
  

  مقياس العالمات الجديد
 7 لمقياس الدرجات ا

 

 7 لمقياس الدرجات ا
  

ينجح التلميذ أو .  درجات7، ألنه يتألف من  (trins-skalaen-7) 7 لُيسمَّى مقياس الدرجات االمقياس الجديد 
مة لذا فإن عال. -3 أو 00أما عالمة الرسوب فهي . 12 أو 10 ، 7 ، 4 ، 02الطالب إن حصل على العالمات 

 .  هي العالمة التي يجب الحصول عليها آحدٍّ أدنى للنجاح في االمتحان02
 

 شرح العالمات
  

وهذه الشروحات يجب .  الوصف الخاص بها ، آما يظهر في الجدول7 لمقياس الدرجات الكل عالمٍة في 
 .   7 لجات امقياس الدراستعمالها في المواد واألمور الدراسية جميعها عند إعطاء أي عالمٍة تبعًا ل

 

 7 لمقياس الدرجات ا
  
  
  

 (ECTS)مقياس   الشرح  التسمية

 تحقيقيًا آامًال ُتعَطى لألداء الرائع والممتاز ، الذي ُيظِهر 12العالمة   األداء الممتاز  12
  .غير ذات أهميةطفيفة نواقص أو نواقص ووافيًا ألهداف المادة دون أية 

  

A 

عَطى لألداء الجيد جدًا ، الذي ُيظِهر تحقيقيًا شامًال ألهداف  ُت10العالمة   األداء الجيد جدًا  10
  .المادة ، إال أن فيه بعض النواقص القليلة األهمية

  

B 

 ُتعَطى لألداء الجيد ، الذي ُيظِهر تحقيقيًا ألهداف المادة ، إال أن 7العالمة   األداء الجيد  7
  .فيه نواقص آثيرة

  

C 

 في تحقيق أهداف قليلةدرجًة َطى لألداء الجيد ، الذي ُيظِهر  ُتع4العالمة   األداء المتوسط  4
  . المادة وتنقصه أمور جوهرية عديدة

  

D 

يظهر حدًا أدنى مقبوًال في تحقيق  ، الذي الكافي ُتعَطى لألداء 02العالمة   الكافيداء األ  02
  .أهداف المادة

  

E 

 مقبوًالُيظِهر تحقيقيًا ال  ، الذي فيالغير آا ُتعَطى لألداء 00العالمة   األداء الغير آافي  00
  .ألهداف المادة

  

FX 

   .الغير مقبوٍل بتاتًا ُتعَطى لألداء 3-العالمة   األداء السيء  3-
  

F 

 



 
 

 لماذا يجب أن يكون للدنمرك مقياس جديد للعالمات؟
  

أحد هذه األسباب هو ضمان أن يصبح للعالمات . هنالك أسباب عديدة ُتظِهر الحاجة لمقياس جديد للعالمات
ما سيبسِّط األمور بالنسبة للطلبة الدنمرآيين لاللتحاق بالمؤسسات . الدنمرآية طابٌع أآثر دوليًة لتسهل مقارنتها

  . ُمدوَّنًة في الشهادة نفسهانبية التعليمية األجنبية والحصول على عالمات دنمرآية وأخرى أج
  

أنظمة العالمات المتبعة في الدول األخرى ، وخاصًة ألن تصعب مقارنته ب (skalaen-13)مقياس العالمات 
لذا فإن استعمال .  درجات7يتألف من  (ECTS-skalaen)المقياس الذي ُيسًتعَمل لتحديد العالمات في أوروبا 

  . مقارنة سيسهِّل ال7 لمقياس الدرجات ا
  

مقياس وعالمة القمة في .  خارج البالد ال تقبل الطالب إال إذا آانت عالماته في القمةآما أن هنالك أماآن آثيرة
مقياس وفي .  ال ُتعطى إال في حاالٍت نادرة نسبيًا"عالمة استثنائية"، لم تكن إال (skalaen-13)العالمات 
  .  ال توجد عالمات استثنائية7 لالدرجات ا

  
، آان استعماله يختلف آثيرًا من مادٍة إلى مادة أخرى ومن (skalaen-13)مقياس العالمات لسبب اآلخر هو أن ا

  . دراسة إلى دراسٍة أخرى
  
  
  
 

 ؟7 لمقياس الدرجات امتى بدأ العمل ب
  

لمجاالت أما ا.  مباشرًة2006آب / أغسطس1بالنسبة للتعليم الثانوي، بدأ العمل بالمقياس الجديد ابتداءًا من 
  .  على التوالي2007أيلول / سبتمبر1آب و/ أغسطس1النظام بتاريخ التعليمية األخرى فقد أدخلت 

 
  

  مقياس العالمات الجديد
  وزارة التعليم الدنمرآية ، قسم التعليم الثانوي ، مكتب االمتحانات واالشراف التعليمي

  
  
  
  

  يمكنك قراءة المزيد عن المقياس الجديد للعالمات على
WWW.UVM.DK/NYSKALA 


