب المطعم
هفته چهاردهم: أین احمد

هفته پنانزدهم تدریبات
هفته شانزدهم: مسرد االمثال و الحکم
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  دوم   سمستر  و  اول  سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنا ساختن محصالن با بعضی از مفاهیم و کلمات کاربردی زبان عربی معاصر

پیش نیاز
آموزش زبان عربی1

کد نمبر درسی
202

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آموزش زبان عربی 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آموزش زبان عربی 2



97

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:-العربیة الناشئین محمود اسماعیل صیینی/ناصف مصطفی عبد العزیز کوتمبرک 

1384ج 2/ العربیة بین یدیک،عبد الرحمن بن الفوزان، طبع فی المملکة السعودیة 1435 ه،ق 
فرعی: -الرحلة مع السفر/-صدی الحیاة

هفته اول: تعارف
هفته دوم: العمره

هفته سوم: تدریبات
هفته چهارم: فی البیت

هفته پنجم: فی الحدیقه
هفته ششم: تدریبات

هفته هفتم: السکن
هفته هشتم: مراجعه

هفته نهم: تدریبات
هفته دهم: فی المکتبه

هفته یازدهم: الدراسه
هفته دوازدهم: تدریبات

هفته سیزدهم: فی المدینه
هفته چهاردهم: الهوایات

هفته پانزدهم: مراجعه
هفته شانزدهم: تدریبات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

رزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  سوم  سمستر  و  دوم  سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی 

آشنا ساختن محصالن با بعضی از مفاهیم و کلمات کاربردی زبان عربی معاصر

پیش نیاز
آموزش زبان عربی2

کد نمبر درسی
302

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آموزش زبان عربی 3

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آموزش زبان عربی 3
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:-العربیة الناشئین محمود اسماعیل صیینی/ناصف مصطفی عبد العزیز کوتمبرک 

1384ج 2/ العربیة بین یدیک،عبد الرحمن بن الفوزان، طبع فی المملکة السعودیة 1435 ه،ق 
فرعی: -الرحلة مع السفر/-صدی الحیاة

سر فصل دروس در شانزده هفته تحصیلی 
هفته اول: فی المسجد

هفته دوم: تدریبات
هفته سوم: فی رمضان
هفته چهارم: تدریبات

هفته پنجم: فی مکه
هفته ششم: تدریبات

هفته هفتم: فی یوم العید
هفته هشتم: تدریبات

هفته نهم: الهجره
هفته دهم: تدریبات

هفته یازدهم: مراجعه
هفته دوازدهم: تدریبات

هفته سیزدهم: رمضان مبارک
هفته چهاردهم: تدریبات

هفته پانزدهم: رمضان شهر الصوم
هفته شانزدهم: تدریبات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

رزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  اول    سمستر  و  اول  سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

 آشنایی با ساختار کلمه و مباحث بخش فعل صرف

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
104

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
صرف  کالسیک )1(

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

صرف  کالسیک )1(
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:صرف متوسطه،حمید محمدی،ناشر قدس 1392-- مبادی العربیه؛ حمید محمدی 

ناشر دارالعلم 1393بخش صرف
فرعی: آموزش صرف؛ تدوین مرکز/علوم العربیه؛ هاشم حسینی/خالصه الصرف

هفته اول: تعریف، فایده و موضوع علم صرف
هفته دوم: تعریف کلمه و اقسام آن

هفته سوم: حروف اصلی و زائد
هفته چهارم: بناء )اسم و فعل(

هفته پنجم: وزن و قواعد آن
هفته ششم: ابواب ثالثی مجرد )ماضی، مضارع و امر- باب های ثالثی مجرد(: در این مرحله صرفا 

فعل صحیح و سالم به فراگیری آموزش داده شود.
هفته هفتم: الزم و متعدی

هفته هشتم: معلوم و مجهول
هفته نهم: حاالت فعل مضارع } رفع، نصب، جزم، )تاکید بر عالئم رفع و نصب و جزم است نه 

عوامل آنها( نفی و استفهام{
هفته دهم: فصل مضاعف و قواعد ادغام

هفته یازدهم: فعل مهموز و قواعد تخفیف همزه
هفته دوازدهم: فعل معتل )مثال، اجوف، ناقص، لفیف، قواعد عمومی و خصوصی اعالل(

هفته سیزدهم: ابواب ثالثی مزید )با تاکید بر باب های مشهور و بیان معانی آنها(
هفته چهاردهم: ابواب رباعی )مجرد و مزید فیه و بیان معانی آنها(

هفته پانزدهم: فعل موکد )نون تاکید ثقیله و خفیفه(
هفته شانزدهم: فعل صناعی
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

رزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول و سمستر دوم تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با مباحث بخش اسم صرف

پیش نیاز
صرف 1

کد نمبر درسی
201

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
صرف  کالسیک )2(

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

صرف  کالسیک )2(
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
حمید  العربیه؛  مبادی   --1392 قدس  محمدی،ناشر  متوسطه،حمید  صرف    : اصلی 

محمدی ناشر دارالعلم 1393بخش اسم
فرعی: آموزش صرف؛ تدوین مرکز/علوم العربیه؛ هاشم حسینی/خالصه الصرف

هفته اول: تعریف، بناء و اوزان اسم
هفته دوم: اقسام اسم به لحاظ حرف آخر )منقوص، مقصور، ممدود، صحیح، شبه صحیح(

هفته سوم: قواعد اعالل اسم )فقط قواعد جاری در اسم مطرح شود(.
هفته چهارم: اسم ذات و معنی )تعریف و مثال(

هفته پنجم: مصدر )تعریف، نحوه ی ساختن و احکام مصادر )اصلی، میمی، صناعی، مزه، نوعی(
هفته ششم: اسم مصدر

هفته هفتم: مذکر و مونث )عالئم تانیث، اقسام مونث )حقیقی، مجازی، لفظی، معنوی(
هفته هشتم: مفرد، مثنی و جمع )تعریف، عالئم مثنی، کیفیت مثنی بستن، جمع سالم، اوزان 

مشهور جمع مکثر )قله، کثره، منتهی المجموع(، اسم جمع-اسم جنس جمعی(
هفته نهم: جامد و مشتق )تعریف و نحوه ی ساختن، معنی و احکام مهم هر کدام از مشتقات )اسم 

فاعل، اسم مفعول صفت مشبه، اسم مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت(
هفته دهم: منسوب )تعریف و قواعد کثیر االستعمال(
هفته یازدهم: مصغر )تعریف و قواعد کثیر االستعمال(

اسم  مانند ضمایر، موصوالت،  مبنی؛  اساسی  و  موارد مهم  )بیان  مبنی  و  دوازدهم: معرب  هفته 
فعل(

هفته سیزدهم: ملحقات )التقاء ساکنین، انواع همزه و کتابت آن، کتابت الف، قواعد مهم و عمومی 
اعالل و ادغام و ابدال و حروف الزیاده(

هفته چهاردهم: جدول تجزیه ی اسم
هفته پانزدهم: تمرین عام از مباحث فعل و اسم )تجزیه ی نیم جزء قرآن(

هفته شانزدهم: امتحانات



104

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

رزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  سوم   سمستر  و  دوم  سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی اجمال با ساختار کالم و مهم ترین مفاهیم کاربردی نحو.

