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PASHTO 

زډیلن ېد روزن ېک نيیډلپاره پھ سو نوید مھاجر  

 
 

 اھداف ېد روزن

پھ سویډن کې د مھاجرینو لپاره د ښاروالۍ بالغو کسانو تعلیم یو مناسب تعلیم دی او ھدف یې دا دی ترڅو بالغو کسانو تھ پھ 
سویډني ژبھ کې ابتدایي تعلیم وړاندې کړي. یو شاګرد چې مورنۍ ژبھ یې لھ سویډني پرتھ بلھ ژبھ ده، ھغھ باید تعلیم وکړي 

ترڅو پھ تعلیم سره یوه دوھمھ ژبھ پھ کاري کچھ زده کړي. دغھ تعلیم بھ د اړیکو او پھ ورځني ژوند کې د فعال ګډون، مدني او 
 کیل ېتھ چ نویھدف، ھغھ پوخ عمر مھاجر وی ېد روزن لپاره د ژبې تعلیم وسیلې برابرې کړي. کاري ژوند او د راتلونکي تعلیم

 ایسواد ونلري  ھګپھ مسلکي تو ېچ ردګمھارتونو فرصت برابرول ھم دي. ھغھ شا ړېلوست زده ک کید ل ،یلوست نشي کوال
 .يړالستھ راو ونھښاو لوست الر کید ل ھڼپھ ب میوي، بھ د تعل ړیالفبا حروفو پرتھ ک نیلوست د الت کیل یې

تعلیم باید پھ ھغو کسانو باندې کار وکړي چې توپیر لرونکي تجربې، د ژوند حالتونھ، پوھھ او د تعلیم ھدفونھ لري. دغھ تعلیم 
و باید پالن شوی وي او لھ شاګردانو سره یوځای جوړ شي او باید د شاګردانو لیوالتیا، تجربو، پوھې او اوږد مھالھ ھدفون

 پراساس وي.

دغھ تعلیم چې د انفرادي کسانو ضرورتونھ پھ اساس دی، تعلیم باید لھ کاري او نورو فعالیتونو سره لکھ کاري ژوند او مدني 
پیژندنې، تاییدي، شاګردي یا نور تعلیم سره یوځای شي. ځکھ نو دغھ تعلیم باید د وخت، ځای، محتویاتو او کاري طریقو سره سم 

 جوړ شي.

 ځانګړتیا او اھداف پروګرام د
د مھاجرینو لپاره د سویډني ژبې د ښاروالۍ بالغو کسانو تعلیم لھ الرې، شاګردانو تھ بھ دا موقع برابره شي ترڅو دا الندې تعلیم 

 وکړي
 پھ سویډني کې خپلې د لیک لوست وړتیا تھ وده ورکړي، •
 اوریدلو او پوھیدلو وړتیا تھ وده ورکړي پھ مختلفو بڼو خپلې د سویډني ژبې ویلو، خبرې کولو، لوستلو، •
 د ښھ تلفظ وړتیا ولري، •
 د اړوند توکو کارولو وړتیا ولري، •
 د مختلف اوریدونکو او اوضاع سره د ژبې سمولو وړتیا ولري؛ •
 د ژبې زده کړې څرنګوالي ذکاوت ولري، او •
 و وسیلو څخھ کار واخلي، اودا توان بھ پیدا کړي ترڅو لھ دیجیتلي تیکنالوژۍ او اړوندو تعلیمي او اړیک •
 دا توان بھ پیدا کړي ترڅو د بیالبیلو سرچینو لھ معلوماتو څخھ کار واخلي. •

 
شي  یوکوال ېمانا چ ی. پدیشو ګړیانځپھ واسطھ  ېود ردګتھ د شا ایتړو ېژب حیفص میتعل ېک نيیډلپاره پھ سو نوید مھاجر

مطابق د  تیاوسني وضع دوږید غ دیبا ردګولري. شا ایتړو دلوږیمطابق د غ اویتړد ا ھڼب ېکلیاو پھ ل یالرو شفاھ وړد دوا
 ېاویتړو یرډی ېک ایتړو دلوږیولري. د غ هړمھارتونھ او زده ک ولونوډد مختلف  پارهانتخابونو کولو ل ایتړا ېژب پوھن وندړا

 مټسیاو د دغھ س مټسیس ېد ژب پوھن ه،ړدوا ایتړو ېژب حیلپاره د فص ېده. نو د د ېمتن کونک لید بل تکم وهی ېشامل دي چ
 تونھړښجو رامريګتلفظ او  عبارتونھ،لغت،  ېک هړزده ک ېتھ پھ لري. د ژب پوھن ۍالسرس ېوونښ واليګرنڅد کارولو 

او  ونکيړانتخابونو کولو او د الستھ راو ېاو کاري ژب پوھن ېکنید ل وونھښکارولو  ېد ژب ېچ ېحال ک ېشامل دي، پداس
 کارول دي. ویژید سترات ېالر ېمؤثر ېرډیبل مھم مھارت  ویده.  هړپھ ا التوید تعد ېارتباط کھدف سره پھ 

دا تعلیم بھ ھغھ موقع برابره کړي ترڅو شاګردان خپلھ پوھھ او بیالبیل مھارتونو تھ وده ورکړي او د اړیکو اوسني وضعیت تھ 
پھ پام سره د ژبې اړوند انتخابونھ ترسره کړي. د ژبې سیستم پھ پوھھ کې د لغاتو، اصطالحاتو، تلفظ او ګرامري جوړښت 

ژبې څخھ کار اخیستنھ د متن لیکلو لپاره ده او د دې لپاره ده ترڅو د ژبې کاري پوھھ شاملھ ده، پداسي حال کې چې لھ 
انتخابونھ ترسره شي او د مخاطب اړتیاو سره سم شي. یو مھم مھارت دا ھم دی ترڅو یو کس وکوالی شي پھ اغیزمنھ توګھ د 
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 پیام رسولو لپاره لھ ستراتیژیو او رسنیو څخھ کار واخلي.

کھ بھ شاګران د متن لھ بیالبیلو ډولونھ سره آشنا شي، پدې کې بھ لغات، عکسونھ او غږونھ لھ دیجیتلي  د تعلیم پھ یوې برخې
وسیلو سره او پرتھ کار وکړي. دا تعلیم بھ لھ شاګردانو سره مرستھ وکړي ترڅو پدې ھکلھ خپلھ پوھھ زیاتھ کړي چې د ژبې لھ 

ې تعلیم کوي. شاګردانو تھ بھ دا موقع ھم ورکړ شي ترڅو د خپلو تعلیم څخھ څرنګھ کار اخیستل کیږي او دا چې ھغوی ول
کلتوري تجربو لھ الرې خپل کلتوري مھارتونو تھ ھم وده ورکړي او پھ سویډن کې د ھرې ورځې لھ ژوند، مدني ژوند، تعلیم او 

 کاري ژوند سره یې پرتلھ کړي.
تلي تیکنالوژۍ، اړوندو وسیلو او د معلوماتو لپاره لھ رسنیو، دا تعلیم بھ لھ شاګردانو سره دا مرستھ ھم وکړي ترڅو لھ دیجی

 اړیکو او تعلیم څخھ کار اخیستلو لپاره خپلو مھارتونو تھ وده ورکړي.

