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 !لګټ ېنمر 1۰۰ ېک نهیپه ازمو
 برخه( - ړی)لوم

 
 او قدرمنو لوستونکو! رانوګ

مثال لري.  ېنیعلم او پوهه، د انسان د بدن د پاره، د و ،ېک اڼد اسالم په ر ېچ ئ،یږپوه هښ ولټ ېتاس الحمدهللا،
 ژوند لرل امکان نلري. نو هښ ر،ینه بغ ،ېنیو ېرول لري، او د پاک اتيیح نه،یو ،ېانسان په ژوندانه ک وهید  ،ېعنی

 د خپل یاو دو ي،ړنک عیضا انویضروري ش ریوخت په غ متيېخپل ق دیبا ردان،ګاو قدرمن شا رانګکبله،  ېلد
 .يړغوري ونک ېشانته ب ېڅپه هکله ه ړېاو زده ک میتعل

د کومو  ،ېنمر 1۰۰او دغه  ي،ینمرو ته وا 1۰۰سره  ایتیښپه ر ،ېسل نمر ېچ ي،یږپوه هښپه دغه  ردانګشا ولټ
 شي. یلړزحمت وباسي، هغه السته راو هګکه په سمه تو ردګهر شاپاره ندي، او  د ردانوګخاصو شا

پوهه، پدغه  ردګد دغه شا ېشي، چ یداېنو ک ي،ړالسته راو ،ېنمر ۶۵فرضاً،  ېمضمون ک وهیپه  ردګکوم شا که
 ولري. ېاویتګړمین ېنځیهم  ېمضمون ک

په  ېک کنویل وڅته، په  ردانوګقدرمنو شا ېچ مړساس، غوااپه  ېد تجرب ۍاو استاد ۍردګشا ېدږاو ېد خپل زه
 مرستهسره  یله دو ،ېک لوړنمرو په السته راو 1۰۰ان شاءهللا، هغه به د  ېچ م،ړک ېاندړو کيټسره هغه  بیترت
 .يړوک

 .يیږک ېاندړته، معلومات و ردانوګشا رانوګپه هکله،  تید پارچو د اهم نویزموآ روېد ت ېک کنهیل پدغه
تمي او ح دیبا ردان،ګشا ولټلري.  هګټ رهډېاو حل،  ل،ید سوالونو، کتنه، تحل نویازمو ویپاره، د پخوان د ردانوګشا د

قسم سوالونه په  هڅاستاد  ېپوه شي، چ یدو وڅتر  وري،ګغور سره و رډېپه  ېپارچ نویازمو روېضروري، د ت
وخت، د  یشو نیپاره تع د ېنیلکه، د ازمو ماتمعلو ورګټ رډې ېپارچ نویازمو ویراولي. د پخوان ېامتحان ک

 او معلومات لري. ېونښالر ېالزم ېاو نور ره،ېسوالونو شم
 هټګ ېڅه ادونه،یدغه شانته  ېچ ادوي،ید بلبل په شان  وابونه،ځمضمون د امتحان د سوالونو  وهید  ردانګشا ېنځی

 نکوي.
 .وريګپه غور سره و ښې ېکالو پارچ وځپن روېد ت ه،ږتر ل ږل ېته الزمه ده، چ ردګشا وی
د  ،ۍسوالونه، او د هغو مفصل حل، او د نمرو ورکولو کل ېنید ازمو ردانو،ګد پوهنتون د شا ېده، چ ړو ادولوی د

 .يیږک بیاو ترت هیمضمون د استاد له خواه ته
 ېشوي وخت ک نیپه تع ه،ګتو ريیسوالونه په تحر ولټ ېپارچ ۍخوانپ ېوید امتحان د  هږتر ل ږل د،یبا ردانګشا

 له سلو نمرو ېچ وري،ګاو و ي،ړک سهیسره مقا وابونوځد استاد د  ،یکټپه  یکټ وابونه،ځخپل  ایاو ب ي،ړحل ک
 شي. یلړالسته راو ېنومر ومرهڅ خهڅ
 . يړپوه ک هښ انځپه غور سره ولولي، او په هغه  هښ ،ېونښالر ېد امتحان سوالونه او الزم دیبا ردانګشا
. نو يړسوالونه حل ک ۳فرضاً  خهڅسوالونو  ۵له  ېشوي وي چ کلیته ل ردانوګشا ،ېپارچو ک نوځیپه  ېنیازمو د

 ېنمر ېاتیز خهڅپوه وي، او د هغو  هښ وابځد هغو په  ېچ ي،ړهغه سوالونه حل ک دیبا ردان،ګشا ېپدغه حالت ک
 شي. یلړالسته راو

 ۳همدغه  د،یبا ردانګشا عني،ی. یدغه سم کار ند ېسوالونه حل کوي، چ ۵ ،یاځسوالونو پر ۳د  ردانګشا ېنځی
سوالونه  ۵ یاځسوالونو پر ۳د  ېچ ردانګ. هغه شايړسره حل ک ولډمفصل  هښاو په  ه،ګسمه تو هښسوالونه په 

سوالونو په حل  ۵وخت د  یشو نیتع وسوالون ۳د  ېچ کهځاو دا  ي،ګټونه  ېنمر ښېشي،  یداېحل کوي، هغه ک
 .رويېت

او  ي،ړفکر وک هښ دیبا ېسوالونه حل کوي، نو د هغه سوالونو په برخه ک ېپارچ ۍد پخوان ردان،ګشا ېچ کله
 .ويړسوال نه بل سوال جو وهیله  ردان،ګشا رکځی
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 لیتشک خهڅحل له مختلفو مرحلو  ېد هغ ېبه شي، چ ښکارهسره وکتل شي، نو  رځیسوال حل ته په  وهید  که
په  ېد مرحل“ ج”شروع، او د  خهڅ ېد مرحل“ الف”سوال حل د  وهید  ېچ ړیفرض ک ه،ګ. د مثال په توید یشو