پیش نیاز
صرف کالسیک)2(

کد نمبر درسی
301

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
: نحوکالسیک )1(

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

نحو کالسیک )1(
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
حمید  العربیه؛   مبادی   -1381 دارالعلم،  ناشر  محمدی  حمید  مقدماتی؛  نحو  اصلی: 

محمدی جلد 1، قسمت نحو ناشر دارالعلم 1429 هق
فرعی:فرهنگ اصطالحات صرف و نحو عربی؛ آنتوان دحداح ،ةحو مقدماتی؛ ملکی ،نحو روان؛ 

امینی

هفته اول: تعریف، فایده و موضوع نحو
هفته دوم: تعریف جمله و اقسام آن

هفته سوم: اعراب و بنا
هفته چهارم: مواضع رفع و نصب مضارع

هفته پنجم: جزم مضارع
هفته ششم: اسم های مرفوع: )فاعل، نائب فاعل(

هفته هفتم: مبتدا و خبر،
هفته هشتم: نواسخ )افعال ناقصه(

هفته نهم: حروف مشبه بالفعل({
هفته دهم: اسم های منصوب : )مفعول به، حال،

هفته یازدهم: تمییز و مسثنای به اال(
هفته دوازدهم: اسم های مجرور : )مجرور به حرف جر و مضاف الیه(

هفته سیزدهم: توابع: )نعت، تاکید،
هفته چهاردهم: عطف به حروف و بدل(

هفته پانزدهم: حروف: )جاره، ندا، استفهام،
هفته شانزدهم: شرط، ایجاب و تنوین(



106

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

زیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم   و سمسترچهارم تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با مباحث نحو و توانایی بر فهم و جایگاه کلمات در جمله.

پیش نیاز
صرف 2 و نحو 1

کد نمبر درسی
401

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
نحو  کالسیک )2(

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

نحو کالسیک )2(
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی:مبادی العربیه، حمید محمدی ناشر دارالعلم 1429 هق )جلد دوم، قسم النحو(

 فرعی:الهدایه فی النحو؛ - نحو جامع )بینا(؛ - زبان قرآن )علم نحو(

هفته اول: کلیات
هفته دوم: افعال مقاربه - مفعول معه
هفته سوم: بدل-  اعراب و بنای فعل

هفته چهارم: حروف مشبه به لیس
هفته پنجم: حال- عطف بیان

هفته ششم: اعراب و بنای اسم
هفته هفتم: حروف مشبه بالفعل
هفته هشتم: تمییز- عطف نسق

هفته نهم: عامل شناسی - )الی( نفی جنس
هفته دهم: مستثنی- حروف-فاعل- مفعول به

هفته یازدهم: مجروربهحرف-مفردات
هفته دوازدهم: نائب فاعل- مفعول مطلق

هفته سیزدهم: مجرور به اضافه
هفته چهاردهم: جملهمبتدا و خبر

هفته پانزدهم: مفعول فیه- نعت- ترکیب
هفته شانزدهم: نواسخ )افعال ناقصه(- مفعول له-تاکید
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ازیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

توانایی بر به کار بردن قواعد ادبیات عرب در قرائت و درک متون عربی

پیش نیاز
نحو 2

کد نمبر درسی
501

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
ترجمه متون عربی معاصر

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

ترجمه متون عربی معاصر
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: قرائت و درک متون معاصر، مسعود فکری ناشر دانشگاه علوم حدیث 1388

 فرعی:متن آموزشی مرکز، جامع الدروس العربیه )مصطفی الغالئینی( مغنی االدیب )ابن هشام( 
دروس فی البالغه )معین دقیق( معجم الوسیط، المباح التمییز

هفته اول: بیان موضوع، اهداف و
هفته دوم: اهمیت متن خوانی و درک متن

هفته سوم:الدرس االول ذات اللیة.
هفته چهارم: بیان رابطه ی نحو، ترکیب و اعراب با درک متن

هفته پنجم: بیان قواعد مربوط به متن خوانی و درک متن 
 هفته پنجم:ذات اللیة

هفته ششم: الدرس الثانی اهداف الدرس ،واجبات الطالب 
هفته هفتم: النص سیارة تحت الثلج.

هفته هشتم: امتحان العشرین با الماة.
هفته نهم: الدرس الثالث، واجبات الطالب ، المفردات الجدیدة 

هفته دهم: النص منظمة الیونیسف.
هفته یازدهم: الدرس الرابع ،اهداف الدرس، واجبات الطالب ، المفردات الجدیدة

هفته دوازدهم: النص من جّد و وجد
هفته سیزدهم: الدرس الخامس اهداف الدرس، واجبات الطالب ، المفردات الجدیدة 

هفته چهاردهم: النص ، التقّدم الصناعّي وتلّوث البیئة
هفته پانزدهم: الدرس السادس ، اهداف الدرس، واجبات الطالب ، المفردات الجدیدة 

هفته شانزدهم: النص ، ما هو السرطان؟
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول و سمستر اول تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنا ساختن محصالن با ترجمه قرآن کریم با تأمل و تعمق بیشتر

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
205

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تدبر در قرآن 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تدبر در قرآن 1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی : جزوه ی که توسط استاد  مضمون از منابع فرعی تهیه گردید و مورد تایید دانشکده 

می باشد.
 فرعی:  تدبر در قرآن نوشته علی صبوحی طسوحی ،عباس صبوحی طسوحی نشر تدبر در کالم 

وحی  1398 

هفته اول: سوره نباء
هفته دوم: سوره نازعات
هفته سوم: سوره تکویر

هفته چهارم: سوره انفطار
هفته پنجم: سوره مطففین
هفته ششم: سوره انشقاق

هفته هفتم: سوره بروج
هفته هشتم: سوره طارق

هفته نهم: سوره اعلی
هفته دهم: سوره غاشیه
هفته یازدهم: سوره فجر
هفته دوازدهم: سوره بلد

هفته سیزدهم: سوره شمس
هفته چهاردهم: سوره لیل

هفته پانزدهم: سوره ضحی
هفته شانزدهم: سوره انشراح
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول سمستر دوم   تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنا ساختن محصالن با ترجمه قرآن کریم با تأمل و تعمق بیشتر

پیش نیاز
تدبر در قرآن 1

کد نمبر درسی
302

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تدبر در قرآن 1

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تدبر در قرآن 2
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی : جزوهی که توسط استاد  مضمون که  از منابع فرعی تهیه گردید و مورد تایید دانشکده 

می باشد
 فرعی:  تدبر در قرآن نوشته علی صبوحی طسوحی ،عباس صبوحی طسوحی نشر تدبر در کالم وحی  

