د
دﻧﻬﻢ ټﻮﻠګﻲ د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻠﭙﺎرﻩ
او ﯾﺎ د ځﺎﻧګړو ښﻮوﻧځﻲ ﻠﺴﻢ ټﻮﻠګﻲ ﻠﭙﺎرﻩ.

ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ
ﺳﻼم!
دا ﻠﯿﮏ ﺗﺎﺳﻮ ځﮑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ د درﺳﻲ ﮐﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺳﻮﯾډﻧﻲ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ،اﻧګﻟﯿﺴﻲ،
رﯾﺎﺿﻲ او ﭘﻪ دوې ﮐﯥ ﯾﻮ ﻤﻀﻣﻮن ﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎﻠﻮژي ،ﻓﺰﯾﮏ ﯾﺎ ﮐﯿﻣﯿﺎ او ورﺳﺮﻩ ﯾﻮ د دوې ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﻠﮑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ،
دﯾﻨﻲ ﭘﻮﻫﻪ او ﯾﺎ ټﻮﻠﻨﯿﺰ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎﺗﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﻤﻀﺎﻤﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮئ.
ٓ
دا ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﻪ ښﻮوﻧﮑﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻌﻟﯿﻣﯽ ﭘﺮوګﺮام ﮐﯥ د ښﻮوﻧﯿﺰ اړﺗﯿﺎوو ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ارزوﻧﻪ ﮐﯥ ﻤﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي.
ﻫﻣﺪا د ﮐﻮرس ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻠﻪ دې د ﻤﺨﯥ ﺑﻪ د ازﻤﻮﯾﻨﻮ د ﻤﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ ﺷﮑﻞ ټﺎﮐﻞ ﮐﯿږي .ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﭘﺎﯾﻟﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ټﻮﻠﯿﺰو ﭘﺎﯾﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﻮ ﮐﯥ د اﻤﮑﺎن ﺗﺮ ﺣﺪﻩ ﻤﻨﺼﻔﺎﻧﻪ رول وﻠﻮﺑﻮي.
د دې ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺑﯿﻟګﯥ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻟﻮ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮﯾډن زدﻩ ﮐړې ادارې ﻠﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړې 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.
ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻤﻀﻣﻮن ﻧﻮﻤﻮړې ښﻮوﻧﮑﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ازﻤﻮﯾﻨﯥ د ﻧﯿټﯥ ،ارزوﻧﯥ او ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ ﻧﻮرو ﻤﺎﻠﻮﻤﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﮐړي.
ﺳﻮﯾډﻧﻲ ژﺑﻪ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ.
ﺳﻮﯾډﻧﻲ او ﺳﻮﯾډﻧﻲ د دوﯾﻣﯥ ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻤﻀﺎﻤﯿﻦ ﭘﻪ ﻤﻟﯽ ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﮐﯥ درې ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻠﺮي.
اﻠﻒ ﺑﺮﺧﻪ :دا ﯾﻮﻩ ﺗﻘﺮﯾﺮي ﺑﺮﺧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ درې ﺷﯿﺎن ارزول ﮐﯿږي :د ﻤﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ وړاﻧﺪې ﮐﻮل ،د ﯾﻮ ﺑﺤﺚ
ﺟﻮړول او ﯾﺎ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺑﺤﺚ ﮐﯥ ګډون ﮐﻮل .ﯾﻮ ﻠﻨډ ﻠﯿﮏ ،اﻧځﻮر ،د ﯾﻮ ﻓﻟﻢ ﮐﻟﭗ او ﯾﺎ وروﺳﺘﻨۍ ﻏﻮﻧډﻩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د وړاﻧﺪﯾﺰ د
ارزوﻧﯥ ﻤﺤﻮر وي .ﭘﻪ ب ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ :ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻟﻮ ﻠﯿﮑﻮﻧﻮ د ﻠﻮﺳﺘﻞ وړﺗﯿﺎ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻮئ .د ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ د  ۲۰ﭘﻮښﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮﻩ ﮐـﺘﺎﺑﭽﻪ درﮐﻮل ﮐﯿږي .ﻠﻮﻤړې ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐـﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت وﻠﻮﻠﺊ او ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐړئ.
ج ﺑﺮﺧﻪ :ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﯾﻮ ﻤﻀﻣﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻠﯿﮑﻟﻮ وړﺗﯿﺎ ازﻤﻮﯾﻞ ﮐﯿږي .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﻮښﻪ درﮐﻮل ﮐﯿږي ﭼﯥ د
ﺑﯿﻼﺑﯿﻟﻮ دﻧﺪو څﺨﻪ ﯾﻮﻩ دﻧﺪﻩ ﺧﻮښﻪ ﮐړئ.
اﻧګﻟﯿﺴﻲ
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 ﭘﻪ وﯾﻟﻮ او اورﯾﺪﻠﻮ ﭘﻮﻩ ﺷﻲ .اﻠﻒ ﺑﺮﺧﻪ :ﯾﻮﻩ ﺗﻘﺮﯾﺮي ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ وﯾﻞ او

ﻤﺤﺎوﯾﺮﻩ ﮐﻮل ارزول ﮐﯿږي .ب ﺑﺮﺧﻪ :ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻠﻮﺳﺘﻟﻮ او ﭘﻮﻫﯿﺪﻠﻮ او د اورﯾﺪﻠﻮ او ﭘﻮﻫﯿﺪﻠﻮ وړﺗﯿﺎ ازﻤﻮﯾﻞ
ﮐﯿږي .ج ﺑﺮﺧﻪ :د ﻠﯿﮑﻟﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﯾﻮ ﻤﻀﻣﻮن ﭘﻪ اړﻩ ﯾﻮﻩ څﻪ ﻠﯿﮑﺊ.
