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 بسمه تعالی

 )امتحانات کتبی) داخلی و متمرکز 

 .گرددبرگزار می غیرحضوری سراسر کشور به صورتتمامی امتحانات پایان نیمسال دوم در  .1

ضوری،     .2 ضی امتحان ح س امکان ورود طالب متقا صفحه مجازی،   االتؤپس از بارگذاری و نمایش  سه امتحان در  وجود  به جل

 ،در جلسه امتحان االت در صفحه مجازی،  ؤل از نمایش س و قب دقیقه قبل ازشروع امتحان  11رو الزم  است حداقل  از این د.ندار

 حضور داشته باشند.

 گردد.برگزار میپرتال طلبه امتحانات، مشابه نیمسال قبل و از طریق  .3

  فراهم نمایند.برای امتحان محیط آرام را ل: اینترنت پایدار، سیستم مناسب و از قبی، شرایطی طالب الزم است .4
صیه:   سته اینترنت ثابت بر عالوه و کنند شارژ  کامل را خود تاپلپ یا موبایل)تو شته  هم فعال همراه اینترنت ، ب  در تا شند اب دا

 (.دهند اختصاص پاسخنامه ارسال به را پایانی دقیقه 11 همچنین. نشوند روبرو مشکل با برق قطع صورت
 
 شفاهی اتامتحان 

ر تدریس و دسخنوری و با هدف تقویت قدرت بیان و تحلیل طالب و توانمندسازی ایشان در امر معاونت آموزش ستاد   مقدمه:

 ؛اده استدبه امتحان شفاهی اختصاص ارزشیابی تحصیلی را بخشی از ، خاصینظام ارزشیابی، با شرایط  راستای تغییر و تحول در

 گیرد.را در بر نمی« سطح چهار»و مدارس  بوده« سطح سه»و « سطح دو»مدارس  شاملاین طرح در گام نخست، 

 :امتحانات شفاهی شرایط و ضوابط
 باشد.« دارای متن عربی» حتی االمکانو « محورمتن»، «اصلی»درس  -

 دارای امتحان متمرکز نباشد.انتخابی درس  -

 فاقد ارزشیابی شفاهی مصوب باشد.درس انتخابی  -

 نمره کتبی مصوب داشته باشد. 12حداقل درس انتخابی  -

  اجرا شود. "مدرس سامانه " االمکان در فضایحتیامتحانات شفاهی به صورت برخط)آنالین( و  .1

تعیین محدوده امتحان  دهند؛ به امتحان شفاهی اختصاص را دروس انتخابی  آزموننمره از نمره  6تا  4اساتید محترم، بین  .2

 همان محدوده ،نات شفاهینکته: محدوده امتحا)باشد.  االت و زمان الزم برای هر طلبه در اختیار اساتید میؤشفاهی، تعداد س

 (.است بطور کامل امتحانات کتبی

 و کارت ورود به امتحان نکات مربوط به سامانه: 
 .مجوز طالب برای شرکت در امتحان به میزان حضور و غیاب طلبه بستگی دارد  .1
نسبت به  ،گردد. ضروری است طالب برای شرکت در امتحاناتفعال می خردادماه 22 امتحانی ازمشاهده یا دریافت کارت  .2

  نمایند.تا  قبل از شروع امتحانات، اقدام  22/13/1411از تاریخ  ،ارزشیابی اساتید و صدور مجازی کارت امتحانی
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