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مقدمة 

     ال شــك فــي أن كل شــخص علــى وجــه األرض يحــب النجــاح ، كمــا يحــب أن يكــون متفوقــًا علــى 

أقرانــه وزمالئــه .وهــذه ســنه اهلل فــي خلقــه ؛ فالنجــاح مطلــب الجميــع وتحقيــق النجــاح الدراســي 

يعتبــر مــن أولويــات األهــداف لــدى طالــب الجامعــة ..ولــكل نجــاح مفتــاح وفلســفة وخطــوات ينبغــي 

االهتمــام بهــا والعمــل علــى تنفيذهــا.

     وحيــث يشــكو عــدد ليــس بالقليــل مــن الطــالب مــن عــدم قدرتهــم علــى تحقيــق النجــاح والتفــوق، 

والكثيــر يجهــل الطــرق الســليمة لتحقيــق أفضــل نتيجــة مــن عمليــة التعلــم لــذا، رأينــا أن نضــع هــذه 

ــا الطــالب لكــى تســاعدهم فــي تحقيــق  ــة بيــن أيــدي أبنائن اإلرشــادات والنصائــح العمليــة والتربوي

النجــاح والتفــوق، وتعرفهــم بأفضــل الطــرق وأصلحهــا لتحقيــق أفضــل إســتفادة ممكنــة ضمــن 

المــواد التــي يدرســونها والوصــول إلــى أفضــل النتائــج آخــر العــام بــإذن اهلل، وهــذه اإلرشــادات نتــاج 

خبــرة طويلــة وخالصــة جهــود وتجــارب ودراســات مجموعــة مــن الزمــالء أصحــاب الخبــرة فــي هــذا 

المجــال.

ويســعدنا أن نتقــدم بجزيــل الشــكر واإلمتنــان لــكل عضــو مــن فريــق العمــل الــذي عمــل علــى إعــداد 

هــذا الكتيــب وهــم:

1-د. بشير النجادات   2-  أسامة الحواري    3- فراس دقاق   4- د. محمد العجوز     5- ياسر عبد السالم

عميد السنة التحضيرية والدراسات المساندة

د.عبد العزيز بن فهد الفهيد            
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قبــل أربــع ســنوات، وخــال فتــرة التدريــس يف احــدى اجلامعــات الســعودية، أوقفنــي أحــد الطلبــة علــى عتبــه 
مبنــى اجلامعــة، وكان يبــدو عليــه مامــح مــن يواجــه مشــكلة صعبــة، وهــو بحاجــه للنصــح والتوجيــه. أشــار 
)محمــد( أّنــه طالــب يحــّب الّتعلــم ولكنــه يواجــه مشــكلة التغيــب عــن احملاضــرات الدراســية. كان حملمــد ســجل 
عاٍل يف نســبة التغيب، ســتحرمه من أداء االختبار النهائي. وحني ســألته عن ســبب ذلك؟  رد قائًا: إنه يســكن 
بعيــًدا عــن اجلامعــة وال ميلــك ســيارة. قلــت لــه: لقــد ظننــت أن لديــك مــرض مزمــن -ال قــدر اهلل- أو مشــكلة 
عائليــة، قــال: ال ...  ولكنــي بحاجــة حلــٍل لهــذه املشــكلة، حتــى امتكــن مــن أداء االختبــار النهائــي، وإال ســأواجه 
مشــكلة أكبــر قــد تكلفنــي الكثيــر. قــال ذلــك وهــو يشــعر بحســرة ونــدم. يف الواقــع كانــت مشــكلة كبيــرة كمــا قــال، 

وقــد علمــت الحًقــا أنــه لــم يتقــدم لاختبــار النهائــي بســبب نســبه غيابــه العاليــة. 

