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 األولىلسنة لعلم المنطق 

 يالهادي الفضل الدكتور عبد :المحاضر األستاذ

  .يفضلالهادي ال عبد رتو كلدا :تأليفطق، نمذكرة علم الم :ررقالكتاب الم

 :الهدف من تدريسها

ساسية األ يالعلم ثالبح جاهنوم يالعلم اللاالستدوقواعد  يالعلم يفاعد التعر و ليتعلم الطالب ق
 .هافالختات العلمية على افلؤ الم ندويتراسية و دالكتب ال وٕاعداد يحث العلمكتابة الب يهذه ف

 .مالوعلم الك فةلسفال ةدمه لدراسقوم داً هيه المادة تمهذم علن تو ن يكأ إليها افاً ضم

   :ردات المادةفم
 .اريخ علم المنطقتلمحة عن 

ضوعه والفائدة من و معلى  ف، ويتعر قطمنريف علم التعها الطالب يدرس في :قعلم المنط ةدمقم
على  األساسيةته دل مايدخ، و تبويبه، لاألخرىعالقته بالعلوم و  مي،تصنيفه العل فه، ويعر تدراس

   .بصيرة ودراية بواقع هذا العلم
مد تعتي يال تنها األدواية العامة، ألقالمنط تدرس الطالب المصطلحاي المذكورة ةدمقوبعد الم

ة الوضعية اللفظية اللة بعامة والداللالد :وتشمل ،العلمل وقضايا هذا ئمسا ةمعرف يها فيعل
  .بخاصة

 فاظ، مؤكداً أللالنسبة بين ا ،ازجالم ،ةقيقالح ،لجالمرت ،المنقول ،المشترك ،المختص :واع اللفظأن
  .رد والمركبفالم .بلقاقسام التأفيها على 

  .اقدالمص ،مو المفه :نىمعنواع الأ
  .زئي، الكليجال :هومفنواع المأ
  .التصور والتصديق، الحمل ،النسب األربع بين الكليين :كليات الخمسال

الموضوع األول إلى  ية العامةقطند بتعريف المصطلحات الميمهتدمة والقبعد دراسة الم قلتثم ين
  .صنيفتوبعده يدرس التقسيم وال .تهالمثأقسامه و أرس تعريفه و دريف، فيعالت :لعلم المنطق وهو
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ل مادة ثضايا ألنها تمقاسة اله بدر أل، ويبداالستدال :ق وهونطاني لعلم المثال عو ضو المإلى  لقثم ينت
   .اللستداال

 .يضقوعكس الن يالتناقض، والعكس المستو  :ير المباشر بطرقه الثالثغ لثم يدرس االستدال
ها ثم يعقب .يلثوالتم راءتقواالسياس قال :اً ضيأالمباشر بطرقه الثالث  لتي دور االستدالأوبعدها ي

  .بدراسة التحليل والتركيب
مناهج  :وموضوعات علم المنطق وه لث مناثع الو بدراسة الموض ةم رحلته في تعلم هذه المادويخت

 .يلمعالبحث ال

  

  :المراجع المساعدة

 .انن سيباب النجاة التك -١

 .سيو ن الطير الديلنص قنطمد التجرياب تك -٢

 .زيالرا دينال قطبل يةسمشرح الرسالة الشي فة قينطمواعد القيد الدكتاب تح -٣

 .يضلفر التو كدلل قالمنط ةخالص -٤

 .تازانيفسعد الدين الت :تهذيب المنطق -٥

 -  بيروت ي،تشالر  ينيى الحسطفمص يدسلا :تعليق )التهذيب(هللا على ا بدحاشية مال ع -٦
 .١٩٨٦ هل البيت،أ مؤسسة

، يماجد فخر  .د :يققابن سينا، تح :فليأ، تةهيواإلليعية بية والطقالنجاة في الحكمة المنط -٧
 .١٩٨٥دة، يدجال قفادار اآل – بيروت