1398 ، تفاسیر و علوم قرآنی و االتقان   جالل الدین سیوطی نشر دار النشر بیروت 1321 ه ق  

هفته اول: سوره شمس
هفته دوم: سوره علق
هفته سوم: سوره تین

هفته چهارم: سوره قدر
هفته پنجم: سوره بینه

هفته ششم: سوره زلزال
هفته هفتم: سوره عادیات

هفته هشتم: سوره قارعه
هفته نهم: سوره تکاثر

هفته دهم: سوره عصر
هفته یازدهم: سوره همزه
هفته دوازدهم: سوره فیل

هفته سیزدهم: سوره قریش
هفته چهاردهم: سوره ماعون

هفته پانزدهم: سوره کوثر
هفته شانزدهم: سوره کافرون
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  سوم  سمستر  و  دوم   سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنارها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با روش های گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
305

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
روش تحقیق

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روش تحقیق
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
تایید  مورد  و  گردیده  تهیه  فرعی  منابع  از  که  مضمون  استاد  جزوه  تحقیق«  »روش  متن 

دانشکده می باشد.
روش تحقیق؛ حسین دهنوی نشرموسسه آموزشی و پژوهش امام  1394، روش تحقیق؛محمد 

دشتی نشر آیت 1389، درسنامه روش تحقیق؛ مجید طرقی نشر هاجر1393

هفته اول: کلیات شامل: چیستی، مشخصات، فلسفه، هدف و پیشنیازهای تحقیق علمی، 
انواع تحقیق علمی

هفته دوم: ادامه انواع تحقیق علمی، آشنایی کلی با مراحل تحقیق علمی
هفته سوم: انتخاب، تعریف و بیان مسئله تحقیق

هفته چهارم: کار عملی )بیان مسئله تحقیق(
هفته پنجم: آشنایی با روشهای گردآوری اطالعات )نظری(؛ 1- روشهای کتابخانه ای: آشنایی با 

سیستم های کتابخانه ها، آشنایی با انواع اسناد در مطالعات کتابخانه ای
هفته ششم: آشنایی با روشهای گردآوری اطالعات )نظری(: 2- روش میدانی )آزمون، مصاحبه، 

مشاهده و ...(
هفته هفتم: آشنایی با ابزار گردآوری اطالعات

هفته هشتم: گردآوری اطالعات )عملی(
هفته نهم: آشنایی با طبقه بندی و تجزیه تحلیل اطالعات )نظری و عملی(

هفته دهم: آشنایی با عناصر و ساختار گزارش تحقیق
هفته یازدهم: آشنایی با شیوه منبع نویسی

هفته دوازدهم: آشنایی با عالئم نوشتاری
هفته سیزدهم: کار عملی رفرنس نویسی

هفته چهاردهم: آشنایی با تنظیم انواع پروپوزال پژوهشی
هفته پانزدهم: کار عملی پروپوزال نویسی

هفته شانزدهم : جمع بندی و مرور مباحث سمستر
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

 این مضمون در سمستر دوم تدریس می شود  به شکل لکچر بحث و گفتگو

های  رشته  سیر  با  آن  ارتباط  و  شناسی  جامعه  مبانی  و  کلیات  با  محصلین   ساختن  آشنا 
نزدیک بنحوی که در عین آشنایی دانشجو به نقد و تعمق درآن بپردازد و مسائلی را که در محیط 

فرهنگی اسالم قابل استفاده است مورد بهره برداری قرار دهد.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
 206

تعداد ساعات درسی
هفته دوساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
مبانی جامعه شناسی  

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات 

نام مؤسسه تحصیلی
 موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث

مبانی جامعه شناسی  
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منابع
نی   ناشر:  توسلی  مترجم: دکتر غالم عباس  کوین،  بروس  اصلی:مبانی جامعه شناسی،  

1389
ترجمه  آنتونی گیدنز نشر سمت 1393-جامعه شناسی دکتر جی گبلر  : جامعه شناسی  فرعی 

مهدی شفقی نشر آوند 1390

هفته اول (موضوع تعریف, تعاریف جامعه شناسی و نظریه های انتقادی به این تعاریف.
هفته دوم( تفکر و تعمق در مورد یک تعریف درست از جامعه شناسی 

هفته سوم( روشهای معمول در تحقیقات در جامعه شناسی
هفته چهارم (یوه های معمول تحقیقات اجتماعی درجامعه شناسی )روش کمی و کیفی(

هفته پنجم(شیوه های معمول تحقیقات اجتماعی در ایران و اسالم
نقد این روشها

هفته ششم(جایگاه جامعه شناسی در علوم انسانی
هفته هفتم(انش اجتماعی دنیای امروز و شعب آن

هفته هشتم( ارزیابی میان سمستر
هفته نهم( جامعه, تعریف جامعه 

هفته دهم (مکتب اصالت فرد.
هفته یازدهم(مکتب اصالت جمع

هفته دوازدهم ( نظریا ت پدیدار شناختی
هفته سیزدهم ( وانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی

هفته چهاردهم(تاریخجه پیدایش علوم اجتماعی و مغرب زمین
هفته پانزدهم ( ارزیابی صنفی .
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم   و سمستر سوم   تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی اجمالی با اصول فقه فرقین

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
105

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
اصول فقه  

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

اصول فقه
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منابع
 اصلی: مبادی اصول فقه؛  عبدالهادی فضلی نشر مطبوعات دینی 1384

 فرعی: الحلقه االولی؛ شهید صدر، تحریر المعالم؛ آیه الله مشکینی، اصول استنباط؛ حیدری
اصول فقه؛ رشاد، اصول فقه؛ محقق داماد، المعالم الجدیده؛ شهید صدر، مبادی فقه و اصول؛ 

فیض، 

هفته اول: تاریخچه، تعریف، اهمیت و موضوع علم اصول
هفته دوم: اقسام ادله )اجتهادی، فقاهتی(

هفته سوم: حجیت قطع و مبنا بودن آن برای سایر ادله و اصل عدم حجیت ظن
هفته چهارم: اقسام ادله ی اجتهادی )دلیل شرعی لفظی و غیر لفظی-

هفته پنجم: دلیل عقلی(
هفته ششم: دلیل شرعی لفظی مباحث الفاظ )اوامر، نواهی،

هفته هفتم: عام و خاص،
هفته هشتم: مطلق و مقید،

هفته نهم: مجمل و مبین، انواع مفاهیم(
هفته دهم: حجیت دلیل لفظی )حجیت ظواهر(

هفته یازدهم: دلیل شرعی غیر لفظی )طرق اثبات صدور دلیل
واحد{  خبر  و  متواتر  خیر  متشرعه،  سیره،  شهره،  منقول(،  و  )محصل  }اجماع  دوازدهم:  هفته 