 د ابتدایي سواد مھارتونو لھ الرې باید شاګرد تھ دا موقع برابره شي

 د ژبې جوړښت څرنګھ دی،ترڅو خپلې پوھې تھ وده ورکړي چې څرنګھ لیکل شوی متن پیام رسوي او دا چې  -
 ترڅو خپلې پوھې تھ وده ورکړي او پھ بیالبیلو برخو کې لھ ژبې څخھ کار واخلي، -
 د ژبې پھ لیکلو کې لھ ډیرو عامو مقرراتو څخھ کار واخلي، -
 لوستل او لیکل زده کړي ترڅو دا زده کړي او پوه شي چې څرنګھ خپل مطلب ورسوي، -
 کوي، پردې پوه شي چې څرنګھ یو کس ژبې زده -
 د بیالبیلو ھدفونو لپاره د لوستلو او لیکلو لپاره ځینې ساده ستراتیژیو تھ وده ورکړي، او -

 د دیجیتل تیکنالوژۍ او اړوند سواد مھارتونو لھ وسیلو څخھ کار واخلي.
 جوړښت کړې زده د

، Aاو څلور بیالبیل کورسونھ  3، او 2، 1د مھاجرینو لپاره د سویډن د ښاروالۍ د بالغو کسانو تعلیم درې بیالبیلې برخې لري: 
B ،C او ،D پروګرام کې 1. پھ A ،B ،C او ،D  پروګرام کې 2شامل دي، پھ  ،B ،C  اوD  پرورګرام کې   3او پھC  اوD 

مونھ د ھغو کسانو لپاره دي چې بیالبیل تیري تجربې، حالتونھ، او ھدفونھ لري. پروګرام او شامل دي. بیالبیل تعلیمي پروګرا
درتھ وایي چې کوم کورس او د پرمختګ کچھ مناسبھ ده. یو شاګرد پھ یوه پروګرام کې او د کورس کې پھ پروګرام خپلھ زده 

ھې ضرورتونھ لھ تعلیمي پروګرام پرتھ ټول سره کړه پیلوي چې د انفرادي حالتونو سره ډیر مناسب وي. د کورس لپاره د پو
 ورتھ دي.

 

 یې، یو ھر څخھ کورسونو دوه دغھ د اړوند، پورې انتخاب پھ .دي کې مطالعو ډیرو څخھ یوې لھ یې دوه څخھ کورسونو دغھ د
مناسب دی او یو دا ارزونھ چې د کوم شاګرد لپاره کوم پروګرام  .ابتدای کورس دی یا کورسونھ، دواړه پیلونکی C او B د

شاګرد باید پھ کورس کې کوم پروګرام پیل کړي، دا بھ د شاګرد د پوھې او حالتونو د سروې پراساس او یا کېدای شي چې د 
 ضرورتونو پوره کولو لپاره د شاګرد وړتیا څھ ده.

تجربې، تعلیمي تجربې او پھ دریو تعلیمي پروګرامونو کې کورسونھ توپیر لرونکي جوړ شوي او د کورس پھ پیل کې د شاګرد 
 د سویډنې ژبې پوھې پورې اړه لري.

یو شاګرد کوالی شي د مھاجرینو لپاره د ښاروالۍ بالغو کسانو سویډني ژبې تعلیم ھر کورس بشپړ کړي. خو ټولو شاګردانو تھ 
ن تھ ھم اړتیا ده ترڅو کورس د خپلو تعلیمي پروګرامونو پھ ترڅ کې ترسره کړي، او یوڅھ بدلو Dبھ دا موقع ورکړ شي ترڅو 

 د شاګرد پوھې اړتیاو سره سم شي.
 

 د سواد ابتدایي مھارتونھ

 بشپړ پھ یا لري تعلیم کم ډیر چې وګړي ھغھ او ونلري کړې زده تیرې ھیڅ چې ده لپاره وګړو ھغھ د روزنھ لوستلو او لیکلو د
پروګرام  1د مھاجرینو لپاره پھ ښاروالۍ کې د بالغو کسانو سویډنې ژبې تعلیم او تر ډیري کچې د  .کوالی ونشي لوست لیک ډول

پھ ترڅ کې بھ شاګرد تھ دا موقع ورکړ شي ترڅو د سواد ابتدایي مھارتونھ الستھ راوړي، چې پدې کې د شاګردانو پوھې ډیرول 
 توګھ ډیر وخت تھ اړتیا لري. او اتومات کول شامل دي. پھ کاري کچھ باسواده کېدل پھ ساده

پروګرامونو تعلیم لپاره ھم د سواد ابتدایي مھارتونو زده کړې تھ اړتیا لري، خو  3او  2د ھغو شاگرد لپاره چې سواد لري د 
 شاګردان التین الفبا نھ زده کوي. ځکھ نو دلتھ د زده کړې بھیر توپیر لرونکی ښکاري.
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کورسونو پورې تړاو نلري، خو یوه بیلھ برخھ ده چې لدغو کورسونو  A – Dاړه تعلیم پھ د ابتدایي سواد مھارتونو زده کړې پھ 
 د شاګرد چې پورې ترڅو ولري دوام پورې مودې ترھغې شي کیدای چې ده پروسھ یوه ډول پداسې ھغھسره یوځای کیږي.

 ژبھ سویډني پھ بیا او شي ویوړل پرمخ کې ژبھ پھ شاګرد د ممکن ښوونھ .اخلي برخھ کې روزنھ ژبې سویډني د لپاره مھاجرینو
 .الړشي پرمخ کې

 ارزونھ

دا چې شاګرد کلھ لھ پروګرامھ ځي د شاګرد پدې توان پورې اړه لري چې ھغھ څرنګھ لھ سویډني ژبې څخھ پھ ورځني ژوند 
پھ  لګڼ کار اخیستالی شي.کې، مدني او کاري ژوند کې او راتلونکې تعلیم لپاره څرنګھ د بیالبیلو مقصدونو لپاره پھ سمھ توګھ 

د پوھې اړتیاوي د شاملھ وي.  ېدرجو سره پھ مطابقت ک Eاو  A ،B ،C ،D ړېد زده ک هړزده ک ردګد شا دیبا ېک صیتشخ
د پوھې مھارت.  کلویاو د ل دلږیمتقابل عمل، غ لویلوستل، د و دل،یاور پوھې کچې د پنځو برخو پراساس جوړې شوي دي.

