د
اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﭘﻪ درﯾﻢ ټﻮﻠګﻲ
او ﯾﺎ ﻫﻢ د ځﺎﻧګړو ښﻮوﻧځﯿﻮ ﭘﻪ څﻟﻮرم ټﻮﻠګﻲ ﮐﯥ
د زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻤﻮر او ﭘﻼر ﯾﺎ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ.

ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ
ﺳﻼم!
دا ﻠﯿﮏ ﺗﺎﺳﻮ ځﮑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﯾﻮﻩ داﺳﯥ زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﻤﻮر او ﭘﻼر او ﯾﺎﻫﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯥ ﯾﺎﺳﺖ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘﺴﺮﻠﻲ
دورې ﭘﺮ ﻤﻬﺎل د رﯾﺎﺿﻲ ،ﺳﻮﯾډﻧﻲ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
وﻠﯥ ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺎﯾﺪ د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨﯥ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ دورې زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،د ﻤﻘﺪﻤﺎﺗﯥ دوري د درﯾﻢ ټﻮﻠګﻲ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ﻤﯿﻨځﻨۍ دورې د ﻠﻮﻤړﻧﻴﻮ ټﻮﻠګﭕﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ٓ
او د دې ﺗﺮ څﻨګ د اﺟﺒﺎري ښﻮﻧځﯿﻮ د څﻟﻮرم ټﻮﻠګﻲ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮي .دا ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﻪ د زدﻩ
ٓ
ﮐﻮﻧﮑﻮ د ﭘﻮﻫﯥ ﻤﺴﺎوي او ﻤﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي .دا ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﻪ ښﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻌﻟﯿﻣﯽ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د ښﻮوﻧﯿﺰ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﻤﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
د دې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﯥ د اﺳﺘﮑﻬﻟﻢ او اوﭘﺴﺎﻻ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮﯾډن زدﻩ ﮐړې ادارې ﻠﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮي .ﭘﻪ دې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﮐﯥ
ﺷﺘﻪ ﻤﻌﻟﻮﻤﺎت د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ ښﻮﻧځﯿﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ازﻤﻮﯾښﺖ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﺷﻮي .د ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭘﻪ اړﻩ د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ او
ښﻮوﻧﮑﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎت را ټﻮل ﺷﻮي او د ازﻤﻮﯾﻨﯥ د ﺑﯿﻟګﻮ د ﺟﻮړوﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي دي.
ٓ
دا د ﻤﺨﺘﻟﻔﻮ ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﻠﭙﺎرﻩ ښﻮوﻧﯿﺰ ﭘﻼن دی ،ﮐﻮم ﭼﯥ د اړوﻧﺪ ﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ او د ازﻤﻮﯾﻨﯥ ډﯾﺰاﯾﻦ ﭘﺮ ﺑﻨﺴټ وﻻړ دی.
ﻤګﺮ د ﯾﻮ ﻤﻀﻣﻮن ﭘﻪ ښﻮوﻧﯿﺰ ﭘﻼن ﮐﯥ ټﻮل ﻤﻮﺟﻮدﻩ ﺷﯿﺎن ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻠﺮي .ځﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﭕﺮې داﺳﯥ وﺷﻲ ﻧﻮ دا
ٓ
ډول ﯾﻮﻩ ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﺑﻪ ډﭔﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ وي.
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﮐﻮم ﺧﺎص ډول ﮐﺎري ﺗګﻼرﻩ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻮم ﺧﺎص ډول ﺗﺪرﯾﺴﻲ ﻤﻮاد ﻧﻟﺮي .ﭘﻪ دې
ٓ
ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﺷﺎګﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻠﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ ﻻرو ﺧﭙﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي.