القاعدة األولى:
حضورك وتواجدك المستمر يساعدك على تحقيق النجاح
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العادة السلبية: التغيّب الّدائم عن المحاضرة
مــن الســهل التغّيــب عــن احملاضــرات الّتعليمّيــة، فاألعــذار واملبــررات ال حصــر لهــا. فحــني تســأل طالبــًا: ملــاذا 
كنــت غائبــًا؟ فاإلجابــة والعــذر جاهــز: » لــم أكــن بحالــه جيــده«، أو » كنــت مريضــًا«، أو »لــدّي مشــروع ملــادة تعليمّيــة 

أخــرى وعلــّي إجنــازه بســرعة«.
خــا ل املرحلــة اجلامعيــة، املســؤولية تقــع علــى عاتــق الطالــب. فمرحلــة متابعــة اآلخريــن لــك قــد انتهــت. 
منتظــم  وبشــكل  باكــرًا  كاحلضــور  الدراســية،  باألمــور  يتعلــق  فيمــا  نفســك  علــى  تعتمــد  أن  عليــك  لذلــك 
للمحاضــرة. إن القيــام بهــذه األمــور ليــس فقــط مــن أجــل اثبــات الوجــود واجتيــاز مرحلــه احلرمــان مــن أداء 
االختبــار النهائــي، بــل الهــدف االساســي هــو متابعــة محتــوى املــادة التعليمّيــة ومــا يقدمــه املــدرس يف القاعــة. 
يــرى بعــض الطــاب أن اســتعاره دفتــر ملحوظــات أحــد الزمــاء حــًا مناســبًا لذلــك. لكــن ومــن خــال النظــر يف 
ورقــة االختبــار، فــإّن املــدرس ســيعرف جيــدًا احملاضــرات التــي تغّيــب عنهــا الطالــب؛ وذلــك مــن خــال االجابــات 

اخلاطئــة. فالطالــب إذا كان حاضــرًا حينهــا فتلــك اإلجابــات ســتكون صائبــة بــا شــك.

كيف نعالج هذه المشكلة؟
أواًل: عليــك الذهــاب للمحاضــرة، فهنــاك أســباٌب هامــة تدفعــك ألن تكــون حاضــرًا بنفســك. فليــس مــن بديــل 
عــن امللحوظــات التــي تكتبهــا وتنســقها بنفســك وقــت احملاضــرة. فحــني تأتــي وأنــت جاهــز ومطلــع بشــكل مســبق 
علــى محتــوى املــادة الدراســّية، فــإن لذلــك تأثيــر إيجابــي مباشــر علــى نوعّيــه امللحوظــات التــي ســتكتبها أثنــاء 

احملاضرة. 
فلنفكــر قليــًا، عندمــا اســتعرت دفتــر ملحوظــات أحــد زمائــك، ألــم جتــد صعوبــة ومشــاكل يف فهــم احملتــوى، 
فضــًا عــن نقــص يف املعلومــات؟ بالتأكيــد ســتجيب بنعــم، فزميلــك ليــس أنــت. لــكل طالــب أســلوب وطريقــه يف 
التدويــن. وهــذا ســبب وجيــه ألن تكــون حاضــرًا دائمــًا لكــي تكتــب وتكتســب املعلومــة بنفســك... وهــو األفضــل 

بــا شــك.
ثانيًا: تعتبر كل محاضرة فصًا تعليميًا منفصًا، لذلك فإن تواجدك يف احملاضرة يعتبر مكمًا لسلسلة 
احملاضــرات الســابقة دون انقطــاع. فــكل حضــور يعنــي خبــرة تعليميــة جديــدة تتمّثــل بالفهــم اجليــد وتــدون 
امللحوظــات بشــكل أفضــل؛ وبالتالــي احلصــول علــى عامــة أفضــل. وباملقابــل فــإن التغيــب لعــدة محاضــرات 
يعنــي انقطــاع للعمليــة التعليميــة التــي لــن تعــّوض بــاي طريقــة. فاحلضــور الدائــم هــو أفضــل الُســبل لــك، 

ولتحقــق أهدافــك وتتميــز يف حياتــك اجلامعيــة والعمليــة مســتقبًا، االنضبــاط الذاتــي طريقــك للنجــاح.
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كثيــرًا مــا يذهــب املــدرس إلــى الطلبــة يف املقاعــد اخللفيــة ليوجــه لهــم نقــدًا مــا. فمــن املعــروف أن مــن يجلــس 
يف اخللــف هــو األقــل تفاعــًا وحتصيــًا. هــذا االجتــاه مثبــت علميــًا، ومــن خــال التجربــة أيضــًا، وليــس مــن بــاب 
االفتــراض والتوقــع. فعلــى ســبيل املثــال ميكننــا وصــف قاعــة احملاضــرة بصالــة املســرح التــي تكــون فيهــا املقاعــد 
األماميــة غاليــة الثمــن؛ لقربهــا مــن معــرض احلــدث، وخلوهــا مــن مصــادر التشــويش، فلمــاذا ال تبــادر باجللــوس 

