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 چوکاټ کې د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني ژبې زده کړه )ایس ایف یي( کې ونډه اخیستونکو لپارهد لویانو زده کړو په 

 

 

 

 د ایس ایف یي ملي ازموینې
 

 سالم او ښې چارې!

تاسو به په نږدې راتلونکي وخت کې د لویانو زده کړو په چوکاټ کې د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني 
ازموینه کې برخه اخلئ. د ازموینې موخه د ژبې د زده کړې )ایس ایف یي( د دورې وروستۍ ملي 

ښوونکو سره د ارزیابۍ په برخه کې مرسته ده ترڅو معلومه کړي چې تاسو د تعلیمي نصاب اوسنۍ 
برخې درسي معیارونو کې تر کومه حده بریالي شوي یاست. ازموینه د زده کوونکو پوهه په هم 

 ساري توګه ارزولو کې هم مرسته کوي.

نې، هم د پوښتنو طرح کولو او هم د ځوابونو ارزیابۍ په برخه کې، د بهرنیو وګړو لپاره د سویډني د کورسونو ازموی
ژبې زده کړې )ایس ایف یی( تعلیمي نصاب پر بنسټ جوړېږي. خورا اړینه ده چې هر زده کونکي ته موقع ورکړل 

موینه کې هر څه د ازمیښت الندې نیول شي ترڅو د خپلې پوهې زیاته نه زیاته برخه په ډاګه کړي. په یوې ځانګړې از
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 
 د دې ترڅنګ به ښوونکی ستاسې د پوهې کچه ټاکلو په موخه یوه مجموعي ارزونه ترسره کوي. اړین ګام دی خو

 

 د ایس ایف یي ازموینو ترتیب

د ازموینې د سوالونو مرکزي منځپانګه د لوست او د یو متن څخه د مطلب اخیستلو، خبرې کولو او پوهېدلو او د هر 
 بیالبیلو موضوعګانو په هکله د لیکلو وړتیا څخه بحث کوي.ورځني ژوند، کار او ټولنیز ژوند ته اړوند د 

 ټکل له مخې د څلورو نه تر پینځو ساعتونو پورې وخت ونیسي.اازموینه به د 

 ازموینه په بیالبیلو برخو ویشل شوې ده:

ویناوو او د لوست او پوهېدنې په بابت ازموینه په دوو پوښتنپاڼو کې وېشل شوې ده. پوښتنې د دواړو یو شمېر لنډو  •
 نسبتا اوږدو متنونو څخه جوړې شوې دي.

درسي دورې په سویه د  Dاو  Cد ازموینې هغه برخه چې "اورېدل او پوهېدل" د ازمیښت الندې نیسي د  •
درسي دورې په سطح دوو پوښتنپاڼو څخه تشکیل شوې ده. پوښتنې د ثبت شوې مرکو،  Bپوښتنپاڼو او ورسره د  

 یي خپرونې پر بنسټ جوړې شوې دي.خبرو اترو یا د یوې رادیو

دورې په کچه یو مضمون لیکنه  Cاو  Bد ازموینې هغې پړاو کې چې "د لیک مهارت" د ازمیښت الندې نیسي، د  •
 درسي دورې په کچه دوه د مضمون لیکنې دندې شاملې وي. Dاو ورسره د 

درسي دورې په کچه یوه  Bي، د د ازموینې په هغې برخه کې چې "د خبرو کولو مهارت" د ازمیښت الندې نیس •
 درسي دورې په کچه یوه شخصي دنده او یوه دوه کسیزه دنده شامله وي. Dاو  Cشخصي دنده او ورسره د 

تاسې به د ازموینې څرنګوالي، تاریخ او دا چې ازموینې څرنګه ارزیابي کیږي، په اړه معلومات د خپل ښوونکي څخه 
پورې د نمرو پیمانې له مخې نمرې ورکول کېږي، چې له دې جملې  Eنه تر  Aترالسه کړۍ. د ازموینې په پاې کې د 

 د ناکامۍ مانا لري.  Fڅخه 

د یو زده کونکي په صفت تاسې حق لرئ چې خپله ازموینه او دا چې په کوم ډول ارزول شوې ده، وګورئ. د زده 
ونکی د پوښتنو دباندې وتلو او خپرېدلو کوونکي سره د پاېلو په هکله خبرې اترې کولو په ترڅ کې اړینه ده چې ښو

 مخه ونیسي.

 



د ازموینې مسؤل

د ښوونې او روزنې عمومي اداره د واړه ملي ازموینو مسؤلیت پر غاړه لري. ازموینې د ښوونې او روزنې ادارې په 
وښتنې د مرسته د ستوکهلم پوهنتون د ژبې تدریسي کړنالرې انستیتوت کې ترتیب او طرح شوي دي. د ازموینې پ

هیواد د بیال بیلو سیمو په ګن شمیر ښوونځیو کې ازمول شوي دي. همدا راز د ازموینې برخه اخیستونکو، ښوونکو او 
 پلټونکو هم د ازموینو په هکله خپلې څرګندونې وړاندې کړي دي.

ګه کولو یوه موکه موږ هیله لرو چې ازموینه به ستاسې د خوښې وړ وګرځي او ستاسې لپاره به د خپلو وړتیاو په ډا
 برابره کړي.

د ښوونې او روزنې اداره کې اړیکوال

nationellaprov@skolverket.se

د ستوکهلم پوهنتون کې اړیکوال

katrin.ahlgren@isd.su.seکترین اهلگرین