پھ خپلواکھ توګھ ونھ ارزول شي، خو معلم باید د شاګرد د ژب پوھنې ټولیزه ارزونھ ترسره کړي، او  کچې باید لھ یو بل څخھ
درستي پھ نوم او د ژب  ېد ژب پوھن .باید پردې اساس وي چې یو شاګرد ترکومې کچې لھ ژپې څخھ د کار اخیستلو توان لري

 ده. وندړا ېپور ګۍدیچیپ ېپوھن

درجھ د  ېپور Dتر  خھڅ Aشتون لري. د کورسونو لپاره د  ېنیملي ازمو یوروستھ اجباري نھا خھڅکورسونو  Dاو  B ،Cد 
 درجھ بندي شوي ندي. کلیمطابق لوستل او ل ېبرخ ېد ې. د روزنيیږوروستھ ورکول ک خھڅ دوړیکورس بشپ

رجھ ورکړ شي. د تعلیمي برخې بند پراساس، د ھر بشپړ شوي کورس لپاره باید د 35فصل د  20تعلیم قانون د   (2010:800)د
 پھ ترڅ کې چې د ابتدایي سواد زده کړې مھارتونو سره کار کیږي، درجھ نھ ورکول کیږي.
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 کړه زده لمبر
 اوریدل

A کورس 
 .ړلپاره مالت دلوید واضح، ساده خبرو پوھ ېحاالتو ک نيځور ،ییسره پھ واقع ردانوګشا

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

شاګردان د ورځني ژوند لنډو 
نښتي  تشریحاتو کې پھ

پوھیږي یا  او جملوعبارتونو 
معلومات جذبوي چې  ھغھ

 .ورسره عالقھ لري شاګرد

 بشپړ کاري عمل شاګردان د
 عام او ساده د واسطھ پھ

 د اړه پھ ښوونوشفاھي 
 .پوھیدل څرګندوي ھغوی

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

شاګردان د ورځني ژوند 
ساده  تشریحاتو کې پھ لنډو

 او جملو عبارتونو
  پوھیږي یا ھغھ

معلومات جذبوي چې 
ورسره عالقھ  شاګرد

 .لري
شاګردان د اړوند کافي الرې 
باندې عمل پھ واسطھ د ساده 
او عام شفاھي ښوونو پھ اړه 

 څرګندوي.د ھغوی پوھیدل 

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده درجې
 اړتیاوې کړې

 .دي بشپړې شوي

شاګردان د ورځني ژوند لنډو 
او ساده  لغتونو کې پھ عام

عبارتونو پوھیږي یا ھغھ 
تشریحاتو معلومات جذبوي چې 

 شاګرد ورسره عالقھ لري.
 

کاري  مھمې خورا د شاګردان
د  واسطھ پھ عمل باندې الرې
پھ  ښوونو شفاھي عام او ساده
 څرګندوي پوھیدل ھغوی د اړه

 
 

B کورس 
 .شي پوھھ باندې خبرو ساده واضح، کې حاالتو عام ژوند ورځني د شي کوالی شاګرد

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 مھمو پھ شاګردان
 انفرادي توضیحاتو او

اصلي  د توپیرونو
ساده  نظریاتو او منځپانګې

د  واسطھ پھ جوړولو لنډیز
 پیښو، شوي شرح لنډو

 پھ او محاورو، معلوماتو
 موضوعاتو عام

 خبرونو شوي مشخص
 .څرګندوي خپل پوھیدل

 
 الرې کافي د شاګردان

 پھ کولو عمل چمتو باندې
 ورځني ژوند پھ واسطھ

شفاھي  واضح او لنډ پھ کې
پوھیدل  ښوونو او پیغامونو

 .څرګندوي

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

پھ مھمو  شاګردان
د اصلي  توضیحاتو

ساده  منځپانګې او نظریاتو
 لنډیز جوړولو پھ واسطھ د

لنډو شرح مشخص شوي 
 شوي پیښو محاورو،
معلوماتو او پھ عام 

 خبرونو خپلموضوعاتو 
 .څرګندوي پوھیدل

 
الرې  کافي اړوند د شاګردان

 پھ کولو چمتو عمل باندې
 کې ژوند ورځني واسطھ پھ

 شفاھي او واضح لنډ پھ
 ښوونو او پیغامونو
 .څرګندوي پوھیدل

ده  دا مانا درجې D د
 ډیره کچھ پھ او E د چې

 زده کړې درجې C د
 بشپړې شوي اړتیاوې

 .دي

 ساده منځپانګې اصلي د شاګردان
 لنډو د واسطھ پھ جوړولو لنډیز
 محاورو، پیښو، شوي شرح

 موضوعاتو عام پھ او معلوماتو
 پوھیدل خپل خبرونو شوي مشخص

 .څرګندوي
 

 الرې کاري مھمې د شاګردان
 واسطھ پھ کولو چمتو عمل باندې

 او لنډ پھ کې ژوند ورځني پھ
 ښوونو او پیغامونو شفاھي واضح
 .څرګندوي پوھیدل

 
  



5 
 

 
 

C کورس 
ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم او کاري ژوند کې پھ عامو حالتونو کې پھ ساده خبرو پھ واضح  شاګرد کوالی شي پھ

 توګھ پوه شي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 مھمو پھ شاګردان

 ځینې توضیحاتو او
اصلي  د توپیرونو
 نظریاتو او منځپانګې

 ساده
 پھ جوړولو لنډیزونو

 شرح د لنډو واسطھ
 پیښو، شوي

 تشریحاتو، محاورو،
عام  پھ او معلوماتو

 پورې موضوعاتو
 لنډ خبرونو، اړوند
 پوھیدل خپل

 .څرګندوي
 

 کاري سم د شاګردان
 پھ پھ واسطھ عمل

پھ  کې ژوند ورځني
 شفاھي واضح او لنډ

 او ښوونو پیغامونو
 .څرګندوي پوھیدل

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

 مھمو پھ شاګردان
 توضیحاتو

 او منځپانګې اصلي د
 لنډیزونو سادهنظریاتو 
 لنډو د پھ واسطھ جوړولو

 شوي شرح
 محاورو، پیښو،تشریحاتو،

 عام او پھ معلوماتو
 اړوند پورې موضوعاتو
 پوھیدل خپل لنډ خبرونو،

 .څرګندوي
 

 کافي اړوند د شاګردان
 پھ کولو عمل الرې باندې

 پھ واسطھ
 او لنډ پھ کې ژوند ورځني

 او پیغامونو واضح شفاھي
 .څرګندوي ښوونو پوھیدل

ده  دا مانا درجې D د
ډیره  پھ او E د چې
زده  درجې C د کچھ
بشپړې  اړتیاوې کړې
 .دي شوي

اصلي  شاګردان د
ساده لنډیزونو  منځپانګې
 لنډو د واسطھ پھجوړولو 

پیښو، تشریحاتو،  شوي شرح
عام محاورو، معلوماتو او پھ 

موضوعاتو پورې اړوند لنډ 
خبرونو، خپل پوھیدل 

 .څرګندوي

 مھمې کاري الرېشاګردان د 
باندې عمل کولو پھ واسطھ پھ 

ورځني ژوند کې پھ لنډ او واضح 
شفاھي پیغامونو او ښوونو 

 څرګندوي. پوھیدل

 
 

D کورس 
مدني ژوند، تعلیم او کاري ژوند کې پھ غیررسمي واضح خبرو او رسمي حالتونو شاګرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، 

 پھ واضح توګھ پوه شي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
کلھ چې د اصلي 

ډیزونھ لنمحتویاتو 
 پھ جوړیږي او

ضروري جزییاتو او 
ځینو احساسونو 

 باندې تبصره کیږي،
حکایتونھ، 

توضیحات، خبري، 
صحبتونھ، معلومات، 

آشنا  خبرونھاو 
موضوعګانو سره 

 تړاو لري.
 

