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 په دریم ټولګيدورو  ۍننځیابتدائیه او م

 کېاو یا هم د ځانګړو ښوونځیو په څلورم ټولګي 

 .ساتونکي تهیا  مور او پالر د زده کونکي 

 

 زموینېاملي  

 سالم!

، کوم چې د پسرلي یاستاو یاهم ساتونکې  زده کونکي مور او پالرداسې ترالسه کوئ چې تاسو د یوه  ځکه تاسودا لیک 

 زموینې ترسره کوي.امضامینو کې ملي  غوندې او سویډني د دویمې ژبې په توګه يریاضي، سویډن مهال د رپدورې 

 ؟کړي تر سره زموینې املي  ونځنې دور ید ابتدائیه او مشاگردان باید ولې 

دورې د لومړنيو ټولګٻو زده کوونکي  ۍنځنید مقدماتې دوري د دریم ټولګي زده کوونکي او د م، د ابتدائیه دورې زده کوونکي

زموینو کې ګډون کويد اجباري  د دې تر څنګ او
ٓ
د زده  به دا ازموینې .ښونځیو د څلورم ټولګي زده کوونکي به په دې ا

زموینې به  ښوونکي سره په تعلیمی پروګرام کې د ښوونیز اړتیاوو سره سم 
ٓ
کونکو د پوهې مساوي او منصفانه ارزونه کوي. دا ا

 ده کوونکي د پوهې په ارزونه کې مرسته کوي. د ز 

په دې ازموینې کې . کړې ادارې له خوا جوړ شويه وپساال په پوهنتونو کې د سویډن زداازموینې بیلګې د استکهلم او د دې 

ښونځیو کې تر ازمویښت الندې نیول شوي. د ازموینې په اړه د زده کوونکو او  بیالبیلومعلومات د هیواد په کچه په شته 

 را ټول شوي او د ازموینې د بیلګو د جوړولو په وخت کې په پام کې نیول شوي دي.  نظریاتښوونکو 

زموینې ډیزاین پر  پالنلپاره ښوونیز  امینومض مختلفودا د 
ٓ
 ړ دی.وال بنسټدی، کوم چې د اړوند موضوعاتو او د ا

نو دا  وشي ېکه چٻرې داسځکه . شتون نه لري  زموینه کېا یوهپه  ښوونیز پالن کې ټول موجوده شیان مګر د یو مضمون په

زموینه به ډٻر  ه ډول یو
ٓ
 وي.  هپراخ ها

 او یا هم کوم خاص ډول تدریسي مواد نلري. په دې کاري تګالرهډول کوم خاص  ېزمویناملي  ودور  ۍننځید ابتدائیه او م

زموینه کې شاګرد باید له 
ٓ
 کړي. هالرو خپله پوهه څرګند بیالبیلوا

 کٻږي؟ ترسرهزموینه به کله ادا 

دورې په اوږدو  يد پسرل زموینېاشوي دي. دغه  ې زموینو څخه جوړ ازموینې له مختلفو فرعي املي  ودور  يننځید ابتدائیه او م 

هر  په الره واچول شي. ې پور  ۍڅخه ترشلمې اون ۍدورې د یوولسمې اون يزموینه باید د پسرلاکې په الره اچول کٻږي، 

د دې دورې  ېمفکوره دا ده چ شي. ترسرهپه اوږدو کې کله  ې زموینې د دې دور اپخپله دا پریکړه کوي چې فرعي  به ښوونځی

 زموینې باید تر ممکنه حده پورې د ښوونې یوه برخه ووسي.اپه جریان کې 

 

 



 

 ارزول کیږي؟  کوم څٻرزموینې بیلګې په اد 

د ارزونې په وخت کې  دغه الرښود ښوونکي بهد ارزونې یو تفصیلي الرښود لري او  زموینېاملي  ونځنۍ دور ید ابتدائیه او م

زموینو ابه د دې  ښوونکیعمومی پوهې ارزونه کوي نو هغه  زده کوونکيپه یوه مضمون کې د یو  ښوونکیکله چی  تعقیبوي.

