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القاعدة  الدراسة  الطبيعية. وتعترب هذه  العلوم  الطبيعية إىل من يريد أن يعمل يف  العلوم  يتوجه برنامج 

األساسية ملتابعة الدراسة يف العلوم الطبيعية والرياضيات والتقانة والعلوم االجتامعية يف املعاهد العليا.

إختصاصان مختلفان

العلوم الطبيعية

البيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات. حيث تتعلم   •

العلوم الطبيعية واملجتمع

حيث تتعلم العلوم الطبيعية والعلوم االجتامعية والجغرافيا.  •

ما تتعلمه في هذا البرنامج

والرياضيات.  الكيميائية،  العمليات  الفيزيائية،  الظواهر  الحياة،  الطبيعة، رشوط  أوساط  تطّور معارفك يف 

وتتعلم عن األمناط التي تتطور يف التفاعل بني التجربة والنظرية. وتدرس أفكار ونظريات العلوم الطبيعية 

كأجزاء من التاريخ والبحوث املعارصة.

محتوى البرنامج

الرياضة  التاريخ،  اإلنكليزية،  اللغة  الثانوية:  املرحلة  يف  املشرتكة  املواد  الطبيعية  العلوم  برنامج  يتضمن 

ثانية. ويف  كلغة  السويدية  اللغة  أو  السويدية  اللغة  االجتامعية،  الدراسات  الديانة،  الرياضيات،  والصحة، 

الربامج التحضريية للدراسة يف املعاهد العليا تدرس دورات نظرية أكرث مام تدرسه يف الربامج املهنية.

املواد املميـِّزة املشرتكة يف الربنامج هي: البيولوجيا، الفيزياء، الكيمياء، واللغات الحديثة.

الربنامج. وقد يكون  التعّمق يف  ما يسمى  الربنامج. وهذا  أكرث يف  تتخصص وتتعمق  الفرصة يك  وتتاح لك 

ذلك من خالل مواد مثل: البيولوجيا، تقنية الكمبيوتر واالتصاالت، الفلسفة، الجغرافيا، املجتمع املستدام، 

اسأل  اإلنرتنت.  وتقنية  التدريب  علم  التقانة،  النفس،  علم  الربمجة،  الرياضيات،  اإلنشاءات،  الكيمياء، 

املدرسة عام تقدمه من مواد متعمقة.

املتوفرة  الدورات  املدرسة عن  دراسته. اسأل  تريد  ما  تختار مبوجبه  أن  ميكنك  فردياً  خياراً  أن هناك  كام 

لديها.

برنامج  هو  الطبيعية  العلوم  برنامج 

المعاهد  في  للدراسة  تحضيري 
امتحان تحضيري  إلى  العليا ويؤدي 

العليا. للمعاهد 

Naturvetenskapsprogrammet

برنــــامج 

العلـــــوم الطبيعـية



الطبيعـية العلوم  برنامج 

أشكال العمل

يف هذا الربنامج تطّور مقاربة علمية طبيعية حيث تتعلم أن تفكر بطريقة نقدية وتتأمل بأسلوب منطقي 

وتحّل املشاكل وتتابع املالحظات املنهجية. وتقيّم مختلف املصادر ومتيّز بني املقوالت املستندة إىل أساس 

يف  والعمل  التجارب  إجراء  خالل  من  عميل  بشكل  وتعمل  علمي.  أساس  إىل  املستندة  غري  وتلك  علمي 

املختربات والدراسات امليدانية.

كام تحرض فضولك وإبداعك ومقدرتك عىل التفكري التحلييل. وتكتسب عادة جيدة يف استخدام التقنيات 

الحديثة. والتجهيزات 

مشروع التخرج من الثانوية

يف نهاية برنامج العلوم الطبيعية سوف تقوم مبرشوع للتخرج من الثانوية. حيث تقوم بصياغة قضية ما، 

وتخطط لعمل كبري وتنفذه وتقيّمه انطالقاً من املجاالت املعرفية الهامة يف الربنامج.

ما ينبغي أن تفكر فيه

أن تخطط  املهم  العليا فمن  املعاهد  لدراسة معينة يف  تخولك  أهلية خاصة  الحصول عىل  تريد  إذا كنت 

دراساتك. من األفضل أن تتحدث مع أحد املرشدين الدراسيني واملهنيني إذا كنت تريد متابعة الدراسة يف 

العليا. املعاهد 

يحق لك دامئاً، ضمن الخيار الفردي، أن تختار دورة إضافية يف الرياضة والصحة ودورة فنية.
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