
 «یتعال بسمه»

 

 ینیاز متون د یاریو عالوه بر قرآن و سنت، بس شودیمحسوب م یابزار علوم اسالم نیتراز مهم یآنجا که زبان عرب از
 انینما شیاز پ شیزبان ب نیا یریو فراگ توجهنگاشته شده است؛ ضرورت  یدو منبع گرانقدر، به زبان عرب نیا یرامونیو پ
 به. لذا خوردیبه چشم م شتریب یپژوهان علوم اسالمعالقمندان و دانش انیدر م ژهیبه و از،یضرورت و ن نی. اشودیم

 ،یکیآزاد مرکز آموزش الکترون یهاآموزش ان،یمکرر دانشجو یهاو در پاسخ به درخواست یتوان علم یمنظور رشد و ارتقا
 توانندیم عالقمندان. است نموده یکیالکترون آموزش ۀویش به ،یصرف و نحو عرب یتیتقو ۀدور کی یبه برگزار اقدام
 مراجعه Lms.qhu.ac.ir یبه نشان یکیالکترون آموزش مرکز آزاد یهادوره سامانه به هادوره نیا در نام ثبت جهت

 . ندینما

 

 یآموزش میتقو 
  ؛95 اسفند 20 یال نبهم 20ثبت نام:  مهلت -

  ؛96 بهشتیارد 30 یال 95 اسفند 1: دوره طول -

 .96 بهشتیارد 30 یال بهمن 20سطح:  نییآزمون تع یسازفعال زمان -

 (.روز 15 مدت ه)ب 96 بهشتیارد 30 یال 15: دوره انیپا نیآنال یهاآزمون یبرگزار زمان -

 

 یآموزش خدمات و مفاد 

 سطح  نییآزمون تع یبرگزار 

 شد خواهد برگزار نحو و صرف یهادوره از کی هر یبرا مجزا صورت هب سطح، نییتع آزمون کی دوره، یابتدا در -
 یآگاه با و شده آشنا نحو، و صرف مباحث ۀحوز در خود مهارت و یعلم سطح با ق،یطر نیا از کنندهشرکت افراد تا

 .ندینما شرکت خود نظر مورد ۀدور در کامل

جهت  نیعالقمندان قرار خواهد گرفت. بنابرا اریدر اخت زکاریم قیاز طر گان،یو کامالً را نیآزمون بصورت آنال نیا -
آزمون  نیبار امکان شرکت در ا کیفرد صرفاً  هر. دییآزاد ثبت نام نما یهادوره ۀدر سامان دیشرکت در آن، ابتدا با

 را دارد. 

 یانیپا 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

 

 صرف:  علم 
  ؛صرف علم از یدرس جلسه 16 ۀارائ -

  ن؛یبه صورت آنالجناب آقای میرابوالحسنی و رفع اشکال با حضور  نیجلسه حل تمر 3 یبرگزار -

 دوره.  انیدر پا نیآنال یابیخودارز آزمون -

 



 نحو:  علم 
  ؛نحو علم از یدرس جلسه 23 ارائه -

  ن؛یبه صورت آنال فرسرکار خانم افشینو رفع اشکال با حضور  نیجلسه حل تمر 4 یبرگزار -

 دوره.  انیدر پا نیآنال یابیخودارز آزمون -

 

 دوره  یهایژگیو یمعرف 
 نیبرگزار خواهد شد و عالقمندان به شرکت در ا گریکدیبا  یوازم و جداگانه صورت به یعرب نحو و صرف ۀدور -

 . ندیها ثبت نام نمابه صورت جداگانه در هر کدام از دوره دیها بادوره

 رضا یآقا جناب ارجمند استاد توسط ،یعرب نحو و صرف مباحث یهاسرفصل نیپرکاربردتر و نیمهمتر دوره نیا در -
افراد  زکاریمدر به محض ثبت نام  ،یدرس ۀجلس نیشده که در قالب چند دیتول ساده اریبس انیب با و ،یرابوالحسنیم

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

های دروس عربی دو های ارائه شده در دورۀ صرف و نحو تقویتی، مطابق با سرفصلسرفصل بسیار مهم: ۀنکت -

