
..الموحد االمتحانلك انت من ستقوم   

 

في مرحلة التعلیم الثانوي الموحد االمتحان  

 مرحبا

في مادة او عدة مواد على سبیل المثال اللغة اإلنجلیزیة او الریاضیات او اللغة  الموحد االمتحانستقوم انت قریبا بإجراء 
 للمرحلة دراستك مدة خالل ستقوم الیھ تنتسب التعلیمیة البرامج من فئة أي على بناء وذلك .لغة ثانیةالسویدیة كالسویدیة او 

.دةموحاو عدة امتحانات  امتحانبإجراء  الثانویة  

 فةوالمعر شروط بحسب وذلك الیھ الوصول استطعت النجاح من مرحلة أي تقییم على معلمك مساعدة ھو االمتحان من الھدف
ایضا یساھم الى جعل التقییم متكافئ لقدرات الطالب.االمتحان . الدراسیة الدورة خطة في الموجودة األجزاء جمیع في  

التي  الفرصة علىسوف یحصل  كل طالب .مادة لكالدراسیة ل خططالان االمتحان وتقییم االمتحان شكل على اسس ضمن 
إن نتیجتك  واحد. امتحانفي  ذلك ال یمكن اختباره كل تحدیدلكن وقدر اإلمكان من امكانیاتھ وقدراتھ  راظھا یتمكن من خاللھا

 الموحد. إن الفحص النھائي ةالدراسی الدورةتم تحدیدھا خالل یالتي  الشاملة لمستواك ییماتتقھي جزء من ال الموحد باالمتحان
في تحدید عالماتك لكن المعلم أیضا سیقوم بتقییم شامل لقدراتك.ھي جزء مھم   

 

 اللغة اإلنجلیزیة
واحد فقط  موحد امتحانبإجراء  الثانویة للمرحلة دراستك مدة خالل ستقوم الیھ تنتسب التعلیمیة البرامج من فئة أي على بناء

.الخامس والسادس المستوى أو في االثنین معا اللغة اإلنجلیزیة المستوى الخامسفي اللغة اإلنجلیزیة  وذلك إما  

ءة والكتابة. بالنسبة الى بالتواصل الشفوي والكتابي وأیضا اختبار القرااللغة اإلنجلیزیة یتألف من عدة اقسام تختبر  امتحان
فسیكون ھناك نصوص تحضیریة حیث تستطیع العمل بھا قبل االمتحان. في اللغة االنجلیزیة المستوى السادس الكتابة اختبار

 خالل وقت االمتحان الرسمي ال تستطیع استخدام النصوص التحضیریة. 

 

 اللغة السویدیة واللغة السویدیة كلغة ثانیة
واحد فقط  موحدامتحان بإجراء التعلیمیة تنتسب الیھ ستقوم خالل مدة دراستك للمرحلة الثانویة  البرامجبناء على أي فئة من 
.األولى والثالثة معاالدراسیة األولى او الدورة  الدراسیة وذلك إما في الدورة  

یحتوي على ثالثة اقسام من االختبارات وھم الشفویة والقرائیة والكتابیة. 1واللغة السویدیة كلغة ثانیة  1اللغة السویدیة  امتحان  

الكتابي والشفوي.یحتوي على قسمین من االختبارات فقط وھم  3واللغة السویدیة كلغة ثانیة  3اللغة السویدیة  امتحان  

 نسقمن خاللھا معرفة ما ھي كیفیة األسئلة وعلى أي ھیئة  لتتمكن نسخ منھاتستطیع اخذ امتحانیھ لكال االمتحانین یوجد نماذج 
وما ھو الشي المترقب منك ان تقوم بھ كطالب.االمتحان   

 

 الریاضیات
إما في  امتحان موحدبإجراء التعلیمیة تنتسب الیھ ستقوم خالل مدة دراستك للمرحلة الثانویة  البرامجبناء على أي فئة من 

 یومفي  انت حیث ستقومامتحان الدورة الدراسیة سیكون مؤلف من عدة اقسام  .واحدة او عدة دورات دراسیة دراسیة دورة



ان یكون ھناك یفضل  یمكنك استخدام وسائل مساعدة رقمیة. في بعض االمتحانات .منھا ثالثةفي  فحصبإجراء  االمتحان
.ناتاالمتحامرة واحدة بین اجزاء استراحة غداء بین   

رفة المزید من المعلومات من معلمكستقوم بمع  
لك رى تتعلق باالمتحان. وذستقوم انت بالحصول على مزید من المعلومات من معلمك، عن وقت االمتحان والتقییم واشیاء أخ

.سیكون عبر المدرس المختص بكل مادة  

في جامعات مختلفة. إنشائھا المتحانات تمالموحدة لكن امیع االمتحانات النھائیة إن مصلحة شؤون المدارس مسؤولة عن ج  

والمعلمین قاموا بوضع . الطالب المعلومات الموجودة في االمتحان تم اختبارھا في مدارس عدیدة مختلفة في كافة أجزاء البلد
مالحظاتھم واقتراحاتھم على االمتحانات. واسئلة االمتحانات قد تم مناقشتھا ومعالجتھا بشكل مفصل ومعمق قبل ان یوزع 

	االمتحان علیك.

فةومعرفتك في ھذه المواد المختل نتمنى ان ینال الفحص اعجابك وان یقدم لك أیضا االمكانیة التي تمكنك من إظھار قدراتك  

	للتواصل معنا في مصلحة شؤون المدارس

nationellaprov@skolverket.se


