هەر کەسى مندالەکى هەبى لە خوێندگاى سەرەتایى وە لە خوێندنگاى سەرەتایى جودا
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دەم هات بۆ دانانى نمرە!

ئێستا کار دەکرێ بۆ دانانى نمرە لە پولى خوێندنى 6
ەوە .نمرە رێگایەکە بۆ پیشادانى رەوشى مندالەکەت
لە خوێندنگا .لە ناو ئەم پەرتوکە زیاتر زانیارى دەبینى
دەربارەى نمرە.
لە پاییزى  2012ەوە کار دەکرێ بە نمرە لە پولى خوێندن  6لە خوێندگاى سەرەتایى .نمرەى وەرزى
خوێندن هەلسەنگاندنە بۆ زانیارى مندالەکەت تا گەیشتن بو رەوشى نمرەکان .لە هەلبژاردنى زمان (وەکو
فرەنسى وئەلمانى وئیسپانى) مندالەکەت نمرە وەردەگرێ لە پولى  7ەوە .له خوێندگاى سەرەتایى.
نمرەى وەرزى خوێندن دادەنرێن لە پولى خوێندن  .6-9نمرەى کوتایى کە مندالەکەت وەریدەگرێ لە
وەرزى بەهار لە پولى خوێندن  9ئەو نمرە دەرئەنجامى کوتایى یە .بەو ئەنجامە قوتابى ئەتوانێت خوێندنى
خوى تەواو بکات لە خوێندنگاى ئامادەیى.
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زانیارى ئاشکرا مەترسى ناتێگەیشتن کەم دەکاتەوە
هەموو قوتابى زانیاریان بەدەست دەکەوێت سەبارەت ئارمانج وپێویستیەکانى زانیارى کاتى دەستپێکردن
بە فێربوونى بابەتەکى خوێندن لە ماوەى خوێندندا .ماموستا هەلدەستیت بە پێشکێشکردنى زانیارى
سەبارەت پێشکەوتنى مندالکەت لە قوتابخانە وبنەماى بەکارهێنراو بۆ دانى نمرە.
نمرە ئامێرەکە پیشانماندەدات چۆن زانینى مندالەکەت دەگونجێت لە گەل پێویستەکانى زانین .وهەروەها
نمرە دەتوانى ئیشارەتەک بدات ئەگەر مندالەکەت پێویستى بە پشتیوانى بێت بۆ ئەنجامدانى نزمترین ئاستى
نمرەى سەرکەوتن .حەتا دیالوکى پێشکەوتن وپالنى پێشکەوتنى فەردیش زانیارى بۆت بەردەست دەکەن
سەبارەت رەوشى مندالەکەت لە قوتابخانە.
هەروەها تۆ ومندالەکەت مافتان هەیە زانیارى بەدەست بخەن سەبارەت هویەکانى نمرەى یەک لە
بابەتەکان لەو ماموستایەى کە نمرەى داوە.
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نمرە
لە خوێندگاى سەرەتایى سیستەمى نمرە پێکدێن لە شەش
نمرە A، B، C، D، E :و  F.Aبەرزترین نمرەیە
و  Eکەمترین نمرەیەى سەرکەوتنە F .ساقیتە .نمرە
دادەنرێن بە گورەى سیستەمى نمرە .بۆیە مندالەکەت
ئەتوانى نمرەى  Aبەدەست بینى لە پولى خوێندن .6
ئەگەر نەتوانرا نمرە بۆ مندالکەت دانێن لەبەر
نەئامادەبوونى بەردەوام لە قوتابخانە ئەوە شاریحەیەک
دادەنرێ.

نەئامادەبوون
تو وەک بەخێوکەر بەرپرسى لە بەشدارى مندالەکەت
لە چاالکى قوتابخانە .ئەگەر مندالەکت ئامادەنەبوو
بێ روخسەت وەرگرتن لە ماموستا یان بەرێوبەرى
قوتابخانە بەو شتە دەلێن نائامادەبوونى بێ روخسەت.
ئەگەر مندالەکت نەئامادەبوو بەشێوەى بێ روخسەت
ئەتوانى وەک بەخێوکەر ئەو شتە بزانى لە هەمان
روژ .نائامادەبوونى بێ روخسەت توماردەکرێ لە
ئەنجامى وەرزى خوێندن.
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تاقیکردنى نیشتمانى
مندالەکەت بەشدارى کردبوو پێش ئێستا لە تاقیکردنى نیشتمانى لە پولى خوێندن  .3لە پولى خوێندن
 6تاقیکردنى نیشتمانى ئەکرێت لە بابەتى ئینگلیزى ،بيركارى (ماتماتیک) ،زمانى سویدى یان زمانى
سویدى وەک زمانى دووەم ویەک بابەتى کومەالیەتى و يەک بابەتى زانستى .بابەتى کومەالیەتى
ئەوانەن جوگرافیا ،مێژو ،زانستى ئاینى وزانستى کومەالیەتى (کومەلناسى) .بابەتى زانستى ئەوانەن
زیندەوەرزانى ،فیزیا و کیمیا .تاقیکردنى نیشتمانى یارمەتى ماموستا ئەدەن بو هەلسەنگاندنى زانیارى
مندالەکەت ورێگایەکە بو پشتیوانى کردنى ماموستا
لە دانانى نمرە.

نمرە لە خوێندگاى سەرەتایى جودا
لە خوێندگاى سەرەتایى جودا نمرە دادەنرێن تەنیا کاتى تۆ یان مندالکەت داوا دەکەن .سیستەمى نمرە
پێکدێت لە پێنج نمرە ،A، B، C، D :و  .Eئەگەر مندالەکەت پێویستیەکانى نمرەى  Eئەنجامنەدا هیچ
نمرە دانانرێ.
شاریحە بەکارناهێنرێ لە خوێندگاى سەرەتایى جودا .بەالم نەئامادەبوونى بێ روخسەت دادەنرێ لە
کوتایى وەرز .تاقیکردنى نیشتمانى ئەنجامنادرێن لە خوێندگاى سەرەتایى جودا.
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