 هخڅ یاو د هغو ي،ړته ورک ردانوګشا طیشرا ېد مرحل“ ج”استاد د  ېشي، چ یداې. نو کيیږته رس یپا دوېپوره ک
ته  ېمرحل ېبل خهڅ ېمرحل ېله هر د،یبا ردګپه بل عبارت، شا ای. يړوک تنهښپو انوید ش ېد مرحل“ الف”د سوال د 

 .يړداکیطرفو ته پ وړخپله الره، دوا
 وړه ول ېاو په الره ک ي،ځد هغو کورته ور عهیپذر کسيټپاره د  د دلوید ل ريګد بل مل ،یرګمل وی: هګمثال په تو د
شي، نو دغه نفر به  ړوال ادهیخپل کورته پ ېچ ي،ړوغوا ایب یرګهمدغه مل ،ېرې. که چيیږرېت خهڅبازارونو  وړو

وي. که  ړېتوجه ک هښنقطو ته  يګرنین ېهر ېپه وخت ک ګده د ت ېچ ي،ړداکیپ ېخپل کور، په هغه صورت ک
دغه نفر به خپل  ېچ ي،یږک مانګ رډېنو  ،ړېته، سمه توجه نوي ک ېالر ېپه وخت ک ګدغه نفر، د خپل ت ېرېچ

 .يړنک دایسره پ ۍکور په آسان
 ېنځیاو  ئ،ړدغه معادله حل ک ېاستاد، هر وخت دغه سوال کوي، چ وید مضمون  اضيید ر ه،ګپه تو ګېلېب د

وي، او پخپله  یشو لړحل ورک ېد معادل ،ېرېحل کوي، او که چ وګستر وټهغه د بلبل په شان په پ ردان،ګشا
 مشکل ولري. ېپه هغه ک ردانګشا ېنځی ېامکان لري، چ ایوي، نو ب ېشو تلښغو ېمعادله تر

و که ا ي،یږک ولین ېدپاره، خاص معلومات په نظر ک نیزاډید فلتر د  ېمضمون ک وهید الکترانکس په  ه،ګهمدارن
نو  ي،ړوک تنهښپو لډد فلتر د مشخصاتو او ما خه،څ ردانوګاو له شا ي،ړآخري معادله ورک نیزاډیاستاد، د فلتر د 

 .يړنک دایپ ۍولري، او د سم حل الره په آسان فیتکل ېپدغه ک ردانګشا ېنځی ېشي، چ یداېک
او  ګسره ت ۍآسان رهډېخواو ته په  وړد سوالونو د حل په الره، دوا ېته الزمه ده، چ ردانوګاو قدرمنو شا رانوګ نو
 شي. ړیوک ګرات

 

 :کيټ ړپام و د
 یاو تکرار ي،ړیږ، هرکال نوي سوالونه جونه وي وشانتهینه، د هرکال د امتحان سوالو ېده، چ ړو ادولوی د

 .يږسوالونه نه قبلی
نکوي.  ریمواد دومره تغ سید مضمون د تدر کن،ېل وي،ړهرکال، استادان نوي سوالونه جو ېده، چ ړو ادولوی د
 .ويړبل شانته سوال جو ېاستاد په همغه موضوع ک ،ېعنی

 هښ”د  ېد نوي، چ رهې. هيړالسته راو ېنمر 1۰۰ دیبا ینو دو ي،ړزده ک هښ انیش ېدغه الند ردانګشا ېرېچ که
 معنا ورکوي.“ زده هښ”د  ایتیښجمله، نو په ر“ زده
 :يړزده ک هښ انیش ېدغه الند دیبا ردانګشا نو
 مواد. سيیتدر ولټد مضمون د لکچرونو  -1
 مواد. نيیتمر ولټ( Tutorialد ) -2
 عملي مواد. ولټد البراتوار  -۳
 .نیاو تمر لیامتحانو د سوالونو حل، تحل روېد ت -۴
 ېپه وخت ک وابځد سوال او  ردانوګد شا ،ېهغه د لکچر په وخت ک ېچ کو،ټد استاد د ژوندي لکچر په مهمو  -۵

 پوهول. انځ هښ ي،ځته را نیماب
و دغه نورو ا ،یشو ېاندړامتحانو د سوالونو په هکله معلومات و روېد ت ،ېوازی ېک کنهیپدغه ل ېد نوي، چ رهېه
 شي. لړته به هم په نوبت سره، ان شاءهللا، پوره وضاحت ورک کوټ
او قدرمنو  رانوګساس، اپه  ېتجرب ېدږد او ېدي، چ ېخبر هړد ز کوالید ل کنه،یدغه ل ېده، چ ړو ادولوی د

 .يیږک ېاندړته و ردانوګشا
 ېپه وخت ک ایتړاو د ا ي،ړته خاصه پاملرنه وک کوټدغه  ردانګشا رانګ ېچ ي،یږک لهیسره ه ۍمهربان رهډېپه  نو
 .سيیون کهړیشي، له ما سره ا یکوال یدو
حان امت قىیپه حق ولټ هږهللا)ج( د مون ېکوم، چ ادونهی ۍلوګاو قدرمنو لوستونکو ته د ورور رانوګزه  ېک یپا په
 ېهم سل نمر ېد آخرت په امتحان ک ېچ ي،ړرا په برخه ک قیته دا توف ولوټ هږلري، او هللا)ج( د مون ابیکام ېک

 . وړتر السه ک
 .نیآم
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