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ﺷﺎﮔرد ﺻﻧف  9در ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ
ﯾﺎ ﺻﻧف  10در ﻣﮑﺗب وﯾژه

اﻣﺗﺣﺎن ﺳراﺳری
ﺳﻼم!
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل روان اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی
زﺑﺎن ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ و ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،رﯾﺎﺿﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژی،
ﻓﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﯿﻤﯿﺎ و ھﻤﭽﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻔﺮاﻓﯿﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت دﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ھﻢ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را ﺳﭙﺮی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ھﺪف از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺳﺮاﺳﺮی رﺳﺎﻧﺪن ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﻣﻠﻌﻤﺎن ﺗﺎن در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺷﮑﻞ و
ﻣﺤﺘﻮی اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ در ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد .ﻧﺘﯿﺠﮥ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی
ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ُﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﮫ ﺑﺪﺳﺖ آوردن دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮات ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺎن
ﻣﯿﮕﺮدد.
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.
ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ اﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺧﻮد را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ھﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻤﺎ در ھﺮ ﻣﻀﻤﻮن،در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺘﺤﺎن،ارزﯾﺎﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
اطﻼع ﻣﯿﺪھﻨﺪ.

ﺳوﯾدﻧﯽ و ﺳوﯾدﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان زﺑﺎن دوم

اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ و ﺳﻮﯾﺪﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان زﺑﺎن دوم از ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ  Aاﻣﺘﺤﺎنﯾﮏ اﻣﺘﺤﺎن ﺗﻘﺮﯾﺮی ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ در آن در ﺳﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ :ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدن ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن ،ﭘﯿﺸﺒﺮد ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ و ﺳﮭﻢ ﮔﯿﺮی در ﯾﮏ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ .ﯾﮏ ﻣﺘﻦ
ﮐﻮﺗﺎه،ﻋﮑﺲ و ﯾﺎ ھﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻓﻠﻢ اﺳﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻌﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪھﺪ .در ﺑﺨﺶ
 Bاﻣﺘﺤﺎنﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن را در ﺧﻮاﻧﺪن اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ .در
روز اﻣﺘﺤﺎن ﯾﮏ ﺟﺰوۀ ﻣﺘﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ  20ﺳﻮال در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ھﻤﺎن ﺟﺰوه ﺑﺮای ﺗﺎن داده
ﻣﯿﺸﻮد .ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺰوۀ ﻣﺘﻦ ﻣﯿﭙﺮدازﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﻮاﻻت را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ .ﺑﺨﺶ C
اﻣﺘﺤﺎنﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را در ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻀﻤﻮن داده ﺷﺪه ،ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .ﺷﻤﺎ ﺳﮫ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ ﮐﮫ از آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ

در ﺑﺨﺶ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن را در اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻓﮭﻤﯿﺪن ﯾﮏ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از طﺮﯾﻖ ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎ ھﻢ ﺷﻨﯿﺪن ،ﻧﺸﺎن
ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﺨﺶ  Aاﻣﺘﺤﺎنﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﯿﺪھﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن را در ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدن ﺑﯿﺎن

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ  Bاﻣﺘﺤﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن را در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﮭﻤﯿﺪن ﻣﺘﻦ و ھﻤﭽﻨﺎن
ﺷﻨﯿﺪن و ﻓﮭﻤﯿﺪن ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .ﺑﺨﺶ  Cاﻣﺘﺤﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺑﻮده و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎن را در
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ.

رﯾﺎﺿﯽ

ﺑﺨﺶ رﯾﺎﺿﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی از ﭼﮭﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ  Aاﻣﺘﺤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را در
ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﭘﯿﺸﺒﺮدن ﺷﻔﺎھﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺶ  Bاﻣﺘﺤﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻮاﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﯾﺎ ورق ﻓﻮرﻣﻮل ھﺎ
ﺣﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﯾﺪ طﺮﯾﻖ ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ و ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎ َ ﺑﺎﯾﺪ
ﺟﻮاب اراﺋﮫ ﮔﺮدد .ﺑﺨﺶ  Cاﻣﺘﺤﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻮاﻻت ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﮫ در آن ﺑﺎﯾﺪ
طﺮﯾﻖ ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﺨﺶ  Dاﻣﺘﺤﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻮاﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮده و در آن ﺑﺎﯾﺪ طﺮﯾﻖ
ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت را ﻧﺸﺎن ﺑﺪھﯿﺪ .ﺳﻮاﻻت ﻣﻌﻤﻮﻻَ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯾوﻟوژی،ﻓزﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﯾﻣﯾﺎ

ھﻤﮫ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی را در ﻋﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻼﻋﺎت در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﮐﮫ ﮐﺪام اﻣﺘﺤﺎن در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ.
درﺑﺨﺶ  A1اﻣﺘﺤﺎن،ﺑﺨﺶ ﺗﯿﻮرﯾﮏ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی اﻣﺘﺤﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎن ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﻊ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
ارﺗﺒﺎطﺎت ﻋﻠﻮم طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .درﺑﺨﺶ  A2اﻣﺘﺤﺎنﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎن در ﺑﯿﻮﻟﻮژی ،ﻓﺰﯾﮏ ﯾﺎ
ﮐﯿﻤﯿﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و ھﻤﭽﻨﺎن ﻣﻮﺿﻌﯿﮕﺮی در ﻗﺒﺎل ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺻﺤﺖ ،اﻧﺮژی،
ﺗﺨﻨﯿﮏ ،ﻣﺤﯿﻂ ،اﺳﺘﻔﺎده از طﺒﯿﻌﺖ و ھﻤﭽﻨﺎن)(ekologiﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ  A3اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ  Bاﻣﺘﺤﺎن ،اﻣﺘﺤﺎن
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﻧﺘﺠﮫ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺟﻔراﻓﯾﮫ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ و ﻋﻠوم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

ھﻤﮫ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﺳﺮاﺳﺮی را در ﻋﯿﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اطﻼﻋﺎت در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﮐﮫ ﮐﺪام اﻣﺘﺤﺎن در ﻣﮑﺘﺐ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮی ﻣﯿﺸﻮد را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ َ ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯿﺂورﯾﺪ.
ھﺮ دوﺑﺨﺶ  Aاﻣﺘﺤﺎنوﺑﺨﺶ  Bاﻣﺘﺤﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮی ﺑﻮده و ﺑﮫ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی را ﮐﮫ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﯽ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﮕﺮدد،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

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

