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شرایط ورود به یک برنامه
دبیرستانی

نحوه محاسبه ارزشیابی صالحیت

برای اینکه شام بتوانید یک برنامه رسارسی دبیرستانی را بخوانید الزم است که:
• کالس نهم دوره  ۹ساله ابتدایی را و یا تحصیالتی برابر با آن را متام کرده باشید
• دوره دبیرستان را نگذرانیده باشید
• دوره تحصیلی را در نیم سال اول سال تقویمی که  ۲۰سال متام می شوید رشوع کنید
رشایط ورود به یک برنامه حرفه ای عبارتند از داشنت منرات قبولی در سوئدی یا سوئدی بعنوان زبان
دوم؛ انگلیسی؛ ریاضی و حداقل پنج ماده درسی دیگر از دوره  ۹ساله ابتدایی.
رشایط ورود به یک برنامه که رشایط ورود به مدارس عالی را مهیا می کند داشنت منرات قبولی
درسوئدی یا سوئدی بعنوان زبان دوم؛ انگلیسی؛ ریاضی و حداقل  ۹ماده درسی دیگر از مواد درسی
دوره  ۹ساله ابتدایی می باشد.
برای برنامه های اقتصاد و علوم اجتامعی و همچنین برنامه علوم انسانی  ۴ماده درسی ا ز آن ۹
ماده درسی دیگر بایستی جغرافی؛ تاریخ؛ علوم اجتامعی و دینی باشد.
برای برنامه های علوم طبیعی و تکنیک  ۳ماده درسی از آن  ۹ماده درسی دیگر بایستی بیولوژی؛
فیزیک و شیمی باشد.
برای برنامه هرن و زیبایی شناسی فقط رشط  ۹ماده درسی که اختیاری هستند وجود دارد .در این
برنامه نیز ممکن است امتحان ورودی بعمل بیاید.
رشایط ورود به برنامه خاص  särskild variantمی تواند داشنت پیش معلومات در یک ماده درسی
و یا زمینه ای باشد که مختص آن برنامه است.

در صورتی که تعداد متقاضی برنامه ای بیشرت از تعداد محلهای تحصیلی آن باشد مدرسه به شکل
گزینش دانش آموز می پذیرد .آنهایی که باالترین میزان صالحیت را دارند وارد می شوند .میزان
صالحیت مجموع ارزش بهرتین منرات  ۱۶ماده درسی است .برای تحصیالتی که دارای امتحان ورودی
هستند منره امتحان نیز حساب می شود.
ارزشیابی منرات برای کسانی که دوره  ۹ساله ابتدایی را بهار سال  ۲۰۱۱به پایان می رسانند:
MVG = ۲۰

		
VG =۱۵

G = ۱۰

ارزشیابی منرات برای کسانی که دوره  ۹ساله ابتدایی را از بهار سال  ۲۰۱۳به پایان می رسانند:
۱۵ =C
۱۷,۵ =B
۲۰ = A
( ۰ =Fمردود؛ بعبارت دیگر قبول نشده)
۱۰ =E
۱۲,۵ =D
ارزش منراتی یک مجموعه درسی مانند علوم طبیعی (که شامل فیزیک؛ شیمی و بیولوژی است)
را می توان از طریق رضب کردن منره مجموعه درسی در تعداد مواد درسی آن بدست آورد .منره
مجموعه درسی از سال تحصیلی  ۱۳/۲۰۱۲دیگر داده نخواهد شد .حداکرث منره؛ که ارزش صالحیت
نامیده می شود  ۳۲۰می باشد.
از پذیرش برای سال تحصیلی  ۱۵/۲۰۱۴کسانی که یک زبان مدرن را بصورت انتخابی خوانده اند می
توانند ارزش منره ای آنرا مازاد بر ارزش بهرتین منرات  ۱۶ماده درسی در منرات خود بحساب بیاورند.
بنابراین حداکرث منره از این مقطع زمانی  ۳۴۰خواهد بود.