رﯾﺎﺿﻴﺎت
د اﺑﺘﺪاﺋﯿﻪ او ﻤﯿﻨځﻨۍ دورو ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ د رﯾﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻠﻪ څﻟﻮرو ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ دی .اﻠﻒ ﺑﺮﺧﻪ :ﭘﻪ دې
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮی وړﺗﯿﺎ د رﯾﺎﺿﯿﮑﻲ دﻠﯿﻟﻮﻧﻮ ﻠﻪ ﻤﺨﯥ ازﻤﻮﯾﻞ ﮐﯿږي .ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ دا ﻤﻮﻗﻊ ﻫﻢ درﮐﻮل ﮐﯿږي ﭼﯥ د ﻧﻮرو
وﺿﺎﺣﺖ او دﻻﯾﻞ اﻤﺘﺤﺎن ﮐړئ.
ب ﺑﺮﺧﻪ :د دې ﺑﺮﺧﯥ دﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻐﯿﺮ د ﮐﻮم ګڼﯿﺎل ﺗﻮﮐﻲ او ﯾﺎ ﮐﻮم ﮐﻮﻤﮑﻲ ورﻗﯥ ﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﯿږي .د ځﯿﻨﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ
څﺮګﻨﺪوئ او ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻮرو ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﻮاځﻲ ﺟﻮاب ورﮐﻮئ .ج ﺑﺮﺧﻪ :دا ﺑﺮﺧﻪ د ﻻ ﭘﺮاﺧﻪ دﻧﺪو ﭘﻟټﻟﻮ ﮐﺮداروﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻤﺦ راځﻲ او
ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ ﺣﻞ ﮐﻮئ .د ﺑﺮﺧﻪ :دﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻟﯥ دﻧﺪې درﮐﻮل ﮐﯿږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ ﺣﻞ
ﺷﻮی ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮئ .ﻧﻮﻤﻮړې دﻧﺪې ﻫﻣﯿﺸﻪ د ﯾﻮې ﻤﻮﺿﻮع ﻧﻪ را ټﻮﻠﯥ ﺷﻮي وي.
ﺑﯿﺎﻠﻮژي ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ ﯾﺎ ﮐﯿﻣﯿﺎ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ټﻮل زدﻩ ﮐﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﻤﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ﮐﻮﻤﯥ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ
ﮐﯥ ﭘﺮ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﯿږي ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت ﺑﻪ د ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﻧﻪ درې اوﻧۍ د ﻤﺨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐﻮل ﮐﯿږي.
ﭘﻪ اﻠﻒ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ :د ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻲ ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﺑﺮﺧﻪ ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻟﯥ ﭘﻮﻫﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﯿﺎد د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﭘﻮﻫﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻟﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ او وﺿﺎﺣﺖ واړﻧﺪې ﮐﻮئ .ﭘﻪ ب  ۲ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻟﯥ ﭘﻮﻫﯥ ﭘﻪ ﺑﯿﺎﻠﻮژي ،ﻓﺰﯾﮏ ،ﯾﺎ ﮐﯿﻣﯿﺎ ﮐﯥ د ﻤﺎﻠﻮﻤﺎﺗﻮ د ﭘﻟټﻨﯥ،
اړﯾﮑﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﻏﺒﺮګﻮن ښﻮدل ﭼﯥ د روﻏﺘﯿﺎ ،اﻧﺮژۍ ،ﺗﺨﻨﯿﮏ ،ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﻠﻮ ،د ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ او د
اﯾﮑﻮﻠﻮژﯾﮑﻲ ﭘﺎﯾښﺖ ﺑﺤﺚ ﮐﻮي .ﭘﻪ ج اﻠﻒ  ۳ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ د ﭘﻟټﻨﯥ ﯾﻮﻩ ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﺟﻮړوئ .ﭘﻪ ب ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮ ﻻﺑﺮاﺗﻮاري
ازﻤﻮﯾﻨﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮئ او د ﻫﻐﯥ ﭘﺎﯾﻟﯥ ﺑﻪ راوﺑﺎﺳﺊ.
ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،دﯾﻨﯽ ﭘﻮﻩ ﯾﺎ ټﻮﻠﻨﯿﺰې ﭘﻮﻫﯥ
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ټﻮل زدﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﻤﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﻤﻟﻲ ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻮي .ازﻤﻮﯾﻨﯥ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﮐﯥ
ﭘﺮ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﯿږي ﻧﻮ د ﻫﻐﯥ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت ﺑﻪ د ازﻤﻮﯾﻨﻮ ﻧﻪ درې اوﻧۍ د ﻤﺨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐﻮل ﮐﯿږي.
دواړﻩ ﺑﺮﺧﯥ اﻠﻒ او ب ﺗﺤﺮﯾﺮي ازﻤﻮﯾﻨﯥ دي ﭼﯥ دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﯿﻼ ﺑﯿﻟﻮ ﻃﺮﯾﻘﻮ ﻫﻐﻪ وړﺗﯿﺎوي ﭼﯥ د ﻧﻮﻤﻮړي ﮐﻮرس ﭘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻤﻪ ﮐﯥ
ﺷﺎﻤﻟﯥ دي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮي.
ﻻ ډﭔﺮ ﻤﺎﻠﻮﻤﺎت ﭼﯿﺮﺗﻪ ﺷﺘﻮن ﻠﺮي؟
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

