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 6والدین/سرپرست ھای شاگرد صنف 

 در مکتب ابتدائیھ و مکتب سامی
 در مکتب ویژه 7یا صنف 

 امتحان سراسری
 سالم!

شما این نامھ را دریافت میکنید زیرا شما والدین و/یا سرپرست شاگردی ھستید کھ در جریان سال 
تحصیلی روان باید امتحان سراسری را در مضامین انگلیسی، ریاضی، سویدنی و سویدنی بھ عنوان 

 زبان دوم سپری نماید. 

 چرا باید شاگردان امتحان سراسری را سپری کنند؟
مکتب ویژه باید امتحان  7مکتب ابتدائیھ و مکتب سامی و ھمچنان صنف در  6شاگردان صنف 

سراسری را سپری نمایند. امتحانات باید بھ یک ارزیابی متوازن و دقیق از دانش شاگردان کمک کند. 
امتحانات باید معلم را در ارزیابی و درجھ بندی شاگرد نظر بھ شرایط آگاھی و درجھ بندی کھ در برنامھ 

 وجود دارد، کمک نماید. ھای درسی

امتحانات توسط چندین پوھنتون(دانشگاه) کشور بھ درخواست ادارۀ کل مکاتب ساختھ شده و تکامل داده 
میشود. سوال ھای امتحانات در مکاتب متعدد مختلف در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتھ است.  

ند و در ھنگام ساختن امتحان بھ آنھا توجھ شاگردان و معلمان توانستھ اند نظریات خود را ابراز نمای
 صورت گرفتھ است.  

شکل و محتوی امتحانات بر اساس برنامۀ درسی در مضامین مختلف تعین میگردد.  اما ھمھ چیز در  
برنامۀ درسی یک مضمون را نمیتوان توسط یک امتحان ارزیابی نمود.  این چنین امتحان یک امتحان 

 خیلی گسترده خواھد بود.

امتحانات سراسری مبتنی بر از کدام شیوۀ خاص کار و یا کدام مواد خاص آموزشی نمیباشد.   شاگرد 
 باید در جریان امتحانات بتواند آگاھی خود را بھ اشکال مختلف تبارز بدھد.

 چی زمانی باید امتحانات برگزار شود؟
تقریری یا شفاھی  امتحانات سراسری از بخش ھای مختلف امتحان تشکیل شده است. بخش ھای

ترم خزانی اجرا گردد. زمانی کھ باید شاگردان امتحانات را  45ـ  50امتحانات باید در جریان ھفتھ ھای 
سپری کنند، توسط مکتب تعین میگردد.  بخش ھای تحریری امتحانات باید در جریان ترم بھاری در 

ردد. این امتحانات اجباری تاریخ ھای مشخص کھ توسط ادارۀ کل مکاتب تعین شده است، سپری گ
 میباشد.

 امتحانات چگونھ ارزیابی میگردد؟
برای ارزیابی امتحانات سراسری دستورالعمل ھای مفصلی وجود دارد کھ معلم باید آن را پیروی کند.  
بعداَ زمانی کھ معلم، قبل از درجھ بندی، یک ارزیابی ُکلی را در مورد آگاھی شاگرد در یک مضمون 

 انجا م میدھد، نتایج امتحان را نیز مد نظر میگیرد.



 
 

  
  

  
  
 
 

 جمع آوری نتایج
)جمع آوری SCBاتب نتایج امتحانات سراسری را در ھمکاری با ادارۀ مرکزی احصائیھ (ادارۀ کل مک

مینماید. جمع آوری نتایج نتنھا برای ارزیابی در مکاتب بلکھ حتی برای تحلیل نتایج در کشور، شاروالی 
 ھا (شھرداری ھا) و رھبری مکاتب مستقل نیاز میباشد. 

 ریاضی
امتحان سراسری ریاضی از بخش ھای مختلف تشکیل گردیده و شامل سواالت تحریری کھ شاگردان آن 
را بھ شکل انفرادی حل میکنند و ھمچنان سواالت تقریری کھ شاگردان آن را در گروه ھای کوچک حل 

ه میشود کھ میکنند. میباشد.  ھم در سواالت تحریری و ھم در سواالت تقریری بھ شاگردان این امکان داد
 توانایی ھای شان برای تشریح و بحث روی طرز اندیشدن آنھا از نگاه ریاضی، نشان بدھند.

 سویدنی و سویدنی بھ عنوان زبان دوم 
امتحان سراسری برای ھر دو مضمون سویدنی مشترک بوده و متشکل از یک تعداد بخش ھا نیز 

بھ شکل گروھی حل میکنند. شاگردان باید از  میباشد.  شاگردان سواالت را ھم بھ شکل انفرادی و ھم
طریق سواالت مختلف این امکان را بدست بیآورند کھ دانش/توانایی خود را در ساحات سخن گفتن، 

 گفتگو نمودن، خواندن و نوشتن بھ نمایش بگذارند. 

 انگلیسی
مختلف در  امتحان سراسری در انگلیسی از چندین بخش تشکیل شده است. شاگردان بھ کمک سواالت

امتحان این امکان را بدست میآورند کھ توانایی ھای خود را برای استفاده از زبان انگلیسی در صحبت 
 نمودن و نوشتن و ھمچنان فھمیدن زبان انگلیسی از طریق شنیدن و خواندن تبارز بدھند. 

 

 معلومات بیشتر در کجا وجود دارد؟
 اسری در ویب سایت ادارۀ کل مکاتب موجود میباشدمعلومات بیشتر در مورد مضامینی امتحانات سر

www.skolverket.se/bedomning 

 در آنجا ھمچنان پیوند ھا(لینک ھا) بھ مثال ھای از سواالت امتحان نیز موجود میباشد. 

 
 با ادارۀ ُکل مکاتب در تماس شوید

nationellaprov@skolverket.se 
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