برگ راهنماي شركت درآزمون اختصاصي مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه باقرالعلوم (ع) سال 1397
(امتحان :صبح جمعه )1397/2/14
الف -پاسخنامه و نكات مهمي دربارهآن :
در جلسه امتحان آزمون اختصاصي دانشگاه باقرالعلوم (ع) به هر داوطلب يك پاسخنامه داده ميشود كه در مستطيل باالي پاسخنامه
نامخانوادگي ،نام و شماره داوطلب شركتكنندگان درج شده است .نمونه قسمتي از پاسخنامه در اين صفحه چاپ شده كه بايد پس
از مالحظه آن به نكات زير توجه كرد.
-1در مستطيل باالي پاسخنامه نبايد چيزي نوشت يا عالمتي گذاشت و به غير از محلهاي مشخص شده در روي پاسخنامه از نوشتن و يا
عالمتگذاري در ساير محلها خودداري شود .در غير اينصورت فرد به عنوان متخلف معرفي و برابر مقررات مربوط با وي رفتار خواهد شد.
-2داوطلب به محض دريافت پاسخنامه الزم است نامخانوادگي و نام خود را با نامخانوادگي ،نام و شماره مندرج در پاسخنامه را با
شماره صندلي و شماره مندرج در روي كارت ورودي خود مقايسه كند تا مطمئن شود بين آنها هيچ اختالفي نيست و در صورت
مشاهده تفاوت ،بي درنگ موضوع را به نزديكترين مراقب در جلسه اطالع دهد و موضوع را دنبال كند تا اختالف برطرف شود.
ب-طرز پاسخ دادن به سواالت :
-1داوطلب بايد محل مخصوص جوابي را كه در پاسخنامه براي هر سوال در نظر ميگيرد بوسيله مداد سياه نرم پررنگ (نه خودكار،
نه مدادكپي و )...پركند .براي اطالع از طرز پركردن محل مخصوص هر جواب به نمونه پاسخنامه ذيل كه در آن به سواالت شماره ،1
 3 ،2و 4به ترتيب پاسخهاي فرضي  3 ،2 ،4و  1داده شده است توجه شود.
-2چون پاسخنامه بوسيله ماشين عالمتخوان تصحيح ميشود از كثيف كردن ،تاكردن و يا گذاشتن هرگونه عالمت و اثري بر روي
آن جداً خودداري شود.
-3جوابها بايد در پاسخنامه با پركردن محل مخصوص آنها به وسيله مداد سياه نرم پررنگ مشخص شود .پركردن محل پاسخها بايد
پررنگ و يكنواخت باشد .پاسخهاي داده شده به هر نحو ديگر مثالً بجاي پركردن محل مخصوص عالمت ضربدر (×) گذاشته و يا بطور
يكنواخت پررنگ نشود و يا در دفترچه آزمون عالمتگذاري يا نوشته شود قابل تصحيح و نمرهگذاري با ماشين نيست و به همين علت
به هيچ وجه به حساب نميآيد.
-4در تستهاي چهار گزينهاي براي هر پاسخ صحيح  3نمره مثبت (سه نمره مثبت) و براي هر پاسخ غلط به منظور خنثي كردن
پاسخهاي حدسي و يا تصادفي  1نمره منفي (يك نمره منفي) منظور خواهد شد .بنابراين به داوطلبان توصيه ميشود اگر پاسخ صحيح
سوالي را اصالً نميدانند به آن سوال جواب ندهند زيرا به سوالهاي بدون جواب نمره منفي و يا مثبت تعلق نميگيرد و اگر به سوالي
بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها ،غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال  1نمره منفي (يك نمره منفي) تعلق خواهد گرفت
.

تذكر خيلي مهم :داوطلبان گرامي الزم است مستطيلهاي مربوط به گزينه انتخابي خود را در پاسخنامه با مداد سياه نرم
پررنگ بطور كامل سياه (مشكي) كنند .بديهي است درصورتيكه قسمتي از مستطيل مورد نظر بطور كامل سياه (مشكي)
نشده باشد ،در اين مورد مسووليت به عهده داوطلب خواهد بود.
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