نورۆېگ تىلى ،جەمىيەت بىلىملىرى ۋە گىراژدانلىق ىئمتىھانىغا چاتناشقۇچىالر
ۈئچۈن مەلۇمات
ۋاقتىدا قاتنىشىش :سىز چۇقۇم ىئمتاھانغا ۋاقتىدا كېلىشىڭىز كېرەك .كېچىكىپ كەلگۈچىلەرنىڭ ىئمتىھانغا قاتنىشىش ساالھىتى بىكار
قىلىنىدۇ .مەك تەپتىن تاپشۇرۇپ ائلغان ىئمتىھان ۈئچۈن يىغىلىدىغان وئرۇن ۋە ۋاقىت ھەققىدىكى مەلۇمات خېتىگە قاراڭ.
كىملىك گۇۋانامىسى :سىز ىئمتىھان مەيدانىغا يېتىپ كەلگىنىڭىزدە چۇقۇم ،ىئناۋەتلىك كىملىك گۇۋانامىسىنى كۆرسۈتۈشىڭىز ۋە ىئمتىھان
بەرگۈچىلەر تىزىملىگىگە ىئمزا قۇيۇشىڭىز كېرەك .ىئناۋەتلىك كىملىك گۇۋانامىسى بولسا:









پاسپورت
نورۋېگىيەنىڭ شوپۇرلۇق كېنىشكىسى
نورۋېگىيەنىڭ رەسىملىك بانكا كارتىسى
پوچتىخانىنىڭ  -2003يىلى  -1ائپرىلدىن كېيىن تارقاتقان كىملىك كارتىسى
ياۋروپا ىئختىسادى ھەمكارلىق دۆلەتلىرى داىئرىسىدە) (EØSتارقىتىلغان دۆلەتلىك كىملىك گۇۋانامىسى
كۆچمەنلەر ۈئچۈن تارقىتىلغان سەپەر كېنىشكىسى ۋە چەتئەللىكلەر پاسپورتى
نورۋېگىيەدىكى چەتئەللىكلەر ۈئچۈن تارقىتىلغان تۇرۇش رۇخسەتنامىسى كارتىسى
ئسىمى ۋە تۇغۇلغان جاي ى يېزىلغان پاناھلىق سورىغۇچىالر گۇۋانامىسى

ىئسىم :سىز ىئمتىھان بەرگۈچىلەر تىزىملىگىگە ىئمزا قۇيغان ۋاقتىڭىزدا،چۇقۇم ئسىم ،ائدرىس تۇغۇلغان ۋاقتىڭىز ۋە  IDنۇمۇرىڭىزنىڭ توغرا
يېزىلغان -يېزىلمىغانلىغىنى تەكشۈرۈشىڭىز كېرەك.
تالۇن :ئەگەر سىز ىئمتىھانغا قاتنىشىش ھەققىنى ،تۆلەش تالۇنى (فاك تۇرا) ائرقىلىق تۆلىگەن بولسىڭىز،ۇئ ھالدا ىئمتىھان مەيدانىغا
كەلگەندە پۇل تۆلىگەن تالۇننى كۆرسۈتۈشىڭىز كېرەك .ئەگەر سىز بانكا كارتىسى ائرقىلىق تۆلىگەن بولسىڭىز،ۇئ ھالدا پۇل تۆلىگەن
تالۇننى كۆرسۈتۈشىڭىز ھاجەتسىز.
كېسەللىك :ئەگەر ائغرىپ قالغان بولسىڭىز،دوختۇرنىڭ ئسپات قەغىزى ياكى كېسەللىك ئسپىراپكىسىنى ئەڭ كېچىككەندە ،ىئمتىھان
ېئلىنغان كۈندىن باشالپ ھېساپلىغاندا يەتتە( )7كۈنگىچە،ىئمتىھان وئرنىغا ېئۋەتىشىڭىز ياكى تاپشۇرۇپ بېرىشىڭىز كېرەك .ائندىن
سىز كېيىنچە،ىئمتىھانغا ھەقسىز قايتىدىن تىزىمالتسىڭىز بولۇدۇ.
يېزىش بۇيۇملىرى :سىز ۆئزىڭىزنىڭ يېزىش بۇيۇملىرىنى ىئشلەتسىڭىز بولمايدۇ .ئەگەر سىزگە كېرەك بولسا قېرىنداش ۋە قەغەز تارقىتىپ
بېرىلىدۇ ،ئەمما ىئشلەتكەن قەغەزنى ىئمتىھان مەيدانىدىن ائيرىلىشتىن بۇرۇن تاپشۇرۇپ بېرىشىڭىز كېرەك.
يانفۇن :ىئمتىھانغا كىرگەندە يانفۇنىڭىزنى تامامەن ۆئچۈرۋېتىشىڭىز ۋە ۇئنى نېرى قويۇپ قويىشىڭىز كېرەك .يانفۇنىڭىزنى يانچۇغىڭىزدا ياكى
وئلتۇرغان يېرىڭىزدە ساقلىسىڭىز بولمايدۇ .ئەگەر ىئمتىھان جەريانىدا بىرەر ىئمتىھان بەرگۈچىنىڭ يېنىدىن يانفۇن چىقىپ قالسا،بۇ
ساختىلىق قىلىشقا ۇئرۇنۇش – دەپ قارىلىدۇ.

