معلومات للممتحنین حول تأدیة اإلمتحانات في مادتي اللغة النرویجیة واإلجتماعیات
الحضور:

یجب علیك الحضور لإلمتحان في الموعد المحدد .یرد الممتحنون الذین یأتون متأخرین علی أعقابهم .أنظر المعلومات
حول موعد ومکان الحضور في الرسالة المرسلة لك من مکان إجراء اإلمتحان.

وثیقة إثبات الهویة:

یجب علیك عند حضورك إلی مبنی اإلمتحان أن تبرز وثیقة إثبات هویة صالحة وأن توقع علی قائمة الممتحنین .وثائق
إثبات الهویة المعتمدة هي:
• جواز سفر صالح
• رخصة قیادة سیارة نرویجیة – األصلیة والنسخة المطابقة لألصل
• بطاقة مصرفیة نرویجیة تحمل صورة صاحبها
• بطاقة إثبات هویة من دائرة البرید صادرة بعد  1نیسان (أبریل) 2003
• بطاقة هویة وطنیة صادرة في منطقة منظمة التعاون األوروبي EØS
• وثیقة سفر لالجئین وجواز سفر األجانب
• بطاقة إقامة لألجانب
• بطاقة طالب لجوء تحتوي علی التوقیع و معلومات حول مکان الوالدة

االسم:

عندما توقع علی قائمة الممتحنین ،یجب علیك التأکد من صحة اسمك وعنوانك ورقم التعریف الشخصي الخاص بك.

الوصل:

إذا کنت قد دفعت رسم اإلمتحان عبر فاتورة أو مباشرة لمکان إجراء اإلمتحان ،یجب علیك أن تبرز الوصل عند
حضورك إلی اإلمتحان .أما إذا کنت قد دفعت الرسم بواسطة بطاقة مصرفیة ،فال تحتاج إلی إبراز الوصل.

وسائل المساعدة:

لیس مسموحا لك أن تستخدم أیة وسائل مساعدة أثناء اإلمتحان .هذا معناە أنە لیس بإستطاعتك أن تستخدم االنترنت أو
الوثائق المخزنة علی کومبیوترك الشخصي .لیس مسموحا لك أثناء تأدیتك لإلمتحان أن تتواصل مع أي ٍّ كان سوی
الحراس أو المشرفین علی اإلمتحان .هذە األشیاء تعد بمثابة غش.

اإلنتحال:

النصوص التي تکتبها في جزء اإلمتحان اإلنشاء یجب أن تکون من عندك .اإلنتحال غیر مسموح بە .إذا کنت قد
استخدمت نصوصا آلخرین بکاملها أو أجزاء منها (علی سبیل المثال من مصادر مثل االنترنت أو الکتب التعلیمیة أو
تالمیذ الصف) ومن ثم قدمتها علی أنها من نتاجك ،سیعتبر تصرفك هذا بمثابة انتحال ،ولن تحصل علی تقییم لجزء
اإلمتحان هذا.

القرطاسیة:

لیس مسموحا لك أن تستخدم أدوات الکتابة (القرطاسیة) الشخصیة من أجل الکتابة علیها ،ولکن بإستطاعتك الحصول
علی أقالم الرصاص والورق إن أردت .یجب أن تسلم الورق قبل أن تغادر مرکز اإلمتحان.

الهاتف الجوال:

یجب علیك أن تطفئ هاتفك الجوال تماما وأن تضعە جانبا أثناء اإلمتحان .لیس مسموحا لك اإلحتفاظ بە في جیبك أو
بالقرب من مکان جلوسك .إذا عثر علی الهاتف الجوال مع الممتحن خالل تأدیتە لإلمتحان ،سیفهم من ذلك أنە قام
بمحاولة غش.

المرض:

إذا أصبت بمرض ،یجب علیك أن ترسل أو تسلم بالید تقریرا طبیا أو إجازة مرضیة لمکان إجراء اإلمتحان قبل موعد
اإلمتحان بسبعة ( )7أیام علی األقل .وقتها یمکنك أن تسجل نفسك للتقدم إلی امتحان جدید بدون مقابل في وقت الحق.

الغش:

لیس مسموحا لك أن تستخدم أیة وسائل مساعدة علی اإلطالق أثناء اإلمتحان .یعتبر استخدام أو محاولة استخدام وسائل
المساعدة بمثابة غش.
أمثلة علی الغش قد تکون
• استخدام وسائل المساعدة األلکترونیة والهاتف الجوال
• استنساخ (نقل) کامل اإلجابة أو أجزاءٍّ منها من آخرین.
• استخدام وثیقة إثبات هویة مزورة
• استخدام قاموس أو مالحظات جلبها الممتحن معە إلی اإلمتحان
• التواصل مع آخرین غیر الموظفین في مرکز اإلمتحان أثناء تأدیة اإلمتحان
إن الغش ،أو محاولة الغش ،یٶدیان إلی
• طردك من قاعة اإلمتحان
• عدم حصولك علی إثبات المشاركة في اإلمتحان ألي من أجزاء اإلمتحان التي أمتحنت فیها في الفترة
اإلمتحانیة هذە (هذا یشمل اإلمتحانین الکتابي والشفهي)

•

یجب علیك أن تدفع رسم اإلمتحان عندما تتقدم لإلمتحان في المرة التالیة

من الممکن أن یکتشف الغش أثناء تأدیة الممتحن لإلمتحان أو بعد تأدیة اإلمتحان أو أثناء تصحیح اإلجابات.
إثبات المشارکة في
اإلمتحان:

یقوم المکان الذي یجری فیە اإلمتحان بإرسال إثبات المشارکة في اإلمتحان إلی العنوان المسجل في قائمة الممتحنین.
یجب علیك إخطار مکان إجراء اإلمتحان إذا حصلت علی عنوان جدید.

حق اإلعتراض:

اإلعتراض علی النتیجة :یحق لك أن تعترض علی نتیجة جزء اإلمتحان الذي هو اإلنشاء (امتحان مادة اللغة
النرویجیة) .المهلة الزمنیة لتقدیم اإلعتراض هي ثالثة أسابیع من تاریخ إعالن النتائج.
اإلعتراض علی األخطاء الشکلیة ذات الصلة بعملیة تأدیة اإلمتحان :یمکنك اإلعتراض علی األخطاء الشکلیة ذات
الصلة بتأدیة امتحان مادة اإلجتماعیات وامتحان اللغة النرویجیة الشفهي وأجزاء اإلمتحان المتعلقة باالستیعاب القرائي
واالستیعاب السماعي واإلنشاء .المهلة الزمنیة لتقدیم اإلعتراض هي ثالثة أسابیع من تاریخ تأدیة اإلمتحان .أنظر
المعلومات حول حق اإلعتراض علی الرابطین  www.norskprøven.noو
.www.samfunnskunnskapsprøven.no
لدیك إمکانیة طرح أسئلة عملیة قبل بدء اإلمتحان .إذا وجدت صعوبة في فهم جزء اإلمتحان في مادة اإلنشاء یمکنك أن
تسأل المشرف علی اإلمتحان.