تعریف آنها، دلیل اعتبار آنها
هفته سیزدهم: دلیل عقلی: غیر مستقالت عقلیه

هفته چهاردهم: مستقالت عقلیه )ضد، مقدمه واجب، اجماع امر و نهی، داللت نهی بر فاسد و 
اجزا(

هفته پانزدهم: ادله ی فقاهتی تعریف، مجری و مدرک اصول علمیه اربعه و احکام مهم مربوط به 
هر کدام

هفته شانزدهم: تعارض ادله )انواع و تفاوت آن با تزاحم(
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم  و سمستر سوم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

فلسفه  اصطالحات  و  مباحث  ترین  مهم  و  مختلف  مکاتب  تاریخی،  سیر  روش،  با  آشنایی 
اسالمی

پیش نیاز
منطق مقدماتی 2

کد نمبر درسی
304

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
فلسفه اسالمی 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فلسفه اسالمی  
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منابع
اصلی : آشنایی با فلسفه اسالمی؛ استاد مرتضی مطهری نشر صدرا 1382 ، در آمدی بر آموزش فلسفه؛ 

محسن غرویان  نشر شفق 1391
 فرعی:فلسفه ی آزاد؛ سید رضا صدر ، خدمات متقابل اسالم و ایران؛ شهید مطهری نشر صدرا 1382، درآمدی 
بر فلسفه اسالمی؛ عبد الرسول عبودیت  نشر موسسه امام حمینی 1393، آشنایی با علوم اسالمی؛ رضا برنجکار 

نشر سمت 1398

هفته اول: معنای واژه ی فلسفه و تعریف مصطلح آن
هفته دوم: ضرورت و کارکرد فلسفه

هفته سوم: رابطه ی فلسفه با علوم دیگر )منطق، کالم،...(
هفته چهارم: موضوع، هدف، روش، ویژگی های مسائل و مبادی فلسفه

هفته پنجم: سیر تاریخی فلسفه اسالمی )زمینه های پیدایش، عصر ترجمه، آغاز فلسفه اسالمی،
هفته ششم: دوره های تاریخی، برجسته ترین فیلسوفان مسلمان(

هفته هفتم: گزارشی از مکاتب فلسفی مشاء، اشراق و حکمت متعالیه و ارتباط میان آنها
هفته هشتم: وجود و ماهیت و اصالت وجود،

هفته نهم: مواد ثالث )وجوب و امکان و امتناع(
هفته دهم: علت و معلول )تعریف، اقسام، سنخیت علت و معلول،

هفته یازدهم: ضرورت علی، استحاله دور و تسلسل(،
هفته دوازدهم: ثابت و متغیر )تعریف حرکت، اقسام حرکت،

هفته سیزدهم: حرکت جوهری، زمان(
هفته چهاردهم: حادث و قدیم )با اشاره به معنای عرفی و اصطالحی(

هفته پانزدهم: مجرد و مادی، تجرد نفس(
هفته شانزدهم: گزارشی از الهیات بالمعنی االخص )اثبات وجود خدا - صفات الهی(
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با عرفان اسالمی: زمینه ها، تاریخچه، منازل و مقامات و برخی اصطالحات رایج.

پیش نیاز
 ندارد

کد نمبر درسی
402

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
آشنایی با عرفان اسالمی  

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

آشنایی با عرفان اسالمی
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منابع
 اصلی: جزوهی که توسط استاد  مضمون از فرعی تهیه شده و مورد تایید دانشکده قرار گرفته است  

فرعی: آشنایی با عرفان اسالمی؛ استاد مرتضی مطهری نشر صدرا 1382، آشنایی با علوم اسالمی؛ استاد 
برنجکار نشر سمت 1398، عرفان دینی و دین عرفانی؛ علی شیروانی نشر دارالفکر 1380

مقامات العارفین؛ بوعلی  علی سینا نشر اسرا 1378

هفته اول: تعریف عرفان
هفته دوم: تقسیم بندی عرفان )عرفان عملی

هفته سوم: نظری(
هفته چهارم: عرفان عملی و رابطه ی آن با اخالق

هفته پنجم: عرفان نظری )موضوع، مسایل،
هفته ششم: مبادی، روش( و رابطه ی آن با فلسفه و کالم

هفته هفتم: عرفان و دین
هفته هشتم: )شریعت، طریقت و حقیقت(

هفته نهم: زمینه های عرفان اسالمی )درونی
هفته دهم: بیرونی(

هفته یازدهم: تاریخچه مختصر عرفان اسالمی
هفته دوازدهم: منازل

هفته سیزدهم: مقامات
هفته چهاردهم: اصالح شناسی )برخی رموز و اصطالحات(

هفته پانزدهم: ادبیات عرفانی
هفته شانزدهم: امتحانات
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول و سمستر اول تدریس می گردد ، شیوه و میتود تدریس 
و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، بحث 

های صنفی 

آشنایی با عبادات از طهارت تا امر به معروف و نهی از منکر.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
106

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
فقه مقدماتی 1 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فقه )1(
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منابع
اصلی: جزوه ی که استاد مضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته است.

 فرعی: آموزش فقه محمد حسین فالح زاده نشر الهادی 1390
فقه االمام الصادق؛ محمد جواد مغنیه نشر دانشگاه امام صادق 1395

شرایع االسالم؛ محقق حلی نشر اسماعیلیان 
فقه مقارن محمد جواد مغنیه مترجم هادی عظیمی گرگانی نشر تک رنگ 1383

هفته اول: کلیات: شامل مسایل سه گانه در اسالم
هفته دوم: تعریف فقه و مباحث کلي آن در نزد مذاهب اسالمي

هفته سوم: تفاوت فتواه و حکم، احتیاط مستحب و واجب
هفته چهارم: بخش اول عبادات مقدمات نماز

هفته پنجم: وضوء و انواع آب
هفته ششم: انواع آب در نزد مذهب حنفي

هفته هفتم: توضیح در آیه وضوء
هفته هشتم: آیه وضو منشاء  اخالف بین مذاهب

هفته نهم: ارکان، شرایط و سنت وضو در نزد مذاهب
هفته دهم: اندازه مسح سر و اختالف در شستن و مسح پاه

هفته یازدهم: شرایط وضو در نزد مذاهب
هفته دوازدهم: نواقض وضو

هفته سیزدهم: نکات مهم در نواقض وضو
هفته چهاردهم: غسل و سبب آن

هفته پانزدهم: غسل در نزد مذاهب
هفته شانزدهم: تیمم در نزد مذاهب
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول  و سمستر دوم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی 

آشنایی با مباحث عقود از بیع تا حجر

پیش نیاز
فقه )1( و اصول فقه

کد نمبر درسی
207

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
فقه مقدماتی  2 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فقه )2(
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منابع
اصلی: جزوهی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته است.

