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مقدمة
مع االنفجار المعرفً وثورة المعلومات التً اجتاحت العالم مع
مطلع القرن الحادي والعشرٌن ،لم ٌصبح للتخمٌن نصٌب
كبٌر فً النجاح والتقدم ،وأصبح السالح الحقٌقً الذي ٌجب
أن نسلح به طالب الٌوم ورجال الغد هو  :سالح المعرفة
الصحٌحة ،ونزودهم ببناءات معرفٌة قوٌة متماٌزة واضحة
ومنظمة ،كً ٌستطٌعوا خوض معركة ثورة المعرفة،
وخاصة التكنولوجٌة منها ،على صفحات شبكة المعلومات
العالمٌة ،وما تسفر عنه من تضخم معرفً متجدد.

تابع المقدمة
والطرٌق السلٌم إلى النجاح فً بناء الشباب معرفٌا،
وبناء عقولهم على نحو سلٌم ،هو تمهٌد الطرٌق لهم
باستراتٌجٌات جٌدة لكٌفٌة تنظٌم وقتهم وإدارته،
وتحدٌد أهدافهم وسبل تحقٌقها ،للحصول على
المعلومات السلٌمة فً أقل وقت وبأقصر الطرق،
وكل ذلك ٌتسنى لهم عن طرٌق مهارات االستذكار،
التً تحقق لهم النجاح فً جمٌع أعمالهم التً ٌقبلون
على القٌام بها ،لٌس فً حٌاتهم الدراسٌة فحسب ،بل
فً جمٌع أعمالهم وأمورهم فً الحٌاة.

تابع المقدمة
ومن المالحظ أن كثٌر من الطالب والطالبات ٌشكو من
عدم قدرتهم على المذاكرة ،وجهلهم بالطرق السلٌمة
لتحقٌق أفضل نتٌجة من عملٌة االستذكار ،ولذلك
رأٌت أن أضع هذه اإلرشادات العملٌة والتربوٌة بٌن
أٌدٌكم لكى تنٌر لكم طرٌق النجاح والتفوق ،وتعرفكم
بأفضل الطرق وأصلحها لتحقٌق االستذكار الفعال
والوصول إلى أفضل النتائج آخر العام بإذن هللا ،وهذه
اإلرشادات نتاج خبرة طوٌلة وخالصة جهود وتجارب
ودراسات علماء النفس والتربٌة.

معوقات االستذكار الجٌد
هناك بعض الصعوبات التى ٌمكن أن تعوقك عن المذاكرة والتى ٌجب
علٌك أن تكتشفها وتحاول التغلب علٌها ،حتى تستطٌع أن تدخل فى
المذاكرة الفعالة ،وأهم هذه الصعاب:
 -1عدم القدرة على التركٌز أثناء المذاكرة،فتفقد وقتك فى التنقل من
درس إلى آخر ومن مادة إلى أخرى دون أن تذاكر شٌئا.
 - 2تراكم الدروس وعدم القدرة على تنظٌم وقتك لالنتهاء منها.
 - 3كراهٌة بعض المواد الدراسٌة ،وتصدٌق الفاشلٌن الذٌن
ٌخوفونك منها وٌصورونها لك على أنها (شئ متعب) ال ٌمكن التغلب
علٌه.
 - 4أصدقاء السوء الذٌن ٌضٌعون وقتك فى اللهو والهراء دون
تقدٌر ألى مسئولٌة.
 - 5القلق والتوتر الناتجان عن المشكالت األسرٌة أو العاطفٌة
والتى تشتت الذهن وتضعف من قدرتك على االستذكار الجٌد والتقدم
الدراسً.

كٌــف تـذاكـــر ؟؟

لتحقٌق المذاكرة الفعالة التى تقودك بإذن هللا إلى قمة النجاح
والتفوق ٌجب أن تمر بالمراحل األربع التالٌة:

القراءة
اإلجمالٌة
للدرس

الحفظ
والمذاكرة

التسمٌع

المراجعة

أوال -القراءة اإلجمالٌة للدرس
• ٌجب أن تبدأ مذاكرتك بقراءة الدرس قراءة عامة بصورة إجمالٌة
وسرٌعة لإللمام بمحتوٌاته وموضوعه ،وٌجب علٌك اتباع اإلرشادات
التالٌة:
 -1تقسٌم الدرس إلى عناوٌن كبٌرة رئٌسٌة ،وتقسٌم كل عنوان
رئٌسى إلى عناوٌن فرعٌة أصغر منه ،وحفظها لتكوٌن صورة
إجمالٌة عامة عن الدرس فى ذهنك وتحقٌق الترابط بٌن أجزائه.
•  -2قراءة الدرس إجمالٌا وبسرعة قبل الشروع فى قراءته تفصٌلٌا
ودراسته بإمعان ،مما ٌساعد على سرعة الحفظ وٌزٌد القدرة على
التركٌز.
 -3االهتمام بدراسة الرسوم التوضٌحٌة والمخططات والجداول
التلخٌصٌة ،ومحاولة اإلجابة عن بعض التدرٌبات العامة واألسئلة
المباشرة حول الدرس.