 .١٩٨٢، ر، بيروتظفمحمد رضا الم يخللش :)جزاءأالث (ثالمنطق  -٨

 .عبد الرحمن بدوي .د :يوالمنطق الرياض ير و طق الصنالم -٩
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  ولىلسنة األ ل علم الفقه
   :ولصل األ فال

  لم الفقهعإلى  المدخل :رالكتاب المقر 
   .يالشهرستان يحمد علم السيد كتوردال: المحاضر األستاذ

 .وشرعاً  قالً ه عقع، وجوب تعلم علم الفير شالتإلى  ، الحاجةحالواالصطة غالل يه فقالف :دمةقالم

 )ةيعوضانين القو ال(البشرية  اآلراءرق بين فريع، التشحية الاللزمات صتمس :ية التشريعالحص
  .لية على التعبدقلية والنقالع لةداألد السماوية، ئاقوالع

 :ة استنباطهاقوطري األحكاممصادر 

الكتاب  التماش فيشابه، السبب تية الظهور، المحكم والمجية الكتاب، حجليل على حدال -الكتاب
 .العلم يحية التأويل وتعريف الراسخين فالعلى المتشابهات، ص

 .ستيثاق من صحة الروايةية السنة، االجريف السنة، حعت -السنة

 .عه على الحكمو قو ه، يتجريفه، حعت -اإلجماع

 .هيةواعد الفققباط، النستصول االأوحكم العقل، علم  يةلقالع اللةن الديب قالفر  –ية العقل اللةالد

 :)ص(ل و د وفاة الرسعبالشرع ب محية انتخاب الحاكالص

مام أهل البيت، االجتهاد أمدرسة  أيلفاء، ر خي مدرسة الأتثبيت هذه الصالحية باألدلة الشرعية، ر 
 .ادتهاالج يفين رستمدراء الآم، و اب المعصيى عند غتو الف الحيةن له ص، مَ النص

 .حكامهأليد و قية، التهقفر المعتبرة للكتب الدالمصا :عمل المكلف بموجب الموازين الشرعية

  
 :انيثصل اللفا

  .ل والحرام، للمحقق الحليالل الحئفي مسا مالاإلسع ئشرا :ررقالكتاب الم
 يخ باقر اإليرواني شال: المحاضر األستاذ

   :اب الطهارةتك
 .سلغ، الوضوءال – الطهارة المائية .، االسارفالماء المطلق، المضا – المياه

   .حكامهأمم، يالت ةييفمم به، كيور التيجيمم، ما تع المما يصح  – ابيةتر الطهارة ال
 .آلنيةاحكام النجاسات، أ -النجاسات
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 :تاب الصالةك

   .ةواإلقامد عليه، األذان جما يس ي،بلة، لباس المصلقال قيت،، المواالصالة إعداد –ة دمقالم
  .مسلي، التتشهداءة، الركوع، السجود، القر يام، الق، الاإلحرامالنية، تكبيرة  – ل الصالةافعأ

 .اتغبالميت، المر  ف،معة، العيدين، الكسو جصالة ال – بقية الصلوات

 .ف، صالة المسافرخو ال ة، صالةماعج، الةصالاء الض، قةالصال ياقع فو الخلل ال – التوابع

 :كتاب الزكاة

مال  فيالة، غال في، ذهبال فيام، نعاأل فيوال قليه، األعب جب عليه، ما تجن تمَ  –ال زكاة الم
 .نية، وقت التسليم، الإليه فن تصر في مَ و التجارة، 

 .ارفها، مصتهنسها وقدرها، وقجب عليه، جمن ت – طرةفزكاة ال
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 ولىسنة األ للالنحو والصرف  :المادة

 عبد الكريم الزبيديالدكتور  :المحاضر األستاذ

  .الدين عبد الحميد يد محيمحمتحقيق ، شرح ابن عقيل :ررقالكتاب الم

 .ميةالاإلسسات االدر  يهمية النحو فأربية و عاللغة العن مة قدم

   .لف منهأم وما يتالالك -
  .سماال -
  .علفال -
 .فالحر  -

 نواع البناءأ :ربمعوال يالمبن -

  ال عفسماء والحروف واألمن األ يالمبن
  .اع األعرابو نأ -
  .ربةمعاألسماء ال -
  .المعربة الفعاأل -
  .رفةمعالنكرة وال -
  .النكرة -
 .المعرفة -