 کاري سم د شاګردان
 پھ واسطھ پھ عمل

 او واضح تفصیلي
پوھیدل  ښوونو شفاھي

 .څرګندوي

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکافي  کړه زده درجې

 .تللې پرمخ

کلھ چې د اصلي  شا
ډیزونھ لنمحتویاتو 

جوړیږي او پھ ضروري 
 ،جزییاتو تبصره کیږي

حکایتونھ، توضیحات، 
خبري، صحبتونھ، 

 خبرونھمعلومات، او 
آشنا موضوعګانو سره 

 تړاو لري.
 

 کافي اړوند شاګردان
 پھ کولو باندې عمل الرې

 تفصیلي او پھ واسطھ
 ښوونو شفاھي واضح

 .پوھیدل څرګندوي

ده  دا مانا درجې D د
 ډیره کچھ پھ او E د چې

 زده کړې درجې C د
 بشپړې شوي اړتیاوې

 .دي

کلھ چې د اصلي محتویاتو 
حکایتونھ،  ډیزونھ جوړیږي،لن

توضیحات، خبري، صحبتونھ، 
آشنا  خبرونھمعلومات، او 

 .موضوعګانو سره تړاو لري
 

الرې  کاري کچھ یھلو پھ شاګردان
 پھ واسطھ پھ کولو عمل باندې

ښوونو  شفاھي واضح او تفصیلي
 .څرګندوي پوھیدل
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 کړه زده لمبر
 لوستل

 
A کورس 

 شاګرد کوال ی لوستل زده کړي او پھ سمھ توګھ د ھرې ورځې حالتونو پھ ساده معلوماتو پوه شي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 کلمو عام د شاګردان

 او او سمبولونو،
ابتدای  خورا

 پھ جملو او عبارتونو
 معلومات شکل کې
پرې  او راټولوي
 .پوھیږي

 
شاگرد کوالی شي د 

پھ یوه آشنا شي 
ساده  لنډھکلھ 
ولولي او  متنونھ

 زده کړي.

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکافي  کړه زده درجې

 .تللې پرمخ

 ېشاگرد کوالی شي د یو
پھ ھکلھ  موضوعآشنا 
شوي او ډیر ساده جوړ 

ولولي او زده  متنونھ
 کړي.

ده  دا مانا درجې D د
 ډیره کچھ پھ او E د چې

 زده کړې درجې C د
 بشپړې شوي اړتیاوې

 .دي

شاګرد کوالی شي د عامو لغانو او 
 ډیرو ساده اصطالحګانونښو او 

معلومات الستھ راوړي او زده 
 کړي.

 
 
 

شاگرد کوالی شي د یوه آشنا 
شوي او ډیر  جوړپھ ھکلھ شي 

ولولي او زده  ساده متنونھ
 کړي.

 
 

B کورس 
 شاگرد کوالی شي د ورځني ژوند پھ آشنا حالتونو کې ساده متنونھ ولولي، ورباندې پوه شي او ورڅخھ کار واخلي.

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 عام پھ شاګردان
 او موضوعاتو تشریحي

 حکایتي متنونھ دودیز
کلیدي  پھ او لولي

 انفرادي او توضیحاتو
 د اصلي توپیرونو
 نظریاتو او منځپانګې

 جوړولو ساده لنډیزونو
 خپلھ پوھھ واسطھ پھ

 .ښیې
 

 کاري سم د شاګردان
 پھ پراساس عمل

پیغامونو،  شخصي
 لنډ، او معلوماتو عملي

 د ښوونو واضح، ساده
 .پوھول څرګندوي ځان

 
 مؤثره یوې پھ شاګردان

 لوستلو د بڼھ کافي او
 ستراتیژیانې پھ ځینې
 استعمالوي او کوي نښھ
 .یې

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
حکایتي  دودیز او تشریحي

کلیدي  پھ او لولي متنونھ
 اصلي د توضیحاتو
 ساده او نظریاتو منځپانګې
 واسطھ جوړولو پھ لنډیزونو

 .ښیې پوھھ خپلھ
 

الرې  کافي اړوند د شاګردان
 پھ پراساس عمل باندې

 عملي شخصي پیغامونو،
 واضح، او لنډ، معلوماتو

 ځان پوھول د ښوونو ساده
 .څرګندوي

 
د  بڼھ مؤثره یوې پھ شاګردان

 پھ ستراتیژیانې ځینې لوستلو
 .یې استعمالوي او نښھ کوي

ده  دا مانا درجې D د
ډیره  پھ او E د چې
زده  درجې C د کچھ
بشپړې  اړتیاوې کړې
 .دي شوي

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
 حکایتي متنونھ دودیز او تشریحي

 ساده منځپانګې اصلي د او لولي
 واسطھ خپلھ پھ جوړولو لنډیزونو

 .ښیې پوھھ
 

الرې  کاري مھمې د شاګردان
شخصي  پھ پراساس عمل باندې

 او لنډ، معلوماتو عملي پیغامونو،
 ځان پوھول د ښوونو ساده واضح،

 .څرګندوي
 

د  کې الر کاري مھمې پھ شاګردان
نښھ  پھ ستراتیژیانې ځینې لوستلو

 .یې استعمالوي او کوي
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C کورس 
ژوند لھ ھدف او د خبرو شریک سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري 

 کې پھ عامو وضعیتونو کې پھ ساده ژبھ خبري وکړي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
موضوعاتو  عام پھ شاګردان
 حکایتي لنډ او تشریحي

 کلیدي پھ او لولي متنونھ
 انفرادي توضیحاتو او

اصلي  د توضیحاتو
ساده  نظریاتو او منځپانګې
 واسطھ پھ جوړولو لنډیزونو

 .ښیې خپلھ پوھھ
واقعیتونو  ساده پھ شاګردان

 متنونو، شوي تھ رامنځ
 کې ګرافونو جدولونو او

 معلومات راټولوي ځانګړي
ښھ  اړه پھ معلوماتو د او

 .دلیل شوی وده
 

پھ  عمل کاري سم د شاګردان
لنډ،  شوي تھ رامنځ واسطھ
 خپلھ باندې ښوونو واضح

 .پوھھ څرګندوي
 ھدف لوستلو د شاګردان

 مختلف لوستلو پراساس د
 او کافي یوېپھ  ستراتیژیانې

 کوي پھ نښھ طریقې مؤثره
 .کاروي او

دا  مانا درجې B د
کې  C پھ چې ده

ډیره  پھ او مھارت
زده  درجې A کچھ
 تللې پرمخ کافي کړه

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
 حکایتي لنډ او تشریحي

 کلیدي پھ او متنونھ لولي
 د اصلي توضیحاتو
ساده  نظریاتو او منځپانګې
 واسطھ پھ جوړولو لنډیزونو