يف املقدمــة طاملــا أنــك لــن تدفــع شــيًئا؟

القاعدة الثانية:
اجلس في المكان المناسب في الفصل
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العادة السلبية: الجلوس في المقاعد الخلفية
إن اجللــوس يف املقاعــد اخللفيــة يأتــي لشــعور بعــض الطلبــة باخلجــل، فاجللــوس يف اخللــف يجعــل منهــم 
أناســًا مجهولــني؛ يتحاشــون أســئلة املــدرس. يف احلقيقــة إن اجللــوس يف اخللــف يحّفــز الطالــب علــى مجموعــة 
مــن التصرفــات؛ منهــا احلديــث اجلانبــي مــع أحــد الطلبــة، أو االنشــغال باجلــوال وغيــره، أو أن البعــض يذهــب 
أحيانــًا يف غفــوة نــوم مســببًا إزعاجــًا حقيقيــًا للمــدرس؛ فيتحــول عملــه مــن التدريــس إلــى أمــور الرعايــة وتنبيــه 
الطلبــة إلــى تــرك تلــك الســلوكيات، وهــذه التصّرفــات ليســت مزعجــة للمحاضــر فقــط، بــل أيضــًا للطالــب نفســه 

فهــو يف داخلــه يعــرف جيــدًا أنــه مخطــئ، وإّنــه هــو املســؤول عــن واجباتــه التعليميــة.

كيف نعالج المشكلة؟

مالزمة اجللوس يف املقاعد األمامية واملسابقة إليها ألسباب منها:

- الطالــب يف املقعــد األمامــي لــن ينــام- مهمــا كانــت حالــه - وهــو يلحــظ متابعــة األســتاذ لــه، بخــاف 
اجلالــس يف اخللــف فهــو وإن لــم ينــم فقــد اســتجلب أســباب النــوم والغفلــة واالنشــغال.

- الطالــب يف املقعــد األمامــي يبقــى معروفــًا لــدى األســتاذ بشــكله وهيئتــه بخــاف املتأخــر، وبالتالــي 
يتميــز عــن غيــره.

-الطالــب يف املقعــد األمامــي فرصتــه باملشــاركة والتفاعــل مــع األســتاذ أرجــى مــن غيــره فيســأل ويســأل، 
وكل ذلــك وغيــره يصــب يف ميــزان الطالــب.
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القاعدة الثالثة:
 استعد جيدًا للمحاضرة 

يعتقــد بعــض الطلبــة أن مفهــوم االســتعداد للمحاضــرة التعليميــة يقتصــر علــى األمــور البيتيــة التــي تســبق 
القــدوم إلــى اجلامعــة، مثــل ترتيــب الفــراش بعــد اإلســتيقاظ مــن النــوم وتنــاول اإلفطــار، وتنظيــف األســنان. 
يف الواقــع إّن هــذه األمــور بديهيــه ال بــّد منهــا، فمفهــوم االســتعداد للمحاضــرة الــذي نقصــده يعنــي القــراءة 
والتحضيــر املســبق للمواضيــع التــي ســيتناولها احملاضــر يف اليــوم الّتالــي، فلــو ســألنا بعــض الطلبــة هــل تواجــه 
صعوبــة يف تدويــن امللحوظــات أثنــاء احملاضــرة؟ وهــل تواجــه مشــكله يف فهــم املصطلحــات واملفاهيــم اجلديــدة 
يف احملاضــرة؟ فحــني تكــون اإلجابــة عــن هــذه األســئلة بنعــم فــإّن ذلــك يعــزى إلــى أّنــك لــم تطلــع علــى محتــوى 
احملاضــرة مســبقًا. لذلــك فإّنــك ســتواجه صعوبــة يف فهــم احملتــوى، كمــا أّن ملحوظاتــك املدّونــة لــن تكــون 

كاملــة؛ وهــذا ينعكــس بشــكل واضــح علــى نتائــج االختبــار.

