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  ابتدائیهد شپږم ټولګي د 

 کېټولګي  اوومیا هم د ځانګړو ښوونځیو په  او

 .ساتونکي تهیا  مور او پالر د زده کونکي 

 

 ملي ازموینې 

 سالم!

د درسي کال ، کوم چې یاست يهم ساتونک او یا زده کونکي مور او پالرداسې ترالسه کوئ چې تاسو د یوه  ځکه تاسودا لیک 

 مضامینو کې ملي ازموینې ترسره کوي.غوندې  او سویډني د دویمې ژبې په توګه يریاضي، سویډن د په ترځ کې

 ؟تر سره کړي زموینې ملي اباید  ولېزده کونکی 

ټولګٻو زده کوونکي دورې د لومړنيو ۍنځنیټولګي زده کوونکي او د م شپږمد مقدماتې دوري د ، د ابتدائیه دورې زده کوونکي

زموینو کې ګډون کوي اوومښونځیو د د اجباري  او د دې تر څنګ
ٓ
د زده کونکو  به دا ازموینې .ټولګي زده کوونکي به په دې ا

زموینې به  ښوونکي سرهويد پوهې مساوي او منصفانه ارزونه ک
ٓ
پوهې سره سم نمرې ورکولو کې  د زدکوونکي په ارزونه او . دا ا

   چې په تعلیمی پالن کې شتون لري مرسته وکړي. کې پایلو اوښوونیز اړتیاوو هغو د او د د زدکوونکي د پوهې 

په دې ازموینې کې شته . شوي چمتوکړې ادارې له خوا ه زدد پوهنتونو کې د سویډن  هیواد په بیالبیلود 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 ډیزاین پر بنسټ وال
ٓ
 ړ دی.دا د مختلفو مضامینو لپاره ښوونیز پالن دی، کوم چې د اړوند موضوعاتو او د ا

نو دا  ې وشيکه چٻرې داسځکه . شتون نه لري  زموینه کېپه یوه ا ښوونیز پالن کې ټول موجوده شیان مګر د یو مضمون په

زموینه به ډٻر  ه ډول یو
ٓ
 وي.  هپراخ ها

زموینه کې  ملي ازموینې کوم خاص ډول کاري تګالره او یا هم کوم خاص ډول تدریسي مواد نلري. په دې
ٓ
د له بای زده کوونکیا

 کړي. هالرو خپله پوهه څرګند بیالبیلو

 دا ازموینه به کله ترسره کٻږي؟

مني تقریري برخه یزه ازموینې به د  شوي دي. ې دورو ملي ازموینې له مختلفو فرعي ازموینو څخه جوړ  يننځید ابتدائیه او م 

پخپله دا پریکړه کوي چې فرعي  به هر ښوونځی اونیوو تر مینځ. ۵۰-۴۵ې د یعن دورې په اوږدو کې په الره اچول کٻږي 

د  مهال په یوه ټاکلي نیټه تحریري برخه یزې ازموینې به د پسرلې دورې پر ازموینې د دې دورې په اوږدو کې کله ترسره شي.

 اچول کیږي. دا نوموړې ازموینې اجباري دي.  په پریکړه په الرهوزارت معارف 

 

 



 

 ارزول کیږي؟  کوم څٻر به په بیلګې وزمویند ا

د ارزونې یو تفصیلي الرښود لري او ښوونکي به دغه الرښود د ارزونې په وخت کې  نځنۍ دورو ملي ازموینېید ابتدائیه او م

پایلو د ټاکلو  مضمون کې د یو زده کوونکي عمومی پوهې ارزونه کوي نو هغه ښوونکی به د یوپه  تعقیبوي. کله چی ښوونکی

 هم په پام کې نیسي.   پایلېزموینو دې ا نه مخکې د

 راټولول پایلود 

زموینو نتایجد پوهنې ملي اداره د سویدن د احصایــې ادارې په مرسته د ابتدائیه او منځینۍ دورو 
ٓ
 پایلوي. د وراټول ملي ا

 په کچه د ښوونځیواو خپلواکه  ښوونځیواصلي کې د ارزونې لپاره، بلکه د هیواد، کمونونو،  ښوونځیوپه  ې راټولول نه یواز 

 .  يد تحلیل لپاره هم اړین د پایلو

 ریاضيات

، چی په هغه کې د يشو ې دورو ملي ازموینې د ریاضی په برخه له ډول ډول کوچني ازموینو څخه جوړ  ۍننځید ابتدائیه او م

ډلو کې سر  دندې، کوم چې زده کوونکي په وړو ي، او شفاعسر ته ورسوي لیکنې دندې، کوم چې زده کوونکي باید په یوازې 

و وکوالی شي څته فرصت ورکول کٻږي تر  ) ازموینو کې زده کوونکويپه دواړو (تحریري او شفاعته رسوالی شي، شامل دي. 

 خپل ریاضیکي افکار بیان او تشریح کړي. 

 ژبه او سویډني د دویمې ژبې په توګه. ينسویډ

و کې یو ډول ژبه او سویډني د دویمې ژبې په توګه) په برخ يندورو ملي ازموینې د دواړو مضامینو (سویډ ۍننځید ابتدائیه او م

او  ې په یواز  چې زده کوونکي ېکوم شتون لري زموینو کې هغه دندې ا ېي. په ددډولونو څخه جوړ شوي  يدي او د څو فرع

غږیدل، لوستول او ې و هغوڅشي تر  ېګروپـي ډول سرته رسوي. د مختلفو دندو له الرې زده کوونکو ته به دا فرصت ورکول

 لیکنې په برخه کې خپلې پوهې ښکاره کړي. 

 انګلیسي

د ابتدائیه او مینځنۍ دورو ملي ازموینې په انګلیسي مضمون کې د ډیرو بیالبیلو برخه یزو ازموینو څخه جوړ شوي. 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 څرګنده او 

 یدلو پوه شي. ورسره د انګلیسي ژبې ویلو او اور 

 ؟ېت له کوم ځای څخه ترالسه کوالی شوماالال ډٻر م

 کورپاڼې کړې ادارې د ه زدد د سویډن  الوماتو د بیلګو په هکله ال ډٻر مدورو ملي ازموینې د مضامین ۍننځید ابتدائیه او م 

 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 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 


