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 8139سال  - دانشگاه معارف اسالمي (ويژه طالب)ارشد  كارشناسي مقطع اختصاصي آزمون در شركت راهنماي

 

آندربارهمهمينكاتوپاسخنامه-الف

يك پاسخنامه داده خواهد شد.  به هر داوطلب دانشگاه معارف اسالميويژه طالب ارشد  كارشناسيمقطع اختصاصي آزمون  هدر جلس 

  اينذيل  در  از پاسخنامه  قسمتي  نمونه . است  شده  درج  در آزمون  داوطلب  شمارهخانوادگي، نام و  نام  پاسخنامه  باالي  در مستطيل

 كرد.  زير توجه  نكات  به  آن  مالحظه از  بايد پس  كه  است  شده  چاپ  صفحه

 و  نوشتن از  پاسخنامه روي در  شده مشخص محلهاي از غير  به و  گذاشت عالمتي يا نوشت  نبايد چيزي  پاسخنامه  باالي  مستطيل در -1

رفتار خواهد   مربوط با وي  و برابر مقررات  معرفي  متخلف  عنوان  فرد به  شود، در غيراينصورت  خودداري محلها ساير در  يا عالمتگذاري

 شد.

با  پاسخنامه رادر   مندرج  شمارهخانوادگي و نام و  خانوادگي و نام خود را با نام الزم است نام  پاسخنامه  دريافت  محض  به  داوطلب -2

  و درصورت  نيست  اختالفي  آنها هيچ شود بين  كند تا مطمئن  خود مقايسه  ورودي  كارت  رويشماره صندلي و شماره مندرج در 

 د.شو  برطرف  كند تا اختالف  را دنبال  دهد و موضوع  اطالع  در جلسه  مراقب  نزديكترين  را به  موضوع  بيدرنگ تفاوت،  مشاهده
 

 سواالتبهدادنپاسخطرز-ب

خودكار،   )نه  پررنگ  نرم  سياه مداد  گيرد بوسيله در نظر مي  سوال هر  براي  پاسخنامه در  را كه  جوابي  مخصوص  محل بايد  داوطلب -1

  سوالهاي  به  در آن  كه  ذيل  پاسخنامه  نمونه  به  هر جواب  مخصوص  محل  پركردن از طرز  اطالع  و...( پركند. براي  مدادكپي  نه

 شود.  توجه  است  شده  داده 1و  3،  2،  4  فرضي  پاسخهاي  ترتيب  به 4و  3،  2،  1  هاي شماره

  روي بر  و اثري  عالمت  هرگونه  گذاشتن و يا  ، تاكردن كردن  كثيف شود از مي  تصحيح  خوان عالمت  ماشين سيلهبو  پاسخنامه چون -2

 ود.ش  خودداري آن

 به  كه  پاسخهايي شود.  مشخص رنگپرنرمسياهمداد وسيله  به آنها  مخصوص  محل  پركردن با  پاسخنامه فقط در بايد جوابها -3

 يا و نشود(  رنگ پر  يكنواخت بطور يا و  گذاشته( ×ضربدر ) عالمت  مخصوص  محل  كردن پر  جاي به )مثالً  پاسخنامه در ديگر نحو هر 

 باشد. نمي  ماشين با  تصحيح قابل شود نوشته يا  عالمتگذاري  آزمون  فترچهد در

يا  و  حدسي  پاسخهاي  كردن  منظور خنثي غلط به  هر پاسخ  برايو   مثبت  نمره  سه  صحيح  هر پاسخ  براي  چهارجوابي  تستهاي در -4

  آن  دانند به نمي را اصالً سوالي  صحيح  پاسخ شود اگر مي  توصيه  داوطلبان  به  شد. بنابراين منظور خواهد  منفي  نمره  يك  تصادفي

شود   داده  پاسخ  يك از  بيش  سوالي  و اگر به گيرد نمي تعلق  و يا مثبت  منفي  نمره  جواب  بدون  سوالهاي  ندهند زيرا به  جواب  سوال

  . خواهد گرفت  تعلق  منفي  نمره  يك  سوال  آن  خواهد شد و به  ، غلط محسوبالوپاسخ آن س
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 نرمسياهمدادبا  خود را در پاسخنامه  انتخابي  گزينه  مربوط به  مستطيلهاي  است ، الزم گرامي  داوطلبان :مهمخيليتذكر

