
  نمبروں كا نیا چارٹ
   درجوں كا چارٹ7
  
  
   درجوں كا چارٹ7
  

 تو اگر  اور درجے ہیں ۔ اگر پاس ہونے كی شرط ہے درجوں كا چارٹ ہے كیونكہ اس كے سات نمبر7نۓ چارٹ كا نام 
حاصل  3- یا 00 طالب علم نمبر/حاصل كر لے تو وہ پاس ہے ۔ اگر شاگردنمبر   12یا 02,4,7,10  طالب علم نمبر/شاگرد

   سے كم نمبر ہے سب02 تو وہ پاس نہیں ۔ اس لیے پاس ہونے كے لیے ےكر
  

   اور وضاحتنمبروں كا بیان
 درجوں كے 7 سے ظاہر ہے ۔ جب بهی ٹ درجوں كے چارٹ میں ہر نمبر كی اپنی سطح اور وضاحت ہے جو چار7

    گیں مستعمل ہوںتو تمام مضامین اور متعلقات میں یہی وضاحتیگا تحت نمبر دینا ہو كے چارٹ 
  
  
  
   درجوں كا چارٹ7
 
 

betegnelse  
  مستعمل الفاظ
Beskrivelse 

 وضاحت
12 

 بیانعمدہ غیر معمولی 
Beskrivelse 

ظاہر  سے پورے ہوتے ے پر دیا جاتا ہے جس سے مضمون كے اہداف بهر پور طریقاس غیر معمولی عمدہ بیان12 نمبر 
 غیرضروی امور كا فقدان پایا گیا ہو ہوں، كوئ امر تشنہ نہ چهوڑا گیا ہو یا كم 

10 
 عمدہ بیان

Beskrivelse 
ہوں، كچه كم ضروی امور كے ہوتے ظاہر اس عمدہ بیان پر دیا جاتا ہے جس سے مضمون كے اہداف محیط 10 نمبر 

 فقدان كے ساته
7 

 اچها بیان
Beskrivelse 

  ہوں، كئ امور كے فقدان كے ساته ظاہروتے اس اچهے بیان پر دیا جاتا ہے جس سے مضمون كے اہداف پورے ہ7نمبر
4 

 اوسط بیان
Beskrivelse 

ہوں، كئ ظاہر ضمون كے اہداف پورے ہوتے كم پیمانے پرم كچه بیان پر دیا جاتا ہے جس سے وسط اس ا 4 نمبر
 امور كے فقدان كے ساتهی رضرو

02 
 خاطر خواہ  بیان

Beskrivelse 
ظاہر ے جس سے كم ازكم اور قابل قبول سطح پرمضمون كے اہداف پورے ہوتے اس خاطر خواہ بیان پر دیا جاتا ہ02 نمبر
 ہوں

 
 



00 
  غیر خاطر خواہ  بیان

Beskrivelse 
 ہوںظاہر نہ اس غیرخاطر خواہ بیان پر دیا جاتا ہے جس سے قابل قبول سطح پرمضمون كے اہداف پورے ہوتے 00 نمبر

-3 
   ہرا بیان

Beskrivelse 
  اس بالكل نا قابل قبول بیان پر دیا جاتا ہے  3- مبرن

  
  

   ہے؟كی ضروتچارٹ ایک نۓ نمبروں كے كیوں كو ڈنمارک 
  

 بین االقوامی سطح ت كے كئ وجوہات ہیں ۔ ایک تو یہ كہ یقین دهانی كی جاۓ كہرنمبروں كے چارٹ كی ضرو ایک نۓ
یرون ملک تعلیمی اداروں میں داخلے كے لیے آسانی پر ڈینش نمبر مزید معازنے كے قابل ہوں ۔ اس سے ڈینش طلباء كو ب

  ہوں گےدرج تعلیمی سند پر ہی ایک   نمبر اور ڈینش امتحانات كےیرون ملکپیدا ہو گی اور تعلیمی سند پر ب
  

 سے معازنہ مشكل ہے، خصوصا اس لیے كہ یورپ میں ز كے چارٹ كا دوسرے ملكوں كے نمبروں كے چارٹوں نمبر13
 درجوں 7 اس كے سات درجے ہیں ۔اس لیے  ECTS-skalaen) ( حساب لگانے كے لیے مستعمل ہے  نمبر كا،جو چارٹ

  آسان ہو جاۓ گامعازنہ كرنا كے چارٹ سے 
  
  

 13 ہوں ۔ لیكن ایسا ہے كہ داخلہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے اگر نمبر ٹاپ كےجگہ  كافی میںبیرون ملک عالوہ ازیں 
 درجوں كے چارٹ میں كوئ 7 تها جو شاذو نادر ہی دیا جاتا تها ۔ ”استثنائ  نمبر”  ٹاپ كا13  كے چارٹ میںوںنمبر

  استثنائ  نمبر نہیں
  

مختلف طریق پر استعمال ہوتا  چارٹ مضامین سے مضامین اور تعلیم سے تعلیم وں كا نمبر13ایک دوسری وجہ یہ ہے كہ 
  تها
  
   درجوں كا چارٹ كب الگو ہوا ہے؟7
  

  اور ۔ باقی تعلیمی شعبوں سے یكم اگست كوہے سے نافذ 2006 نیا نمبروں كا چارٹ یكم اگست كالجی تعلیمات كے لیے
  گیانافذ كیا   درجوں كا چارٹ7 كو 2007 یكم ستمبر

  
  

  وزارت تعلیم
  كالجی تعلیمات كا محكمہ 
  امتحان اور نگرانی كا آفس

  

  
www.uvm.dk/nyskala  

  
  ید پڑه سكتے ہیںنیے نمبروں كے چارٹ كے بارے میں مزاپر آپ 