 .ښیې خپلھ پوھھ
 

واقعیتونو  ساده پھ شاګردان
 متنونو، شوي تھ رامنځ

 کې ګرافونو جدولونو او
 معلومات راټولوي ځانګړي

وده  اړه پھ معلوماتو د او
 .دلیل شوی

 
الرې  کافي اړوند د شاګردان

 رامنځ واسطھ پھ عمل باندې
 ښوونو واضح لنډ، تھ شوي

 .څرګندوي پوھھ باندې خپلھ
 ھدف لوستلو د شاګردان

 طریقې اړوند پراساس یوې
 د لوستلو مختلف

 کوي او نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
متنونھ  حکایتي لنډ او تشریحي

 منځپانګې اصلي د او لولي
 پھ جوړولو ساده لنډیزونو

 .ښیې خپلھ پوھھ واسطھ
 

واقعیتونو  ساده پھ شاګردان
 متنونو، شوي تھ رامنځ

 کې چارټونو جدولونو او
 او معلومات راټولوي ځانګړي

 .دلیل سادهاړه  پھ معلوماتو د
 

 الرې کاري اړینې د شاګردان
 تھ رامنځ واسطھ پھ عمل باندې
 باندې ښوونو واضح لنډ، شوي
 .څرګندوي پوھھ خپلھ

 
 ھدف لوستلو د شاګردان
 د توګھ ابنداي پھ پراساس
 پھ ستراتیژیانې لوستلو مختلف

 .کاروي او کوي نښھ

D کورس 
پوه شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند کې یوڅھ پیچلي ساده او عام متنونھ ولولي، ورباندې 

 شي او ورڅخھ کار واخلي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
موضوعاتو  عام پھ شاګردان
استداللي  او حکایتي تشریحي،

کلیدي  پھ او لولي متنونھ
توپیرونو  ځینې او توضیحاتو

نظریاتو  او منځپانګې اصلي د
 واسطھ پھ جوړولو لنډیزونو

 .ښیې خپلھ پوھھ
 

 رامنځ تھ واقعیي پھ شاګردان
ځانګړي  کې متنونو شوي

 د او راټولوي معلومات
 وده ښھ اړه معلوماتو پھ

 .دلیل شوی
 

 الرې کافي یوې د شاګردان
 پھ کولو چمتو باندې عمل

 او ښوونو پھ واضح واسطھ
 .څرګندوي پوھھ خپلھ قواعدو

 ھدف لوستلو د شاګردان
 مختلف لوستلو پراساس د

 او کافي یوېپھ  ستراتیژیانې
 کوي پھ نښھ طریقې مؤثره

 .کاروي او

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ چې ده

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجې A کچھ
 کافي پرمخ کړه
 .تللې

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
استداللي  او حکایتي تشریحي،

کلیدي  پھ او لولي متنونھ
او  منځپانګې اصلي د توضیحاتو

پھ  جوړولو لنډیزونو نظریاتو
 .ښیې پوھھ خپلھ واسطھ

 

 شوي رامنځ تھ واقعیي پھ شاګردان
 ځانګړي معلومات کې متنونو

 وده اړه معلوماتو پھ د او راټولوي
 .دلیل شوی

 

 الرې باندې کافي اړوند د شاګردان
 پھ واضح واسطھ پھ کولو عمل

 خپلھ پوھھ قواعدو او ښوونو
 .څرګندوي

 

 پراساس د ھدف لوستلو د شاګردان
 ستراتیژیانې پھ مختلف لوستلو
 کوي او نښھ پھ طریقې اړوند

 .څرګندوي پوھھ.کاروي
 

 پراساس د ھدف لوستلو د شاګردان
 اړوند ستراتیژیانې پھ مختلف لوستلو
 .کاروي کوي او نښھ پھ طریقې

 درجې D د
 ده چې دا مانا

ډیره  پھ او E د
 C د کچھ

زده  درجې
 اړتیاوې کړې

 بشپړې شوي
 .دي

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
استداللي  او حکایتي تشریحي،

 اصلي د او لولي متنونھ
 جوړولو لنډیزونو منځپانګې

 .ښیې خپلھ پوھھ واسطھ پھ
 

 رامنځ تھ واقعیي پھ شاګردان
ځانګړي  کې متنونو شوي

 د او راټولوي معلومات
 .دلیل ساده اړه معلوماتو پھ

 
الرې  کاري اړینې د شاګردان

 پھ کولو چمتو عمل باندې
 او ښوونو واضح واسطھ پھ

 .څرګندوي خپلھ پوھھ قواعدو
 

 ھدف لوستلو د شاګردان
 مختلف لوستلو پراساس د

 توګھ ابنداي ستراتیژیانې پھ
 .او کاروي کوي نښھ پھ
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 کړه زده لمبر
 شفاھي فعل او انفعال

A کورس 
 پوه شي او ورڅخھ کار واخلي. شاگرد کوالی شي د ورځني ژوند پھ آشنا حالتونو کې ساده متنونھ ولولي، ورباندې

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 عام لغتونو، د شاګردان
 پھ جملو عبارتونو او

 خورا ساده، سره کارولو
 کې برخھ محاوره ورځنۍ
اړتیاو  ځانګړي د او اخلي،

 پوښتنې ساده پراساس
 .ورکوي او ځواب پوښتي

 
ځان  او پوھیدلو د شاګردان
 یوې پھ لپاره پوھاوي

 طریقې مؤثرهاو  کافي
 او نورې پوښتنې اشارې،

کوي  نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي او

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ ده چې

 ډیره پھ مھارت او
 زده درجېA کچھ
 کافي پرمخ کړه
 .تللې

عام  او لغتونو د شاګردان
خورا  سره کارولو پھ عبارتونو

 کې برخھ محاوره ورځنۍ ساده،
اړتیاو  ځانګړي د او اخلي،

او  پوښتي پوښتنې ساده پراساس
 .ورکوي ځواب

 
 ځان پوھاوي او پوھیدلو د شاګردان

 او اشارې، پوښتنې اړوند لپاره
 او کوي پھ نښھ ستراتیژیانې نورې

 .کاروي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

 ساده او لغتونو د شاګردان
 پھ خدای او سالم،احترام

 خورا سره پھ کارولو امانۍ
 کې ورځنۍ محاوره ساده،
 د ځانګړي او اخلي، برخھ
 ساده پوښتنې پراساس اړتیاو
 .ورکوي ځواب او پوښتي

 
ځان  او پوھیدلو د شاګردان
کاري  ابتدای لپاره پوھاوي

نورې  او پوښتنې اشارې، الرې
او  کوي نښھ پھ ستراتیژیانې

 .کاروي

 
 

B کورس 
 شاگرد کوالی شي د ورځني ژوند پھ آشنا حالتونو کې ساده متنونھ ولولي، ورباندې پوه شي او ورڅخھ کار واخلي.