 فرعی: آموزش فقه محمد حسین فالح زاده نشر الهادی 1390
فقه االمام الصادق؛ محمد جواد مغنیه نشر دانشگاه امام صادق 1395

شرایع االسالم؛ محقق حلی نشر اسماعیلیان 
فقه مقارن محمد جواد مغنیه مترجم هادی عظیمی گرگانی نشر تک رنگ 1383

هفته اول: کلیات: در مورد معامالت
هفته دوم: تعریف عقد و ایقاع و شبه عقد و تفاوت آنان

هفته سوم: بیع و انواع  آن بر اساس مذاهب
هفته چهارم: ارکان و شرایط بیع در نزد مذاهب اسالمي

هفته پنجم: شرایط متعاقدین در بیع
هفته ششم: خیارات در معامله بیع

هفته هفتم: ربا در بیع
هفته هشتم: بیع فضولي

هفته نهم: رد و اجازه مالك و حکم رد و اجازه
هفته دهم: اجازه ناقله یا کاشفه

هفته یازدهم: اثرات  اجازه ناقله و کاشفه
هفته دوازدهم: وضعیت اجازه به ارث برده شده

هفته سیزدهم: عقد نکاح و خواستگاري
هفته چهاردهم: شرایط عقد نکاح

هفته پانزدهم: شرایط ناکح و منکوحه
هفته شانزدهم: خلوت صحیحه در نزد مذاهب اسالمي
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال دوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با مباحث وصیت، نکاح، طالق ... و دیات

پیش نیاز
فقه )2(

کد نمبر درسی
307

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
فقه مقدماتی 3 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

فقه )3(
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی جزوهی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته است.

 فرعی: آموزش فقه محمد حسین فالح زاده نشر الهادی 1390
فقه االمام الصادق؛ محمد جواد مغنیه نشر دانشگاه امام صادق 1395

شرایع االسالم؛ محقق حلی نشر اسماعیلیان 

هفته اول: کلیات: شامل مسایل حدود قصاص و دیات
هفته دوم: تعریف حد و تفاوت بین حق الله و حق الناس

هفته سوم: مصادق حدود بر اساس مذاهب اسالمي
هفته چهارم: حد سرقت و تعریف سرقت

هفته پنجم: شرایط سارق
هفته ششم: شرایط مال مسروقه

هفته هفتم: مجازات سرقت حدي طبق مذاهب اسالمي
هفته هشتم:  حد زنا و تعریف زنا

هفته نهم: شرایط زنا و انواع آن
هفته دهم: اثبات زنا از نظر فقه اسالمي
هفته یازدهم: مجازات حد زناي محصنه

هفته دوازدهم: قصاص تعریف آن
هفته سیزدهم: تعریف قتل عمد در نزد مذهب اسالمي

هفته چهاردهم: شرایط قتل عمد
هفته پانزدهم: قتل شبه عمد و مجازات آن

هفته شانزدهم:  قتل خطا و مجازات آن
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

رفتار  بررسی  علوم.  سایر  با  آن  رابطه  و  علوم  سایر  بین  در  روانشناسی  جایگاه  تشخیص   
اختصاصی  دروس  در  که  مباحثی  کلی  و  اجمالی  بررسی  و  انسان(  )بویژه  زنده  موجودات 

روانشناسی مورد بحث قرار می گیرند. 

آشنایی با مفهوم روانشناسی و روشهای آن.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
403

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
روان شناسی عمومی 1 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روانشناسی عمومی )1(
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منابع
اصلی: جزوهی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته 

است.
فرعی: روانشناسی عمومی) هیلگارد(  ادوارد اسمیت، سوزان نولن هوکسیما، باربارا فردیریکسون، 

جفری الفتس، مترجم: دکتر نصرت الله پورافکاری ناشر: آنده سازان- شهرآب 1398

هفته اول:تعریف روانشناسی،ماهیت علمی روانشناسی 
هفته دوم :تاریخچه مختصر علم روانشناسی

هفته سوم :هدفها و روشهای علم روانشناسی
هفته چهارم :رابطه روانشناسی با سایر علوم

هفته پنجم:تعریف و موضوع رشته های تخصصی روانشناسی
هفته ششم :محرک های رفتار موجودات زنده

هفته هفتم: عوامل موثر بر رفتاربخش یک ) عوامل ژنتیک - عوامل محیطی (
هفته هشتم:اساس عصبی رفتار

هفته نهم:تفاوتهای فردی
هفته دهم:شخصیت و مسائل مربوط به آن
هفته یازدهم:انگیزش - هیجان - عواطف

هفته یازدهم:زبان و تفکر
هفته دوازدهم:یبخش اول ادآوری و فراموشی
هفته سیزدهم: بخش دوم ادآوری و فراموشی

هفته چهاردهم و چهارم:تعارض و سازگاری
هفته پانزدهم:ارائه سمینار توسط محصلین 
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

تقویت  مربوطه,  موضوعات  و  تربیتی  روانشناسی  مبانی  و  اصول  در  الزم  دانشهای  کسب 
قدرت تفکر, تحلیل و تفسیر مسائل و مشکالت تربیتی از دیدگاه روانی, اجتماعی و عاطفی . 

ایجاد قدرت تشخیص علل پدید آورنده مسائل و مشکالت تربیتی از دیدگاه روانی و عاطفی. 

پیش نیاز
روانشناسی عمومی )1(

کد نمبر درسی
503

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
روان شناسی عمومی 2

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روانشناسی عمومی2
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منابع
قرا  دانشکده  تایید  مورد  و  نموده  تهیه  فرعی  از  استادمضمون  توسط  که  جزوهی  اصلی:   

گرفته است..
نوین  پرورشی  شناسی  روان   ،1390 سیمیا  نشر  اکبرسیف  علی  دکتر  تربیتی  فرعی:روانشناسی 

ناشر  دوران 1398

هفته اول:تعریف و موضوع و فیده روانشناسی،:روشهای بررسی فرضیه های روانشناسی
هفته دوم:وراثت و محیط : تعریف وراثت و عوامل ارثی، محیط و هوش -   رواثت و هوش

هفته سوم:محیط و رفتار فردی و اجتماعی، رشد : تعریف و خصوصیات عمومی رشد
هفته چهارم:جنبه های مختلف رشد ،خانواده وتاثیر آن در رفتار کودکان،

 هفته پنجم:احتیاجات اساسی- فردیف،جتیاجات روانی- عاطفی،رفتار دفاعی و اشکال مختلف 
آن

یادگیری: 
هفته ششم: ئوریهای ارتباطات عصبی )پاولوف, ثورندایک و اسکینر(

هفته هفتم:تئوریهای شناختی )گشتالت, پیاژه و برونر(
هفته هشتم:عوامل موثر بر یادگیری )انتقال یادگیری - تشخیص یاداوری و فراموشی - عوامل مو 

ثر بر حافظه(
تعریف و شرایط دقت

هفته نهم: تعریف فکر و خصوصیات آن
هفته دهم:خالقیت ) مراحل تفکر خالقانه (

هفته یازدهم:تعریف هوش و ماهیت آن
هفته دوازدهم:انواع تستهای هوشی و عوامل موثر در هوش