  ضافةإلوام ف والالأللبا فسم الموصول، المعر اال ،اإلشارةالعلم، اسم  الضمير، :واع المعارفأن

 :والخبر أالمبتد

  .أاع المبتدو نأ -
 .نواع الخبرأ -

 .و الخبرأ أالمبتد فر، جواز حذخبال فخيره، وجوب حذأب تو وجوب تقدم الخبر، وج -

 :خواتهاأكان و  

  .اظهافلأل و افععمل هذه األ -
  .ل بشرطاه األفعذعمل من هيما  -
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  .فيتصر  ما يتصرف منها وما ال -
  .برهاخحكام أ -
  .عالفلناقص والتام من هذه األا -
  .برهاخمها و اسو مع أا همسمع ا أوكان وحدها  ذفالزائدة وشروطها وحكان  -
 .ليسبهات شبن، المأ، الت، ما، ال -

  :اربةقال المعفأ
  .لاعفه األذه يمعان -
 .خبرها شروطو عملها  -

   :خواتهاأو  نّ إ
  وفهذه الحر  يعانم -
  .حكام اسمها وخبرهاأ -
   .تحهافن و إمواضع كسر همزة  -
  .لحروفبهذه ا )ما(ان تر اق -
 .نسجال فيلن )ال( -

  :خواتهاأظن و 
  .فاظ وعملهاأللعاني هذه ام -
  .واإللغاءلتعليق ا -
   .حدهماأو ألين و حد المفعأ فذح -
  .رىأم و أعل -
 .اهحكامعيل، أامفة ثصب ثالنل التي تاألفعا -

 :اعللفا

  .تعريف الفاعل -
  .وٕابقاؤهفه ذح -
  .عل وما يتعلق بذلكفالتأنيث  -
   .ل عن الفاعل، النائب عن الفعلو المفع خيرأب تحاالت وجو  -
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  .اعلفام القم مو ما يق -
 .علفب الئحكام ناأ -

 .يعدتنواع الفعل المأ -  .واللزوم يمعنى التعد -  :ل ولزومهعالفي دعت

 .اعهنول وامتل األو وجوب تقديم المفع -

 .حكام التنازعأ -     .التنازع وما ه -   :ملعالتنازع في ال

   :طلقول المفعالم

 .عول المطلقفتعريف الم -

   .نواعهأطلق و محكام المفعول الأ -
 .عول المطلقفعامل الم -

 .ل لهو عفنواع المأ -   .ل له وحكمهو ف المفعيعر ت -  :جلهعول ألفالم

 :ول فيهفعالم

 .يهفان ما يعمل يوحكمه وب فعريف الظر ت -

 .سماء الزمان والمكان المنصوبةأ -

 .فمتصر المتصرف وغير ال فالظر  -

   .حكامهأاو و و اقع بعد الو سم النواع االأ -  .يهفل مالعا نل معه وبياو المفع -  :هععول مفالم

 :االستثناء

   .)ال(إحكامه بعد أى و تثنف المسير تع -
 .ناء المفرغتثاالس -

 .ى بغير وسوىثنستمال -

   .وعدا الخيكون وب المستثنى بليس وال -
 .حكم المستثنى بحاشا -

 .ثنىديم المستقت -
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 :ر والمراجعدبعض المصا

   .ام األنصاريشابن ه :لفية ابن مالكأإلى  وضح المسالكأ -١
 .ينصار ابن هشام األ ي:المغن -٢

 .حسن إبراهيم .د ي:افو النحو ال -٣

 .مصطفى حسن .د :حياء النحوإ -٤

 .األنصاريابن هشام  :ىدقطر الندى وبل الص -٥

 .للسيوطي :المزهر -٦

 .اخرفعبد العزيز محمد  ف:ح الصر يضتو  -٧

 .الثعالبي :ربيةعسير الو فقه اللغة  -٨

 .يالموسو  يعل :ساس النحوأ -٩

 .يللمازن ف:المصن -١٠

 .ضليفعبد الهادي ال :مختصر النحو -١١

 .ينمأى طفعلي الجارم ومص :اضحو ال والنح -١٢
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 ولىلسنة األ لعلم البالغة 

