
 

 

 سواالت متداول در رابطه با امتحانات پایانی:  

 آیا اهتحاى پایانی هجذد بزگشار هی گزدد؟ .1

 01ٌيصاجی  کيحص از در ٌیيعال جاةعحان و  01جا  01جّاب: اىحداٌات پایاٌی ىجسدا ةصگضار ٌيی گصدد و در ؾّرت کعب ٌيصه ی ةیً 

 در جصم ُای آجی درس ىّرد ٌظص را اٌحزاب و در اىحدان آن ػصکث ػصکث ٌياییس.

 چنذ واحذ تابستانی هی تواى انتخاب نوود؟   .2

 واخس از ةیً دروظی کَ در جسول زىاٌتٍسی جّظط آىّزش ىؼزؽ ىی ػّد ، ىی جّان اٌحزاب ٌيّد. 3ةصای جصم جاةعحان فلط 

 طالب سطح دو نیوه حضوری بزگشار هی گزدد؟تزم تابستاى بزای  .3

ةصای ظالب ظعح دو ٌیيَ خضّری در ظاىاٌَ آىّزش ىجازی جصم جاةعحاٌتصگضار ٌيی ػّد ؛ جِث اظالع از جصم جاةعحان ةا واخس 

 خّزوی رّد جياس ةگیصیس.

 هی تواى اس ورودی غیز اس ورودی خود انتخاب واحذ نوود؟ .4

 ز ُا در ظعح ظَ ؛ ىی جّاٌیس از ُص ورودی اٌحزاب واخس ٌياییس.ةا جّجَ ةَ غیص فعال ةّدن پیؼٍیا

 هحل بزگشاری اهتحانات پایانی سطح سه غیز حضوری کجاست؟ .5

جّاب: اىحداٌات پایاٌی در واخسُای خّزوی ظعح ظَ و ةصری از ىسارس عهيیَ ظعح دو کَ ةَ عٍّان ىصاکض آزىّن ىؼزؽ ػسه اٌس ةصگضار ىی 

 گصدد. 

 هحل بزگشاری اهتحانات پایانی سطح دو نیوه حضوری کجاست؟  .6

   الب ٌیيَ خضّری ظعح دو ىی ةاػس.ظالب ٌیيَ خضّری ظعح دو ىکان ةصگضاری اىحداٌات پایاٌی ظىسارس عهيیَ ی جّاب: 

 هزاکش آسهوى یعنی چه؟ .7

ظالب غیص  ةَ عٍّان ىدم ةصگضاری اىحداٌاتاظحان ُص کَ ىسیصیث ُای اظحاٌی در ، ی ظعح دو اظث ىصاکض آزىّن ُيان ىسارس عهيیَ جّاب: 

 .رّد دظحصظی ٌسارٌس( كصار داده اٌسواخس خّزوی کَ ةَ )ظعح ظَ  خضّری

 آیا طالب نیوه حضوری و غیز حضوری نیش اهتحاى هتوزکش دارنذ؟ .8

کض ةصگضار ىی ػّد و ىٍظّر از اىحداٌات : اىحداٌات پایاٌی کهیَ ی ظالب اعو از خضّری و غیص خضّری ةَ دو ػکم ىحيصکض و غیص ىحيصجّاب

کَ جّظط اظاجیس اداره ظٍجغ ظصح گصدیسه و ىؼحصك ةیً ظالب خضّری و غیصخضّری ةّده و ةصای جياىی ىسارس اظث ىحيصکض : اىحداٌاجی 

 جِث ةصگضاری اىحدان ارظال ىی گصدد. 

 ؟طزاحی هی گزددچه کسانی سطح سه توسط  غیز هتوزکش پایانیاهتحانات  .9

و ةَ ىسیصیث ُای اظحاٌی ارظال ظصح  آىّزش ىجازیغیص خضّری جّظط اظاجیس ظعح ظَ ظّاالت اىحداٌات غیصىحيصکض پایاٌی ظالب جّاب: 

 ىی گصدد.

 توسط چه کسانی طزاحی هی گزدد؟دو اهتحانات غیز هتوزکش پایانی سطح  .11

 ظالب جِث اظالع از جاریذ اىحداٌات ةا ىسارس ُاٍُگ ٌيایٍس. جّاب: اىحداٌات غیص ىحيصکض ظعح دو ٌیيَ خضّری ةَ ىسارس واگشار ػسه و 

 اوراق اهتحانات پایانی توسط چه کسانی تصحیح هی گزدد؟ .11

اظحاد ىؿدح کَ در ُص یک از ىسیصیث ُای اظحاٌی جعییً ػسه ، کهیَ ی اوراق غیصخضّری را ظتق جّاةیَ ُای ارظانی جؿدیح ىی  جّاب:

 ٌيایس.

