د
د ﺷﭙږم ټﻮﻠګﻲ د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ
او ﯾﺎ ﻫﻢ د ځﺎﻧګړو ښﻮوﻧځﯿﻮ ﭘﻪ اووم 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 ﯾﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﯾﺎﺳﺖ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د درﺳﻲ ﮐﺎل
ﭘﻪ ﺗﺮځ ﮐﯥ د رﯾﺎﺿﻲ ،ﺳﻮﯾډﻧﻲ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮي.
زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﯽ وﻠﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي؟
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ دورې زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،د ﻤﻘﺪﻤﺎﺗﯥ دوري د ﺷﭙږم ټﻮﻠګﻲ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ او د ﻤﯿﻨځﻨۍ دورې د ﻠﻮﻤړﻧﻴﻮټﻮﻠګﭕﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ٓ
او د دې ﺗﺮ څﻨګ د اﺟﺒﺎري ښﻮﻧځﯿﻮ د اووم 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 د زدﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ او ﭘﻮﻫﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻧﻣﺮې ورﮐﻮﻠﻮ ﮐﯥ
د د زدﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﻮﻫﯥ او د ﻫﻐﻮ ښﻮوﻧﯿﺰ اړﺗﯿﺎوو او ﭘﺎﯾﻟﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﻟﯿﻣﯽ ﭘﻼن ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻠﺮي ﻤﺮﺳﺘﻪ وﮐړي.
د دې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﯥ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮﯾډن د زدﻩ ﮐړې ادارې ﻠﻪ ﺧﻮا ﭼﻣﺘﻮ 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.
ٓ
ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﮐﻮم ﺧﺎص ډول ﮐﺎري ﺗګﻼرﻩ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﻮم ﺧﺎص ډول ﺗﺪرﯾﺴﻲ ﻤﻮاد ﻧﻟﺮي .ﭘﻪ دې ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﯽ 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 .ﺗﻘﺮﯾﺮي ﺑﺮﺧﻪ ﯾﺰﻩ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﻪ د ﻤﻨﻲ
دورې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﭕږي ﯾﻌﻨﯥ د  ۵۰-۴۵اوﻧﯿﻮو ﺗﺮ ﻤﯿﻨځ .ﻫﺮ ښﻮوﻧځﯽ ﺑﻪ ﭘﺨﭙﻟﻪ دا ﭘﺮﯾﮑړﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻲ
ازﻤﻮﯾﻨﯥ د دې دورې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﮐﻟﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﺷﻲ .ﺗﺤﺮﯾﺮي ﺑﺮﺧﻪ ﯾﺰې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﻪ د ﭘﺴﺮﻠﯥ دورې ﭘﺮ ﻤﻬﺎل ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ټﺎﮐﻟﻲ ﻧﯿټﻪ د
وزارت ﻤﻌﺎرف ﭘﻪ ﭘﺮﯾﮑړﻩ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﯿږي .دا ﻧﻮﻤﻮړې ازﻤﻮﯾﻨﯥ اﺟﺒﺎري دي.

د ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﺑﯿﻟګﯥ ﺑﻪ 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 ﯾﻮ ﻤﻀﻣﻮن ﮐﯥ د ﯾﻮ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻋﻣﻮﻤﯽ ﭘﻮﻫﯥ ارزوﻧﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ښﻮوﻧﮑﯽ ﺑﻪ د ﭘﺎﯾﻟﻮ د ټﺎﮐﻟﻮ
ﻧﻪ ﻤﺨﮑﯥ 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 ﯾﻮازې 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.
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 دي .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.
اﻧګﻟﯿﺴﻲ
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭘﻪ اﻧګﻟﯿﺴﻲ ﻤﻀﻣﻮن ﮐﯥ د ډﯾﺮو ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﺰو ازﻤﻮﯾﻨﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮي .د ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ
دﻧﺪو ﻠﻪ ﻻرې زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐﻮﻠﯽ ﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ اﻧګﻟﯿﺴﯥ ژﺑﯥ د وﯾﻟﻮ او ﻠﯿﮑﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻟﻪ ﭘﻮﻫﻪ څﺮګﻨﺪﻩ او
ورﺳﺮﻩ د اﻧګﻟﯿﺴﻲ ژﺑﯥ وﯾﻟﻮ او اورﯾﺪﻠﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ.
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