 .بد الحميد ناجيعيد جتور مكالد :ستاذ المحاضراأل

  يالهاشم مدحأ ف:، تألياهر البالغةو ج :ررقالكتاب الم

 .عدي، وعلم البيربية تشمل علم البيان، علم المعانعة الغردات منهج البالفم

 :علم البيان، ويتضمن :والً أ

 .فاتهاير تعامه، و وأقسه يالتشب -١

 .اتيقات، وتطبنري، تمائد التشبيه، بالغة التشبيهدوات التشبيه، وفر أ -٢

  .ات على ذلكقوتمرينات وتطبيته، غقاته، وبالالشهر عأاعه، و و نأه و فالمجاز وتعري -٣

  .اتققسامها، وما يتصل بها من المالئمات وتمارين وتطبيأها و أنواعاالستعارة، وتعريفها و  -٤

 .تاقنواعها مع التمارين والتطبيأالكناية، وتعريفها و  -٥

 .يدية المعانأت يالبيان ف ملعثر أ -٦

 علم البديع :ثانياً 

 .حاً الواصط ةلغ يفهعر ت -١

، ةتشان، الطباق، المقابلخالاستطراد، االستخدام، الا، يةلتور (اشمل يو ، ةعييالبد تالمحسنا -٢
مع  )ب الحكيمو ، األسلحبه المدشكيد الذم بما يأكيد المدح بما يشبه الذم، تأحسن التعليل، ت

   .اتقة والتطبيمثلاأل
التصحيف، االزدواج،  ،وينناس المعجنواع الأظي، فناس اللجنو اع ال(أ :المحسنات اللفظية -٣

مع التمارين  )ردصيع، لزوم ما ال يلزم، رد العجز على الصتر الموازنة، ال – عجلسا
 .اتقوالتطبي

 علم المعاني :ثالثاً 

 .نشاءإ خبر و إلى  مالتقسيم الك -١

 .ضرب الخبرأي المتكلم قجلها يلأاصد واألغراض التي من قالم -٢

 .لقاء المتكلم الخبرإكيفية  -٣

 .جملة فعلية وجملة اسميةإلى  سيم الخبرقت -٤
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 .وأقسامه اإلنشاءحقيقة  -٥

 .دواتهأهام و فاالست -٦

 .التمني والنداء -٧

 .ليهإل المسند والمسند واحأ -٨

 .والتقييد طالقاإل -٩

 .دواته وطرقهأصر و قال -١٠

 .اضع كل منهماو الوصل والفصل وم -١١

 .صولفع اليمجل تاقطبيتن و اليمع التمار  – واألطناب و المساواة ازيجإلا -١٢

  
 :ربيةعدريس البالغة التالمراجع في المصادر و 

 .تفتازانين الديال دسع :ةالغتصر في البخالم -١

 .تفتازانيالسعد الدين  غة:الل في البو المط -٢

 .ينرجاجاهر القعبد ال: اإلعجازل ئدال -٣

 .انيجر جر الهاقعبد ال :غةسرار البالأ -٤

 .العسكري هاللألبي  ن:الصناعتي -٥

 .لآلمدي :الموازنة -٦

 .المعتزعد اهللا بن  :يعدالب -٧

 .بةين قتبال :عر والشعراءشلا -٨

 .للسكاكى: مو تاح العلفم -٩

 .للدكتور شوقي ضيف خ:البالغة تطور وتاري -١٠

 .يالفضل يد الهادبللدكتور ع :لخيص البالغةت -١١

 .مينأى فارم ومصطجعلي ال :البالغة الواضحة -١٢

 .مينأى فارم ومصطجعلي ال ة:الواضح ةل البالغيدل -١٣
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 ولىاأل  للسنةصول الفقه أ

