
 

 

 سواالت متداول در رابطه با امتحانات شفاهی:

 چه دروسی امتحانات شفاهی دارنذ؟ .1

، گزایص فقِ ٍ اصَل 11ٍ  9( گزایص تاریخ ، تفسیز ٍ فقِ ٍ اصَل ٍ ّوچٌیي درٍس فقِ 4تا  1جَاب: درٍس اصَل )

 هی ضَد. اسثِهح01 اس  ًوزُ کتثی ،  ًوزُ ًْایی 11ًوزُ ضفاّی داضتِ تا  4گزایص تفسیز،  3تا 1تفسیز تزتیثی 

 بزگشار می گزدد؟امتحانات شفاهی کجا  .2

هذیزیت ّای استاًی هطخص ٍ اس طزیق ساهاًِ آهَسش هجاسی هذارس ٍ هحل تزگشاری آسهَى ضفاّی تَسط جَاب: 

 اطالع رساًی هی گزدد. تخص اخثار هذارس 

 ؟تاریخی استامتحانات شفاهی چه سمان بزگشاری  .3

جَاب: تاریخ تزگشاری اهتحاًات ضفاّی تِ طَر تقزیثی دٍ ّفتِ قثل اس اهتحاًات پایاى تزم تَسط هذارس تعییي ٍ اس طزیق 

 ساهاًِ آهَسش هجاسی اطالع رساًی هی گزدد.

 ؟ددبزگشار می گزاساتیذی  چهامتحان شفاهی توسط  .4

تَدُ ٍ هَرد تآییذ هذیزیت استاًی ّستٌذ تزگشاری اهتحاى ضفاّی را تز عْذُ  4جَاب: اساتیذی کِ دارای هذرک سطح 

 دارًذ.

 امتحان شفاهی موجه می شود؟ غیبت آیا .5

 4جَاب : اهتحاًات ضفاّی تِ ّیچ عٌَاى هَجِ ًوی ضَد ٍ تِ طلثِ ای کِ در تاریخ تعییي ضذُ در اهتحاى حاضز ًطذُ 

 تعلق ًوی گیزد.،ًوزُ اهتحاى ضفاّی 

 آیا امتحان شفاهی مجذدا بزگشار می گزدد؟ .6

طالب هَظف تِ حضَر در هزاکش ،ذ تَسط هذیزیت ّای استاًی تیاتِ عول آهذُ تا اس تا تَجِ تِ ّواٌّگی خیز ، جَاب :

 آسهَى در تاریخ تعییي ضذُ ّستٌذ ٍ تِ ّیچ عٌَاى اهتحاى هجذد تزگشار ًوی گزدد.

 م؟نمایی شزکتامتحان پایانی به نیمسال تابستان ؛ آیا باس هم بایذ در امتحان شفاهی  شذن ا موکولب .7

در اهتحاى پایاًی غیثت هَجِ هحتزم حتی اگز جَاب : اهتحاًات ضفاّی در ًیوسال اٍل ٍ دٍم تزگشار هی گزدد ؛ لذا طالب 

کسة در اهتحاى ضفاّی ضزکت ًوَدُ ٍ ًوزُ  هی تایست،  یٌذًوااهتحاى خَد را تِ تاتستاى هَکَل  تخَاٌّذ ٍ داضتِ تاضٌذ

 خَاّذ ضذ. جوعتا اهتحاى تاتستاى ضذُ ایطاى 

جذیذ  نیمسالن درس شزکت ننموده ام بزای امتحان آآیا نمزه شفاهی سال گذشته که در امتحان  .8

 لحاظ می گزدد؟

تزای درٍس ًیوسال تعذی ضفاّی، تحقیق ٍ هیاًی ()اعن اس جَاب : تِ ّیچ عٌَاى ًوزات ًیوسال اٍل ٍ دٍم سال ّای قثل 

 لحاظ ًوی ضَد.

 ؟است چه مقذار محذوده ی امتحانات شفاهی .9

 هی تاضذ. پایاى ًیوسال یک سَم اس کل هحذٍدُ ی اعالهی اهتحاى تقزیثا جَاب: هحذٍدُ ی اهتحاًات ضفاّی