العادة السلبية: القدوم إلى المحاضرة بال إعداد مسبق
غالبــا مــا يســال األســتاذ طلبتــه: هــل قــرأمت الــدرس؟ ويف الغالــب مــا يجيــب الطلبــة » بنعــم«، والقليــل »ال«.  
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إن مــن أســوأ العــادات الدراســية هــي تأجيــل مراجعــة وقــراءه الــدروس إلــى مــا قبــل االختبــارات. هــذه العــادة 
ســتكلفك كثيــرًا عنــد االختبــار، فمــن أهــم األمــور التــي علــى الطالــب اجلامعــّي القيــام بهــا التحضيــر اجليــد 
للمحاضــرة، فهــذه اخلطــوة تشــبه االســتعداد القبلــي للمعركــة والتجهيــز اجليــد ملغامــرة مــا. فلمــاذا ال نســتعد 
مســبقًا للمحاضــرة؛ وذلــك مــن خــال االطــاع املســبق علــى محتــوى الــدروس حتــى تســهل عليــك مهّمــة فهــم 

واســتيعاب املــادة التعليميــة عندمــا يطرحهــا االســتاذ يف احملاضــرة. 

كيف نعالج هذه المشكلة 
حتى تكون جاهزًا للمحاضرة التعليمية، حاول أن تطبق ما يلي:

1- اقــرأ املــادة التعليميــة التــي ســتكون موضــوع الــّدرس ليــوم غــد ويأتــي هــذا مــن خــال االســتعانة باخلطــة 
الفصلّيــة جلميــع املقــررات الّدراســّية، فهــذه اخلطــة تشــتمل علــى معلومــات مهمــه عــن االختبــارات، الواجبــات 
وأمــور أخــرى مرتبطــة باملقــرر. فمــن األشــياء التــي تثيــر االســتياء هــي أن متلــك الكتــاب وال تطلــع علــى 
مــا يحتويــه. فالنتيجــة هــي معلومــات ضحلــة عــن املقــرر، وبالتالــي إخفــاق متوقــع يف التحصيــل الدراســي 
واالختبــارات. لذلــك عليــك -عزيــزي الطالــب- أن تقــرأ قبــل القــدوم إلــى احملاضــرة ألن ذلــك يجعلــك علــى 
علــم مســبق باملفاهيــم واملعلومــات التــي ســتناقش يف احملاضــرة؛ وهــذا بالتأكيــد يســاعد يف فهــم كامــل حملتــوى 

املــادة.
 2. حــاول أن تطلــع علــى آخــر الــدرس ومــا فيــه مــن ملخــص وحملــه عــن أهــّم املفاهيــم؛ فهــذه اخلطــوة تشــبه إلــى 
حــّد مــا قــراءة مقتطفــة مــن روايــة معينــة تســاعدك علــى الفهــم العــام لقصتهــا. كمــا أّن التحضيــر املســبق 
ميثــل خارطــة الطريــق التــي تســاعد يف الوصــول إلــى الهــدف األساســي يف فهــم احملتــوى وتنظيمــه بشــكل 

جيــد، ممــا ينعكــس بنتيجــة إيجابيــة علــى حتصيلــك الدراســي، وأدائــك يف االختبــار.
3.أقبــل علــى احملاضــرة وأنــت مســتعّد وواٍع ملــا فيهــا، تنّبــه لهــذا الواجــب دائمــًا قبــل أن تخلــد للنــوم، اســترح قليــًا 

قبــل احملاضــرة حتــى تســتثمر جهــودك يف الوقــت املناســب.
4.ســّجل ملحوظاتــك واطلــب مــن االســتاذ إعــادة مــا قالــه إن لــم تفهــم ذلــك. ســّجل احملاضــرة بالصــوت، وحــاول 

