
 بسمه تعالی

 به نكات ريل توجه داشته باشيذ: هاآزمونقبل از شركت در 

 هی گشدد.تشگضاس  تستیقاتل دستشسی ٍ تِ طَست  آصهَىاهتحاًات آًالیي اص طشیق ساهاًِ داًش پژٍّاى، آیکي  -1

 تشم ٍ پایاى تشم تِ ششح ریل هی تاشذ:تعذاد ٍ صهاى اختظاص یافتِ تِ اهتحاًات هیاى -2

 زمان برگساری آزمون زمان پاسخگويی ر مرحلهتعذاد سواالت ه 

 31 11 ميان ترم
 آذز 3     تا     آتاى 62 میان ترم اول

 دیواُ 62تا       دیواُ 66 میان ترم دوم

 تْوي هاُ 62       تاتْوي هاُ       62 45 21 پايان ترم
 

ٍ پایااى تاشم    ًوشُ 4ایي دسٍس   تشم ّای هیاى  اص آصهَى لِهشحاست ٍ ّش آًالیيتِ طَست ًیض آًْا  پایاى تشمدسٍسی کِ اهتحاى  -3

 دسس: 11داسد کِ عثاستٌذ اص  ًوشُ 12آًْا 

 شٌاسیغسب آشٌایی تا ادیاى تازیخ تشیع تازیخ اًقالب اسالهی 2 تازیخ ائوِ تازیخ اسالم 2اخالق

 2هفاّین قسآى  حدیث داًش شى دز اسالم اسالهیهراّة ٍ فسق 6 تازیخ ائوِ شٌاسی زٍاى علَم قسآًی

  اًدیشِ سیاسی اهام خویٌی
 

ُ  2ایاي دسٍس    تشم ّای هیاى  دسٍسی کِ اهتحاى پایاى تشم آًْا تِ طَست تششیحی است ٍ ّش کذام اص آصهَى -4 ٍ پایااى تاشم    ًواش

 دسس: 27داسد کِ عثاستٌذ اص  ًوشُ 16آًْا 

 (1) 4مبادی  1منطك  1اسالمی کالم  1لمعه =  1فقه  1صرف  1تجزیه و ترکیب  1اصول  1احکام

 (2) 4مبادی  2منطك  2کالم اسالمی  2لمعه =  2فقه  2صرف  2تجزیه و ترکیب  2اصول  2احکام 

 (3) 4مبادی =  4نحو  3منطك  3کالم اسالمی  3لمعه =  3فقه  بالغت تحریرالوسیله 3اصول  3احکام 

  خانواده در اسالم = هدایه 1نحو  2فلسفه اسالمی  1فلسفه اسالمی  2اخالق
 

طشح هشاکل  دس طَست تشٍص هشکل فشطت تشای ، جْت پاسخگَیی سَاالت اقذام ًوائیذ تا سٍصّای آغاصیي آصهَىسعی کٌیذ دس  -5

 اهتحاًات ایي حق سا اص شوا سلة خَاّذ ًوَد. آخشیي سٍصداشتِ تاشذ. هشاجعِ تِ ساهاًِ دس آى ٍجَد سفع ٍ 

 .لزا هی تایست تِ تواهی سَاالت پاسخ دّیذٍجَد ًذاسد،  «تذٍى جَاب»سَال  تسَاالدس تیي  -6

تَاًیذ ٍاسد آصهَى هشتَطاِ  هیٍ تِ هذت هشخض شذُ تشای آى آصهَى،  فقط یکثاسّشدسس، سَاالت پاسخگَیی  ٍتشاى هشاّذُ  -7

دس آصهاَى  پاسخی ّان ًذّیاذ دیگاش حاق شاشکت       حتی آى دسس شذیذآصهَى هشحلِ پاسخگَیی تِ سَاالت شَیذ، ٍ چٌاًچِ ٍاسد 

 لزا چٌاًچِ آهادگی اهتحاى تشای دسسی سا ًذاسیذ دقت ًواییذ کِ آى دسس سا اًتخاب ًٌواییذ. .سا ًذاسیذدسس هَسد ًظش 

تخلّا  ًوایاذ شاشعاس هسا ٍل      فاشدی چاِ  یا اص شخظی کوك تگیشیذ، چٌااى  َدُ،ٌّگام پاسخگَیی ًثایذ تِ کتاب یا جضٍُ هشاجعِ ًو -8

 است.

تِ دالیل اهٌیتی اگاش دس طاهحِ آصهاَى ٍاسد    لزا  دس ًظش گشفتِ شذُدقیقِ  3الی  2 ال تِ طَس هتَسطتشای پاسخگَیی تِ ّش سَ -9

چٌاًچاِ   دس ایي حالت سشیعا اص آصهَى خاسج ٍ هجذدا ٍاسد شَیذ.سیستن قهل خَاّذ شذ،  دقیقِ 3شَیذ ٍ پاسخی ًذّیذ تعذ اص 

 واس حاطل فشهاییذ.ت 32112312ایي اهش هوکي ًشذ دساٍلیي فشطت تا شواسُ تلهي 

فشطتی تاقی  دقیقِ( 45یا  31اختظاص یافتِ )قطع شذ ٍ اص هذت تا ساهاًِ اگش دس حیي پاسخگَیی استثاط شوا تِ ّش دلیلی  -11

 ٍاسد آصهَى شَیذ.اص ساهاًِ خاسج ٍ هجذدا هاًذُ است 

 ذ ٍ دٍتاسُ ٍاسد شَیذ.هَاجِ شذیذ، اص ایٌتشًت کاهالس خاسج شَی «خطای سشٍس»اگش دس حیي پاسخگَیی تا پیام  -11

تا فشطات کاافی جْات تااصًگشی ساَاالت ٍ هاشٍس       پاسخ دّیذ   اٍلیِ دقیقِ 21الی 15  اکثشدس هذت حذسَاالت سا سعی کٌیذ  -12

 .هجذد تشای شوا تاشذ

تاا یاك سٍص قثال اص آخاشیي سٍص      اداسی، سااعات  دس چٌاًچِ تا هشکل قطعی تشق یا ایٌتشًت ٍ ... هَاجِ شذیذ، جْت سفع هشکل -13

 .ذیتواس تگیش 125تا پیش شواسُ  32112312 ُ تا شواسپاسخگَیی آصهَى، فشطت داسیذ 