 يالنالدكتور السيد فاضل المي :المحاضر ستاذاأل

  .ردلسيد محمد باقر الص، تأليف: اة األولىقالحل – األصول علمدروس في  :الكتاب المقرر

 .صولريف علم األعت

 .لو األص ملعع و موض

 .ستنباطل في عملية االو األص علمة يهمأ

 .صول والفقه بين النظرية والتطبيقاأل

   .يلي والفكر الفقهو بين الفكر األص علافالت
   .يب عليها علم األصولجلة التي يئسنماذج من األ

 .باطنستجز عملية االو م

   .صولفي علم األ ثباتإلليسية ئل الر ئساو ال
 .الحكم الشرعي وتقسيمه

 .يضعو الحكم الو الحكم التكليفي 

 .ةوالمنجزي يةر ذعمال – طعقال يةحج

 :ظيفالدليل الل

   .ىنوالمع فظللتعريفه، العالقة بين ا :الوضع
 .ة الذاتيةاللالد

 ؟ ن الواضعمَ 

 .ازجالمو  ةيققالح

 .يالمعنى الحرف

 .ات الجملئهي

 .الربط التام والربط الناقص

 .لول النفسيدوالموي ل اللغو لدالم

 .يةئنشااإلملة جملة الخبرية والجال

 .ظيفالظهور الل
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 .صيغة األمر

 .صيغة النهي

 .اإلطالق

 .دوات العمومأ

 .داة الشرطأ

 ر.و ية الظهجح

 .ةفظية اللاللر على الدو ات حجية الظهقتطبي

 .صلةفرائن المنقن المتصلة والئراقال

 :الدليل البرهاني

 .يةلقالع تاقالعال ةراسد

 .ة القياسيةقالطري

 :ات القائمة بين نفس األحكامقالعال

 .ةالحرمو ة التضاد بين الوجوب قعال

 ؟ د فسادهقلزم حرمة العتهل تس

 .عهو مة بين الحكم وموضئاقت القاالالع

 .عل والفعليةجال

  قهائمة بين الحكم ومتعلقة القالعال
   .ماتقدائمة بين الحكم و المقالعالقة ال

 .ائمة داخل الحكم الواحدقة القالعال

 :مليةعل الو صاأل

 .ساسيةاعدة العملية األقال

 .يةو اعدة العملية الثانقال

   .اإلجماليقاعدة منجزية العلم 
 .ياإلجماللم اعدة العق

 .اإلجماليمنجزية العلم 
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 .اإلجماليالعلم  اللانح

 .ارد الترددو م

 .ستصحاباال

 .نةقة المتيقالحالة الساب

 .البقاء يالشك ف

   .ستصحاباال يضوع فو وحدة الم
 .لةدتعارض األ

   .التعارض بين األدلة المحرزة
   .يينظحالة التعارض بين دليلين لف

   .خرىت التعارض األحاال
 .صولارض بين األالتع

 .عينو التعارض بين الن

  
 :لكتب المساعدةا

 .د رضا المظفرمحمالشيخ  :ل الفقهو صأ -١

 .ريدالسيد علي نقي الحي :باطنستصول االأ -٢

 .يلشيخ مرتضى األنصار ا :صولفرائد األ -٣

 .ي الحكيمقلسيد محمد تا :مقدمة كتاب النص واالجتهاد -٤

 .ميي الحكقد محمد تيلسا :ه المقارنفقلل ةاألصول العام -٥

 .ندو خد كاظم اآلمحم :اية األصولفك -٦

 .بن الحسين العلوي يعل :لو صشرح كفاية األ فيحلول و دروس  -٧
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 ىولنة األ للس اإلسالميالتاريخ 