إعادتهــا يف البيــت، حتــى متــأ الفــراغ الــذي فقدتــه وقــت احملاضــرة.
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يقــول أحــد املدرســني: عندمــا كنــت جالســًا بالقــرب مــن مكتــب الدكتــور أحمــد، ســمعت حــوارًا بينــه وبــني أحــد 
الطلبــة، والــذي كان يناقــش بشــأن اخفاقــه يف االختبــار الثانــي، وعندمــا ســأله الدكتــور عــن مســأله مــا وأنــه- اي 
الدكتــور احمــد- قــام بشــرحها بشــكل جيــد يف احملاضــرة، رّد الطالــب: » ولكنــي لــم أفهــم ذلــك«، حينهــا ارتفــع 
صــوت الدكتــور معاتبــًا الطالــب قائــًا لــه: وملــاذا لــم ترفــع يــدك وتســألني ألوضــح ذلــك؟ أجــاب الطالــب بصــوت 
خافــت: » كنــت أشــعر باخلجــل مــن أن أبــدو أحمقــًا أمــام زمائــي«. يف الواقــع أنــا أيضــًا شــعرت بالغضــب الشــديد 
لهذا الرّد من الطالب، فليس من املنطق أن تبقى جالسًا يف احملاضرة ال تعرف شيئًا وتتحاشى أن ترفع يدك 
 طالبــًا مــن االســتاذ أن يوّضــح أّي مســألة ال تفهمهــا جيــدًا، وهــذه أحــد أهــم الســلبيات التــي يرتكبهــا طابنــا.

قال مجاهد رحمه اهلل تعالى: )ال ينال العلم مستٍح وال متكبر(.

القاعدة الرّابعة:
اسأل االستاذ عندما تواجه أية صعوبات 
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العادة السلبية: أن تكون طالبًا بال حضور حقيقي

احملاضــرة،  قاعــة  يف  باخلجــل  لشــعوره  وذلــك  هامشــيًا،  احملاضــرة  يف  وجــوده  أن  الطلبــة  بعــض  يعتقــد 
واجللــوس يف املقاعــد اخللفيــة هادئــًا تبــدو عليــه مظاهــر عــدم اســتيعاب احملاضــرة، ثــم يغــادر احملاضــرة حائــرًا 

يشــعر بالضيــاع دون أن يبــادر بســؤال االســتاذ عــن أي مســألة لــم يســتوعبها.

هــذا النــوع مــن الطلبــة يســّمى بالطالــب )الصامــت( الــذي ال يظهــر لــه أي وجــود يف قاعــه الــدرس. فقلمــا 
تســمع منهــم أو تراهــم إال وقــت االختبــار، ولكــن األســوأ منهــم هــو ذلــك الطالــب الــذي كان دائــم احلضــور ولكنــه 
أخفــق يف االختبــارات ويأتــي قبــل االختبــار النهائــي ليســأل عــن حــل ميكُنــه مــن الّنجــاح. يف مثــل هــذه احلــاالت 

مــن الّصعــب تقــدمي احللــول، والســبب بســيط وهــو أن الوقــت تأخــر! 

كيف نعالج هذه المشكلة 

 يأتــي حــّل هــذه املشــكلة يف أن ترفــع يــدك دون الشــعور بحــرج مــا، وتســأل االســتاذ حينمــا يلتبــس عليــك أمــر 
يف احملاضــرة حتــى يوضــح لــك ذلــك، ومــن ثــم تتابــع ســياق احملاضــرة كمــا ينبغــي. فــكّل مــدرس لديــه اخلبــرة 
يف قــراءة وجــوه الطلبــة ومعرفــة إن كانــوا حقــًا يســتوعبون مــا يقــول أم ال. يف مثــل هــذه احلــال يســال االســتاذ 
دائمــًا » هــل تفهمــون مــا أقــول؟«. غالبــًا مــا يجيــب الطلبــة »بنعــم« ولكــن تكمــن املشــكلة حــني يكــون بعضهــم ال 
يفهمــون ذلــك. هنــا تنتهــي وظيفــة االســتاذ ويقــع اللــوم كلــه علــى الطالــب حــني يتــردد يف ســؤاله عــن أي مســألة 
أو مفهــوم غيــر واضــح. فاملطلــوب مــن أعزاءنــا الطلبــة أن يســألوا حينمــا ال يســتوعبون مســألة مــا، ألن هــذا مــن 
واجبهــم التعليمــي الــذي يقــع علــى عاتقهــم. كمــا يجــب علــى األســتاذ أن يوضــح لطلبتــه مــا يستفســرون عنــه.