  ( نشده )مشكي  سياه  بطور كامل مورد نظر  از مستطيل  قسمتي  هكدرصورتي  است  بديهي ( كنند. )سياه  مشكي  كامل بطور  پررنگ

 .است  شده  باال مشخص  نمونه در صحيح صورتب  عالمتگذاري  نحوه خواهد بود.  داوطلب  عهده  به  وليتئمورد مس  باشد، در اين
 

 

آنهابهپاسخگوييومدتدفترچهآزمون-ج

مدرسي مباني نظري اسالم، پنج رشته: مدرسي مدرسي معارف اسالمي )هاي امتحاني رشته يك از داوطلباندر جلسه آزمون به هر

آزمون يك دفترچه انقالب اسالمي( مدرسي ي، و تمدن اسالمفرهنگ تاريخ مدرسي اخالق اسالمي، مدرسي ، معارف قرآن و حديث

 مشاورهمديريت فرهنگي، سه گرايش: توسعه و تبليغ فرهنگ ديني )رشته به داوطلبان  وهمراه با پاسخنامه  وال تستيس 201حاوي 

الزم است به سواالت  كليه داوطلبان همراه با پاسخنامه داده خواهد شد كه وال تستيس 135 حاويآزمون دفترچه  يك (تبليغ دين

  پاسخ دهند. دقيقه 501در مدت آزمون مندرج در دفترچه 


  :تاريخوزماناجرايآزمون-د

صبح  (سيو  هشت) 30/8فرآيند برگزاري آزمون ساعت شروع گردد.  برگزار مي 30/1/98روز جمعه  بحصآزمون كليه داوطلبان 

 بايد  گرامي  داوطلبان لذا خواهد شد،  بستهساعت قبل از شروع فرآيند برگزاري آزمون  نيم ، آزمون  جلسه  ورود به  درهايشد. با مي

 .باشند  ذيربط حضور داشته  امتحاني  حوزه  در محل  ورودي  درهاي  شدن بسته از قبل


محلبرگزاريآزمون:-هـ

 حسابي پروفسورساختمان  ،قمدانشگاه  بعد از شهرك قدس، ،بلوار الغديرامين، بلوار انتهاي قم، برادران:  حوزه امتحاني -

 قم، ساختمان بوعلي سينابلوار امين، بلوار الغدير، بعد از شهرك قدس، دانشگاه انتهاي حوزه امتحاني خواهران: قم،  -
 

 :خيليمهمتذكرات-و

 ردا عكسو يا اصل شناسنامه  ملي كارتدر آزمون، اصل  شركت كارترينت داشتن پدر زمان حضور در جلسه آزمون، همراه  -1

 الزامي است. 

 و ، مدادتراش كن كپا، مداد پررنگ  نرم  ند مداد سياهچ ،عكسدار  شناسنامه كارت ملي و يا،  ورودي  بر كارت  بايد عالوه  داوطلبان -2

 .باشند داشته همراه  سنجاق

همراه داشتن . شود  خودداري جداً آزمون  جلسه  ... به و  ، كتاب، جزوه دستي  ، ساك دستي  مانند كيف  اضافي  وسايل  آوردن از -3

...( در جلسه آزمون  و پيجر انگشتر هوشمند، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند،تلفن همراه،  قبيلالكترونيكي )از  وسيلههرگونه 

 برخورد خواهد شد. فمتخلّباشد و با داوطلب به عنوان  برخالف ضوابط مي

 تكميل گردد. عكس تطبيقدر جلسه امتحان و در زمان توسط داوطلب  بايددر آزمون حتماً  شركت كارتمحل امضاء بر روي  -4
 

براي ورود به جلسه آزمون الزامي است.  (يا كارت ملي) دارعكسشناسنامه كارت ورود به جلسه به همراه همراه داشتن  -1تبصره

به  جلوگيريخود را به همراه ندارند  (يا كارت ملي) دارعكسشناسنامه كارت ورود به جلسه و بديهي است از ورود داوطلباني كه 

 هد آمد.اعمل خو

نويس، مداد، مداد پاكن و ....( در جلسه آزمون در حكم  روانرد و بدل كردن هر نوع وسيله از قبيل )خودكار، خودنويس، -2تبصره

 تقلب تلقي گرديده و طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

از جلسه آزمون تخلف محسوب ملزومات آزمون )پاسخنامه، كارت شركت در آزمون و يا دفترچه سواالت( خارج نمودن -3تبصره

 .و با داوطلباني كه اقدام به اين تخلف نمايند طبق ضوابط رفتار خواهد شد شود مي


