
 *8931 زمستان مهارت های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه قم آزمون اطالعیه*

 

 اطالعات آزمون به شرح زیر می باشد:

ابع جدید آزمون عربی نیز منفایل ) 91الی  91از ساعت   2/99/8931مورخ  چهارشنبه: روزعربی  ( زمان برگزاری آزمون9

 است( اری شدهبارگذqom.ac.ir/toefl ثبت نام سامانهدر

 91الی  91از ساعت   91/99/8931مورخ  چهارشنبه: روز انگلیسی ( زمان برگزاری آزمون2

 ریال )یکصدوپنجاه هزار تومان(  000/100/9( وجه ثبت نام: 3

به نام درآمد اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه   0990111112004( شماره حساب: حساب جاری شمارة  4

 قم نزد بانک ملی شعبة الغدیر

 مراجعه فرمائید. lfeqom.ac.ir/to( جهت ثبت نام به سایت 1 

 20/1/9318شنبه مورخ  چهار( زمان شروع ثبت نام از روز 1

 29/90/9318مورخ شنبه  روز تا عربی ( مهلت ثبت نام آزمون1

 1/99/9318 مورخشنبه  یک روز تا انگلیسی  آزمونمهلت ثبت نام  (8 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی  –طبقه دوم  –( 91ساختمان بو علی سینا )بلوک  –( محل برگزاری آزمون: دانشگاه قم 1

 آزمون شرکت نمایند.الزم به ذکر است داوطلبان سایر دانشگاه ها در صورت موافقت دانشگاه محل تحصیل می توانند در این 

 )آقای رجبی(02132903111تلفن پاسخگویی ضروری: 



 

 

 و انگلیسی دانشگاه قم* *منابع و رشته های مجاز جهت شرکت در آزمون مهارت های زبان عربی 

 

ی
عرب

 

 رشته گرایش های مجاز میزان امتیاز منابع پیشنهادی ماده امتحانی

کلیه گرایش های مربوط به رشته های  30 (چهارم جلد مبادی العربیه ) صرف و نحو

دکتری علوم قرآن و حدیث ، فقه و 

مبانی حقوق اسالمی، فلسفه و کالم 

 اسالمی و مدرسی معارف اسالمی

 قرآن کریم. العربیه للعالم)هر پنج جلد( لغت
کتاب العربیه للعالم نیز در سامانه ثبت نام pdfفایل 

qom.ac.ir/toefl.بارگزاری شده است  

30 

 

 40 العربیة للعالم )هر پنج جلد( درک مطلب

E
n

g
l
i
s
h

 

Vocabulary 
Barron’s – 504 Words – 1100 words – Word 

Power Made Easy – Vocabulary for the College-
bound Student – English Vocabulary in Use 

30 

All fields of study Grammar 
Grammar Digest – Advanced Grammar in Use – 

Barron’s 
30 

Reading Barron’s – IELTS Readings – TOEFL Readings  40 

 

 


