باعمه تعالی

راهنمای استفاده از بخش علمی پایگاه نمو
تمذنعاصی ،به دو سکن «تىلیذ علم» و «پشوسػ انغان» نیااص داسد .یکای اص عاافاش مصب باشای تسماك دو سکان ،ضباىس،
ً
«علم» اعت .و اعاعا یکی اص اهذاف ،هم بعثت ،تشبیت عمالنی بؾاش اعات .تأکیاذا دیان اعاالب باش «علمآ،اىصی»
بیؼ اص زذ ازقاا باىدو و یار ضشیماه ،سغاى ،یؽاىد و ،میاذ باه ص،اان و ،کاان و های ؽاشی دیساشی نیغات.
بااسصػتشین علىب ،علم «دینؽااعی» اعت .لزا هش آنچه «دینؽااعی» ،تىلف بش آن اعات ،بایاذ آ،ى؛اتز اص ل یا
ادبیا عشبی، ،اطك ،ضمه ،افىل و . ...
ّ
ُ
پایساو «نمى» دس بخؼ علمی ؛ىد ،ععی داسد ص،یاه سا بشای تعلیم و تعلم ضاشاهم کااذ، .خاطا پایسااو ،لؾاش ؛افای
نیغت و ،سذود به طیف ؛افی نمیباؽذ .اص آندائیکه ؽشوع ضعالیت پایساو ،با علىب زىصوی اعت ،لزا ط یعای اعات
که طال گشا،ی ،بیؾتشین بهشو سا ،یبشنذ.
دس؛تىاسۀ بخؼ علمی (دس ؽشوع ضعالیت) به ؽشذ صیش اعت:

ادةیات عرةی
 oصرف
 oلغت
 oنحو
 oبالغت

علوم عقلی
 oمنطق

فقه و اصول
 oفقه
 oاصول

سایر علوم
 oتفسیر قرآن
 آشنایی با تفسیر
 تفسیر ترتیبی
 تفسیر موضوعی

مطالب روشی
 oمهارتهای نگارشی
 oمهارتهای رایانهای
توضیح:
بخؼ علمی پایساو ،اص دو لغمت عمذو تؾکی یاضته اعت:
 -1علوم
 -2مطالب روشی

قسمت اول :علوم
این لغمت، ،ؾتم بش ؽا؛ههای ادبیا عشبی ،علىب عملی ،ضمه و افىل ،و عایش علىب ،اناذ تفغیش اعت.
ً
،ستىای هش یار اص علاى،ی کاه دس صیشؽاا؛ل افالی آ،اذو اعات ،انااذ فاشف ،نساى و  ، ...غال اا دس  4لغامت اسائاه
،یؽىد:
 -1تذسیظ تشتی ی
 -2کمر آ،ىصؽی
 -3تسمیمی پژوهؾی
 ، -4ازث سوؽی

«تذریس ترتیبی»:
ً
دس این بخؼ ،دسوط ،به فىس تشتی ی و بش اعاط ،شاز آ،ىصؽی اسائه ،ی ؽىدز ،ثال دس علم فاشف ،اولاین کتاابی
که دس زال زاضش تذسیظ ،ی ؽىد« ،دسآ،ذی بش فشف» اعت که دس ،شزلال «آؽااایی» لاشاس داسد، .ا ّذسط ،ستاشب ،اص
ابتذای کتا  ،ؽشوع به تذسیظ ،یکاذ و یر دوسو  ،ازث کتا سا به پایان ،یسعانذ، .مکن اعات ّ
،اذسط دیساشی،
ً
 ،ازث سا بش اعاط تشتی ابىا اسائه دهذ نه ضهشعت یر کتاا ؛ااؿ، .طالا تاذسیظ تشتی ای ،غال اا باه فاىس
فىتی یا تقىیشی هغتاذ.
«کمک آموزشی»:
همانطىس که اص ناب این لغمت پیذا اعت، ،طال ی که به ضهم فسیر و عمیك تش کتا کمر ،ی کاذ ،اسائه ،ی ؽاىد.
این ،طال  ،کمر ،ی کااذ تا ضشایاذ تسقی علم دس ،شزلل «آ،ىصػ» ،کا ،ؽىد.
این ،طال بشای دو دعته اص اضشاد ،ضائذو داسد:


بش؛ی اص اضشاد ،اص تذسیظ تشتی ی نمی تىاناذ بهشو کا،ا ب شناذز لازا ضهام ؽاان اص علام ،ناالـ ،ای ،اناذ .دس
ایاقىس با اعتفادو اص ،طال کمر آ،ىصؽی ،نىالـ ؛ىد سا خ شان ،ی کااذ.



