
 
 

  
  

  
  
 
 

 إلى
 تلمیذ السنة الدراسیة التاسعة في المرحلة  االبتدائیة

 أو السنة الدراسیة العاشرة في المدرسة الخاصة 

 االمتحان الوزاري
 مرحبا!

وصلتك ھذه الرسالة ألنك مقبل على أداء االمتحانات الوزاریة في السویدیة و السویدیة كلغة ثانیة 
واالنجلیزیة و الریاضیات و في إحدى مواد  علم األحیاء أو الكیمیاء إضافة إلى إحدى مواد الجغرافیا أو 

 التاریخ أو علم األدیان أو علم االجتماع. 

زاریة ھو  مساعدة معلّمك على تقییم مستواك العلمي. إّن ھذا ھو المنھج الھدف من ھذه االمتحانات الو
الدراسي للمواد المختلفة التي لشكل نطقة انطالق حین تحدد محتویات االمتحانات و صیغھا. النتیجة التي 

 تخرج بھا من االمتحان جزء من التقییم الذي یؤدي إلى حصولك على شھادة تخرج عادلة ما امكن.

طویر االمتحانات وتصاغ في العدید من جامعات البالد بتكلیف من مصلحة المدارس. لقد تم سیجري ت
اختبار محتویات االمتحانات في العدید من المدارس المختلفة في أنحاء البالد. كما أتیحت الفرصة للطلبة و 

 المعلمین لیبدوا وجھات نظرھم  حولھا والتي تجسدت في االمتحان حین تم إعداده.

 ف یُبلغك  معلم كل مادة بتاریخ االمتحان فیھا و التقییم و األمور األخرى التي تتعلق باالمتحانات.سو

 السویدیة و السویدیة كلغة ثانیة.
 یتكون االمتحان في السویدیة و السویدیة كلغة ثانیة من ثالثة أقسام. 

دم مضمون ما ترید مناقشتھ وأن القسم أ من االمتحان  شفوي حیث سیتم اختبارك في ثالثة أجزاء: أن تق
تقود نقاشاً و أن تشارك في نقاش.  سیتحول نص قصیر أو صورة أو مقطع لفلم إلى نقطة انطالق لتقدیمك 

و المحادثة التي تعقبھ. تثبت في قسم ب من االمتحان قدرتك على قراءة أنواع مختلفة من النصوص. 
سؤاالً. تبدأ أوالً بقراءة دفتر  ۲۰حتوي على حوالي تحصل في بیوم االمتحان على دفتر نصوص و ودفتر ی

النصوص وبعد ذلك األسئلة. قسم ج من االمتحان تختبر قدرتك على الكتابة في مادة محددة. تحصل على 
 ثالث مھام مختلفة لتختار منھا.

 االنجلیزیة
تختبر في االمتحان الوزاري لالنجلیزیة إمكانیتك في استخدام االنجلیزیة في الكتابة و المحادثة و فھمھا 

عندما تسمعھا أو تقرأھا. یكون القسم أ من االمتحان مھمة شفویة حیث تبین إمكانیتك في المحادثة و الكالم. 
الفھم إضافة إلى االستماع و الفھم. القسم تثبت في القسم ب من االمتحان قبل كل شيء قدرتك على القراءة و

 ج من االمتحان واجب كتابي حیث تثبت قدرتك على كتابة نص متسق باالنجلیزیة.

 الریاضیات
یتكون االمتحان الوزاري في الریاضیات من أربعة أجزاء.  الجزء أ من االمتحان عبارة عن اختبار قدرتك 

الالت الریاضیة شفویاً. تحصل كذلك على فرصة لكي تجرب على اتباع المنطق الریاضي و مناقشة االستد
 توضیحات اآلخرین و نقاشاتھم.



 
 

  
  

  
  
 
 

یتكون الجزء ب من االمتحان من واجبات تحلھا بدون عدة  رقمیة والورق البیاني.  ستشرح الحلول التي 
یتكون من أدیتھا لبعض الواجبات وتكتفي بإعطاء األجوبة على الواجبات األخرى. الجزء ج من االمتحان 

مھمة أشمل ذات میزة استقصائیة ستشرح  عبرھا الحل الذي قمت بھ. الجزء د من االمتحان عبارة عن 
 واجبات عدیدة حیث ستشرح الحلول التي قمت بھا. تتمحور الواجبات حول مادة واحدة.

 علم الحیوان أو الفیزیاء أو الكیمیاء
في المادة نفسھا. سوف تُعلم قبل حوالي ثالثة أسابیع  یؤدي جمیع الطلبة في مدرستك االمتحانات الوزاریة

 باالمتحان الذي سیؤدى في مدرستك.

من االمتحان ، الجزء النظري من االمتحان ستستخدم معارفك في وصف و توضیح العالقات  ۱في الجزء آ
و الكیمیاء لتدقیق من االمتحان معارفك في علم الحیاة أو الفیزیاء أ ۲في علوم الطبیعة. ستستخدم في القسم أ

المعلومات وفي التواصل واتخاذ مواقف من مسائل تتعلق بالصحة و الطاقة و التقانة و البیئة و إدارة 
من االمتحان ستضع خطة تحقیق. في القسم ب من االمتحان ،  ۳األراضي و االستدامة البیئیة. في القسم أ

 . االمتحان المختبري ، ستجري دراسة و تخرج منھا  بنتائج

 الجغرافیا أو التاریخ أو علم األدیان أو علم االجتماع.
یؤدي جمیع الطلبة في مدرستك االمتحانات الوزاریة في المادة نفسھا. سوف یتم إعالمك قبل حوالي ثالثة 

 أسابیع باالمتحان الذي سیؤدى في مدرستك.

تعریفھا بمختلف الطرق في  القسمان أ و ب من االمتحان تحریریان وھما الختبار اإلمكانیات التي تم
 المناھج الدراسیة المختلفة. 

 

 أین یتوفر المزید من المعلومات؟
 المزید من المعلومات یتوفر في الموقع اإللكتروني لمصلحة المدارس

 

www.skolverket.se/bedomning 

 وھناك روابط في المعلومات الواردة في االمتحانات.
 

 اتصل بمصلحة المدارس
nationellaprov@skolverket.se 
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