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لألهل في المنزل
معلومات عن الفحوصات الوطنيّة في المدارس الشعبيّة
يجب أن يتقدّم إبنك/إبنتك بعشرة فحوصات وطنية خالل الفترة المدرسية .مدة كل فحص  45دقيقة .الفحوصات العشر هي:
 اللغة الدنماركية  ,و القراءة في الصفوف  ,2,4,6والصف  .8ــ الرياضيات في الصف  .3والصف 6.
ـ االنجليزيه في الصف 7.
ـ الجغرافيا ,علم االحياء والفيزياء /الكيمياء في الصف 8.
يمكن لجميع الفحوصات العشر أن تؤخذ بشكل إختياري  ,إذا أختارت المدرسة ذلك .من الممكن أن يؤخذ الفحص في ال صفوف
المذكورة اعاله وفي مستوى صف أعلى و أدنى .على سبيل المثال  ,يمكن للفحص اإللزامي في اللغة اإلنجليزيّة المخصص للصف
الـ  . 7أن يحصل بشكل طوعي في مستوى الصف الـ  ,7 , .6و  . 8من الممكن ان يعاد الفحص ثالث مرات كحدّ أق صى .كذلك يوجد
فحصان باللغة الدنماركية كلغة ثانية ,والذي يحصل بشكل إختياري.

الفحوصات الوطنيّة هي عبارة عن أداة للتقييم
الفحوصات الوطنيّة هي عبارة عن أداة تربوية  ,التي يمكن من خاللها لمعلمي طفلك  ,ان يستخدموها في اإلعداد للتدريس . .كما
يمكن لهذه الفحوصات أن تعطيك إنطباعا عن  ,كيف تسير األمور مع طفلك في نطاق مواد تعليميّة محدّدة.
االفحوصات هي واحد ة من بين عدة أدوات  ,التي يمكن أن تعطيك صورة عن وضع طفلك الدراسي  ,اذا كان/كانت يسير/تسير
على الطريق الصحيح .ال يمكن إختبار كل ما تضمنّه المواد التعليميّة .يت ّم إخيار جزءا من المواد التعليمية  ،التي ت صلح لإلختبار
باستخدام الحاسوب .

يوجد على صفحة  www.testogprøver.dkنماذج تجريبيّة لكل الفحوصات  ,التي بإمكانك من خاللها ان تجرب قدراتك  ,اذا
كنت ترغب في الحصول على إنطباع عن نوعيّة مضمون الفحوصات.

يتناسب اإلختبار مع المستوى المهني لطفلك

ترتّب المسائل في الفحوصات الوطنيّة وفقا لمستوى طفلك  ,بحيث تصبح أكث ر صعوبة اذا ما أجيب بشكل صحيح على المسائل
السابقة و أسهل اذا ما أجيب بشكل خاطئ على المسائل .سيحصل جميع الطالب على مسائل باستطاعتهم اإلجابة عليها بشكل
صحيح  ,و على مسائل أخرى ليس بمقدورهم اإلجابة عليها بشكل صحيح..

يحصل أولياء األمور على رسالة بالنتائج
ب عدما ينتهي طفلك من الفحص  ,ستحصل على رسالة خطية قصيرة بخصوص النتائج .و بخصوص الفحوصات االختيارية  ,فإنه
بإمكان المدرسة اال ترسل النتائج الى أولياء األمور.
تطور قدرات طفلك المهنية .من الممكن
يمكن للمدرس ان يختار متابعة الفحص عن طريق إجراء مقابلة معك عن نتائج الفحص و ّ
على سبيل المثال أن تكون عن طريق المحادثة بين المدرسة والمنزل.

الى ماذا تشير نتائج الفحص؟
من الممكن عرض نتائج الفحوصات الوطنية بطريقتين :
ـ وفقا للمعدل الوطني
ـ وفقا للمستويات المهنية
عندما يظهر التقرير نتائج الفحص وفقا للمعدّل الوطني  ,يمكنك حينها ان ترى اذا كانت نتيجة طفلك نوعا ما فوق الوسط  ,أو فوق
الوسط  ,أو تقريبا وسط  ,أو ادنى من الوسط  ,او نوعا ما ادنى من الوسط.
عندما يظهر التقرير نتائج الفحص وفقا للمستويات المهنية  ,يمكنك حينها ان ترى اذا كانت نتائج طفلك ممتازة او جيد ة جدا ,أو
جيدة  ,أو متوسطة  ,أو ضعيفة ,اوغير كافية.
فقط نتائج الفحوصات في اللغة الدنماركية  ,و القراءة  ,و الرياضيات  ,يمكن ان ينظر لها وفقا للمستويات المهنية .تقرر المدرسة
اي تقرير ستحصل عليه.

نتائج الفحوصات سرية
نتائج فحوصات الطالب ,و الصفوف  ,و المدارس والبلديات سرية .هذا يعني  ,انه يمنع تعميم النتائج  ,وانه يمكن فقط لالشخاص
الذين هم بحاجة مباشرة لمعرفة النتائج  ,أن يطلعوا عليها .يعود ذلك إلى أنه ال يتوجب أن يكون متاحا اعالن م ستويات المدارس ,
أو البلديات وفقا للنتائج .

اإلعفاء من الفحوصات الوطنيّة
الفحوصات الوط نية الزامية  ,و يتوجب على طفلك ان يت ّم الفحوصات  ,اذا كان هو او هي يذهب/تذهب الى المدرسة الشعبية .كما
ان هذه الفحوصات الزامية لطالب المدارس الخاصة والصفوف الخاصة.
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