هفته سیزدهم:تعریف انضباط و انواع آن
هفته چهاردهم:شخصیت و انواع آن , منش در دوره کودکی و نوجوانی

هفته پانزدهم:گروه همسن و تاثیر آن در رفتار کودکان
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی و بررسی مقدماتی ادیان جهان و همراه با تحوالت تاریخی آن ها

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
403

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
:تاریخ ادیان ابراهیمی 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تاریخ ادیان ابراهیمی 
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منابع
 اصلی:آشنایی ادیان بزرگ ؛ حسین توفیقی نشر سمت 1381

ایران  دینهای  بویس،  مری  زرتشتی؛  کیش  شاله،  فیلسین  بزرگ؛  ادیان  مختصر  تاریخ  فرعی:   
هند؛  فلسفی  مکاتب  و  ادیان  سن،  کریستین  ساسانیان؛  زمان  در  ایران  ادیان  ینبرگ،  باستان؛ 

داریوش شایگان، مانی و دین او؛ تقی زاده، 

دوم:  هفته  ادیان،  بندی  دسته  دین،  فایده  دین،  مراحل  دین،  تعریف  کلیات؛  اول:  هفته 
ادیان ابتدایی، عناصر مشترک ادیان ابتدایی، توتم، تابو، مانا، اساطیر

هفته سوم: ادیان ملل گذشته، پیدایش دین در مصر، اسطوره های مصری، دین در بابل
هفته چهارم: ادیان ملل گذشته 2، یونان، روم

هفته پنجم: هندوستان، هندوئیسم، جین
هفته ششم: هندوستان 2، بودیسم، سیک

هفته هفتم: چین و جاپان، کنفوسیانیسم، تائوئیسم، شینتو
هفته هشتم: ایران باستان، مغان، مهرپرستی، زرتشت

هفته نهم: ایران باستان 2، مانویت، مزدک
هفته دهم: یهودیت، عبرانیان و حضرت ابراهیم، اسرائیل ، الواح، تأسیس یهودیت، حضرت موسی

هفته یازدهم: یهودیت 2، تورات و عهد عتیق، عقاید و احکام، حکومت و اسارت، معبد و اعیاد
و قباال،  تلمود  اورشلیم  ویرانی  انتظار مسیحیان،  و  هفته دوازدهم: یهودیت 3، فرقه های یهودی 

یهودیت در اروپا  و در عصر جدید، صهیونیسم
هفته سیزدهم: مسیحیت، ظهور عیسی، سرگذشت عیسی، قیام عیسی، کتاب مقدس

هفته چهاردهم: مسیحیت 2، اعتقادات، آیین های مقدس، علل انتشار مسیحیت
هفته پانزدهم: مسیحیت 3، بروز اختالفات، جدایی کلیساها و اصالح مذهبی، فرقه های مسیحی

هفته شانزدهم: عرب قبل از اسالم، عصر جاهلیت، خدایان اعراب، صابیان
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال سوم  و سمستر پنجم    تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنا ساختن محصالن با روش روز تدریس در مکاتب و موسسات آموزشی

پیش نیاز
      ندارد

کد نمبر درسی
        703

تعداد ساعات درسی
2ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
 روش تدریس

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روش تدریس
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منابع
اصلی: جزوه ی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا رگرفته است. 

فرعی: روش تدریس ، واحد کتب درسی ناشر سمت 1381، اخالق در تدریس ا.ف امیدوار نشر 
معارف اسالمی 1395 روشها و فنون  تدریس ، امان الله صفوی نشر معاصر 1393

هفته اول: مقدمه درس، تدریس و یادگیری، تعریف یادگیری، تعریف تدریس
هفته دوم : ارتباط بین یادگیری و تدریس، مدل  عمومی تدریس، مراحل اصلی مدل عمومی تدریس، 

هفته سوم:  نظریه های یادگیری و کاربرد آنها در تدریس، نظریه ثرندایک) کوشش و خطا(، نظریه 
گشتالت) بینش و بصیرت(، نظریه یادگیری اکتشافی

هفته چهارم: عوامل موثر در یادگیری، آمادگی، تجربیات قبلی، فعالیت یادگیرنده، رغبت، هدف و 
محرک، انتقال یادگیری، روابط جزء و کل،

هفته پنجم: عوامل موثر در تدریس، خودآزمایی، فهم
هفته ششم: کاربرد روشهای تدریس، روش سخنرانی، 

هفته هفتم: رهنمود ها و مهارت های عملی، هدف، محتوا، عالیم و نشانه های غیر گفتاری
هفته هشتم: روش تدریس مباحثه ای،معرفی،رهنمود های عملی،امتیازات این روش،

هفته نهم: روش مطالعه مستقل یا انفرادی،رهنمودها و مهارت های عملی،امتیازهای روش مطالعه 
مستقل،محدودیت های این روش

هفته دهم: نقش ارتباط و رسانه آموزشی در تدریس،ارتباط،انواع ارتباط،ارتباط مستقیم،ارتباط غیر 
مستقیم،

هفته یازدهم:  مدل ارتباطی لس ول، عناصر ارتباط،هدف  و روش ارتباط،
غیر  و  کالمی  رسمی،ارتباط  غیر  ارتباط  و  رسمی  ارادی،ارتباط  غیر  و  ارادی  ارتباط  دوازدهم:  هفته 

کالمی،ارتباط یک طرفه و ارتباط دو طرفه
هفته سیزدهم:  تعریف رسانه آموزشی،وسایل کمک آموزشی،

هفته چهاردهم: تفکر و اندیشه در صنف درس،ماهیت تفکر و اندیشه،انواع تفکر
هفته پانزدهم: روش تفکر فراگیران در صنف درس،روش حل مسئله،جنبه های مختلف،چند توصیه

هفته شانزدهم:عوامل موثر در پرورش تفکر،





 مضامین  پوهنتون شمول  

 عمومی( رشته علوم قرآن و 

 حدیث
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هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

در این مضمون زبان انگلیسی در سمستر یک  به طور عمومی تدریس می شود.
کارهای گروهی- پرسش و پاسخ،مکالمه

درختم این مضمون محصلین دانش و مهارت کافی برای تشخیص و کاربرد نکات مختلف 
گرامری، نگارشی و مکالمه بدست می آورند.

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
101

تعداد ساعات درسی
هفته دوساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
 زبان خارجه 2 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات 

نام مؤسسه تحصیلی
 موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث

زبان خارجه 1
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
Interchange1, Jack C. Richards

English Grammar in Use
English Language Grammar

)Please call me Beth- )Introductions and Greeting :هفته اول
What do you do? - Jobs and Workplace :هفته دوم
How Much is It? - Shopping & Prices :هفته سوم

I really like hip-hop - Music & Movies :هفته چهارم
 - I come from a big family :هفته پنجم

How often do you exercise? - Sports, Fitness Activities :هفته ششم
We had a great time - Free time and weekend activities :هفته هفتم

What’s your neighborhood like?- Stores & Places :هفته هشتم
What does she look like? - Appearance & Dress :هفته نهم

Have you ridden a camel? - Past Experiences :هفته دهم
It’s a very Exciting Place! - Cities, Countries :هفته یازدهم

It really works! - Health Problems, Medication :هفته دوازدهم
May I take your order? - Food & Restaurant :هفته سیزدهم

هفته چهاردهم:
 The biggest and the best!

