
 



 

 

 «یتعال بسمه»

 

دو  نیا یرامونیو پ ینیاز متون د یاریو عالوه بر قرآن و سنت، بس شودیمحسوب م یابزار علوم اسالم نیتراز مهم یآنجا که زبان عرب از
به  از،یضرورت و ن نیا. شودیم انینما شیاز پ شیزبان ب نیا یریو فراگ توجهنگاشته شده است؛ ضرورت  یمنبع گرانقدر، به زبان عرب

و در پاسخ به  یتوان علم یمنظور رشد و ارتقا به. لذا خوردیبه چشم م شتریب یپژوهان علوم اسالمعالقمندان و دانش انیدر م ژهیو
 به ،کاربردیصرف و نحو  یتیتقو ۀدور کی یبه برگزار اقدام ،یکیآزاد مرکز آموزش الکترون یهاآموزش ان،یمکرر دانشجو یهادرخواست

عرضه محصوالت  ۀسامان به دوره نیا در نام ثبت جهت توانندیم عالقمندان. لذا است نموده آنالین ارائۀو  یکیالکترون آموزش ۀویش

 . ندینما مراجعه http://rayadin.qhu.ac.ir  یبه نشان)رایادین(  الکترونیکی دینی

ریزی شده است تا ترم دروس دانشگاهی برنامههای پایاندورۀ صرف و نحو کاربردی به صورت فشرده و پیش از برگزاری آزمون
دانشجویانی که نیاز به تقویت پایۀ علمی خود در مباحث صرف و نحو عربی دارند، با شرکت در این دوره و استفاده از حضور ارزشمند 

 و ابهامات خود اقدام نمایند.  استاد، نسبت به رفع اشکاالت

 

 یآموزش میتقو 
 ؛ ۹۷آبان  01 یال مهر 01ثبت نام:  مهلت -

  ؛۹۷ آذر 30 یال آبان 01: دوره طول -

 از لحظه ثبت نام تا پایان دوره در دسترس خواهد بود.سطح:  نییآزمون تع یسازفعال زمان -

 (.روز 20 مدت ه)ب ۹۷ دی 20 یال 01دوره:  انیپاخودآزمایی  نیآنال یهاآزمون یبرگزار زمان -

 

 یآموزش خدمات و مفاد 

 سطح  نییآزمون تع یبرگزار 

 کنندهشرکت افراد تا شد خواهد برگزار نحو و صرف دروس از کی هر یبرا مجزا صورت به سطح، نییتع آزمون کی دوره، یابتدا در -
 شرکت خود نظر مورد ۀدور در کامل یآگاه با و شده آشنا نحو، و صرف مباحث ۀحوز در خود مهارت و یعلم سطح با ق،یطر نیا از

 .ندینما

فرد صرفاً  هرعالقمندان قرار خواهد گرفت.  اریدر اخت و در طول دوره، زکاریم قیاز طر گان،یو کامالً را نیآزمون بصورت آنال نیا -
 آزمون را دارد.  نیبار امکان شرکت در ا کی

 یانیپا خودآزمایی یهاآزمون با را سطح نییتع آزمون جینتا دیتوانیم ،یانیپا آزمون در شرکت و نحو و صرف ۀدور انیپا از پس -
 .دیینما یبررس را نحو و صرف ۀدور یاثرگذار و خود شرفتیپ زانیم و دیبسنج
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 برگزاری جلسات آنالین با حضور استاد 
و نحو کاربردی بر پایۀ برگزاری جلسات آنالین با حضور استاد ارجمند جناب  صرف منظور از ارائۀ آنالین این دوره، آن است که دورۀ -

شود، برای مطالعۀ آزاد و تقویت سطح های آموزشی دروسی که در این دوره ارائه میآقای رضا میرابوالحسنی ارائه خواهد شد و بسته
 آگاهی کاربران از مباحث صرف و نحو است.

 توانندیم محترم، کنندگانشرکتشود که زمان دقیق جلسات، در جدول زیر ارائه شده است و زار میجلسۀ آنالین برگ 5در طول دوره  -
  .کنند استفاده ،این دوره استاد اتیتجرب از یمندبهره و خود اشکاالت رفع جهت هافرصت نیا از

مطرح خواهند کرد؛ بر پایۀ آیات قرآن بوده و با توجه به آیات، مباحث صرف و نحو را به شیوۀ  جلسات آنالینمباحثی که استاد در  -
 کاربردی توضیح خواهند داد. 

