
 

 قمدانشگاه  مهارت های زبانآشنایی با آزمون *

مهارت های آزمون   زبان و ادبیات عربی وادبیات انگلیسی  گروه های زبان ودانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم با همکاری 

 می گردد.  اسفند(برگزارآزمون هرساله در دونوبت )شهریور و ن . ایگزار می نمایداین دانشگاه را بر عربی( –) انگلیسی زبان

جامع  ی هاامتیاز را کسب نمایند تا دو سال برای شرکت در آزمون 5۰قبولی داوطلبانی که حداقل % و این آزمون نمره منفی ندارد

قبل از شرکت در  شایان  ذکر است داوطلبان سایر دانشگاه ها .دیگر معتبر خواهد بود هایدانشگاه این دانشگاه و دکتری دوره 

 خود را اخذ نموده و نمره قبولی را استعالم نمایند.موافقت دانشگاه محل تحصیل آزمون 

 ساختار آزمون*

 در سطح بسندگی زبان عربی و آزمون مهارت زبان عربی سطح آزمون تافل مطابق با چهارچوب و مهارت زبان انگلیسی آزمون

 دقیقه است. ۰2۰ الی ۰۰۰حدود آزمون، های . مدت زمان پاسخگویی به  سؤالاستای چهارگزینهسؤال  ۰۰۰طراحی شده و شامل 

 مواد امتحانی و امتیاز های مربوطه  به شرح جدول زیر می باشد.

 

 :نام در آزموننحوه ثبت*

مراحل زیر را به ترتیب  مراجعه کنید و lfeqom.ac.ir/toبه آدرس اینترنتی  قمزبان دانشگاه  مهارت های نام در آزمونجهت ثبت

 انجام دهید

 نام کلیک کنید.بر روی گزینه ثبت -۰

 نام شوید و مشخصات فردی خود را به طور کامل و به فارسی درج نمایید.ابتدا وارد صفحه ثبت -2 

به صورت پشت  وبایست پر کرده )توجه: اعداد کد ملی را بدون خط تیره در صورت داشتن ملیت ایرانی، قسمت کد ملی را می -3

 و در غیر این صورت شماره گذرنامه خود را درج نمایید. سر هم وارد نمایید(

 شماره دانشجویی خود را به صورت دقیق وارد نمایید.  -4

ی
 عرب

میزان  منابع پیشنهادی ماده امتحانی

 امتیاز

 رشته گرایش های مجاز

  03 العربیة للعالم )هر پنج جلد( صرف و نحو

محل طبق مجوز دانشگاه 

 تحصیل
 03 العربیة للعالم )هر پنج جلد( واژگان

 03 العربیة للعالم )هر پنج جلد( درک مطلب
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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 



داوطلب بایستی  عکس نمایید. بارگزاری کیلوبایت در سایت 3۰۰و حداکثر حجم   jpg، با پسوند 3 * 4عکس خود را در سایز  -5

باشد، جلوگیری خواهد جدید باشد )حداکثر دو سال قبل از تاریخ آزمون(. این مرکز از ورود افرادی که عکس آنها قدیمی می

 .کرد

 نمایید. بارگزاریکیلوبایت در سایت  3۰۰خود را در حداکثر حجم شناسنامه( –کارت ملی  –ی )کارت دانشجوی اسکن مدارک-6

هزینه شرکت در آزمون در حال  ،است فیش واریزیبه صورت فعالً  هزینه ثبت نامواریز  واریزی را آپلود نمایید.اسکن فیش -7

 ریال است. ۰۰۰/5۰۰/۰حاضر 

 .کلید ثبت را بزنید ،دوباره اطالعات را مرور کنید و در صورت عدم نیاز به تغییر  ،پس از پایان-8

  در نامثبتو پس از آن  ارسال خواهد شد داوطلب یپیامک برا در آزمون از طریق  نامیه ثبت تأیید ،بررسی کارشناسپس از  -9

 می باشد.  مهارت های زبان قطعی هایقسمت آزمون

 دریافت کارت*

از توانید کارت ورود به جلسه خود را می)از طریق پیامک( پس از تأیید مدارک ارسالی شما توسط مرکز آزمون، در تاریخ اعالم شده 

 دریافت نمایید.ثبت نام سایت 

 دریافت کارنامه*

کارنامه  و مراجعه ثبت نام سایت به. جهت دریافت کارنامه، می باشد پذیریک هفته پس از برگزاری آزمون امکاندریافت کارنامه 

دانشگاه متبوع خود  و ارائه به کارنامه مندرج در سایت آزمون جهت اطالع داوطلبانالزم به ذکر است خود را دریافت نمائید.

کد رهگیری داده شده در کارنامه را در  ،صحت شرکت در آزمون و نمره داوطلبجهت  دانشگاه متبوع می تواند .صادر شده است

 و از اصالت آن مطمئن شود. ررسی نمایدب  /lfetoqom.ac.ir   سایت

 *به تمامی موارد مذکور ذیل توجه فرماییدمهارت های زبان دانشگاه قم  آزمون  در داوطلب گرامی لطفا پیش از ثبت نام*

که باید بهه حسهاب درآمهد    باشد. می هزار ریال ۰۰۰/5۰۰/۰مبلغ  قمدانشگاه  عربی( – یون)انگلیسهزینه ثبت نام در هر آزم -۰

قطعی و تأییهد  پس از ثبت نام   واریز گردد. بانک ملی  شعبه الغدیر ۰۰۰۰969662۰۰4اختصاصی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

، رزرو صندلی آزمون قطعی شده و به هیچ عنوان مبلغ مسترد نخواهد شد. همچنین در صورت غیبت در آزمون مبلغ کارشناس

 پرداختی مسترد نخواهد شد.

 .حتماً یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حضور داشته باشد بایدداوطلب  -2

کارت شناسایی معتبر )کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه معتبر( در روز برگزاری آزمون  کارت ورود به جلسه و داشتنهمراه  -3

 .(برای اتباع غیر ایرانی الزامی استدارای تاریخ اعتبار  گذرنامه رائه)ا .الزامی می باشد

 .در روز برگزاری آزمون الزامی می باشد اصل فیش واریزیهمراه داشتن  -4

  جلوگیری می شود. وی در آزمون دقیقه تاخیر داشته باشد از شرکت  2۰در صورتیکه داوطلب بیش از  -5

صورت ه حتی بتلفن همراه  هرگونه یادداشت، جزوه،کتاب و وسایل الکترونیکی از جمله همراه داشتنات رطبق مقر -6

 خواهد شد.  حرومجلسه آزمون م از لب خاطی داوطو باشد.  در جلسه آزمون غیر مجاز می خاموش

داوطلهب  در غیر این صهورت پاسهخنامه    نمایندمشکی استفاده  مدادآزمون فقط از  داوطلبان جهت پاسخ دهی به سواالت  -7

 تصحیح نمی گردد.

بها  بنهابراین   .سعی بر این است که محل برگزاری آزمون در زمان امتحان کامال آرام و از تهردد بهی مهورد خهودداری شهود      -8

سهوال از مسهئولین خهودداری     هرگونهه  مسئولین برگزاری آزمون نهایت همکاری را داشته باشید و درحین آزمون از پرسیدن

  .نمایید