هفته پانزدهم:
 I am going to a soccer match

هفته شانزدهم:
 A change for the better!
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هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

به شکل لکچر با روش های محصل محوری، بحث ومناقشه آزاد خواهد بود. در این مضمون 
کوشش به عمل میاید محصالن با زبان انگلیسی آشنا گردند

با  آشنایی  متن،  صحیح  ترجمه  کاربردی،  اصطالحات  و  لغات  با  محصالن  ساختن  آشنا 
موضوعات گرامی همچو پیشوند ها، پسوند ها ، اجزای کالم در زبان انگلیسی، زمان حال ساده 

گذشته ساده  و نیز آماده ساختن ایشان برای انگلیسی تخصصی 1 در سمستر سوم

پیش نیاز
زبان خارجه 1

کد نمبر درسی
206 

تعداد ساعات درسی
هفته دوساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
 زبان خارجه 2 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات 

نام مؤسسه تحصیلی
 موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث

زبان خارجه 2



143

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی   
نح

وه
پ

سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 Great Gramer for Great Writing 10 TOP

 Specsial Begnner 

the most popular sports in the world :هفته اول
Are you a healthy eater? - Previewing :هفته دوم

 Dream homes  - Using synonyms  - Using dictionary :هفته سوم
kiss, bow, or shake hands - Using adjectives and adverb :هفته چهارم

a city without oil -  Identifying cause and effect :هفته پنجم
 you can’t please everyone Sports, Fitness Activities :هفته ششم

Learning words forms
across the road  - Predicating - Taking notes :هفته هفتم

Denmark loves bicycles - Understanding single words :هفته هشتم
 a passion for cooking  - Using go + ing form of a verb :هفته نهم

travel more spend less - Past Experiences :هفته دهم
Using context clues - Making inferences :هفته یازدهم

 ?protecting cultural tradition - Should we protect :هفته دوازدهم
grammar focus - Simple present and simple past tenses : :هفته سیزدهم

university admissions around the world :هفته چهاردهم
Understanding signal words

noun, verb, adjective, adverb - Kinds of adjective - Kinds of noun :هفته پانزدهم
Grammar focus - 14 to ,1 review chapter :هفته شانزدهم
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال اول  و سمستر اول تدریس می گردد ، تدریس و آموزش 
مرکز  در  عملی  لکچر  شکل  به  تدریس  روش  از  استفاده  با  مضمون  این  بحث  مورد  موضوعات 

تکنالوژی و کار عملی  میباشد. 

آشنایی با قسمت های اساسی کمپیوتر
آشنایی با CPU و قسمت های مرتبط با آن

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
 103

تعداد ساعات درسی
هفته دوساعت

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
 مبانی کمپیوتر

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات 

نام مؤسسه تحصیلی
 موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث

مبانی کمپیوتر
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی: جزوهی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته 

است. 
 فرعی : کتاب مبانی کامپیوتر نشر دیباگران 1396، مبانی کامپیوتر مهدی یوسف خوانی و احمد 

فراهی نشر پیام نور 1392 و کتابهاي ممد درسي

هفته اول: مبانی کمپیوتر
هفته دوم: مبانی کمپیوتر

هفته سوم: مبانی کمپیوتر
هفته چهارم: تایپ

هفته پنجم: ورد
هفته ششم: ورد
هفته هفتم: ورد

هفته هشتم: ورد
هفته نهم: ورد

هفته یازدهم: پاورپوینت
هفته دوازدهم: ورد
هفته سیزدهم: ورد

هفته چهاردهم: ورد
هفته پانزدهم: پاورپوینت

هفته شانزدهم: پاورپوینت





 مضامین  اختیاری 

رشته علوم قرآن و حدیث



148

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  تدریس می گردد، شیوه  پنجم  و سمستر  برای محصلین سال سوم   این مضمون 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایی با سیر تطور ترجمه قرآن و روش ها و ضوابط آن

پیش نیاز
روش ها وگرایش های تفسیری

کد نمبر درسی
709

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
: روش های ترجمه قرآن 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

روش های ترجمه قرآن
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
 اصلی: جزوهی که توسط استادمضمون از فرعی تهیه نموده و مورد تایید دانشکده قرا گرفته است. 

فرعی : التفسیر و المفسرون، آیه الله معرفت )مبحث ترجمه قرآن(نشر انتشارات التمهید 1389، قرآن ناطق ج 1، دکتر 
بی آزار شیرازی )مبحث ترجمه( نشر فرهنگ اسالمی 1376، طبقات المفسرین، ج 1 و 5، دکتر عقیقی بخشایشی نشر 
نوید اسالم 1387، تاریخ ترجمه از عربی به فارسی، دکتر آذرتاش آذرنوش ، نشر سروش 1375، مقاالت نقد رجمه از 

مجالت؛ ترجمان، مترجمان، بینات، پژوهش های قرآن، المنار، رشید رضا، )مبحث دالیل منع ترجمه قرآن(

هفته اول: کلیات ترجمه در لغت و اصطالح
هفته دوم: بررسی ارکان و عناصر آن

هفته سوم: پیشینه ی مبحث ترجمه و کتاب شناسی آن
هفته چهارم: سیر تطور ترجمه ی قرآن و زبان های زنده دنیا )به ویژه فارسی(

هفته پنجم: جواز و ضرورت ترجمه قرآن و دالیل موافقان و  مخالفان
هفته ششم: شرایط مترجم قرآن

هفته هفتم: قواعد و ضوابط ترجمه
هفته هشتم: مبانی ترجمه آن

هفته نهم: روش های ترجمه قرآن )آزاد، جمله به جمله،
هفته دهم: کلمه به کلمه و ...(

هفته یازدهم: معرفی اهم ترجمه ها و لغزش گاه های ترجمه
هفته دوازدهم: اشکاالت ترجمه های مستشرقان

هفته سیزدهم: نقد و بررسی حداقل یک آیه قرآن در هر جلسه درس با مقایسه ترجمه های مشهور
هفته چهاردهم: نقد و بررسی ترجمه های قرآن به زبان های دیگر
هفته پانزدهم: بررسی تاریخچه ترجمه قرآن به زبان های مختلف

هفته شانزدهم: بررسی ترجمه یک سوره ی کوچک از جزء سی ام
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

این مضمون برای محصلین سال چهارم  و سمستر هشتم تدریس می گردد ، شیوه و میتود 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنار ها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایي با تورات،  انجیل، احکام و دستورات دینی آن و مقایسه با قرآن کریم

