
 
 

  
  

  
  
 
 

 إلى
 ۳ولي أمر التلمیذ في السنة الدراسیة  \والد

 في المدرسة االبتدائیة و المدرسة الالبیة
 أو السنة الدراسیة الرابعة في المدرسة الخاصة 

 االمتحان الوزاري
 مرحبا!

أو حاضن تلمیذ سیؤدي االمتحان الوزاري خالل الدورة الدراسیة  \تلقیت ھذه الرسالة باعتبارك والد و 
 الخریفیة في مواد الریاضیات و السویدیة و السویدیة كلغة ثانیة.

 لماذا سیؤدي التالمیذ االمتحانات الوزاریة؟
 ٤سة الالبیة  وكذلك تالمیذ السنة الدراسیة في  المرحلة االبتدائیة و المدر ۳سیؤدي تالمیذ السنة الدرسیة 

في  المدرسة الخاصة االمتحانات الوزاریة.  سیستند إلى ھذه  االمتحانات  في إجراء تقییم عادل ومنصف 
 للمستوى العلمي للتالمیذ. كما تدعم االمتحانات المعلّم في تقییم المستوى العلمي للتالمیذ استناداً إلى  ً

 متوفرة في المناھج المدرسیة.الشروط العلمیة ال

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

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

إّن ھذا ھو المنھج الدراسي للمواد المختلفة التي تشكل نطقة انطالق حین تحدد محتویات االمتحانات و 
صیغھا. وقد یختبر كل ما موجود في منھج مدرسي في امتحان واحد. سیكون مثل ھذا االمتحان أشمل من 

 الالزم. 

طلق من طریقة عمل معینة أو كتب ووسائل خاصة.  یجّرب التلمیذ خالل ھذه االمتحانات الوزاریة ال تن
 االمتحانات مستواه العلمي بأسالیب مختلفة.

 متى تُجرى االمتحانات؟
تتشكل ھذه االمتحانات الوزاریة من أقسام امتحان مختلفة. ستجرى االمتحانات خالل الدورة الدراسیة 

.  تقرر المدرسة متى ستجرى ھذه األقسام من االمتحانات في ھذه و ھي إلزامیة 20-11الخریفیة ، األسابیع 
 المرحلة. الفكرة ھي أن تكون االمتحانات جزءاً من التربیة و التعلیم طالما یمكن ذلك خالل المرحلة.

 كیف تقیّم االمتحانات ؟ 
ثمة إرشادات تقییم  تفصیلیة لھذه االمتحانات الوزاریة یتبعھا المعلّم.  عندما یجري المعلم تقییماً شامالً 

 للمستوى العلمي للتلمیذ في إحدى المواد یأخذ بنظر االعتبار أیضا نتائج االمتحانات.

 جمع النتائج
ب المركزي لإلحصاء.  الحاجة لجمع تجمع مصلحة المدارس نتائج االمتحانات الوزاریة بالتعاون مع المكت

نتائج االمتحانات ھي لتقییمھا في المدارس وكذلك لغرض تحلیل النتائج في البلد و البلدیات و لدى مدیري 
 المدارس المنفصلة.



 
 

  
  

  
  
 
 

 ما محتوى االمتحان في المادة ؟
غایة من لھذه االمتحانات الوزاریة موضوع مشترك. ینطلق الموضوع من قصة عن نوفا وتُِروي.  ال

القصة ھي لتلطیف جو االمتحان و تسھیلھ للتالمیذ. یوضع بعد كل قسم من االمتحان جزء من أحد الرسوم 
مع نص في ملصق في الصف الذي ینتمي إلى القصة.  باكتمال وضع كل األجزاء في مكانھا تنتھي 

 مغامرة كال الطفلین أیضا ویكمل التالمیذ أداء جمیع أقسام االمتحان.

 یاتالریاض
یتكون امتحان البكالوریا في الریاضیات من مع مسائل تحریریة یحلھا التالمیذ على انفراد ومسائل شفویة 
یحلونھا في مجامیع صغیرة. تعطى التالمیذ في كال المسائل التحریریة و الشفویة فرصة الختبار قدرتھم 

 على التوضیح والجدال في كیفیة التفكیر ریاضیاً.

 دیة كلغة ثانیة.السویدیة و السوی
االمتحانات الوزاریة مشتركة لكال مادتي السویدیة و تتشكل من عدة أقسام امتحانیة. توجد مسائل یحلھا 

التالمیذ سواء على انفراد أو في مجامیع. سوف یحصل التالمیذ في تلك المسائل المختلفة على فرصة 
 محادثة و الكتابة.إلثبات قدراتھم العلمیة و المعرفیة في مجاالت التكلم و ال

 ماالبروفیل العلمي و التقییم الذاتي؟
یمكن تلخیص نتائج التلمیذ في االمتحانات الوزاریة و تقییم المعلم ألداء التلمیذ في المواد في بروفیالت 

 علمیة. قد تستخدم ھذه الوثیقة كأساس في محادثة التطویر.

ل تعلیمھ و یشرح مقدرتھ في كل مادة.  قد یقارن یوجد في كل امتحان جزء للتقییم الذاتي حیث یتأمل حو
 التقییم الذاتي مع البروفیل العلمي للتلمیذ و یُناقَش في محادثة التطویر.

 

 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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