پايدىلىنىش پۇيۇملىرى :ىئمتىھان جەريانىدا ھىچقانداق قۇشۇمچە پايدىلىنىش بۇيۇملىرىنى ىئشلىتىشكە بولمايدۇ .بۇ دىگەنلىك ،سىزنىڭ
ىئنتېرنېت ۋە كومپۇيۇتۇردا ساقالپ قويۇلغان ھۆججەتلەرنى ىئشلىتىشىڭىزگە رۇخسەت يوق .سىز ىئمتىھان جەريانىدا،ىئمتىھان نازارەتچىسى ۋە
ىئمتىھان مەسۇئل خادىمىدىن باشقا ھىچقانداق ائدەم بىلەن گەپلەشمەسلىگىڭىز كېرەك .ىئنتېرنېت ىئشلىتىش ۋە كومپۇيۇتۇردا ساقالپ قويۇلغان
ھۆججەتلەردىن پايدىلىنىش ساختىلىق ىئشلەتكەنلىك بوپ ھېساپلىنىدۇ.
ساختىلىق :سىز ىئمتىھان جەريانىدا ھەرقانداق قۇشۇمچە پايدىلىنىش بۇيۇملىرىنى ىئشلەتسىڭىز بولمايدۇ .قۇشۇمچە پايدىلىنىش بۇيۇملىرىنى
ىئشلىتىش ياكى ىئشلىتىشكە ۇئرۇنۇش ،ساختىلىق دەپ قارىلىدۇ.
ساختىلىق ىئشلىتىش دىگەندە تۆۋەندىكىلەرنى كۆرسىتىدۇ:







ېئلىك تىرونلۇق ياردەم بۇيۇملىرى ۋە يانفۇن
ىئمتىھان سېستىمىسىدىن باشقا كومپيۇتۇر پروگراممىلىرىنى ىئشلىتىش (مەسىلەن word،ھۆججىتى ۋە خاتىرە دەپتەر")"notisblok
باشقىالرنىڭ جاۋابىنىڭ بىر قىسمى ياكى ھەممىسىنى كۆچۈرۋېلىش
ساختا كىملىك گۇۋانامىسى ىئشلىتىش
لۇغەت ياكى سىرتتىن ېئلىپ كىرگەن دەپتەر -قەغەزلەرنى ىئشلىتىش
ىئمتىھان جەريانىدا،ىئمتىھان خىزمەتچى خادىملىرىدىن باشقا كىشلەر بىلەن سۆز-ائالقە قىلىش

ىئمتىھاندا ساختىلىق قىلىش ياكى ساختىلىق قىلىشقا ۇئرۇنۇشنىڭ ائقىۋىتى:





ىئمتىھان مەيدانىدىن قوغالپ چىقىرلىسىز
شۇ قېتىمقى ىئمتىھان باسقۇچىدا قاتناشقان تارماق ىئمتىھانلىرىڭىزنىڭ ھىچقايسىسىدىن ىئمتىھانغا قاتناشقانلىق ىئسپاتنامىسى
ائاللمايسىز( .بۇ ھەم يېزىقچە ھەم ېئغىزچىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ)
يېڭىدىن قايتا ىئمتىھان بېرىش ۈئچۈن كېيىنكى قېتىملىق ىئمتىھاننى ساقلىشىڭىز كېرەك
كېيىنكى قېتىم قايتا ىئمتىھان بەرگەندە ىئمتىھان چىقىمىنى ۆئزىڭىز تۆلەيسىز