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 عام پھ شاګردان
 محاورو موضوعاتو ساده

 اخلي،ادعاګانو، برخھ کې
تھ  غوښتنو او اندونو
 بیانوي او ورکوي ځواب

 او پوښتنو او د یې،
داسې  لپاره ځوابونو

 تھ وینا چې کاروي طریقھ
 .ورکوي ادامھ ښھ

 
ځان  او پوھیدلو د شاګردان
 او کافي یو لپاره پوھاوي

 ستراتیژیانې ډول مؤثره
 .کاروي کوي او نښھ پھ

 مانا درجې B د
 C پھ چې ده دا

 پھ مھارت او کې
 کچھ ډیره

Aزده درجې 
 پرمخ کافي کړه
 .تللې

ساده  موضوعاتو عام پھ شاګردان
ادعاګانو،  اخلي، برخھ کې محاورو

ځواب  تھ غوښتنو او اندونو
پوښتنو  د او یې، بیانوي او ورکوي

طریقھ  داسې لپاره ځوابونو او
 ښھ کامال تھ محاورې چې کاروي

 .ورکوي ادامھ
 

 ځان پوھاوي او پوھیدلو د شاګردان
 پھ ستراتیژیانې ډول اړوند د لپاره
 .او کاروي کوي نښھ

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
اخلي،  برخھ کې محاورو ساده

تھ  غوښتنو او اندونو ادعاګانو،
 یې، بیانوي او ورکوي ځواب

 لپاره ځوابونو او پوښتنو او د
 نسبتا چې کاروي طریقھداسې 

 .وي وینا ادامھ د
 

ځان  او پوھیدلو د شاګردان
 کاري ابتدای لپاره پوھاوي

او  کوي نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي
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C کورس 
لھ ھدف او مخاطب سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند کې پھ 

 وضعیتونو کې پھ ساده ژبھ خبري وکړي.عامو 
 

 درجھ E د درجھ D د درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 عام پھ شاګردان

 محاورو ساده موضوعاتو
 برخھ کې خبرواترو او

 نظریاتو اندونو، د اخلي،
 پھ لپاره معلوماتو او

 او ډولغږیږي داسې
 پھ چې کوي یې غوښتنھ

 ژوروالی او وده کې خبرو
 تھ رامنځ والی پراخ یا

 .شي
 

 او کافي یوه پھ شاګردان
 داسې الره مؤثره

 کوي غوره ستراتیژیانې
 کې انفعال او فعل پھ چې

 .کوي تھ رامنځ آساني

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ چې ده

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجېA کچھ
 پرمخ کافي کړه
 .تللې

 ساده موضوعاتو عام پھ شاګردان
 برخھ کې خبرواترو او محاورو

 او نظریاتو اندونو، د اخلي،
 ډول داسې پھ لپاره معلوماتو
 چې کوي یې غوښتنھ او غږیږي

 شي تھ رامنځ وده کې خبرو پھ
 

 داسې الره اړوند پھ شاګردان
 پھ چې کوي غوره ستراتیژیانې

 تھ رامنځ آساني کې انفعال او فعل
 .کوي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د چې ده

 C د کچھ ډیره
 کړې زده درجې

 بشپړې اړتیاوې
 .دي شوي

 موضوعاتو عام پھ شاګردان
 کې خبرواترو او محاورو ساده
 نظریاتو اندونو، د اخلي، برخھ

 داسې پھ لپاره معلوماتو او
 یې غوښتنھ او غږیږي ډول
 ځینې کې خبرو پھ چې کوي
 تھ رامنځ وده او والی پراخ
 .شي

 
 بڼھ کاري ابتدای پھ شاګردان

 کوي غوره ستراتیژیانې داسې
 آساني کې انفعال او فعل پھ چې

 .کوي تھ رامنځ

 
 

D کورس 
لھ ھدف او مخاطب سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند کې پھ 

 دواړو رسمي او غیررسمي وضعیتونو کې خبري وکړي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 عام پھ شاګردان

 او محاورو موضوعاتو
 برخھ کې خبرواترو

 پھ او بیانوي اندونھ اخلي،
 دالیلو شوي وده ښھ

 د او ورکوي ځواب
 لپاره معلوماتو او نظریاتو

 او غږیږي ډول داسې پھ
 پھ چې کوي یې غوښتنھ

 او الړشي پرمخ کې خبرو
 پکې وده یا ژوروالی

 .کړي تھ رامنځ
 

 او کافي یوه پھ شاګردان
 داسې بڼھ مؤثره

 کوي غوره ستراتیژیانې
 کې انفعال او فعل پھ چې

 .ویسي منځھ لھ ستونزې

B ده دا مانا درجې 
 کې C پھ چې

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجې A کچھ
 پرمخ کافي کړه
 .تللې

 موضوعاتو عام پھ شاګردان
 برخھ کې خبرواترو او محاورو

 وده پھ او بیانوي اندونھ اخلي،
 د او ورکوي ځواب دالیلو شوي

 داسې پھ لپاره معلوماتو او نظریاتو
 کوي یې غوښتنھ او غږیږي ډول
 .الړشي پرمخ کې خبرو پھ چې

 
 داسې بڼھ اړوند پھ شاګردان

 پھ چې کوي غوره ستراتیژیانې
 منځھ لھ ستونزې کې انفعال او فعل

 .ویسي

 ده دا مانا درجې D د
 ډیره پھ او E د چې
 زده درجې C د کچھ
 بشپړې اړتیاوې کړې
 .دي شوي

موضوعاتو  عام پھ شاګردان
برخھ  کې خبرواترو او محاورو

ساده  پھ او بیانوي اندونھ اخلي،
 د او ورکوي ځواب دالیلو

 پھ لپاره معلوماتو او نظریاتو
 غوښتنھ او غږیږي ډول داسې

 وده کې خبرو پھ چې کوي یې
 .شي تھ رامنځ والی پراخ او
 

 بڼھ کاري ابتدای پھ شاګردان
 کوي غوره ستراتیژیانې داسې

 کې انفعال او فعل پھ چې
 .ویسي منځھ لھ ستونزې
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 کړه زده لمبر
 غږیدل

A کورس 
 شاګرد کوالی شي پھ ځینو ورځنیو حالتونو کې لیکل شوي متنونھ ولولي.

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 دوامداره د شاګردان
 واسطھ پھ جملو او عبارتونو
 پھ تجربو او اړیکو شخصي

 .غږیږي اړه
 

 لپاره پوھولو ځان د شاګردان
 الرې مؤثره او کافي یوې

 ستراتیژیانې نورې او اشارې
 .کاروي او کوي غوره

 ده دا مانا درجې B د
 کې C پھ چې

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجې A کچھ
 تللې پرمخ کافي کړه

 عام او کلمو د شاګردان
 شخصي عبارتونو سره

 پھ اړه تجربو او اړیکو
 .غږیږي

 
لپاره  پوھولو ځان د شاګردان

 او اشارې الرې اړوند یوې
 غوره نورې ستراتیژیانې

 .کاروي او کوي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

ساده  او کلمو عام د شاګردان
 شخصي سره عبارتونو

 اړه پھ تجربو او اړیکو
 .غږیږي

 
لپاره  پوھولو ځان د شاګردان

 اشارې الرې کاري ابتدای
 غوره نورې ستراتیژیانې او

 .کاروي او کوي
 
 

B کورس 
 .شاګردان د ورځني ژوند عام اوضاع کې د ساده ژبې او اشارو پھ مرستھ کوالی شي وغږیږي

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 تجربو شخصي د شاګردان
 او ځاینو اشنا وګړو، او

