نصائح مهمة لمذاكرة جيدة
خالل الدراسة ٌبذل الطالب جهداً بٌراً للنجاح والحصول
على أعلى الدرجات  .وقد ٌو ّفق البعض ،بٌنما ال ٌو ّفق
إن استطاع الطالب إٌجاد طرٌقة
اآلخرون .و بش ل عام ،ف
مناسبة للمذا رة ،فإن ذلك سٌساعده على تحقٌق النجاح
المطلوب.
الٌك عزٌزي الطالب بعض التنبٌهات والنصائح التً تحقق
لك طرٌقة فعّالة للمذا رة .قد ٌعتبر البعض أن هذه النصائح
صعبة التطبٌق .ل ن بإم انك اختٌار ما ٌتناسب مع ظروفك،
وترك ما ال ٌتناسب معك.

المكان المناسب:
إن الدراسة تشتمل على نشاطٌن رئٌسٌٌن هما (القراءة،
وال تابة) .ومن الضروري جداً البحث عن م ان مناسب
ل ال األمرٌن .من األفضل توفر األمور التالٌة فً هذا
الم ان:
سطح عمل مرٌح (طاولة أو م تب).
مقعد مرٌح.
إضاءة جٌدة (مصباح متحرّك إن أم ن).
من السهل إٌجاد الم ان المناسب إن نت تعٌش بمفردك .أما
إن نت تعٌش مع عائلتك ،حاول الجلوس بعٌدا عن أما ن
الضوضاء والحر ة فً المنزل.

طرق إكتساب المعلومات:
هنالك أربع طرق ال تساب المعلومات:
الرؤٌة ،االستماع ،التسمٌع ،ال تابة.
عادة ما ت ون إحدى هذه الطرق هً األفضل فً التعلم من
البقٌة .وهذا األمر ٌختلف من شخص آلخر .ل ن بش ل عام،
لما زاد عدد الحواس المشتر ة فً العملٌة التعلٌمٌة لما
زادت االستفادة وتر زت المعلومات .ولنأخذ مثاال على دمج
هذه الطرق:
 استماع :عندما تحضر المحاضرة وتستمع للشرح.
 تابة :عندما تدوّ ن المالحظات.
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رؤٌة :عندما تبدأ الدراسة وتقرأ مالحظاتك.
تسمٌع :عندما تقرأ ما تبت بصوت عال.

ّ
جزء أوقات الدراسة:

من األفضل تحدٌد فترات للدراسة تتخللها فترات للراحة.
فهذا ٌحول دون اإلصابة باإلحباط أو اإلجهاد الذي قد ٌسببه
التر ٌز لمدة طوٌلة .وهذا األمر ٌحتاج لتخطٌط .فإذا شعرت
أنك بحاجة لساعة املة لتعلم مسألة إحصائٌة ،قم بتقسٌم هذه
الساعة لثالث فترات زمنٌة مدتها  20دقٌقة للدراسة وافصل
بٌنها بـ  20أو  30دقٌقة للراحةٌ .م نك استغالل أوقات
الراحة فً أمور ثٌرة ،أداء بعض األعمال المنزلٌة ،أو
مشاهدة التلفزٌون ،أو ممارسة لعبة معٌنة ،أو االستماع
للرادٌو .أما إن ان وقتك ضٌقا ً فبإم انك دراسة مادة ثانٌة
فً فترات الراحة.
حاول أن ال تلجا لعملٌة "حشو المخ" الذي ٌلجأ له ال ثٌر من
الطلبة ،حٌث ٌبدؤون الدراسة فً الٌوم الذي ٌسبق االمتحان
مباشرة .لتالفً هذا األمر ٌجب أن تقتنع تماما أن الدراسة
ٌجب أن ت ون أوالً بأول .سٌساعد ك هذا على التقلٌل من
القلق الذي ٌسبق االمتحان عادة.

نصائح عا ّمة
النصيحة األولى :تبادل أرقام الهواتف.
من الضروري جدا أن تتع ّرف على اثنٌن أو أ ثر من الطلبة
فً ل مادة من المواد ،وأن ت أخذ منهم أرقام هواتفهم.
سٌ ون لدٌك بذلك من تستطٌع مناقشته فً المعلومات التً
تعلمتها .ما أنك ستحصل على نسخ من المالحظات
والمعلومات واإلعالنات التً دونت فً المحاضرة فً حالة
غٌابك عنها.