تعتبــر امللحوظــات اجليــدة التــي يدونهــا الطلبــة حــول محتــوى املــادة التعليميــة مهمــة جــدًا يف حتصيــل 
درجــة مرتفعــة يف املقــرر الدراســي. إضافــة إلــى ذلــك عليــك أن تعلــم عزيــزي الطالــب أن كل محاضــره تعليميــة 
تعتبــر خبــرة تعليميــة منفصلــة بحــّد ذاتهــا. فهــي ليســت فقــط تدوينــًا للملحوظــات وإمنــا األهــم مــن ذلــك 
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أن تكــون هــذه امللحوظــات واضحــة ومفهومــه لــك حتــى يكــون احملتــوى العــام للمحاضــرة مفهومــًا وواضحــًا 
لــك. فمــن اإلجــراءات التــي تفيــد يف هــذا الشــأن هــي مراجعــة االســتاذ يف فتــرة )ســاعاته املكتبيــة( وســؤاله عــن 
تلــك األمــور الصعبــة أو الغيــر واضحــة. ففــي هــذه الســاعات ســيكون هنــاك متســع مــن الوقــت لشــرح مفصــل 
ومبســط مدعومــًا ببعــض النصائــح مــن االســتاذ للطالــب؛ والتــي كلهــا تســاعد بشــكل أساســي يف توضيــح تلــك 
االمــور. فحــاول أن تبقــى علــى تواصــل مــع مدرســك خــال ســاعاته املكتبيــة، والتــي مــن خالهــا ســتحصل علــى 
معلومــات مهمــة وثريــة، كمــا أنــك تتــرك انطباعــًا جيــدًا عنــد االســتاذ. فهــذه االســتراتيجية فعالــة وذات نتائــج 
باهــرة يجهلهــا كثيــر مــن الطلبــة، فحــاول اســتغالها حتــى تكــون جميــع املســائل لديــك واضحــة. ولكــن ال 
ترتكــب بعــض األخطــاء، كأن تســال االســتاذ أن يعيــد لــك مضمــون احملاضــرة كامــًا. فهــذا ليــس منطقيــًا. فــكل 
مــدرس لديــه جــدول أعمــال ومهــام عليــه إجنازهــا. فليــس مــن املعقــول أن يعيــد االســتاذ شــرح احملاضــرة ألي 
طالــب تغيــب عنهــا. فهنــاك طلبــه كثيــرون قــد يســألوا ذلــك ولكــن الوقــت املتــاح للمــدرس ال يســمح مبثــل هــذا 
اإلجــراء. فلنكــن أعزائــي الطلبــة واقعيــني يف طلبنــا، ونســأل فقــط عــن األشــياء التــي ال نعرفهــا، أو لــم نســتطع 
فهمهــا. ال تعتقــد أنــه ومبجــرد انتهــاء احملاضــرة أنــك ســتكون قــد فهمــت مضمــون احملاضــرة الُكلــي. فهنــاك امــور 
بحاجــه إلــى مراجعــه عبــر امللحوظــات التــي كتبتهــا أو األمــور التفصيليــة التــي تكمــن يف املــادة الدراســية. بعــد 
ذلــك حــاول أن تكتــب األشــياء أو املســائل التــي لــم تفهمهــا جيــدًا، وقــم بزيــارة مدرســك يف مكتبــه. هنالــك الكثيــر 
مــن النــاس الذيــن يحتاجــون إلــى مجهــود إضــايف حتــى يتمكنــوا مــن الفهــم والتعلــم، والوصــول إلــى التميــز يف 

التحصيــل الدراســي.

مــرة أخــرى حــاول أن تــدّون مــا تريــد أن تســأل عنــه جيــدًا قبــل الذهــاب إلــى مدرســك. فرمبــا يكــون هــذا 
التحضيــر علــى شــكل مجموعــة مــن األســئلة. حــاول أن تقــدم بعــض الشــيء عــن املــادة الدراســية حتــى تبــني 
ملدرســك أنــك تعــرف عنهــا. بعدهــا حــاول أن تســأل عــن الشــيء الــذي ال تعرفــه. حينهــا ســيكون االســتاذ قــادرًا 
علــى أن يوضــح ويســهل عليــك األمــور الصعبــة، التــي لــم تســتطع فهمهــا بطريقــة فعالــة ومؤثــرة. فمتــى التزمــت 
بهــذه اإلرشــادات، ســيكون ُمرحبــًا بــك مــن قبــل جميــع املدرســني كطالــب نشــيط، وقــد حتظــى بكــوب مــن القهــوة 