دا ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﭕږي؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨﻲ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﻠﻪ ﻤﺨﺘﻟﻔﻮ ﻓﺮﻋﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د ﭘﺴﺮﻠﻲ دورې ﭘﻪ اوږدو
ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﭕږي ،ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺴﺮﻠﻲ دورې د ﯾﻮوﻠﺴﻣﯥ اوﻧۍ څﺨﻪ ﺗﺮﺷﻟﻣﯥ اوﻧۍ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮل ﺷﻲ .ﻫﺮ
ښﻮوﻧځﯽ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻟﻪ دا ﭘﺮﯾﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د دې دورې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﮐﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﻤﻔﮑﻮرﻩ دا دﻩ ﭼﯥ د دې دورې
ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﻤﻣﮑﻨﻪ ﺣﺪﻩ ﭘﻮرې د ښﻮوﻧﯥ ﯾﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ووﺳﻲ.

د ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم څﭕﺮ ارزول ﮐﯿږي؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د ارزوﻧﯥ ﯾﻮ ﺗﻔﺼﯿﻟﻲ ﻻرښﻮد ﻠﺮي او ښﻮوﻧﮑﻲ ﺑﻪ دﻏﻪ ﻻرښﻮد د ارزوﻧﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ
ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي .ﮐﻟﻪ ﭼﯽ ښﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﻤﻀﻣﻮن ﮐﯥ د ﯾﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻋﻣﻮﻤﯽ ﭘﻮﻫﯥ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ښﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ د دې ازﻤﻮﯾﻨﻮ
ﭘﺎﯾﻟﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﺴﻲ.
د ﭘﺎﯾﻟﻮ راټﻮﻠﻮل
ٓ
د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻤﻟﻲ ادارﻩ د ﺳﻮﯾﺪن د اﺣﺼﺎﯾــﯥ ادارې ﭘﻪ ﻤﺮﺳﺘﻪ د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﻨځﯿﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﻧﺘﺎﯾﺞ راټﻮﻠﻮي .د ﭘﺎﯾﻟﻮ
راټﻮﻠﻮل ﻧﻪ ﯾﻮازی ﭘﻪ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﮐﯥ د ارزوﻧﯥ ﻠﭙﺎرﻩ ،ﺑﻟﮑﻪ د ﻫﯿﻮاد ،ﮐﻣﻮﻧﻮﻧﻮ ،اﺻﻟﻲ ښﻮوﻧځﯿﻮ او ﺧﭙﻟﻮاﮐﻪ ښﻮوﻧځﯿﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د
ﭘﺎﯾﻟﻮ د ﺗﺤﻟﯿﻞ ﻠﭙﺎرﻩ ﻫﻢ اړﯾﻦ دي.
د دې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﻪ ﮐﻮﻤﻪ دﻩ؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﯾﻮﻩ ﻋﺎﻤﻪ ﻤﻮﺿﻮع ﻠﺮي .دا ﻤﻮﺿﻮع د دوو ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ )ﻧﻮوا او ټﺮای( د ﮐﯿﺴﯥ ﺑﺮ ﺑﻨﺴټ
ٓ
ٓ
وﻻړﻩ دﻩ .د دې ﮐﯿﺴﯥ ﻤﻮﺧﻪ د ازﻤﻮﯾﻨﯥ د څﺮﻧګﻮاﻠﻲ ﺑﯿﺎﻧﻮل او زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ازﻤﻮﯾﻨﯥ اﺳﺎﻧﻮل دي .د ﻫﺮې ازﻤﻮﯾﻨﯥ څﺨﻪ
وروﺳﺘﻪ د ﯾﻮ اﻧځﻮر او ﻤﺘﻦ ﯾﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯽ ﮐﯿﺴﯥ ﺳﺮﻩ ارﺗﺒﺎط ﻠﺮي ،د ټﻮﻠګﻲ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﮐﯥ ﻠګﻮل ﮐﭕږي .ﮐﻟﻪ ﭼﯽ د دې
ٔ
اﻧځﻮر او ﻤﺘﻦ ټﻮﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ وﻠګﻮل ﺷﻮې ﻧﻮ د دوو ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﮐړﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﭕږي او دا ﭘﻪ دې ﻤﻌﻨﺎ دﻩ ﭼﯥ زدﻩ
ٓ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ټﻮﻠﯥ ﻓﺮﻋﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻠﻲ دي.