 .يالشيخ فاضل المالك :رالمحاض األستاذ

 :دمةقم

 .واالصطالحاللغة في  خريف التاريعت

 .؟ لماذا ندرس التاريخ

 .قسام المؤرخينأ

  .رفيينمؤرخين ح -١
 .لصينخمؤرخين م -٢

 .ين ومعادينقرخين منافؤ م -٣

 .هم التواريخ المشهورةأ

 .مريةقمسية والسنة الشالسنة ال -

 .هئباآو  (ص)ل و قسام العرب ونسب الرسأ -

 .اريخهتو  (ص) األعظمد الرسول ميال -

 .لهو راء حر واآلدشق الص -

  .الشامإلى  السفرو  (ص)ل و طالب للرس يبأد المطلب وكفالة عبرثاء  -

 .ضولفار وحلف الفجال حرب -

 .يلدو ة بنت خجمن خدي (ص) الرسولاج و ز  -

 .ر األسودجوقصة بناء الكعبة والح (ص) الرسولد والأ -

 .(ص) ثهر البعثة قبل مبعئبشا -

 .(ص)حول البعثة وقربه من رسول اهللا  )ع( يعلاإلمام م الك -

 .ة النبويةثتاريخ البعفي  قوال المؤرخينأ -

 .حيو لقيه التفور  (ص)قين سد ي -

 .ول ما نزل عليه من الذكر الحكيمأو (ص)  يمبعث النب -

 .سلمواأن ون األولون ممّ قالساب -

 .ة الوحير سورة وضحى وقصة فت -

 .صحابهأو  (ص)امة الرسول قاد قريش واستعن -
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 (ع). بي طالبأيمان إ -

 .ب (ع)د المطلبسالم حمزة بن عإ -

 .مهلطعلى با وٕاصرارهم (ص) الرسولبصدق  شاف قرير اعت -

 .رةجث بين البعثة والهادو هم الحأ -

 .ئفاطالإلى  (ص) طالب وخروج الرسول يبأو  يجةوفاة خد -

 .(ص) بيمعراج الن -

 .دماتهاومقرة جاله -

 .ارغي الفالهجرة والمبيت  -

 .نةالمديفي  ي (ص)النب -
  

 ةعدمصادر مسا

   .لطبريي: اخ الطبر يار ت -١
 .ابن قتيبة :مامة والسياسةاإل -٢

 .يدو سعالم :هبلذج او مر  -٣

 .المعتزلي ديالحد يبأبن ا ة:غالالب جشرح نه -٤

 .رثيبن األيخ: اار تالكامل في ال -٥

 .بن كثيرا :يةو السيرة النب -٦

 .بن هشاما ية:السيرة النبو  -٧

 .لذهبي: اسالمتاريخ اإل -٨

 .بيالعر ن ية: ابالمك تالفتوحا -٩

 .يلواقدا ي:كتاب المغاز  -١٠

 .يضى العسكر تد مر يلسا :نتيرسمدمعالم ال -١١

 .ونراهيم بيضإبتور الدك :فةو الكفي  اتجاهات المعارضة -١٢

 .نو بيض اهيمبر إ الدكتور :المعارضةو ية و الدولة األم -١٣

 .راهيم بيضونإبالدكتور  :ابيةجمؤتمر ال -١٤

   .يضونب راهيمبإر تو الدك :د الملكبدولة عإلى  من دولة عمر -١٥
 .ضونيب إبراهيمور تالدك ية:سالماإل ةالدولو از جالح -١٦
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 ولىلسنة األ لد ئاعقال

