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 زده کوونکي لپاره  ابتدائیهدنهم ټولګي د 

 .ي لسم ټولګي لپارهیا د ځانګړو ښوونځ او

 ملي ازموینې

 سالم!

، انګلیسي، سویډني د دویمې ژبې په توګهسویډني او  کې د به د درسي کال په ترڅ ترالسه کوئ چې تاسو  ځکه تاسودا لیک 

یا کیمیا او ورسره یو د دوې مضامینو نه هم لکه جغرافیه، تاریخ، ریاضي او په دوې کې یو مضمون لکه بیالوژي، فزیک 

 .ئزموینې ترسره کومضامینو کې ملي اغوندې  دیني پوهه او یا ټولنیز مالوماتو

زموینې به  ښوونکي سره په تعلیمی پروګرام کې د ښوونیز اړتیاوو سره سم د زده کوونکي د پوهې په ارزونه کې مرسته کوي.
ٓ
 دا ا

ملي ازموینو پایلې به ستاسو  ستاسو د ې له دې د مخې به د ازموینو د محتویاتو شکل ټاکل کیږي. ورس برنامه ده چهمدا د ک

 په نتایجو کې د امکان تر حده منصفانه رول ولوبوي. ټولیزو پایلو 

په دې ازموینې کې شته . شوي ې کړې ادارې له خوا جوړ ه پوهنتونو کې د سویډن زد هیواد په بیال بیلود دې ازموینې بیلګې د 

ښونځیو کې تر ازمویښت الندې نیول شوي. د ازموینې په اړه د زده کوونکو او ښوونکو  بیالبیلومعلومات د هیواد په کچه په 

 را ټول شوي او د ازموینې د بیلګو د جوړولو په وخت کې په پام کې نیول شوي دي.  نظریات

 زموینې د نیټې، ارزونې او ازموینې په هکله نورو مالوماتو څخه خبر کړي.ستاسو د مضمون نوموړې ښوونکې به تاسو د ا

 ژبه او سویډني د دویمې ژبې په توګه. ينسویډ

 سویډني او سویډني د دویمې ژبې په توګه مضامین په ملی ازموینو کې درې بیالبیلې برخې لري.

ارزول کیږي: د محتویاتو وړاندې کول، د یو بحث : دا یوه تقریري برخه ده چې په دې کې ستاسو درې شیان الف برخه

او یا وروستنۍ غونډه به ستاسو د وړاندیز د یو فلم کلپ  ، دول او یا په یو بحث کې ګډون کول. یو لنډ لیک، انځور جوړ 

ه ازموینې په ورځ ب. د ړتیا ښکاره کوئو  : په دې برخه کې به تاسو د بیال بیلو لیکونو د لوستلپه ب برخه کې .ارزونې محور وي

پوښتونو یوه کـتابچه درکول کیږي. لومړې به تاسو په کـتابچه کې شته مالومات ولولئ او بیا به پوښتنې تر السه  ۲۰تاسو ته د 

 کړئ. 

ښه درکول کیږي چې د تاسو ته به خوج برخه: په دې برخه کې به د یو مضمون په اړه ستاسو د لیکلو وړتیا ازمویل کیږي. 

 بیالبیلو دندو څخه یوه دنده خوښه کړئ. 

 انګلیسي

د بیالبیلو دندو له الرې زده کوونکي ته دا فرصت ورکولی شي تر څو انګلیسې ژبې د ویلو او لیکلو په برخه کې خپله پوهه 

موینه چې په هغې کې به ستاسو ویل او الف برخه: یوه تقریري از څرګنده او ورسره د انګلیسي ژبې په ویلو او اوریدلو پوه شي. 



 

په دې برخه کې به ستاسو د لوستلو او پوهیدلو او د اوریدلو او پوهیدلو وړتیا ازمویل محاویره کول ارزول کیږي. ب برخه: 

  کیږي. ج برخه: د لیکلو برخه په دې برخه کې به تاسو د یو مضمون په اړه یوه څه لیکئ. 

 ریاضيات

څلورو بیال بیلو برخو څخه جوړ دی.  الف برخه: په دې کې له په برخه  يد ریاض دورو ملي ازموینې ۍننځید ابتدائیه او م

تاسو ته به دا موقع هم درکول کیږي چې د نورو  برخه کې به ستاسو تقریری وړتیا د ریاضیکي دلیلونو له مخې ازمویل کیږي.

 وضاحت او دالیل امتحان کړئ. 

جوابونه به تاسو حل کیږي. د ځینو پوښتنو ې نه او یا کوم کومکي ورق يتوک بغیر د کوم ګڼیالب برخه: د دې برخې دنده به 

او  په مخ راځيکردارونو ستاسو   پلټلودا برخه د ال پراخه دندو ج برخه:  څرګندوئ او باقي نورو ته به یواځي جواب ورکوئ.

خپل حل ه هغې کې به تاسو بیال بیلې دندې درکول کیږي چې په د برخه: دلته به تاسو ت تاسو به خپل وړاندیزونه حل کوئ.

  شوي وي. ېټولموضوع نه را  ېنوموړې دندې همیشه د یو  شوی جوابونه وړاندې کوئ. 

 بیالوژي، جغرافیه یا کیمیا

کومې ازموینې چې ستاسو په ښوونځي کونکي په یوه موضوع کې ملي ازموینې تر سره کوي. ه ستاسو په ښوونځي کې به ټول زد

 درکول کیږي.  تاسو ته درې اونۍ د مخهد ازموینو نه کې پر الره اچول کیږي نو د هغې مالومات به 

ه هکله ، یعنې په دې برخه کې به تاسو د خپلې پوهې پر بنیاد د طبیعي پوهو پازموینو برخه يد نظریاتپه الف برخه کې: 

پلټنې، خپلې پوهې په بیالوژي، فزیک، یا کیمیا کې د مالوماتو د  برخه کې به تاسو ۲په ب او وضاحت واړندې کوئ.  تشریح

د   اړیکو او په هغه پښتنو کې غبرګون ښودل چې د روغتیا، انرژۍ، تخنیک، چاپیریالو، د طبیعت نه استفاده او

ه ب برخه کې تاسو یو البراتواري جوړوئ. پ یوه برنامهپلټنې  دبرخه کې تاسو  ۳پایښت بحث کوي. په ج الف ایکولوژیکي 

 ازموینه تر سره کوئ او د هغې پایلې به راوباسئ. 

 جغرافیه، تاریخ، دینی پوه یا ټولنیزې پوهې

ازموینې چې ستاسو په ښوونځي کې   .نکي په یوه موضوع کې ملي ازموینې تر سره کويو ستاسو په ښوونځي کې به ټول زده کو 

 الره اچول کیږي نو د هغې مالومات به د ازموینو نه درې اونۍ د مخه تاسو ته درکول کیږي. پر 

چې دا به په بیال بیلو طریقو هغه وړتیاوي چې د نوموړي کورس په برنامه کې  برخې الف او ب تحریري ازموینې دي دواړه

 شاملې دي توضیح کوي. 

 چیرته شتون لري؟ت وماالال ډٻر م

 کورپاڼې کړې ادارې د ه زدد د سویډن  الوماتو د بیلګو په هکله ال ډٻر مدورو ملي ازموینې د مضامین ۍننځیاو مد ابتدائیه  

 پرمخ موندل کیدی شي.

www.skolverket.se/bedomning 

 شتون لري. هم لینک  ته  بیلګو زموینېکې د ا کورپاڼهپه دې 



 

 

 .شئ کې کړې ادارې سره په اړیکهه زدد د سویدن 

nationellaprov@skolverket.se 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 