 وده ښھپھ  اړه پھ پیښو
 .غږیږي توګھ شوې

 
منطقي  او واضح پھ شاګردان

 .کوي تشریح ځان توګھ
 

لپاره  پوھولو ځان د شاګردان
 الرې مؤثره ځینې

 او کوي ستراتیژیانې غوره
 .کاروي

دا  مانا درجې B د
کې  C پھ چې ده

ډیره  پھ او مھارت
زده  درجې A کچھ
 پرمخ کافي کړه
 .تللې

 تجربو شخصي د شاګردانو
 او ځاینو اشنا وګړو، او

 توګھ پراخھپھ  اړه پھ پیښو
 .غږیږي

 
 واضح توګھ ښھ پھ شاګردان

 تشریح ځان منطقي نسبتااو 
 .کوي

 
لپاره  پوھولو ځان د شاګردان

 الرې اړوند د ځینې
 او کوي ستراتیژیانې غوره

 .کاروي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

 تجربو شخصي د شاګردانوګ
 پیښو او ځاینو اشنا وګړو، او
 .غږیږي شکل سادهپھ  اړه پھ
 

ځان  توګھ واضح پھ شاګردان
 پورې ځان او کوي تشریح

 .ورکوي وده اړوند ورتھ
 

لپاره  پوھولو ځان د شاګردان
کارراتلونکې  پھ اساسي ځینې

 او کوي غوره ستراتیژیانې
 .کاروي

 
  



11 
 

 

C کورس 
لھ ھدف او د خبرو شریک سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند 

 کې پھ عامو وضعیتونو کې پھ ساده ژبھ خبري وکړي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 موضوعاتو اشنا پھ شاګردان
 پھ اندونھ او تجربې شخصي
 ساده او بیانوي بڼھ طبیعي
 چمتو الرښوونې او مشوره

 .کوي
 

 منطقي او واضح پھ شاګردان
 د او کوي تشریح ځان توګھ
 ډولونھ ښھ پوھنې ژب

 .څرګندوي
 

 لپاره ودې اړیکو د شاګردان
 الرې مؤثره او کافي یوه

 نښھ پھ ستراتیژیانې مختلف
 .کاروي او کوي

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ چې ده

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجېA کچھ
 پرمخ کافي کړه
 .تللې

 موضوعاتو اشنا پھ شاګردان
 پھ اندونھ او تجربې شخصي

 او بیانوي بڼھ شوې وده
 الرښوونې او مشوره ساده
 .کوي چمتو

 
 توګھ واضح ښھ پھ شاګردان

 ځان سره منطق اړوند او
 پوھنې ژب د او کوي تشریح
 .څرګندوي ډولونھ ښھ نسبتا

 
 لپاره ودې اړیکو د شاګردان

 مختلف الرې اړوند د
 او کوي نښھ پھ ستراتیژیانې

 .کاروي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د چې ده

 C د کچھ ډیره
 کړې زده درجې

 بشپړې اړتیاوې
 .دي شوي

موضوعاتو  اشنا پھ شاګردان
پھ  اندونھ او تجربې شخصي

 .بیانوي بڼھ ساده
 

 د او توګھ واضح پھ شاګردان
 ځان سره ودې منطقي ځینې

 پوھنې ژب د او کوي تشریح
 .څرګندوي ډولونھ ځینې

 
 لپاره ودې اړیکو د شاګردان

 الرې کاري ابتدای
 او کوي نښھ پھ ستراتیژیانې

 .کاروي

 
 

D کورس 
شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند لھ ھدف او د خبرو شریک سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی 

 کې پھ دواړو رسمي او غیررسمي وضعیتونو کې خبري وکړي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ Cد  درجھ B د درجھ A د
 پیښې، اوسنۍ شاګردان

 او تجربې، احساسات
 بڼوطبیعي  پھ اندونھ
 او مشوره او بیانوي

 .الرښوونې کوي
 

 ښھ پھ ځانونھ شاګردان
 توګھ ثابتھ او خورا روان
 د کوي او تشریح سره
 ډولونھ ښھ پوھنې ژب
 .ښیې

 
 ودې اړیکو د شاګردان

 او کافي یوې لپاره د
 الرې ستراتیژیانې مؤثره

 .او کاروي کوي نښھ پھ

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

 پیښې، اوسنۍ شاګردان
 اندونھ او تجربې، احساسات

 او بڼو بیانوي پراخھ پھ
 .الرښوونې کوي او مشوره

 
او  ښھ نسبتا ځانونھ شاګردان

 تشریح سره منطق نسبتا
 نسبتا پوھنې ژب او د کوي
 .ډولونھ ښیې ښھ

 
 لپاره ودې اړیکو د شاګردان

 مختلف الرې اړوند
 او نښھ کوي پھ ستراتیژیانې

 .کاروي

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

تجربې،  پیښې، اوسنۍ شاګردان
ساده  پھ اندونھ او احساسات

 او بیانوي کې اصطالحاتو
 .کوي الرښوونې مشوره او

 
ځینې  د ځانونھ شاګردان

 سره منطق او توضیحاتو
 پوھنې ژب د او تشریح کوي

 .ښیې ډولونھ ځینې
 

لپاره  ودې اړیکو د شاګردان
 الرې کاري ابتدای

 او کوي پھ نښھ ستراتیژیانې
 .کاروي
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 کړه زده لمبر
 د لیکلو مھارت

A کورس 
 شاګرد کوالی شي پھ ځینو ورځنیو حالتونو کې لیکل شوي متنونھ ولولي.

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

پھ شاگرد کوالی شي 
ځینو عامو وضعیتونو 

، نښو او لغاتپھ کې 
سره  اصطالحګانو

شخصي معلومات 
 ولیکي.

 
د شاگرد کوالی شي 

شخصي اړتیاو 
اري ک ښھ پھپراساس 

مھم معلومات  توګھ
 کاپي کړي.

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکړه زده درجې 

 .تللې کافي پرمخ

پھ ځینو شاگرد کوالی شي 
پھ عامو وضعیتونو کې 

، نښو او ساده لغات
سره  اصطالحګانو

 شخصي معلومات ولیکي.
 

د شاگرد کوالی شي 
شخصي اړتیاو پراساس 

مھم  اري توګھکپھ 
 معلومات کاپي کړي.

 دا مانا درجې D د
 پھ او E د ده چې

 C د ډیره کچھ
 زده کړې درجې

بشپړې  اړتیاوې
 .دي شوي

پھ ځینو شاگرد کوالی شي 
پھ عامو وضعیتونو کې 

سره  کلمو او نښوساده 
 شخصي معلومات ولیکي.

 
د شاگرد کوالی شي 

تر شخصي اړتیاو پراساس 
 اري توګھکډیري کچې پھ 

 مھم معلومات کاپي کړي.