   هم په پام کې نیسي. پایلې

 راټولول پایلود 

زموینو نتایجو نۍ دور ید پوهنې ملي اداره د سویدن د احصایــې ادارې په مرسته د ابتدائیه او منځ
ٓ
 پایلوي. د وراټول ملي ا

 په کچه د ښوونځیوخپلواکه  او ښوونځیواصلي د هیواد، کمونونو، کې د ارزونې لپاره، بلکه  ښوونځیوراټولول نه یوازی په 

 . يد تحلیل لپاره هم اړین د پایلو

 ؟هد هکوم هزموینې بیلګاد دې 

سټ ند کیسې بر ب )یار ټنووا او (موضوع لري. دا موضوع د دوو کوچنیانو  هعام هزموینې یواملي  ودور  ۍننځید ابتدائیه او م

زموینې د څرنګوالي بیانول او والړه ده. 
ٓ
سانول د ېزمویناد  ه کوونکو تهدز د دې کیسې موخه د ا

ٓ
زموینې څخه ا. د هرې يا

انځور او متن یوه برخه چی کیسې سره ارتباط لري، د ټولګي دننه په پوستر کې لګول کٻږي. کله چی د دې  یووروسته د 

 ده چې انځور او متن ټولې برخ
ٔ
ده ز ې ولګول شوې نو د دوو کوچنیانو په هکله کړنه هم پای ته رسٻږي او دا په دې معنا

زموینې سرته رسول ېټول کوونکي
ٓ
   دي.   يفرعي ا

 ریاضيات

د  ، چی په هغه کېيشو ې زموینو څخه جوړ اله ډول ډول کوچني په برخه د ریاضی  ېزمویناملي  ودور  ۍننځید ابتدائیه او م

سر  په وړو ډلو کې زده کوونکيکوم چې  ،دندې ي، او شفاعسر ته ورسوي باید په یوازې  زده کوونکيکوم چې  ،لیکنې دندې

و وکوالی شي څته فرصت ورکول کٻږي تر  زده کوونکوزموینو کې ا) يپه دواړو (تحریري او شفاع ته رسوالی شي، شامل دي.

 خپل ریاضیکي افکار بیان او تشریح کړي. 

 ني د دویمې ژبې په توګه.ډژبه او سوی ينډسوی

و کې یو ډول په برخ )ني د دویمې ژبې په توګهډژبه او سوی ينډزموینې د دواړو مضامینو (سویاملي  ودور  ۍننځید ابتدائیه او م

او  ې په یواز  زده کوونکيچې  ېکوم شتون لري زموینو کې هغه دندې ا ېډولونو څخه جوړ شوي ډي. په د يدي او د څو فرع

غږیدل، لوستول او ې و هغوڅشي تر  ېته به دا فرصت ورکول زده کوونکوول سرته رسوي. د مختلفو دندو له الرې ډګروپـي 

 لیکنې په برخه کې خپلې پوهې ښکاره کړي. 

 او ځان ارزونه څه شی دی؟  ډیزلند پوهې 

د  زده کوونکيلخوا د  ښوونکينتایج او په نورو مضامینو کې د  زده کوونکيزموینو کې د املي په  ودور  ۍننځید ابتدائیه او م

یو بنسټ په توګه کارول د دا اسناد د پراختیایــي خبرو اترو لپاره کې راټولیدی شي. او  په لنډیزالسته راوړنو ارزونې، د پوهې 

 کیدی شي.



په پام کې  کړې زده  لېباید د خپ زده کوونکیچیرته چې برخه شته  هنې یووزموینې لپاره د ځان ارز اد هرې  کې لنډیزد پوهې 

سره  روفایلپکړي. د ځان ارزونه بیا د موضوع په اړه د زده کونکو د پوهې  هوړتیا څرګند هونیسي او په هر مضمون کې خپل

 شي او د پراختیايــي مرکې په جریان کې به تر بحث الندې نیول کٻږي. یکیدپرتله 

 ؟ېت له کوم ځای څخه ترالسه کوالی شوماالال ډٻر م

کورپاڼې کړې ادارې د ه زدد ن ډد سوی الوماتډٻر م و د بیلګو په هکله الزموینې د مضامینادورو ملي  ۍننځید ابتدائیه او م 

 پرمخ موندل کیدی شي.

 www.skolverket.se/bedomning
www.skolverket.se/garanti-tidigt-stod

شتون لري. هم لینک  ته  بیلګو زموینېاکې د  کورپاڼهپه دې 

 .شئ کې کړې ادارې سره په اړیکهه زدد د سویدن 

nationellaprov@skolverket.se 

mailto:nationellaprov@skolverket.se

