
 اطالعات برای کسانیکه در امتحان نهایی شرکت می کنند

 

 

 

امتحانات نهایی در ساحه دوره تحصیالت 
 ثانوی

 
 

 با عرض سالم و احترامات!

قرار است شما عنقریب در امتحان نهایی در یکی یا چندین مضامین عبارت از زبان انگلیسی، 
بعنوان زبان دوم، شرکت کنید. نظر به اینکه کدام برنامه را ریاضی، زبان سویدی یا زبان سویدی 

تعقیب می کنید، شما در طی دوره تحصیالت ثانوی خود یک یا چندین امتحان نهایی را در هر 
 مضمون سپری خواهید کرد.

یسی هدف از امتحانات کمک به معلم است تا حد موفقیت شما را در برابر معیار های سطح دانش بر حسب پالن تدر
هر مضمون، ارزیابی نماید. امتحانات تاثیر مثبت در زمینه یکسان کردن ارزیابی سطح دانش متعلمین نیز خواهد 

 داشت.

محتوای پالن تدریسی در کورس ها و مضامین مختلف زیربنای امتحانات کورس، اعم در زمینه وضع کردن سواالت 
ز فرصت برخوردار شود تا هر چه بیشتر سطح دانش خود را و ارزابی جوابات، را تشکیل می دهد. هر شاگرد باید ا

 ابراز نماید.

مورد آزمون قرار داد. نتایج شما در امتحان نهایی قسمتی از  واحدالبته همه چیز را نمی توان بوسیله یک امتحان 
قسمت مهم  ارزیابی مجموعی که به نمرات کامیابی در آن کورس منتج می شود، تشکیل می دهد. امتحان نهایی یک

قبل از تطبیق نمرات کامیابی را تشکیل می دهد ولی معلم سطح دانش تان را در هر مضمون بطور کلی و کامل مورد 
 بررسی قرار خواهد داد.

 

 انگلیسی

 ۵نظر به اینکه شما شامل کدام برنامه هستید، در طی جریان دوره تحصیالت ثانوی امتحان نهایی را فقط در انگلیسی 
 سپری خواهید کرد. ۶و انگلیسی  ۵و یا اعم در انگلیسی 

امتحان در زبان انگلیسی متشکل از قسمت های است که ارتباط شفاهی و کتبی و همچنان درک مفاهیم متن و گفتار را 
 شامل مواد آماده سازی است که قبل از تاریخ امتحان آن را ۶مورد آزمون قرار می دهد. قسمت نگارش در انگلیسی 

 مورد آزمون قرار می دهید. البته به مواد آماده سازی در جریان امتحان دسترس نخواهید داشت.

 

 زبان سویدی و زبان سویدی بعنوان زبان دوم

و  ۱نظر به اینکه شما شامل کدام برنامه هستید، در طی جریان دوره تحصیالت ثانوی امتحان نهایی را فقط در کورس 
 سپری خواهید کرد.  ۲و کورس  ۱یا اعم در کورس 

از یک امتحان جزیی شفاهی، یک امتحان جزیی خواندن و  ۱و زبان سویدی بعنوان زبان دوم  ۱امتحان در سویدی 
 یک امتحان جزیی نگارش تشکیل شده است.

 از دو امتحانات جزیی، شفاهی و تحریری، تشکیل شده است. ۳و زبان سویدی بعنوان زبان دوم  ۳امتحان در سویدی 

ر دو امتحان دارای زیربنای کاپی شده می باشند که تشکیل سواالت امتحان و آنچه که از شما بعنوان متعلم انتظار می ه
رود، را توضیح می دهند.



ریاضی

نظر بھ اینکھ شما شامل کدام برنامھ ھستید، امتحان نھایی را در طی جریان دوره تحصیالت ثانوی در یک یا چندین 
کورس ھا سپری خواھید کرد. امتحان کورس از چندین قسمت ھا تشکیل شده می باشد و از جملھ سھ وظایف را در 

روز امتحان با یا بدون مواد کمکی دیجیتال انجام می دھید. یک وقفھ طوالنی با نان چاشت بین دو قسمت ھای امتحان 
توصیھ می شود. 

اطالعات بیشتر را از معلم خود دریافت خواهید کرد

را از معلم کورس مربوطه دریافت خواهید اطالعات در باره تاریخ امتحان، بررسی و سایر امور مربوط به امتحانات 
 کرد.

اداره تعلیم و تربیه مسئولیت همه امتحانات نهایی را بر عهده دارد ولی امتحانات از موسسات تحصیالت عالی مختلف 
ترتیب و تنظیم می گردند. سواالت امتحانات در مکاتب مختلف در سراسر کشور مورد آزمون قرار گرفته اند. متعلمین 

مین نقطٔه نظر و افکار خود را ارائه کرده اند و سواالت امتحان قبل از اینکه شما به امتحان دسترس یابید بطور و معل
دقیق مطرح و مورد بحث قرار گرفته اند. ما امیدواریم که امتحانات کورس به نظر شما خوب خواهند بود و امکانات 

 لف مساعد خواهند کرد.در زمینه ابراز کردن سطح دانش تان را در مضامین مخت

نفر تماس در ادارٔه تعلیم و تربیه

nationellaprov@skolverket.se