 
B کورس 

 شاگرد د ھرې ورځې ژوند د عامو وضعیتونو پراساس ساده متنونھ کوالی شي ولیکي او اړیکي ونیسي.
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 او ځان د شاګردان
 اړه پیښو پھ لیدونکي

پیغامونھ،  واضح او ساده
 .لیکي متنونھ او سالم

 
 مفھوم کافي شاګردان
 کوي رامنځ تھ

 
 د لپاره لیکلو د شاګردان

 مؤثره او کافي یوې
ځینې  الرې

 کوي غوره ستراتیژیانې
 .کاروي او

ده  دا مانا درجې B د
مھارت  کې C پھ چې
 کچھ ډیره پھ او
Aکافي  کړه زده درجې

 .تللې پرمخ

 او ځان د شاګردان
 ساده اړه پھ لیدونکي پیښو

 پیغامونھ، واضح نسبتا او
 .لیکي متنونھ او سالم

 
مفھوم  کافي نسبتا شاګردان

 .کوي تھ رامنځ
 

 د لپاره لیکلو د شاګردان
 ځینې الرېاړوند 

 غوره کوي ستراتیژیانې
 .کاروي او

ده  دا مانا درجې D د
ډیره  پھ او E د چې
زده  درجې C د کچھ
بشپړې  اړتیاوې کړې
 .دي شوي

شاګردان د ځان او لیدونکي 
پوھیدو پھ اړه ساده او د  پیښو

پیغامونھ، سالم او متنونھ  وړ
 .لیکي

 مفھوم اساسا کاري شاګردان
 .رامنځ تھ کوي

 
ابتدای  د لپاره لیکلو د شاګردان

ستراتیژیانې  ځینې الرې کاري
 .کاروي او کوي غوره
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C کورس 

لھ ھدف او مخاطب سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند کې پھ 
 عامو وضعیتونو کې ساده متنونھ ولیکي او اړیکي ونیسي.

 
 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د

 او احساساتو تجربو، د شاګردان
 واضح او منطقي اړه پھ اندونو

 موضوعاتو اشنا پھ او متنونھ،
 متنونھ رسمي نور او پلوه حقیقي
 .لیکي

 
 پھ کې متنونو خپلو پھ شاګردان

 رامنځ جوړښت توګھ کاري ښھ
 جملو او لغتونو د او کوي تھ

 .ښیې ډولونھ ښھ کې جوړښت
 

 یوې د لپاره لیکلو د شاګردان
 مختلف الرې مؤثره او کافي

 او کوي نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ چې ده

 ډیره پھ او مھارت
 زده درجې A کچھ
 پرمخ کافي کړه
 تللې

 احساساتو تجربو، د شاګردان
 او منطقي اړه پھ اندونو او

 پھ او متنونھ، واضح نسبتا
 پلوه حقیقي موضوعاتو اشنا

 .لیکي متنونھ رسمي نور او
 

 کې متنونو خپلو پھ شاګردان
 توګھ کاري ښھ نسبتا پھ

 د او کوي تھ رامنځ جوړښت
 کې جوړښت جملو او لغتونو
 .ښیې ډولونھ ښھ نسبتا

 
 د لپاره لیکلو د شاګردان

 مختلف الرې اړوند
 او کوي نښھ پھ ستراتیژیانې

 .کاروي

 درجې D د
 چې ده دا مانا

 ډیره پھ او E د
 C د کچھ

 زده درجې
 اړتیاوې کړې

 شوي بشپړې
 .دي

 احساساتو تجربو، د شاګردان
 د او منطقي اړه پھ اندونو او

 اشنا پھ او متنونھ، وړ درک
 نور او پلوه حقیقي موضوعاتو

 .لیکي متنونھ رسمي
 

 پھ کې متنونو خپلو پھ شاګردان
 جوړښت توګھ کاري اړینھ

 او لغتونو د او کوي تھ رامنځ
 ځینې کې جوړښت جملو

 .ښیې ډولونھ
 

 ابتدای د لپاره لیکلو د شاګردان
 مختلف الرې کاري

 او کوي نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي

 
 
 
 

D کورس 
لھ ھدف او مخاطب سره سم لھ یو څھ بدلون سره، شاگرد کوالی شي پھ ورځني ژوند، مدني ژوند، تعلیم، او کاري ژوند پھ 

 متنونھ ولیکي او اړیکي ونیسي.رسمي او غیر رسمي ضعیتونو کې ساده 
 

 درجھ E د درجھ Dد  درجھ C د درجھ B د درجھ A د
 موضوعاتو اشنا پھ شاګردان

 تشریحي، شوي وړاندې ښھ
 متنونھ استداللي او داستاني

 .لیکي
 

 کې متنونو خپلو پھ شاګردان
 تھ رامنځ جوړښت کاري ښھ

 جملې او لغتونو د او کوي
 .ښیې تنوع ښھ کې جوړښت

 
 کې متنونو خپلو پھ شاګردان

 ساده دواړه او خوندیتوب ښھ
 ګرامري شوي وده خورا او

 .کاروي جوړښتونھ
 
 او یولس د لپاره لیکنو خپلو د

 نوټونھ الرې کاري ښھ پھ
 .اخلي

 پھ لپاره لیکلو د شاګردان
 الرې مؤثره او توګھ مؤثره

 نښھ پھ ستراتیژیانې مختلف
 .کاروي او کوي

 دا مانا درجې B د
 کې C پھ ده چې

 ډیره پھ مھارت او
 زده درجې A کچھ
 کافي پرمخ کړه
 .تللې

 موضوعاتو اشنا پھ شاګردان
 شوي وړاندې نسبتا ښھ

 استداللي او تشریحي، داستاني
 .متنونھ لیکي

 
کې  متنونو خپلو پھ شاګردان

 رامنځ تھ جوړښت مؤثره نسبتا
جملې  او لغتونو د او کوي

 تنوع ښھ نسبتا کې جوړښت
 .ښیې

 
کې  متنونو خپلو پھ شاګردان

دواړه  او خوندیتوب ښھ نسبتا
ګرامري  شوي وده خورا او ساده

 .کاروي جوړښتونھ
 
پھ  او یولس د لپاره لیکنو خپلو د

 .اخلي نوټونھ الرې مؤثره نسبتا
مؤثره  د لپاره لیکلو د شاګردان

 پھ ستراتیژیانې مختلف الرې
 .کاروي او نښھ کوي

 درجې D د
 چې ده دا مانا

ډیره  پھ او E د
 C د کچھ

زده  درجې
 اړتیاوې کړې

 بشپړې شوي
 .دي

موضوعاتو  اشنا پھ شاګردان
 داستاني تشریحي، روان ځینې

 .لیکي متنونھ او استداللي
 

 کې پھ متنونو خپلو پھ شاګردان
جوړښت  کاري توګھ عمومي

او  لغتونو د او کوي تھ رامنځ
 ځینې کې جوړښت جملې

 .ښیې ډولونھ
 

کې  متنونو خپلو پھ شاګردان
خورا  او ساده خوندیتوب ټاکلی

جوړښتونھ  ګرامري شوي وده
 .کاروي

 
 او یولس د لپاره لیکنو خپلو د

 نوټونھ الرې کاري عموميپھ 
 .اخلي

 
د  لپاره لیکلو د شاګردان
مختلف  الرې کاري عمومي

او  کوي نښھ پھ ستراتیژیانې
 .کاروي
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