شود، صرفاً چنانچه دانشجویان این دو رشته توصیه میاست. لذا به  فقه و حقوقو  علوم قرآن و حدیثرشتۀ 

این دوره هستند، در دورۀ صرف و نحو و پایانی مایل به استفاده از جلسات رفع اشکال آنالین و آزمون تعیین سطح 
 توانند محتوای آموزشی دروس را در رشتۀ تحصیلی خود دنبال کنند.تقویتی شرکت نمایند. در غیر اینصورت، می

 تیمحدود گونهچیه بود، خواهد کنندهشرکت افراد دسترس در دوره انیپا تا یآموزش یهابسته نکهیا به توجه با -
 .ندینما اقدام دروس ۀمشاهد جهت روزشبانه از ساعت هر در توانندیم افراد و ندارد وجود دروس مشاهده یبرا یزمان

 که شد خواهد برگزار مجزاجلسۀ آنالین  4و برای درس نحو عربی  نیآنال ۀجلس 3 ،عربی صرف درس یبرا -
و آموزشیار  استاد اتیتجرب از یمندبهره و خود اشکاالت رفع جهت هافرصت نیا از توانندیم محترم، کنندگانشرکت

 .کنند استفاده ،این دوره

 یزمان ۀخواهد شد. در باز فعالکنندگان شرکت زکاریمروز در  20و به مدت  نیها به صورت آنالدوره نیا آزمون -
مراجعه نموده و در آزمون دوره  خود زکاریمبه  روزشبانهکنندگان مختار هستند که در هر ساعت از اعالم شده، شرکت

 . ندیشرکت نما

 صرف عربی با حضور استاد میرابوالحسنی نیآنال جلسات یزمانبند : 

 یبرگزار ساعت خیتار جلسه شماره

  21/12/95ه شنب اول  جلسه
 19/01/96 شنبه دوم  جلسه 19 یال 17

 02/02/96 شنبه سوم  جلسه

 

 فرنیافش استادبا حضور  ینحو عرب نیجلسات آنال یزمانبند : 

 یبرگزار ساعت خیتار جلسه شماره

  22/12/95یکشنبه  اول  جلسه



  16/01/96شنبه چهار دوم  جلسه
 30/01/96شنبه چهار سوم  جلسه 19 یال 18

 13/02/96شنبه چهار جلسه چهارم

 

 نام ثبت طیشرا 

  http://lms.qhu.ac.irهای آزاد مرکز به نشانی بایست ابتدا به سامانه دورهعالقمندان به شرکت در این دوره می -
توانید مراجعه نموده و ثبت نام نمایند. اما در صورتی که عضو سابق سامانه باشید، نیازی به ثبت نام مجدد نیست و می

های فوق برنامه مراجعه نموده و درس های فارسی، سپس دورهدر میزکار به طبقۀ دوره« های موجوددرس»از بخش 
 مورد نظر را انتخاب و خریداری نمایید. 

خواهد  الیر 390000معادل ، قیمت نهایی دوره درصد تخفیف 22 با احتساب است که الیر 500000دوره  نای ۀنیهز -
 بود. 

 

  نام ثبت یریتصو یراهنما همشاهد
 

  یارتباط یهاراه

های توانند از راهکنندگان محترم دورۀ صرف و نحو عربی، جهت کسب اطالعات بیشتر و رفع هرگونه ابهام میشرکت

 ارتباطی زیر با پشتیبان دوره در تماس باشند: 

 ؛ 51داخلی  021ـ  51290تهران: 

 ؛  51داخلی  025ـ  371760قم: 

 ظهر.  12صبح الی  9از ساعت 

  Azadmajazi@hadith.ir لیمینامه به ا: ارسال ینترنتیارتباط ا

 همراه  https://telegram.me/azadqhu یآزاد به نشان یهادوره یها، با کانال تلگرامو جهت اطالع از اخبار دوره
 .دیباش

 

 یکیآزاد مرکز آموزش الکترون یهاآموزش

  ثیقرآن و حد دانشگاه

http://lms.qhu.ac.ir/
ftp://ftp.qhu.ac.ir/azad/rahnama/sarf.nahv/slider.html
mailto:Azadmajazi@hadith.ir
https://telegram.me/azadqhu