بعمی دیسش نیض هغتاذ که ،طال دسط سا ؛ى ،تىخه ؽذو اناذ و باشای تسکایم و تث یات دسط ،اص کمار
ا،ىصؽی بهشو ،ی بشنذ.

،طال کمر آ،ىصؽی سا ،ی تىان به پاح دعته تمغیم کشد که هشکذاب ،ضائذو ؛افی داسد:


تثییي



هثال ٍ تطثیك



ػؤال ٍ توشیي



ًوَداس ٍ تلخیض



ششح ٍ تعلیمِ

توضیح:


تثییي
هذسع ،لؼوت ّای هْن یا دشَاس دسع (آًچِ دس کتاب اػت) سا تَضیح هی دّذ .فشق ًویی کٌیذ کیِ آى
لؼوت ،یک دسع تاشذ یا یک پاساگشاف یا یک خط یا یک ٍاطُ.



هثال ٍ تطثیك
o

هثال :هذسّع ،هثال یا هثالّایی سا تشای یک لاعذُ ،رکش هی کٌذ تا طالة علن تا لاعذُ اًغ یاتذ.

o

تطثیك:
هذسّع ،هثال یا هثال ّایی سا تشای یک لاعذُ ،رکش هی کٌذ ٍ ًحَُ تطثیك لاعذُ تیش هثیال سا ًییض
تَضیح هی دّذ.



ػؤال ٍ توشیي
o

ػؤال:
هذسع ،حذالل یک ػؤال تؼتی یا تششیحی (تذٍى پاػخ) ،طشح هی کٌذ.
اگش ػؤال تِ ّوشاُ پاػخ ،اسائِ شَد ،دس تخش «تثییي» لشاس هی گیشد.

o



توشیي:


دسخَاػت تطثیك لاعذُ تش هثال



دسخَاػت پیذا کشدى هثال تشای لاعذُ



دسخَاػت هواسػت تش تطثیك لاعذُ تش هثال



ٍ ...

ًوَداس ٍ تلخیض
ً oوَداس :سػن ًوَداسی یک هثحث یا دسع یا کتاب (کِ غالثاً تا ًَعی تلخیض ّوشاُ اػت)
 oتلخیض :چکیذٓ یک هثحث یا دسع یا کتاب (کِ تا خَاًذىِ آى ،گَیا کل آى تخش سا خَاًذُ اػت)



ششح ٍ تعلیمِ
 oششح :کتة فاسػی یا عشتی (کِ توام یا تخشی اص کتاب دسػی سا تَضیح دادُ اػت)
 oتعلیمِ :کتة فاسػی یا عشتی (کِ لؼوت ّای هْن یا هثْن کتاب دسػی سا تَضیح دادُ اػت)

توجه:

بایذ دانغت که همه انىاع ،طال کمر آ،ىصؽی ،پیشا،ىن ؛ىد کتا ،ی چش؛ذ و اص دایشو ،تن کتا بیشون نمی آیاذ.
اگش اص ،طال کتا  ،بیشون سود ،اص عاىان «کمر آ،ىصؽی» ؛اسج ؽذو ،واسد ،طال «تسمیمی پژوهؾی» ،ی گشدد.

«تحقیقی پژوهشی»:
ً
این طیف اص ،طال  ،بشای تعمیك  ،ازث و عمك نسشی طال علام، ،طاشذ ،ای ؽاىد .اضاشادی کاه نىعاا باه سازتای
،طال دسط سا ،تىخه ،ی ؽىنذ ،به دن ال عمك ،طال و ،ىؽکاضی نکاا دلیاك هغاتاذ، .طالا دسعای و کمار
آ،ىصؽی ،این اضشاد سا عیشا نمی کاذ .لزا دس هش دسط، ،طال ی با این عاىان اسائاه ،ای ؽاىد« .تسمیمای پژوهؾای»،
،طال ی هغتاذ که دس است ای با دسط ،ىسد نظش هغتاذ ولی ؛اسج اص ،تن کتا ،ی باؽاذ.
این ،طال نیض به پاح دعته تمغیم ،ی ؽىنذ:


تثییي



تطثیك



ػؤال ٍ توشیي



ًوَداس ٍ تلخیض



هٌاتع

توضیح:


تثییي
هذسع ،الیِ ّای پٌْاى ٍ عویك هطالة سا تَضیح هی دّذ .الثتِ ًِ تِ گًَیِ ای کیِ اص چْیاسچَب کتیاب،
خاسج شَد .یعٌی ٍلتی طالة علن ،هشغَل تحظیل «الوَخض» اػت ،هطالة عویكِ هشتَط تِ خَد دسع اسائِ
هی شَد ًِ ،ایٌکِ هثالً اص «کفایِ» هطلة آٍسدُ شَد.



