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امتحانات نهایی آموزش زبان سویدی برای 
 (SFIخارجیان )ایس ایف ای( )

 
 با عرض سالم و احترامات!

برای قرار است شما عنقریب یکی از امتحانات نهایی در چارچوب تحصیالت بزرگساالن را در آموزش زبان سویدی 
خارجیان )اس اف ای( سپری خواهید کرد. هدف از این امتحان کمک به معلم است تا حد موفقیت شما را در برابر 

معیار های سطح دانش بر حسب سلسلٔه اجزای کنونی پالن تدریسی، بررسی نماید. این امتحان تاثیر مثبت در زمینه 
 .یکسان کردن ارزیابی سطح دانش شاگردان نیز خواهد داشت

پالن تدریسی آموزش زبان سویدی برای خارجیان )ایس ایف ای( در حوزه تحصیالت بزرگساالن زیربنای امتحانات 
سواالت و ارزیابی جوابات، تشکیل می دهد. این مهم است که زمینه برای هر محصل مساعد  طراحیرا اعم در زمینه 

مورد  واحد همه چیز را نمی توان بوسیله یک امتحانگردد تا هر چه بیشتر سطح دانش خود را ابراز نماید. البته 
آزمون قرار داد. نتایج شما در امتحان نهایی قسمتی از ارزیابی مجموعی که به نمرات کامیابی در آن کورس منتج می 

شود، تشکیل می دهد. امتحان نهایی یک قسمت مهم قبل از تطبیق نمرات کامیابی را تشکیل می دهد ولی معلم سطح 
 تان را بطور کلی و کامل مورد بررسی قرار خواهد داد. دانش

 

 ؟ندشده ا طراحیف ای چگونه یامتحانات اس ا

محتوای مرکزی سواالت امتحان ظرفیت خواندن و درک مفاهیم متن، تکلم کردن، فهمیدن گفتار و نگاشتن راجع به 
 باشد، را مورد بحث قرار می دهد. موضوعات گوناگون که به زندگی روزمره، کار و زندگی اجتماعی ربط داشته

 اجرای امتحان تخمین زده می شود که چهار تا پنج ساعت طول خواهد کشید.

 امتحان در قسمت های مختلف تقسیم شده است:

قسمتی که درک مفاهیم متن را مورد آزمون قرار می دهد، در دو نصف تقسیم شده است. سواالت بر مبنای اعم  •
 نسبتا طوالنی وضع شده اند.پیام های کوتاه و متون 

 و دو کتابچه Dو  Cبرای دوره  سواالت بخشی که فهمیدن گفتار را مورد آزمون قرار می دهد از یک کتابچه •
تشکیل شده است. سواالت بر مبنای مصاحبه ها، گفتگو یا برنامه های رادیوی ثبت شده پی  Bبرای دوره  سواالت

 ریزی شده اند.

و دو وظایف  Cو  Bمورد آزمون قرار می دهد از یک وظیفه تحریری برای دوره  بخشی که مهارت نگارش را •
 تشکیل شده است. Dتحریری برای دوره 

و یک وظیفه دو  Bبخشی که مهارت شفاهی را مورد آزمون قرار می دهد از یک وظیفه انفرادی برای دوره  •
 تشکیل شده است. Dو  Cنفری برای دوره 

رای امتحان، وقت و تاریخ امتحان و نحوه بررسی امتحان را از معلم خود دریافت خواهید راجع به شیوه اج  اطالعات
 معنی عدم موفقیت را دربر دارد.  Fارزیابی می شود، و  E-Aکرد. امتحان مطابق به میزان نمرات کامیابی 

تایج با محصل مهم است تا به عنوان محصل شما می توانید جوابات خود و بررسی آن را مالحظه کنید. هنگام پیگیری ن
 معلم اطمینان حاصل نماید که سواالت پخش نشوند.

 



مسؤل امتحان

ادارٔه تعلیم و تربیه مسؤلیت همه امتحانات نهایی را بر عهده دارد. امتحان در انستیتوت تدریس زبان وابسته به پوهنتون 
میگردد. سواالت امتحان در مکاتب مختلف در  ترتیب و تنظیمطراحی و استوکهلم با همکاری ادارٔه تعلیم و تربیه 

سراسر کشور مورد آزمون قرار گرفته اند. شرکت کننده گان در این آموزش، معلمان و محققان نیز نظریات در باره 
 امتحانات را ارائه کرده اند.

ش تان را مساعد ما امیدواریم که امتحان به نظر شما خوب خواهد بود و امکانات در زمینه ابراز کردن سطح دان
 خواهد کرد.

نفر تماس در ادارٔه تعلیم و تربیه

nationellaprov@skolverket.se

نفر تماس در پوهنتون استوکهلم

katrin.ahlgren@isd.su.seکترین اهلگرین