شود، پیش از برگزاری کالس، از طریق اطالعیه در میزکار اعالم خواهد شد و دانشجویان محترم آیاتی که برای هر جلسه تعیین می -
 فرمایند، بپردازند. ه شناسایی اشکاالت خود و مباحثی که استاد مشخص میبایست، با مطالعۀ آیات بمی

 
 

 
 )جدول زمانبندی جلسات آنالین صرف و نحو کاربردی(

 یبرگزار ساعت خیتار جلسه شماره

 1۹ـ  1۷ ۹۷آبان  22شنبه سه اول  جلسه

 1۹ـ  1۷ ۹۷آبان  2۹شنبه سه دوم  جلسه

 1۹ ـ 1۷ ۹۷آذر  6شنبه سه سوم  جلسه

 1۹ـ  1۷ ۹۷آذر  13شنبه سه جلسه چهارم

 1۹ـ  1۷ ۹۷آذر  20شنبه سه جلسه پنجم
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 ارائۀ محتوای آموزشی دروس 

 جناب ارجمند استاد توسط ،یعرب نحو و صرف مباحث یهاسرفصل نیپرکاربردتر و نیمهمتر دوره نیاهای آموزشی دروس بسته در -
افراد  زکاریمثبت نام در بالفاصله پس از  ،یدرس ۀجلس نیشده که در قالب چند دیتول ساده اریبس انیب با و ،یرابوالحسنیم رضا یآقا

 خواهد ماند.  یباق ز،یدوره ن انیو تا پا شودیمفعال 

تألیف  نحو متوسطهو  صرف مقدماتیهای ارائه شده در دروس صرف و نحو کاربردی، مطابق با کتاب سرفصل بسیار مهم: ۀنکت -

( 1ها مطابق با محتوای آموزشی دروس ادبیات عرب )جناب استاد حمید محمدی و یک جزوۀ تکمیلی است که محتوای این سرفصل
باشد. لذا به دانشجویانی که منبع درس صرف و نحو رشتۀ تحصیلی ایشان، دو کتاب ( مقطع کارشناسی رشتۀ فقه و حقوق می2و )

ای که در رشتۀ تحصیلی یم که به دلیل یکسان بودن محتوای آموزشی دورۀ تقویتی با محتوای آموزشیشوباشد، متذکر مینامبرده می
کنند؛ صرفاً در صورت تمایل به استفاده از جلسات رفع اشکال آنالین و آزمون تعیین سطح و پایانی، در دورۀ صرف و خود دریافت می

 ند محتوای آموزشی دروس را در رشتۀ تحصیلی خود دنبال کنند.تواننحو کاربردی شرکت نمایند. در غیر اینصورت، می

 بود، خواهد کنندهشرکت افراد دسترس در دوره انیپا تادروس، صرفاً برای مطالعۀ آزاد بوده و  یآموزش یهابسته نکهیا به توجه با -
 دروس ۀمشاهد جهت روزشبانه از ساعت هر در توانندیم افراد و ندارد وجود دروس مشاهده یبرا یزمان تیمحدودالزام و  گونهچیه

 .ندینما اقدام

 
 

 

 آزمون خودآزمایی پایان دوره 

کنندگان شرکت زکاریمروز در  20به مدت  و به تفکیک دروس صرف و نحو، نیبه صورت آنال دوره نیا های خودآزمایی پایاننزموآ -
مراجعه نموده و  خود زکاریمبه  روزشبانهکنندگان مختار هستند که در هر ساعت از اعالم شده، شرکت یزمان ۀخواهد شد. در باز فعال

 . ندیدر آزمون دوره شرکت نما
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 نام ثبت طیشرا 

مراجعه نموده و ثبت نام   http://rayadin.qhu.ac.ir به نشانی بایست ابتدا به سامانۀ رایادین ین دوره میعالقمندان به شرکت در ا -
این سامانه جهت عرضۀ محتوای آموزشی الکترونیکی، توسط مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث راه اندازی شده نمایند. 

  بایست به این سامانه مراجعه نمایید. های آموزشی آزاد و منابع کمک آموزشی، میو از این پس، جهت اخذ تمام دوره

ن و اطالع از چگونگی خرید دورۀ صرف و نحو کاربردی، حتماً راهنمای تصویری ثبت شود جهت ثبت نام در سامانۀ رایادیتوصیه می -
 نام را مشاهده نمایید. 

 خواهد بود.  تومان 32000معادل درصد تخفیف، قیمت نهایی دوره  20با احتساب  است که تومان 40000دوره  این شهریۀ -

های آنالین است و شهریۀ تعیین شده برای دورۀ صرف و نحو کاربری، صرفاً جهت تأمین هزینۀ برگزاری جلسات آنالین و آزمون -
)فقه و حقوق های تحصیلی رسمی که محتوای آن با محتوای ارائه شده در برخی از رشتهدروس های آموزشی برای ارائۀ بسته

 نخواهد شد. ای دریافت یکسان است، شهریهاسالمی( 

 

 ام در رایادینن ثبت یریتصو یراهنما همشاهد
 
 

 یارتباط یهاراه  

های ارتباطی زیر با توانند از راه، جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام میکاربردیکنندگان محترم دورۀ صرف و نحو شرکت

 در تماس باشند:  های آزادکارشناسان آموزش

 ؛ 51داخلی  021ـ  512۹0تهران: 

 ؛  51داخلی  025ـ  3۷1۷60قم: 

 ظهر.  12صبح الی  ۹از ساعت 

  Azadmajazi@hadith.ir لیمی: ارسال نامه به اینترنتیارتباط ا

 .دیباش همراه http://sapp.ir/azadvuqhu یبه نشانرسان سروش، در پیامآزاد  یهاها، با کانال دورهو جهت اطالع از اخبار دوره

 

 یکیآزاد مرکز آموزش الکترون یهاآموزش

 ثیقرآن و حد دانشگاه
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