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 امتحان سراسری
 سالم!

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، 

م علوم اجتماعی فزیک یا کیمیا و ھمچنان یکی از مضامینی مانند جفرافیھ، تاریخ، تعلیمات دینی و یا ھ
 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 

دست آوردن دقیق ترین نمرات نھایی تان شما بخشی از ارزیابی ُکلی است کھ در حد ممکن منتج بھ ب
 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.  

یات خود را ابراز نمایند و در ھنگام ساختن امتحان بھ آنھا توجھ شاگردان و معلمان توانستھ اند نظر
 صورت گرفتھ است.  

معلمان شما در ھر مضمون،در مورد تاریخ امتحان،ارزیابی و دیگر مسایل مربوط بھ امتحانات بھ شما 
 اطالع میدھند. 

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

یک امتحان تقریری یا شفاھی بوده و شما در آن در سھ بخش مورد ارزیابی قرار امتحان A بخش
میگیرید: معرفی نمودن یک مضمون، پیشبرد یک مباحثھ و سھم گیری در یک مباحثھ.   یک متن 

 B کوتاه،عکس و یا ھم بخشی از یک فلم اساس صحبت شما و مباحثات بعدی را تشکیل میدھد.  در بخش
امتحانبھ شما فرصت داده میشود تا توانایی تان را در خواندن اقسام مختلف مضامین نشان بدھید.  در 

روز امتحان یک جزوۀ متن ھمراه با تقریبا 30 سوال در ارتباط با متن ھمان جزوه برای تان داده 
 C میشود. شما نخست بھ خواندن جزوۀ متن میپردازید و سپس سواالت را بدست میآورید. بخش

امتحانتوانایی شما را در نوشتن، بر مبنای یک مضمون داده شده، مورد ارزیابی قرار میدھد.  شما سھ 
انتخاب کنید.  موضوع مختلف را بدست میآورید کھ از آن

 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 

بھ شما این فرصت را میدھد تا توانایی تان را در صحبت و گفتگو نمودن بیان امتحان A بخشبدھید.  



 
 

  
  

  
  
 
 

شما مقدم بر ھمھ باید توانایی تان را در خواندن و فھمیدن متن و ھمچنان امتحان  Bبخش نمائید. در 
بخش تحریری بوده و شما باید در آن توانایی تان را در  امتحان C بخششنیدن و فھمیدن بیان نمائید. 

 شتن یک متن مرتبط، بھ زبان انگلیسی نشان بدھید.  نو

 ریاضی
توانایی شما را در  امتحان A بخشبخش ریاضی امتحان سراسری از چھار قسمت تشکیل شده است. 

پیگیری و پیشبردن شفاھی مباحثات ریاضی مورد ارزیابی قرار میدھد.   شما ھمچنان این امکان را 
 ل دیگران را نیز ارزیابی کنید.دریافت میکنید کھ توضیحات و دالی

متشکل از سواالتی است کھ باید بدون استفاده از وسایل دیجیتال و یا ورق فورمول ھا  امتحان B بخش
حل شود. برای برخی از سواالت باید طریق حل سواالت را نشان بدھید و برای برخی دیگر صرفاَ باید 

بزرگتر از نوع تحقیقی میباشد کھ در آن باید  متشکل از سواالت امتحان C بخشجواب ارائھ گردد. 
متشکل از سواالت متعدد بوده و در آن باید طریق  امتحان D بخشطریق حل سواالت را نشان بدھید.   

 حل سواالت را نشان بدھید. سواالت معموالَ پیرامون یک موضوع جمع آوری شده است. 

 بیولوژی،فزیک یا کیمیا
متحان سراسری را در عین مضامین سپری میکنند. اطالعات در این ھمھ شاگردان در مکتب شما ا

 مورد کھ کدام امتحان در مکتب شما سپری میشود را تقریباَ سھ ھفتھ قبل از روز امتحان بدست میآورید.

،بخش تیوریک یا نظری امتحان، باید از معلومات تان برای تشریع و توضیح امتحان A1 بخشدر
باید از معلومات تان در بیولوژی، فزیک یا امتحان A2 بخشتفاده نمائید.  درارتباطات علوم طبیعی اس

کیمیا برای بررسی معلومات، گفتگو و ھمچنان موضعیگری در قبال سواالتی چون صحت، انرژی، 
)یا ارتباط موجودات زنده با محیط زیست، استفاده ekologiتخنیک، محیط، استفاده از طبیعت و ھمچنان(

، امتحان امتحان Bبخش باید شما یک بررسی را برنامھ ریزی کنید.  در  امتحان A3 بخش درنمائید.  
 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. اطالعات در این 

 مورد کھ کدام امتحان در مکتب شما سپری میشود را تقریباَ سھ ھفتھ قبل از روز امتحان بدست میآورید.

ھ در تحریری بوده و بھ اشکال مختلف آن توانایی ھای را ک امتحان B بخشوامتحان A بخشھر دو
 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 

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



 
 

  
  

  
  
 
 

 با ادارۀ ُکل مکاتب در تماس شوید
nationellaprov@skolverket.se 
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