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در ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ و ﻣﮑﺗب ﺳﺎﻣﯽ
ﯾﺎ ﺷﺎﮔرد در ﺻﻧف  4ﻣﮑﺗب وﯾژه

اﻣﺗﺣﺎن ﺳراﺳری
ﺳﻼم!
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺷﻤﺎ واﻟﺪﯾﻦ و/ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮدی ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﮭﺎری
ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی را در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ رﯾﺎﺿﯽ ،زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ و ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺷﺎﮔردان اﻣﺗﺣﺎن ﺳراﺳری را ﺳﭘری ﮐﻧﻧد؟

ﺷﺎﮔﺮدان ﺻﻨﻒ  3در ﻣﮑﺘﺐ اﺑﺘﺪاﺋﯿﮫ و ﻣﮑﺘﺐ ﺳﺎﻣﯽ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺻﻨﻒ  4در ﻣﮑﺘﺐ وﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت
ﺳﺮاﺳﺮی را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻮازن و دﻗﯿﻖ از داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ را در ھﻨﮕﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ آﮔﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی
درﺳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ادارۀ ﮐﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ در ﭘﻮھﻨﺘﻮن)داﻧﺸﮕﺎه(اﺳﺘﮑﮭﻠﻢ و اوﭘﺴﺎﻻ طﺮح و ﺗﮑﺎﻣﻞ داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻮال ھﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت در ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ
اﺳﺖ .ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮای و ﺷﮑﻞ اﻣﺘﺤﺎن را ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ .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 اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﺪ.

ﭼﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺑرﮔزار ﺷود؟

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺮم ﺑﮭﺎری،
ھﻔﺘﮫ ھﺎی  20ـ  11اﺟﺮا ﺷﺪه و اﺟﺒﺎری ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد زﻣﺎﻧﯽ اﺟﺮای ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺘﺤﺎن ،ﻣﮑﺘﺐ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻧﻈﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺪرﯾﺲ در ﺟﺮﯾﺎن ھﻤﺎن زﻣﺎن
ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﭼﮕوﻧﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﮕردد؟

ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﻔﺼﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪا َ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻠﯽ را در ﺑﺎرۀ داﻧﺶ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد در ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪھﺪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻣﺤﺘﺎﻧﺎت را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﺟﻣﻊ آوری ﻧﺗﺎﯾﺞ

ادارۀ ﮐﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی را در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ادارۀ ﻣﺮﮐﺰی اﺣﺼﺎﺋﯿﮫ )(SCBﺟﻤﻊ آوری
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.

ﻣﺣﺗوای اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺿﺎﻣﯾن ﭼﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد؟

اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی دارای ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺼﮫ در ﺑﺎرۀ دو ﮐﻮدک
 Novaو  Trojﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ھﺪف از اﯾﻦ ﻗﺼﮫ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و اﯾﺠﺎد ﺳﮭﻮﻟﺖ ﺑﺮای
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از ھﺮ ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺤﺎن ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﯾﮏ ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ داﺳﺘﺎن
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﮕﯿﺮد ،در ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﺮ در ﺻﻨﻒ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯿﺸﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺎﺟﺮا
ھﺎی آن دو ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه و ﺷﺎﮔﺮدان ھﻤﮫ ﺑﺨﺶ ھﺎی اﻣﺘﺤﺎن را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

رﯾﺎﺿﯽ

اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی رﯾﺎﺿﯽ از ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﺮﯾﺮی ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮدان آن
را ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﻮاﻻت ﺗﻘﺮﯾﺮی ﮐﮫ ﺷﺎﮔﺮدان آن را در ﮔﺮوه ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻞ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ھﻢ در ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﺮﯾﺮی و ھﻢ در ﺳﻮاﻻت ﺗﻘﺮﯾﺮی ﺑﮫ ﺷﺎﮔﺮدان اﯾﻦ اﻣﮑﺎن داده ﻣﯿﺸﻮد ﮐﮫ
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
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺳﻮاﻻت را ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻧﻔﺮادی و ھﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮوھﯽ ﺣﻞ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ از
طﺮﯾﻖ ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺂورﻧﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ/ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎﺣﺎت ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ،
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ،ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

“ kunskapsprofilﺷرح آﮔﺎھﯽ” و “ självbedömningارزﯾﺎﺑﯽ ﺧودی” ﭼﯾﺳت؟

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﮔﺮد در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﻣﻌﻠﻢ از دﯾﮕﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی ﺷﺎﮔﺮد در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ را
ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ “ﺷﺮح آﮔﺎھﯽ” ﯾﺎ  kunskapsprofilerﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس و
زﯾﺮﺑﻨﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮای ھﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﮔﺮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﻮزش
ﺧﻮدش ﻓﮑﺮ ﻧﻤﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎﯾﺶ را در ھﺮ ﻣﻀﻤﻮن ﺷﺮح ﺑﺪھﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺘﻮان “ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮدی” را ﺑﺎ
“ﺷﺮح آﮔﺎھﯽ ﺷﺎﮔﺮد” در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﻤﻮده و در ﺟﻠﺴﮥ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗر در ﮐﺟﺎ وﺟود دارد؟

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی در وﯾﺐ ﺳﺎﯾﺖ ادارۀ ﮐﻞ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
www.skolverket.se/bedomning

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

ﺑﺎ ادارۀ ُﮐل ﻣﮑﺎﺗب در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد

nationellaprov@skolverket.se