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
802 

تعداد ساعات درسی
در هفته 

تعداد کریدیت
2 ساعت2

نام مضمون
مقایسه قرآن و عهدین

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

مقایسه قرآن و عهدین
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
اصلی:مقایسه قرآن و عهدین دکتر دل آرا نعمتی پیر علی نشر سمت 1394

الله دبیرنشر فرهنگ  فرعی :مقایسه میان تورات، انجیل قرآن و علم ، دکتر بوکان، ترجمه ذبیح 
اسالمی  1393

هفته اول: دیدگاه کلی در رابطه با عهدین و موضع منصفان مسیحی در برابر فتاوای علمی 
متون عهدین

هفته دوم: انجیل های چهارگانه، 
هفته سوم: انجیلها و دانش نو، 

هفته چهارم: تضادها و دوری از حقیقتها
هفته پنجم: قرآن و دانش نو، 

هفته ششم: اصالت قرآن، 
هفته هفتم:آفرینش آسمانها و زمین، 

هفته هشتم: نجوم و قرآن، 
هفته نهم: زمین، سلسله های نباتی و حیوانی

هفته دهم: تولد مثل انسان
هفته یازدهم: داستان های قرآن

هفته دوازدهم: داستانهای  عهدین
هفته سیزدهم: دیدگاه های کلی در رابطه با داستانها

هفته چهاردهم: طوفان نوح و خروج موسی
هفته پانزدهم و شانزدهم: قرآن و احادیث و دانش جدید 
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روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  سوم  سمستر  و  دوم   سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لک

فراگیري قرائت و تجوید و روانخواني قرآن کریم و آشنایي با اهمیت آن

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
302

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
تجوید و آواشناسی 

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

تجوید و آواشناسی
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
قرا  دانشکده  تایید  مورد  و  نموده  تهیه  فرعی  از  استادمضمون  توسط  که  جزوهی  اصلی:   

گرفته است. 
فرعی: تجوید قرآن کریم، تالیف: محمدصادق قمحاوي.انتشارات سمت1396

تجوید جامع، تالیف ابراهیم پور فرزیب (موالیي) انتشارات سمت.1395

هفته اول: آشنایي با علم تجوید
هفته دوم: فضیلت تالوت قرآن کریم

هفته سوم: آداب تالوت )استعاذه، بسملة و...(
هفته چهارم: تاریخ، مراتب و درجات قرائت قرآن کریم

از  قرآن  سالمت  قرآن،  اعجاز  مانند  (مباحثي  قرآن  تاریخ  با  مختصر  بسیار  آشنایي  پنجم:  هفته 
تحریف(

هفته ششم: معنای تجوید و آثار تجوید
هفته هفتم: سیر تاریخی تجوید و اهم و قواعد تجوید

هفته هشتم: آشنایي با مصوتهاي کوتاه و بلند
هفته نهم: مخارج، صفات و ویژگي هاي حروف.

هفته دهم: احکام نون ساکنه و تنوین (تعریف نون ساکنه، تعریف تنوین، کیفیت وقف بر تنوین، 
اظهار، ادغام، اقالب، اخفاء)

هفته یازدهم: احکام نون و میم مشدد و میم ساکنه.
هفته دوازدهم: احکام حرف تعریف ال (معرفي حروف شمسي و قمري)، الم الفعل ساکن و الم 

الحرف ساکن.
هفته سیزدهم: احکام مد و قصر (اقسام، اسباب و شرایط)

هفته چهاردهم: حکم فواتح سور.وقف و ابتداء.
هفته پانزدهم: احکام هاء ضمیر و احکام همزه قطع و وصل.

هفته شانزدهم: اماله، اشمام و تغلیظ و ترقیق الم در لفظ جالله.



154

سی
در

ب 
صا

ن
ت

عیا
شر

ی    
نح

وه
پ

هدف

روش ارزیابی

میتود و روش تدریس

ارزیابی های صنفی محصلین/نمره پیش بینی شده )10(
پروژه محصل/نمره پیش بینی شده )10(

امتحان وسط سمسترنمره پیش بینی شده)20(
امتحان نهایی /نمره پیش بینی شده )60(

میتود  و  شیوه   ، گردد  می  تدریس  سوم  سمستر  و  دوم   سال  محصلین  برای  مضمون  این 
تدریس و آموزش موضوعات مورد بحث این مضمون با استفاده از روش تدریس به شکل لکچرها، 

بحث های صنفی وارایه سیمنارها بوسلیه  خود محصلین میباشد. 

آشنایي با دیدگاه مستشرقان درباره قرآن و نقد و بررسی آراء آنان

پیش نیاز
ندارد

کد نمبر درسی
302

تعداد ساعات درسی
2 ساعت در هفته 

تعداد کریدیت
2

نام مضمون
 قرآن و مستشرقان

دیپارتمنت 
علوم قرآن و حدیث

پوهنحی
شرعیات

نام مؤسسه تحصیلی
موسسه تحصیالت عالی اشراق

عنوان برنامه تحصیلی
لیسانس علوم قرآن و حدیث 

قرآن و مستشرقان
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سرفصل دروس به صورت هفته وار

منابع
و  ناشر بوستان کتاب 1395  قرآن  اصلی: قرآن و مستشرقان، دکتر محمد حسن زمانی، 

مستشرقان ، علی رضا حیدری  جهاد دانشگاهی 1396
فرعی: نقد آرا قرآن و مستشرقان مجید معارف .

هفته اول: فعالیت های قرآنی مستشرقان
هفته دوم: ترجمه قرآن و انگیزه های آن

هفته سوم: چاپ و تاریخچه چاپ در اروپا
هفته چهارم: کمیته علمی بین المللی قرآن

هفته پنجم: مصدر و منشأ قرآن
هفته ششم: نقد کلی استشراق

هفته هفتم: سیمای زیبای قرآن و صداقت پیامبر اسالم از نگاه دانشمندان منصف غرب
هفته هشتم: بطون قرآن از نگاه هاری کربن

هفته نهم: تاریخ جمع قرآن
هفته دهم: تحریف ناپذیری قرآن و شبهات مستشرقان

هفته یازدهم: تردید ناپذیری سالمت قرآن
هفته دوازدهم: اختالف قرائت ها

هفته سیزدهم: ادبیات و ساختار قرآن
هفته چهاردهم: ادبیات جذاب قرآن

هفته پانزدهم: قصص و تاریخنگاری قرآن
هفته شانزدهم: انسجام و ارتباط ارگانیکی آیات قرآن
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تأییدیه شورای  علمی پوهنحی شرعیات

آسیه همامحسن نوروزی

انسیه حسینیمحمد سعید رضازاده

تاییده شورای علمی موسسه تحصیالت عالی اشراق 

1234

56108

911112

13141516

تأییدیه معاونت علمی
استاد یلدا هومان

تأییدیه ریاست
داکتر احمد سعید عبدالهی