 ی شود؟نوزات پایانی کی اعالم ه .12

 اعالم ىی گصدد.اىحدان پایاٌی  جاریذ آرصیً یک ىاه پط ازخساکثص ٌيصات پایاٌی  جّاب:

 هحل رسیذگی به اعتزاضات نوزات پایانی کجاست؟ .13

 ىسارس و ىسیصیث ُای اظحاٌی ىدم پاظذ ةَ اعحصاضات ٌيصات پایاٌی ىی ةاػس.جّاب: 

 نوونه سواالت در کجا قزار دارد؟ .14

 كعيث ىعاوٌث آىّزش ، اداره ظٍجغ كصار داده ػسه اظث.، ٌيٌَّ ظّاالت در ظایث ىصکض ىسیصیث خّزه ُای عهيیَ رّاُصان جّاب: 



 

 

 چگونه بزای دوستاى خود نوونه سوال ارسال نوایین؟ .15

 ل ٌياییس.ّاٌیس ٌيٌَّ ظّاالت و یا ىعانب رّد را ارظاىی ج دوظحان رّدو دریافث آدرس ایيیم از ظصیق پیام رؿّؾی  جّاب:

 ؟هطلع شوینپایانی چگونه  اتاهتحاناس ارسشیابی  .16

كتم از اٌحزاب واخس در ُص ٌیيعال جساول ظصفؿم و ارزػیاةی جِیَ و جِث اظالع ظالب از ٌدّه ی ىداظتَ ٌيصات پایاٌی در ظاىاٌَ جّاب: 

 ٌی( ىؼزؽ ػسه اظث. ةارگضاری ىی گصدد کَ ةا ظحّن ُای ریض ٌيصات )اعو از ىیاٌی ، جدلیق ، ػفاُی و پایا

 ؟که در اهتحاى پایانی وجود دارد ؛ چیستسواالت هختص غیز حضوری ها هنظور اس  .17

ٌيصه فعانیث کالظی ایً دروس ةَ عٍّان ظّاالت ىزحؽ غیص خضّری ُا در  2ةا جّجَ ةَ عسم انضام ةَ ػصکث در کالس ُای آٌالیً  جّاب:

 زؽ ػسه اظث. اٌحِای ةصگَ ی اىحداٌی ظالب غیص خضّری ظعح ظَ ػ

 اهتحانی بزخی دروس هشخص نشذه است؟ چزا تاریخ .18

جاریذ اىحداٌات جياىی دروظی کَ در ُص ٌیيعال ارائَ ىی ػّد در جساول ةصٌاىَ اىحداٌی ةَ جفکیک ورودی ىؼزؽ ػسه و اگص درظی در جّاب: 

ٌيّده اٌس ىّظف ةَ خشف آن ُعحٍس نشا اىحداٌی ةصگضار ایً جسول ىّجّد ٌیعث ةَ ىٍظّر عسم ارائَ اظث و ظالةی کَ ایً درس را اٌحزاب 

 ٌزّاُس ػس.

 اهتحانات هعوقه ی تزم آخزی ها )سطح سه غیز حضوری ( چه سهانی بزگشار هی گزدد؟ .19

ارائَ ٌؼسه  ٌیيعالایً در اٌحزاب واخس رّد دروظی دارٌس کَ در و واخس درظی ایؼان ةا اخحعاب پایان ٌاىَ ةاكی ىاٌسه  01جّاب : ظالةی کَ فلط 

 ةَ جسول اىحداٌات ىعّكَ در ةزغ ارتار ؾفدَ راٌگی ىصاجعَ ٌيایٍس.جِث اظالع از جاریذ اىحدان رّد 

 بزای هوجه نوودى اهتحانات پایانی به کجا هزاجعه نوایین؟ .21

 رّد را ىّجَ ٌياییس. اىحدان پایاٌی غیتثةَ واخسُای خّزوی رّد سات رّد اعو از گّاُی پضػکی و ... جّاب: ةا ارائَ ىعحٍ

 ؟کجاستهحذوده ی اهتحاى پایانی  .21

و اگص اخحياال جغییصاجی در ىدسوده ؾّرت گیصد، جّظط کارػٍاس ُا در  ةصداػحَكعيث ظصفؿم و ارزػیاةی  درجّاب: ىدسوده ی اىحداٌات پایاٌی 

 جاالر ارتار ؾفدَ ی درس ىّرد ٌظص در کادر نیعث دروس ةَ اظالع ظالب رّاُس رظیس. 

 هکاى حذف بزخی اس قسوت های هحذوده ی پایانی هست؟ا .22

ىصکض ىسیصیث اىکان  گعحصشل از ظّی دفحص ةصٌاىَ ریضی ػّرای اجّاب : ةا جّجَ ةَ اعالم ىدسوده ُای اىحداٌات پایاٌی در اةحسای ُص ٌیيع

 خشف ةصری از ىدسوده ُا وجّد ٌسارد.

 هالک قبولی در اهتحاى چه نوزه ایی است؟ .23

و ظهتَ ىی جّاٌس از فصؾث اىحدان ىدعّب ىی ػّد ججسیس  01جا  01و ةاالجص از آن كتّل ػسه و ٌيصات ةیً  01جّاب: کعب ٌيصه ی ٌِایی  

 ىدعّب ػسه و در ظال آیٍسه ىجسد ةایس درس ىّرد ٌظص را اٌحزاب ٌيایس. ػسه در درس رد 01ىجسد جاةعحان اظحفاده ٌيایس و ٌيصات زیص 

 

 