ىئمتىھان ساختىلىغى،يا ىئمتىھان جەريانىدا،يا ىئمتىھاندىن كېيىن ،ياكى جاۋاپالرنى تەكشۈرۈش داۋامىدا پاش بولۇشى مۈمكىن.
كۆچۈرمەكەشلىك :يازمىچە ىئمتىھاندا يېزىلغان تېكست ۆئزىڭىزنىڭ ئەمگىگى بولۇشى كېرەك .كۆچۈرمىكەشلىك قىلىشقا رۇخسەت
قىلىنمايدۇ .ئەگەر سىز باشقىالرنىڭ تېكستنىڭ بىر قىسمى ياكى ھەممىسىنى ئشلىتىۋېلىپ (مەسىلەن،ىئنتېرنىتتىن ،دەرسلىك
كىتاپتىن ۋە ساۋاقداشلىرىڭىزدىن) ۇئنى ۆئزىڭىزنىڭ ئەمگىگى قىلىپ كۆرسەتسىڭىز بۇ كۆچۈرمىچىلىك دەپ قارىلىدۇ ۋە يازمىچە
ىئمتىھانىڭىزغا نۇمۇر بېرىلمەيدۇ.
ساختا ىئمتىھان ىئسپاتنامىسى :ساختا ىئمتىھان ئسپاتنامىسىنى تەيارالش ،ساختا ھۆججەت ياسىغانلىق بوپ ھېساپلىنىدۇ ۋە ساقچىغا
مەلۇم قىلىنىدۇ.

ىئمتىھان ىئسپاتنامىسى :مەك تەپ ،سىزنىڭ ىئمتىھان بەرگۈچىلەر تىزىملىگىدىكى ائدرىسىڭىزغا ىئمتىھانغا قاتنىشىش ئسپاتنامىسىنى
ېئۋەتىپ بېرىدۇ .ئەگەر ائدرىسىڭىز ۆئزگەرگەن بولسا بۇنى چۇقۇم مەك تەپكە خەۋەر قىلىشىڭىز الزىم.

ەئرز قىلىش ھەققى:

ىئمتىھان نەتىجىسىگە قارىتا ەئرز قىلىش :سىزنىڭ،نورۋېگ تىلى ىئمتىھانىنىڭ يېزىقچە قىسمىنىڭ نەتىجىسىگە
قارىتا ئەرز قىلىش ھەققىڭىز بار .ئەرز قىلىش مۇددىتى بولسا ،ىئمتىھان نەتىجىسى بېكىتىلگەندىن باشالپ ۈئچ
ھەپتىگىچە.

ىئجرا قىلىشتىكى رەسمى خاتالىققا چارىتا ەئرز قىلىش ھەققى :سىزنىڭ،جەمىيەت بىلىملىرى ىئمتىھانى،نورۋېگ تىلى ېئغىزچە ىئمتىھانى
ھەمدە ،وئقۇپ چۈشۈنۈش ۋە ائڭالپ چۈشۈنۈش ۋە ماقالە يېزىش بۆلەكلىرىدىكى رەسمى خاتالىقالرغا چارىتا ئەرز
قىلىش ھەققىڭىز بار .ئەرز قىلىش مۇددىتى بولسا ،ىئمتىھان ائخىرالشقاندىن باشالپ ۈئچ ھەپتىگىچە .ئەرز قىلىش
ھەققى توغرىسىدىكى مەلۇماتالرنى بۇ يەردىن كۆرۈڭ:
www.norskprøven.no og www.samfunnskunnskapsprøven.no

ىئمتىھان باشلىنىشنىڭ ائلدىدا،سىزنىڭ ئەمىلى سۇائلالرنى سوراش ىئمكانىيىتىڭىز بۇلۇدۇ .ئەگەر سىز يازمىچە ىئمتىھاننىڭ تارماق سۇائللىرىنى
چۈشەنمىسىڭىز ىئمتىھان مەسۇئلىدىن سورىسىڭىز بۇلۇدۇ.

