په ملي ازموینه کې ونډه اخیستونکو لپاره

د ثانوي دورې په چوکاټ کې ملي ازموینې
سالم او ښې چارې!
تاسو به په لنډ وخت کې د انګلیسي ،ریاضي ،سوېډني ژبې او یا د سویډني د دوهمې ژبې په حیث مضمونونو
کې یو یا ګڼ شمېر ملي ازموینې ترسره کړئ .تاسو به نظر دې ته چې په کومه رشته کې شامل یاست ،د خپلې
ثانوي دورې په بهیر کې په هر مضمون کې یوه یا ګڼ شمېر ملي ازموینې ترسره کړئ.
د ازموینو موخه د ښوونکو سره د ارزیابۍ په برخه کې مرسته ده ترڅو معلومه کړي چې تاسو د مضمون نصاب
معیارونو کې تر کومه حده بریالي شوي یاست .ازموینه د زده کوونکو پوهه په هم ساري توګه ارزولو کې هم مرسته
کوي.
د کورسونو ازموینې ،هم د پوښتنو طرح کولو او هم د ځوابونو ارزیابۍ په برخه کې ،د مضمون نصاب پر بنسټ
جوړېږي .هر زده کونکي ته باید موقع ورکړل شي ترڅو د خپلې پوهې زیاته نه زیاته برخه په ډاګه کړي.
په یوې ځانګړې ازموینه کې هر څه د ازمیښت الندې نیول د امکان څخه لرې خبره ده .د ملي ازموینې پایلې د هغې
مجموعي ارزونې برخه ګرځي کومه چې په راتلونکې کې ستاسې لپاره د زده کړې شهادتنامه ترالسه کولو لپاره الره
هواروي .ملي ازموینه د شهادتنامې اخیستلو په بهیر کې یو اړین ګام دی خو د دې ترڅنګ به ښوونکی په مربوطه
مضمون کې ستاسو د پوهې کچه معلومولو په موخه یوه مجموعي ارزونه ترسره کوي.

انګلیسي
تاسو به نظر دې ته چې په کومه رشته کې شامل یاست ،د خپلې ثانوي دورې په بهیر کې یواځې په انګلیسي  ۵او یا په
انګلیسي  ۵او انګلیسي  ۶مضمونونو کې ملي ازموینې ترسره کړئ.
د انګلیسي ازموینه د بېالبېلو برخو څخه تشکیل شوې ده چې شفاهي او تحریري اړیکې او د لوستلو او اورېدلو له الرې
د مطلب اخیستل د ازمیښت الندې نیسي .د انګلیسي  ۶تحریري ازموینې په لړ کې د چمتووالي مواد وېشل کېږي چې د
ازموینې نېټې څخه مخکې به پرې کار کوئ .خو تاسو به د ازموینې په وخت د چمتووالي مواد ته السرسی نه لرئ.

سویډني او سویډني د باندینۍ ژبې په حیث
تاسو به نظر دې ته چې په کومه رشته کې شامل یاست ،د خپلې ثانوي دورې په بهیر کې یواځې په کورس  ۱او یا په
دواړو کورس  ۱او کورس  ۳کې ملي ازموینې ترسره کړئ.
د سوېډني ژبې  ۱او سوېډني د دوهمې ژبې په حیث  ۱کورس ازموینو کې یو شفاهي جزیي ازموینه ،یوه د لیک جزیي
ازموینه او یوه د لوست جزیي ازموینه شامله ده.
د سوېډني ژبې  ۳او سوېډني د دوهمې ژبې په حیث  ۳کورس ازموینو کې یو دوه جزیي ازموینې ،یوه د لیک او یوه د
لوست جزیي ازموینه شامله ده.
د دواړو ازموینو لپاره الرښوونه وېشل کېږي چې د ازموینو طرح او ترتیب او دا چې ستاسو زده کوونکو څخه څه تمه
کېږي ،تشریح کوي.

ریاضي
تاسو به نظر دې ته چې په کومه رشته کې شامل یاست ،د خپلې ثانوي دورې په بهیر کې په یو یا زیاتو کورسونو کې
ملي ازموینې ترسره کړئ .د کورس ازموینه د ګڼ شمېر برخو څخه تشکیل شوې وي چې د ازموینې په ورځ به له دې
جملې څخه درې برخې پرته یا سره د دیجیتل مرستندویه وسایلو ترسره کوئ .د ازموینو دوو برخو ترمنځ یوه اوږده
وقفه او د غرمې ډوډۍ توصیه کېږي.
که چېرې تاسو په  3b، 1c، 1b، 1aیا  3cکورسونو کې ازموینه ورکوئ نو دوی سره یو شفاهي برخه هم شامله وي
چې دا برخه د خپل مربوطه ښوونځي په خوښه ټاکل شوي یو وخت کې ترسره کوئ.

نور مالومات د خپل ښوونکي څخه ترالسه کوئ
د هر ځانګړي کورس ښوونکی به د ټولو مضامینو ازموینو په هکله تاسې ته د ازموینې نېټې ،ارزونې او د ازموینې په
هکله نور اړین مالومات وړاندې کړي.
د ښوونې او روزنې عمومي اداره د واړه ملي ازموینو مسؤلیت پر غاړه لري خو ازموینې د بېالبېلو پوهنتونونو لخوا
طرح کېږي .د ازموینو سوالونه د هیواد د بیال بیلو سیمو په ګڼ شمېر ښوونځیو کې تر ازمیښت او کره کتنې الندې
نیول شوي دي .زده کوونکو او ښوونکو په دې هکله خپل نظرونه او څرګندونې وړاندې کړي دي او د ازموینې
پوښتنې ستاسې الس ته د ازموینو رسیدو څخه مخکې د دقیقې څیړنې او بحث الندې نیول شوي دي .موږ هیله لرو چې
ازموینې به ستاسې د خوښې وړ وګرځي او ستاسې لپاره به په بېالبېلو مضامینو کې د خپلې پوهې په ډاګه کولو یوه
موقع برابره کړي.
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