النصيحة الثانية :ج ّهز ننسس ذذنيا ًا.

مارس عملٌة التأمل لتهدئة نفسك وتصفٌة ذهنك من جمٌع
المشا ل والهموم قبل البدء بالدراسة .إن لم ٌسبق لك محاولة
االستغراق فً التأملٌ ،وجد بالم تبة العدٌد من ال تب الجٌدة
حول " ٌف ٌم نك" ذلك.
إن نت تعتقد أن هذا األمر ال ٌناسبك ،استخدم أسالٌبك
الخاصة لتهدئة نفسك وتصفٌة ذهنك .قد ٌ ون من المفٌد
تجربة قراءة جزء من القرآن ،أو صالة ر عتٌن ،أو
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االستماع لموسٌقى هادئة ،أو أداء بعض التمارٌن
الرٌاضٌة .ال ٌهم ما تعمله ما دام ي ؤدي إلى تصفٌة
ذهنك قبل البدء بالدراسة.

النصيحة الثالثة :التبسيط.
ستم ّر علٌك أثناء دراستك فقرات تبدو صعبة ال فهم.
حاول أن تبسط هذه الفقرات إلى نقاط رئٌسٌة.

النصيحة الرابعة :الترتيب الهجائي.
فهم

ٌم ن للترتٌب الهجائً أن ٌساعد فً
المعلومات ،و قد ٌساعد هذا الترتٌب على الحفظ.
استخدم خٌالك إلٌجاد النظام الذي ٌساعدك على
التذ ّ ر.

النصيحة الخامسة :ذاكر قبل النوم.

أخٌراً اقرأ أي شًء تجد صعوبة فً تعلّمه قبل
الذهاب للنوم مباشرةٌ .بدو أن تماسك المعلومات
ٌ ون أ ثر فاءة وفاعلٌة خالل النوم .إن عقلك
"النائم" أ ثر صفاء من عقلك "المستٌقظ".