تطثیك
o

تطثیك
هذسّع ،هثال یا هثال ّایی سا تشای یک لاعذُ ،رکش هی کٌذ کِ تطثیك لاعذُ تش آى هثال ّا ،تؼیاس
ػخت اػت .دس ایي شاخِ (یعٌی تحمیمی پظٍّشی)« ،هثال» ًذاسین؛ صیشا تٌاػثی تا ایٌدا ًذاسد.



توشیي ٍ ػؤال
o

ػؤال:
هذسع ،حذالل یک ػؤال تؼتی یا تششیحی ػخت(تذٍى پاػخ) ،طشح هی کٌذ.

o

توشیي:




دسخَاػت تطثیك لاعذُ تش هثال ّای هشکل

تلخیض ٍ ًوَداس
ً oوَداس :سػن ًوَداسی یک هثحث اص کتاب دیگش کِ هشتثط تا کتاب دسػی اػت.
 oتلخیض :چکیذٓ یک هثحث اص کتاب دیگش کِ هشتثط تا کتاب دسػی اػت.



هٌاتع
o

ششح :کتة عشتی (کِ ٍاسد الیِ ّای عویك دسع شذُ ٍ تَضیح هی دّذ)

o

تعلیمِ :کتة عشتی (کِ حاشیِ ّای عویك ٍ دلیك داسد)

o

کتة هشتثط کِ هثاحث عویك ٍ دلیك سا هطشح کشدُ اػت.

«مباحث روشی»:
ً
دس این بخؼ ،سوػهای ،شت ط با دسط ،ىسد نظش اسائه ،یگشددز ،ثال


سوػ تسقی کتا «دانؼ فشف»



سوػ تذسیظ کتا «دانؼ فشف»



سوػ بشگضاسی کاسگاو فشف

قسمت دوم :مطالب روشی
دس این لغمت ،هش نىع ،طل ی که اص خاظ سوػ و ،هاس اعت ،اسائه ،ی ؽىد و ،ؾتم باش عاااویای اص ل یا سوػ
تسمیك ،سوػ ،طالعه و یادگیشی ،سوػ تذسیظ، ،هاس های نساسؽی ،و ،هاس های سایانهای ،ی ؽىد.
ضشق «،طال سوؽی» ایادا با « ،ازث سوؽی» که دس ری هش علم ،طشذ ،ای ؽاىد ،ایان اعات کاه ،طالا سوؽای،
عمى،یت داسنذ و ،سذود به علم ؛افی نمی ؽىد ولی  ،ازث سوؽی، ،شبىی به هش علم به طىس خذاگانه اعت.

*************************
نکته پایانی:
طالب هحتشهی کِ اص هطالة علوی ایي پایگاُ اػتفادُ هیکٌٌذ ،تَطیِ هیشَد کِ خضٍُ «ًظام تحظیل تویذًی
اص هٌظش اهام خاهٌِای هذظلِ العالی» سا تِ طَس دلیك ،هطالعِ فشهایٌذ .دػتِتٌذی هطالة علوی دس ّش تخش -هاًٌیذ
طشف -تش اػاع ایي خضٍُ ،طشاحی شذُ اػتّ .واًگًَِ کِ دس اتتذای ایي ًَشتاس ،اشاسُ شذ ،هطالة ایي پایگاُ
تش اػاع اّذاف آهَصشی اسائِ شذُ اػت .لزا ایٌگًَِ ًیؼت کِ ّیش فیشدی اص هطالیة تحمیمیی پظٍّشیی تاییذ
اػتفادُ کٌذ؛ ایي هطالة ،هخاطة خاص خَد سا داسد .لاتل رکش اػت کِ هطالیة علویی ،تیِ تیذسیح تاسگیزاسی
هیشَدّ .وچٌیي فظلّای تعذی ًظام خاهع تحظیل توذًی ،تِ هشٍس ،اسائِ خَاّذ شذ.

