
. م للشباب التابع للبلدیةبرنامج التعلی لكل من یتبع الى قسم تعلیم اللغة السویدیة لألجانب في  

في (أسفي). الموحدالفحص النھائي   
بكم مرحبا  

في برنامج التعلیم للشباب التابع  یدیة لألجانبفي اللغة السو الموحدإحدى الفحوصات النھائیة قریبا بإجراء من ستقوم لك انت 
.للبلدیة  

شروط المعرفة المعلمك على تقییم أي مرحلة من النجاح استطعت الوصول الیھ وذلك بحسب الھدف من الفحص ھو مساعدة 
 في جمیع األجزاء الموجودة في خطة الدورة الدراسیة.

  .قدرات الطالبل متكافئ تقییمالالى جعل یساھم  الفحص أیضا

لتعلیم اللغة السویدیة لالجانب في برنامج تعلیم الشباب  ةالدراسیخطة الان االمتحان وتقییم االمتحان شكل على اسس ضمن 
قدر اإلمكان من امكانیاتھ وقدراتھ  راظھا التي یتمكن من خاللھا الفرصة على ن یحصل كل طالبمن المھم أ. التابع للبلدیة

تم یالتي  الشاملة لمستواك ییماتتقإن نتیجتك باالمتحان ھي جزء من ال واحد. امتحانفي  ذلك ال یمكن اختباره كل تحدیدو
في تحدید عالماتك لكن المعلم أیضا سیقوم بتقییم ھي جزء مھم  الموحد. إن الفحص النھائي ةالدراسی الدورةتحدیدھا خالل 
 شامل لقدراتك.

؟الموحدكیف یكون الفحص   
ھا ل تتكلم وتفھم وتكتب عن مواضع مختلفة وأن قراءة وفھم النصوص،ببإمكانیات لق المحتوى الرئیسي في أسئلة الفحص تتع

 صلة بالحیاة الیومیة واالجتماعیة والعمل. مدة االمتحان تقدر بین أربعة وخمسة ساعات.

	االمتحان ینقسم الى عدة اقسام مختلفة: 

نصوص أخرى أطول مبنیھ على رسائل قصیرة وتكون األسئلة . امتاحنینالقسم الذي یتم فیھ اختبار القراءة یكون مقسم الى . 
	بقلیل.

. األسئلة Bللمستوى  وامتحانین ،Dوالمستوى  Cواحد للمستوى  امتحان االستماع یتكون منیتم فیھ اختبار  القسم الذي .
صوتیة او رادیو.  ادثةمح وامقابالت مسجلة  مبنیھ على  

وكتابة موضوعین  Cوالمستوى  Bموضوع واحد للمستوى  القسم الذي یتم فیھ اختبار مھارات الكتابة یتكون من كتابة. 
.Dلمستوى ل  

 Cواختبارین لطالب المستوى  ،Bالقسم الذي یتم فیھ االختبار الشفوي یكون اختبار شفوي فردي واحد لطالب المستوى  .
یكون مشترك مع طالب آخر. أحدھما فردي واآلخر Dوالمستوى   

ستقوم انت بالحصول على معلومات من معلمك عن االمتحان، متى سیكون االمتحان وكیف یتم تقییمھ. عالمة امتحانك تسجل  
في الشھادة بحسب سلم العالمات من E – A وأیضا F والتي ترمز الى عدم النجاح. 



 المسؤول عن االمتحان
في (مؤسسھ تطویره و إنشاءه. إن االمتحان قد تم الموحدةمیع االمتحانات النھائیة إن مصلحة شؤون المدارس مسؤولة عن ج

المعلومات الموجودة في االمتحان تم تعلیم اللغة واسالیبھا) في جامعة ستوكھولم بالتعاون مع مصلحة شؤون المدارس. 
باحثین قد وضعوا مدرسین ومن  في التعلیم المشاركیناختبارھا في مدارس عدیدة مختلفة في كافة أجزاء البلد. أیضا 

	مالحظاتھم على االمتحان. 

اعجابك وان یقدم لك أیضا االمكانیة التي تمكنك من إظھار قدراتك ومعرفتك. االمتحاننتمنى ان ینال   

 للتواصل معنا في مصلحة شؤون المدارس
nationellaprov@skolverket.se	