رﯾﺎﺿﻴﺎت
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د رﯾﺎﺿﯽ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻠﻪ ډول ډول ﮐﻮﭼﻨﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړې ﺷﻮي ،ﭼﯽ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د
ﻠﯿﮑﻨﯥ دﻧﺪې ،ﮐﻮم ﭼﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻮي ،او ﺷﻔﺎﻋﻲ دﻧﺪې ،ﮐﻮم ﭼﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ وړو ډﻠﻮ ﮐﯥ ﺳﺮ
ﺗﻪ رﺳﻮﻻی ﺷﻲ ،ﺷﺎﻤﻞ دي .ﭘﻪ دواړو )ﺗﺤﺮﯾﺮي او ﺷﻔﺎﻋﻲ( ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﮐﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮل ﮐﭕږي ﺗﺮڅﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻲ
ﺧﭙﻞ رﯾﺎﺿﯿﮑﻲ اﻓﮑﺎر ﺑﯿﺎن او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐړي.
ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ.
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د دواړو ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ )ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ډول
دي او د څﻮ ﻓﺮﻋﻲ ډوﻠﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي ډي .ﭘﻪ دې ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ دﻧﺪې ﺷﺘﻮن ﻠﺮي ﮐﻮﻤﯥ ﭼﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﯾﻮازې او
ګﺮوﭘـﻲ ډول ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮي .د ﻤﺨﺘﻟﻔﻮ دﻧﺪو ﻠﻪ ﻻرې زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮﻠﯥ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ ﻫﻐﻮې ﻏږﯾﺪل ،ﻠﻮﺳﺘﻮل او
ﻠﯿﮑﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻟﯥ ﭘﻮﻫﯥ ښﮑﺎرﻩ ﮐړي.
د ﭘﻮﻫﯥ ﻠﻨډﯾﺰ او ځﺎن ارزوﻧﻪ څﻪ ﺷﯽ دی؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﭘﻪ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﮐﯥ د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻧﺘﺎﯾﺞ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﮐﯥ د ښﻮوﻧﮑﻲ ﻠﺨﻮا د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ارزوﻧﯥ ،د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﻠﻨډﯾﺰ ﮐﯥ راټﻮﻠﯿﺪی ﺷﻲ .او دا اﺳﻨﺎد د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾــﻲ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﻠﭙﺎرﻩ د ﯾﻮ ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﮐﺎرول
ﮐﯿﺪی ﺷﻲ.

د ﭘﻮﻫﯥ ﻠﻨډﯾﺰ ﮐﯥ د ﻫﺮې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﻠﭙﺎرﻩ د ځﺎن ارزوﻧﯥ ﯾﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ د ﺧﭙﻟﯥ زدﻩ ﮐړې ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ
وﻧﯿﺴﻲ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻤﻀﻣﻮن ﮐﯥ ﺧﭙﻟﻪ وړﺗﯿﺎ څﺮګﻨﺪﻩ ﮐړي .د ځﺎن ارزوﻧﻪ ﺑﯿﺎ د ﻤﻮﺿﻮع ﭘﻪ اړﻩ د زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻮ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺳﺮﻩ
ﭘﺮﺗﻟﻪ ﮐﯿﺪی ﺷﻲ او د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﻳــﻲ ﻤﺮﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮل ﮐﭕږي.
ﻻ ډﭔﺮ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت ﻠﻪ ﮐﻮم ځﺎی څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﯥ؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ د ﺑﯿﻟګﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﻻ ډﭔﺮ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت د ﺳﻮﯾډن د زدﻩ ﮐړې ادارې د ﮐﻮرﭘﺎڼﯥ
ﭘﺮﻤﺦ ﻤﻮﻧﺪل ﮐﯿﺪی ﺷﻲ.
www.skolverket.se/bedomning

ﭘﻪ دې ﮐﻮرﭘﺎڼﻪ ﮐﯥ د ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﻮ ﺗﻪ ﻠﯿﻨﮏ ﻫﻢ ﺷﺘﻮن ﻠﺮي.
د ﺳﻮﯾﺪن د زدﻩ ﮐړې ادارې ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ ﺷﺊ.
nationellaprov@skolverket.se