ثانٌا  -الحفظ والمذاكرة
• القاعدة الذهبٌة لتحقٌق أعلى الدرجات وأفضل النتائج فى
أى مادة هى( :أحفظ ثم أحفظ ثم أحفظ) ،فرغم أهمٌة الفهم
فى عملٌة المذاكرة إال أنه مهما كانت قدرتك على الفهم
فالبد أن تحفظ المعلومات التى سوف تضعها فى االمتحان،
وكثٌرا من الطلبة األذكٌاء ٌرجع فشلهم إلى اعتمادهم على
الفهم فقط دون الحفظ ،بعكس بعض الطلبة متوسطى الذكاء
الذٌن استطاعوا التفوق فى االمتحانات معتمدٌن على
قدرتهم الفائقة على الحفظ وقلٌل من الفهم حتى فى أدق
المواد مثل الرٌاضٌات!!؟… وفٌما ٌلى إرشادات مهمة
تساعدك على الحفظ الجٌد للمعلومات:

أهم اإلرشادات التً تساعد الطالب على
الحفظ الجٌد للمعلومات
 -1تعرف على النقاط الرئٌسٌة فى الدرس وضع خطا تحتها
وكرر قراءتها حتى تثبت فى ذهنك وذاكرتك.
 -2افهم القوانٌن والقواعد والمعادالت والنظرٌات …الخ
فهما جٌدا ثم احفظها.
ضع أسئلة تلخص أجزاء الدرس المختلفة ،ثم أجب عنها
كتابة وشفاهة.
 -3قسم المواد الطوٌلة إلى وحدات متماسكة ٌسهل فهمها
وحفظها كوحدة مترابطة.
 -4ثق فى نفسك وفى ذاكرتك وأحفظ بسرعة.

ثالثا -التـسـمٌـع
• ٌعتقد كثٌر من الطلبة أن قراءة الدرس وفهمه ومحاولة حفظه
تكفى ،لكنه عندما ٌحاول إجابة أحد األسئلة فى االمتحانات فإنه ٌقف
حائرا وٌقول (:إنى أعرفها وأفهمها) لكنه ال ٌستطٌع اإلجابة …
وٌرجع ذلك إلى إهماله لعملٌة التسمٌع وعدم إدراكه ألهمٌتها
القصوى ،وتتمثل أهمٌة التسمٌع فٌما ٌلى:
 -1التسمٌع ٌكشف لك مواضع ضعفك واألخطاء التى تقع فٌها ،فهو
مرآة لذاكرتك
 -2التسمٌع هو الوسٌلة القوٌة لتثبٌت المعلومات وزٌادة القدرة
على تذكرها لفترة أطول.
•  -3أنه عالج ناجح للسرحان … فالطالب الذى ٌذاكر بدون تسمٌع
ٌنسى بعد ٌوم واحد كمٌة تساوى ما ٌنساه الطالب الذى ٌقوم
بالتسمٌع بعد ٌ 36وما.

أهم طرق التسمٌع
وتختلف طرق التسمٌع باختالف مادة الدراسة وطرٌق كل
طالب فى المذاكرة ،ولكن أفضل طرق التسمٌع هى التى
تشبه الطرٌقة التى سوف تستخدمها فى االمتحان ،ومن
أهم طرق التسمٌع ما ٌلى:
 -1التسمٌع التحرٌري.
 -2التسمٌع الشفوي.

رابعا -المـــراجـعـــة.
للمراجعة فوائد كثٌرة جدا أهمها تثبٌت المعلومات ،وسهولة
استرجاعها مرة أخرى عندما تسأل فٌها،كما أن مراجعة
الدروس السابقة بانتظام ٌساعدك على فهم ما ٌستجد منها
فهما كامال وفى وقت أقل من سابقتها.