النصيحة السادسة :ذاكر في الصباح الباكر.
طريقة تثبيت المعلومات:
ٌم نك عزٌزي الطالب تثبٌت المعلومات فً عقلك
باتباع أسالٌب بسٌطة ،من أهمها (تخطٌط وإبراز)
األف ار الهامة فً ال تاب .وهذه بعض األمور التً
قد تساعدك فً عمل ذلك:
ِّ
 اقرأ قسما ً واحداً فقط وعلم ما ترٌد بعناٌة.
 إرسم دائر ًة أو مربع اً حول ال لمات المهمة أو
الصعبة.
 على الهامش ر ِّقم األف ار المهمة والرئٌسٌة.
 ضع خطا ً تحت ل المعلومات التً تعتقد بأهمٌتها.
 ضع خطا ً تحت ل التعارٌف والمصطلحات.
 علِّم األمثلة التً ُتعبر عن النقاط الرئٌسة.
 فً المساحة البٌضاء من ال تاب أ ُ تب ملخصات
ومقاطع وأسئلة.
ت تطوٌرها للمساعدة
توجد أٌضا عدة طرق مفٌدة م
على التعلّم ب فاءة أعلى ،من هذه الطرق:
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طرٌقة مبنٌة على خمسة مبادئ :تصفح ،تساءل ،اقرأ ،سمّع،
راجع.
 تصنح :اقرأ مقدمة الفصل .ستت ون لدٌك بذلك ف رة عامة
عنه .ثم مر على الصفحات التالٌة محاوال قراءة العناوٌن
وال لمات البارزة وما تب على الصور واألش ال البٌانٌة.
إن
حاول مراجعة اإلشارات التً وضعها المدرّ س –
وجدت ،وأخٌرا حاول قراءة أي ملخص موجود للفقرات أو
الفصل.
 تساءل :حول اسم الفصل وعناوٌنه الفرعٌة إلى أسئلة.
سٌساعدك هذا على تذ ّ ر المعلومات التً تعرفها واستٌعاب
معلومات جدٌدة بسرعة أ بر .بإم انك أن تسأل نفسك "ماذا
أعرف عن هذه المادة؟" و "ماذا قال المدرّ س عن هذه
المادة؟" .واقرأ األسئلة الموجودة فً ال تاب عن ل فصل
– إن وجدت ذلك .وال تنس أن تترك فراغا ً تحت السؤال
لتمأله باإلجابة حٌنما تتأ د منها.
 اقرأ :ابدأ بالقراءة وسجل مالحظاتك ،وابحث عن أجوبة
لألسئلة التً طرحتها من قبل .اقرأ المقاطع الصعبة بتروّ ي
وتر ٌز ،توقف وأعد قراءة األجزاء التً لم تفهمها ،اقرأ
القسم وراجعه قبل االنتقال إلى قسم آخر .وحاول حل
إن
األسئلة الموجودة فً نهاٌة ل فصل من ال تاب –
وجدت.
 س ّمع :بعدما تنتهً من القسم ،سمّع لنفسك األجوبة التً
وضعتها .تأ د من تابة األجوبة فً هوامش ال تاب
وأوراق خارجٌة .وسمّع مرة أخرى ما قمت ب تابته.
 راجع :عندما تنتهً من قراءة الفصل ،انظر إن ان
بإم انك اإلجابة عن جمٌع األسئلة التً وضعتها .وتأ د من
أنك تبت بعض المعلومات بتعبٌراتك أنت فً هوامش
ال تاب وأوراق خارجٌة ،ووضعت خطوطا ً تحت المفاهٌم
والنقاط الهامة .ما تأ د من فهمك ل ل ما تبته أو وضعت
خطا ً تحته .سٌساعد هذا على تثبٌت المعلومات فً الذهن.
ما ٌجب الحرص علٌه هو أن المراجعة عملٌة مستمرة.
 راجع المواد بش ل ٌومً ولو لمدة قصٌرة.
 اقرأ الدرس قبل المحاضرة.
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 راجع مع مجموعة من الزمالء (هذا سٌساعدك على تغطٌة
نقاط مهمة ربما تجاهلتها عند المذا رة بمفردك).
 ذا ر المواد الصعبة عندما ٌ ون عقلك فً أنشط حاالته.
 أي أمر ٌؤ د علٌه أستاذ المقرر أو ٌستغرق به وقتا ً لشرحه
أو تابته على اللوحة ٌجب أن ٌدون فً دفتر مالحظاتك.
متضمنا ً الرسومات البٌانٌة وشروحاتها.
 ال تحاول أن ت تب ل لمة ٌنطق بها األستاذ .ا تب فقط
المفاهٌم األساسٌة ،وال لمات الرئٌسٌة وتعارٌفها .فغالبا ً ما
ٌ ون ال تاب ممتلئا بالتفاصٌل.
 إذا لم تفهم أي معلومة اطلب من األستاذ أن ٌعٌد شرحها.
إذا ان سؤالك فً القاعة ٌسبب لك اإلحراج قم بذلك بعد
االنتهاء من المحاضرة أو اسأل أحد الطلبة أو الذي تبادلت
المحاضرة مباشرة وال
أرقام الهواتف معهم .اسأل بعد
تنتظر للٌوم التالً فربما تنسى سؤالك.
 تأ د من عمل قائمة بجمٌع المصطلحات المهمة الموجودة
بال تاب ،حتى إن لم ٌتطرق لها األستاذ فً شرحه.
 اقرأ هذه القائمة بصوت عال .أثناء قراءتك ستتم ن من
معرفة األجزاء التً تحفظها جٌدا .أعد تابة األجزاء التً
ال تعرفها جٌدا  ،أعد قراءته ا بصوت عال ما تبتها(.هذا
األسلوب ٌجمع بٌن الطرق األربعة للتعلم :الرؤٌة ،التسمٌع،
االستماع ،ال تابة).
 اختبر نفسك:
اآلن ابدأ باختبار نفسك .اخفِ التعارٌف وحاول أن ت تب
تعرٌف ل مصطلح من المصطلحات .عندما تنهً الصفحة
تأ د من إجاباتك .أعد تابة المصطلحات التً لم تعرفها.
ثم اخفِ المصطلحات وانظر إن ان بإم انك تابة
المصطلحات من خالل قراءتك للتعارٌف .مرة أخرى ا تب
المصطلحات المفقودة .وابدأ العملٌة من جدٌد .فً ل مرة
ستقصر قائمتك إلى أن ٌبقى لدٌك القلٌل من األمور التً
تعانً مشا ل فً تذ رها.

( تذكر دائما ًا )
االستعداد الجيد والمبكر ألداء االختبارات يزيد من
فرص التنوق بإذن هللا تعالى.
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