تسوِ تعالی
طرح درس
داًشکدُ :ادتیات ٍ علَم اًساًی

رشتِ :هعارف اسالهی

گرایش :عوَهی

ًام درس :اًدیشِ اسالهی ()2

تعداد ٍاحدٍ 2 :احد

درس یا درٍس پیش ًیاز :اًدیشِ ()1

تقَین آهَزشی داًشگاُ 21:تْوي22-ذرداد

زهاى تحَیل تکالیف :آذریي جلسِ کالسی

تارید اهتحاى 11 :تیر 98

رٍز ،ساعت ٍ هکاى کالس :دٍشٌثِ  16 ٍ 14ساذتواى کالسْا.
ّدف کلی درس :آشٌایی داًشجَیاى تا هثاًی ًظری اسالم ذاصِ ًثَت ٍ اهاهت

ّفتِ

هَرخ

اٍل

97.11.21

دٍم

97.11.28

ویژگی های سیستن قاًوى گذاری در اسالم

سَم

97.12.5

وحی(هعٌای ٍحی ،اقسام ٍحی -تفاٍت ٍحی با کشف ٍ شهَد ٍ ًبَغ – دالیل ًیاز به ٍحی)

چْارم

97.12.12

اهداف بعثت اًبیا

پٌجن

97.12.19

قلوزو دیي اسالم(راههای تشخیص قلورٍ – تفاسیر گًَاگَى از هذف بعثت اًبیاء)

ششن

97.12.26

پلورالیسن و اسالم(حقاًیت – ًجات -پلَرالیسن دیٌی -پلَرالیسن رفتاری)

ّفتن

98.1.18

رابطه علن و دیي(تعریف علن ٍ دیيً -ظریات در ایي هَرد :تعارض – توایس -تکاهل ٍ تذاخل)

ّشتن

98.1.25

عصوت(عصوت هالئکه ٍ پیاهبراى  -دالیل عصوت -عصوت جبری یا اختیاری)

ًْن

98.2.1

شبهاتی پیزاهوى عصوت اًبیاء – عصوت غیر اًبیاء -دالیل عصوت اهل بیت

دّن

98.2.8

هعجزه(تعریف -علت -راههای تشخیص از کارهای غیر عادی دیگر -شبهات هربَطه)

یازدّن

98.2.15

خاتویت(تقسین بٌذی پیاهبراى-حکوت ختن ًبَت تشریعی ٍ تبلیغی – هباًی خاتویت)

دٍازدّن

98.2.22

اهاهت :عٌاصر ٍ هَلفه های اهاهت -هَارد اشتراک ٍ افتراق شیعه ٍ سٌی

سیسدّن

98.2.29

تفاوت اهام ،رسول و ًبی -ادله اهاهت حضزت اهیز

چْاردّن 98.3.5

رئَس هطالة
آشنایی با دانشجویان و توضیح جایگاه و اهمیت درس و بیان مقررات کالسی و نمره دهی

والیت فقیه(تعریف – دالیل عقلی ٍ ًقلی-اًتخابی یا اًتصابیٍ -الیت یا ٍکالت یا ًظارت)

پاًسدّن

98.3.12

رجعت (تعریف – دالیل قرآًی – تفاٍت با تٌاسخ -هذف رجعت -شبهات)

شاًسدّن

98.3.19

وهابیت :تاریخچه -هاهَریت هوفر -جٌایات ٍهابیت -فتاٍی)

ًحَُ ارزشیاتی 15 :نمره پایان ترم 3 ،نمره آموزش مجازی 2 ،نمره برای حضور و  2نمره فوق العاده برای فعالیت کالسی
هٌاتع درسی :هثاًی اًدیشِ اسالهی  ،2حسي یَسفیاى .قن :دفتر ًشر هعارف ٍ جسٍُ استاد
ٍسایل کوک آهَزشی :هاشیک ٍ .ایت ترد .پرٍشکتَر .لة تاب
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