كٌف تراجع ؟؟
 -1ال تحاول مراجعة جمٌع الدروس دفعة واحدة وإنما قسمها إلى
مراحل متتابعة.
 -2تصفح العناوٌن الكبٌرة أوال ثم العناوٌن الفرعٌة ،مع
محاولة تذكر النقاط المهمة.
 -3حاول كتابة النقاط الرئٌسٌة فى الدرس والقوانٌن
والمعادالت والقواعد وما شابهها.
 -4أجب عن بعض األسئلة الشاملة ،وٌفضل أن تكون من
أسئلة االمتحانات السابق.
ٌ -5مكن أن تكون المراجعة فى صورة جماعٌة من خالل
طرح أسئلة واإلجابة علٌها مع بعض الزمالء مما ٌزٌد من
حماسك وقدرتك على التذكر واالسترجاع.

متى تراجـــع ؟؟
قد ٌظن البعض أن المراجعة تكون فى آخر العام أو قبل
االمتحانات فقط ،ولكن ذلك غٌر صحٌح ،فالمراجعة من
أول العام الدراسى هامة جدا للتأكد من تثبٌت
المعلومات والقدرة على تذكرها ،ولذلك ٌجب علٌك
اتباع اآلتى:
 -1مراجعة مادتٌن أو ثالث على األكثر كل أسبوع
بحٌث تستكمل مراجعة جمٌع المواد مرة كل شهر.
 -2تخصٌص ٌوم اإلجازة األسبوعى للمراجعة.
 -3المراجعة قبل االمتحانات هامة جدا وضرورٌة ألنها
مفتاح التفوق.

نصائح أثناء االمتحـــــانات ؟؟
 تأكد من جدول االمتحانات قبل موعده بوقت كاف. ال تجهد نفسك قبل االمتحان وأهتم بغذائك. ال تكثر من المنبهات وال تتناول األدوٌة المسهرة فهى تضركأكثر مما تفٌدك.
 أعد أدواتك كل لٌلة طبقا المتحان الغد .وخذ قسطا كافٌا منالنوم قبل االمتحان لترتاح جسمٌا ونفسٌا وذهنٌا وتركز فى
االمتحان.
 بكر فً الذهاب إلى لجنة االمتحان ،وقد أخذت ما ٌلزمك منأدوات ،وال تنس رقم جلوسك ،وأدخل االمتحان مسترٌح الجسم
 ،مطمئن النفس ،واثقا من النجاح.
 اقرأ ورقة األسئلة كلها جٌدا بإمعان وهدوء وال تتعجل فىاإلجابة،وال تتردد عند اإلجابة أو االختٌار حتى ال ٌضٌع وقتك.

تابع االمتحانات
 قسم زمن اإلجابة بٌن األسئلة المطلوب اإلجابة علٌها،واترك بعض الوقت للمراجعة ،وال تغادر لجنة االمتحان
قبل انتهاء الوقت.
 اترك فراغا بعد إجابتك عن كل سؤال فربما تحتاج إلىزٌادة شٌئا ما عند المراجعة.
 ابدأ باإلجابة عن األسئلة السهلة ،وتأكد من األسئلةاإلجبارٌة واالختٌارٌة.
 ٌفضل أن تكتب مسودة لإلجابة ،وتأكد أن المصححٌرجع إلٌها أحٌانا وٌحتسب لك درجاتها.
 حدد المطلوب من السؤال بالضبط ،وأجب على قدره،ورتب إجابتك فى شكل عناصر وفقرات.

تابع االمتحانات
 إذا تذكرت نقطة متعلقة بسؤال آخر وأنت تجٌب فسارع بكتابتهافى المسودة قبل أن تنساها.
 ال تترك أي سؤال مطلوب منك إجابته دون أن تكتب فٌه ،وإذا لمتستطع اإلجابة عن السؤال كله فأجب عن الجزء الذى تعرفه
منه،فإن ذلك ٌحتسب لك فى الدرجات.
 ال تخرج من لجنة االمتحان قبل أن تراجع إجاباتك فربما تكون قدنسٌت شٌئا أو تتذكر شٌئا جدٌدا تضٌفه لإلجابة.
 اعتمد على نفسك وال تحاول الغش ،فمن غشنا لٌس منا كما قالرسول هللا ،كما أن محاوالتك للغش تزٌد من توترك واضطرابك،
وتشتت أفكارك ،وتعرضك إللغاء امتحانك والرسوب فأحذر أن
تضٌع نفسك.
 تذكر أن وضوح خطك ونظافة كراسة اإلجابة ،وحسن تنظٌماإلجابات وعرضها من أهم عوامل النجاح والتفوق.