 النيالسيد فاضل المي الدكتور :المحاضر األستاذ

 دمةقالم

 البحثإلى  خلمدال -

 الالمنتميو المنتمي  -

 طريفيمان باهللا اإل -

 طرةفال يمعان -

 الطباع فتالخم اغطرة ر فال -

 ثبات الخالقإ و  هيةإللو ا: ولصل األفال

 زئسس وركاأ :رع األولفال

 خالقلا تباإث

 .ثبات الخالقإفي  هج القديمنالم -

 .ناإللهييريقة الحكماء ط -

 .الحكماء الطبيعيينطريقة  -

 ن التسلسلالبط

 الحكماء ةقيطر  -

 طريقة علماء الكالم -

 طريقة الصديقين -

  ثبات الخالق إالحديث في  هجالمن
 عمر الكون -

 زلية المادةأالعلم يبطل  -

 منهج ديكارت -

 ليل النظامد -

 ترونااللكتا ةحرك ةسرع -



 17

  
  (ع)قبس من استدالالت أهل البيت 

 وحدانية اهللا -

 ة اهللايحدانو على  ينالبراه -

 اهللات صفا -

  ة على اهللا فالص قإطالهل يجوز  -
 رىيُ  الاهللا  -

 اهللا عالم -

 اهللا قادر -

 ميو اهللا ق -

 ةإللهيا اإلرادة -

 دلعال ي: انثصل الفال

 ختياربر واالجلا -

 همية البحثأ -

 اهاتجثة اتالث -

 يضو لين بالجبر ومناقشتها التفئلة القاأد -

 ويضفي التفن -

 األمر بين األمرين -

 ضاء والقدرقال -

 اءالبد -

 البداء والنسخ -

 باتثواإلمعنى المحو  -

  
 :مصادر مساعدة

 رآن الكريمقال -١

 .العالمة الحلي :ادقعتح تبريد االر كشف المراد في ش -٢
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  .يضى المطهر تالشيخ مر  :تعليق ،يئلعالمة الطباطبا: اةفلسفصول الأ -٣
 .يود صالح الفلكمحمة مترج :لإليمانالعلم يدعو  -٤

 .مينأحمد أ :مالسالتكامل في اإل -٥

 .ير فالجع محمدالشيخ  :ون العلم والدينتعا -٦

 .يوسف كرم :يثةحدلسفة الفتاريخ ال -٧

 .ويل ديورانت :قصة الفلسفة -٨

 .ل الحاجاكم :ةحديثال فةبو الفلسأ تكار يد يهنير  -٩

 .لوفد الرزاق نعب :اهللا والعلم الحديث -١٠

 .حمدأ نفيح .د :نيةآر قيات اللآل يسير العلمتفال -١١

  .هدارة ند رمضايسع .د ة:مجتر  ،يموفاز اسحق  :الحياة والطاقة -١٢
 .يالحكيم السبزوار  :سرار الحكمأ -١٣

 .خ الصدوقيالش :ديوحتال -١٤

 .جعفريال تقيمحمد  يخالش :ارتيجبر واخ -١٥

 .الحلي ةالعالم :درقبر والجر في الظصاء النتقاس -١٦

 .ر الرازيفخال :سير الكبيرفالت -١٧

 .رظفا المضالشيخ محمد ر  :مامائد اإلعق -١٨
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English Language – 1st year 
By Dr. Yassin Ibrahim 

 
1. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Do) 
2. Verbs in English (1. Auxiliary verbs, Be) 
3. Verbs in English (2. Modal auxiliary verbs; 3. Full verbs) 
4. English tense usage (Time & Aspect; activity in progress) 
5. English tense usage (Time & Aspect; temporary activity, possibly incomplete activity) 
6. English tense usage (Continuous tenses; perfect aspect) 
7. Active and Passive 
8. The Present Perfect Simple and Continuous 
9. The gerund 
10. The infinitive 
11. Forms of the infinitive 
12. The gerund or the infinitive after verbs 
13. Question forms 
14. Have 
15. Narrative tenses (past simple; past continuous) 
16. Past Perfect Simple and Continuous 
17. Expressing quantity (a) 
18. Expressing quantity (b) 
19. Expressing 4uantity (c) 
20. Future forms (a) 
21. Future forms (b) 
22. Future forms (c) 
23. Relative clauses (a) 
24. Relative clauses (b) 
25. Relative clauses (c) 
26. Participles 
27. Modifiers 
28. Modal verbs of deduction 
29. Multi-word verbs (a) 
30. Multi-word verbs (b) 
31. Multi-word verbs (c) 
32. Habit (a) 
33. Habit (b) 
34, Habit (c) 
35. Hypothesis (a) 
36. Hypothesis (b) 
37. Hypothesis (c) 
38. Articles (a) 
39. Articles (b) 
40. Articles (c) 
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