أحيانــًا. 
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مــن العــادات الســيئة لــدى بعــض الطلبــة الســهر طــوال الليــل مــن أجــل املذاكــرة لاختبــارات. فيعتقــد معظــم 
الطلبــة أن املذاكــرة طــوال الليــل للحصــول علــى درجــات مرتفعــة هــو شــيء مفيــد وجيــد. كمــا أنهــم يعتقــدون أن 
الزيــادة يف عــدد الســاعات الدراســية قــد يزيــد مــن نســبة التحصيــل العلمــي واحلصــول علــى درجــات عاليــة يف 

االختبــارات ســواًء النصفيــة أو النهائيــة.  ولكــن األمــر علــى العكــس مــن ذلــك. 

أثبتــت الدراســات احلديثــة أن الدراســة ملــدة ثمــان ســاعات متواصلــة يوميــا تعــادل دراســة ســاعتان دراســيتان 
منفصلتــان بينهمــا فاصــل زمنــي ألخــذ قســط مــن الراحــة. وقــد أظهــرت الدراســات أيضــًا أن الدراســة املتواصلــة 
لفتــرة طويلــة دون أخــذ قســط مــن الراحــة ترهــق العقــل وتضعــف عمليــة التركيــز لــدى الطلبــة. ولهــذا ننصحــك 
عزيــزي الطالــب بأخــذ قســط مــن الراحــة ملــدة ربــع ســاعة علــى األقــل بــني كل ســاعتني دراســيتني وافيتــني. كمــا 
يعتقــد بعــض الطلبــة أن الدراســة لوقــت متأخــر، ولســاعات متواصلــة، هــو اســلوب وعامــة مــن عامــات النجــاح 
والتقــدم. إال أن هــذا النــوع مــن أســاليب الدراســة واملراجعــة غيــر مجــٍد وفعــال، وقــد يــؤدي إلــى احلصــول علــى 

درجــات متدنيــة، وأحيانــا إلــى الرســوب.

القاعدة الخامسة: 
تنظيم الوقت وترتيب األولويات خطوة أساسية
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عزيــزي الطالــب حــاول أن تــوزع فتــرة مراجعــة ودراســة املقــرر مــا بــني الليــل والنهــار، وحــاول اعطــاء الوقــت الــكايف 
ملراجعــة املقــرر بشــكل كامــل، ألن خــاف ذلــك يعنــي عــدم دراســة بعــض األجــزاء املهمــة، والتــي مــن املتوقــع أن 

يأتــي منهــا ســؤال لــم تكــن قــد أملمــت بــه.

عزيــزي الطالــب إليــك هــذا املثــال البســيط والــذي مــن خالــه تســتطيع أن تقيــس قدراتــك العقليــة والتذكــر 
بشــكل مبســط وســهل. 

القائمة االولى  
 s d f g

القائمة الثانية 
 k h g d e r t o

القائمة الثالثة 
 r y e h l p u b d c a w

القائمة  الرابعة 
 z a w e f v n t u o k l p x q

القائمة  الخامسة 
 e r t g v s q I p j b d x m l p I z h y

التمرين االول
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أرجــو منــك النظــر إلــى كل قائمــة علــى حــدة، وحــاول أن تتذكرهــا، كمــا يجــب عليــك أن تتذكــر األحــرف املوجــودة 
يف كل قائمــة بعــد النظــر إليهــا لعــدة ثوانــي، ألنــك ســتقوم بذكــر كل قائمــة، وتذكــر جميــع األحــرف مرتبــة مــن 

اليســار إلــى اليمــني.

عنــد النظــر إلــى القائمــة األولــى ألول مــرة، حــاول أن تتذكــر جميــع األحــرف، فإنــك تســتطيع وبدرجــه عاليــة 
جــدا أن تتذكــر تلــك القائمــة بشــكل ســريع وســهل ودون عنــاء. وعنــد النظــر إلــى القائمــة الثانيــة فإنــك تســتطيع 
أن تتذكــر األحــرف ولكــن ليــس بدرجــة القائمــة األولــى، أي مــا يعــادل 90% أو أقــل مــن ذلــك، وأمــا القائمــة الثالثــة 
فإنــك تســتطيع أن تتذكــر األحــرف، ولكــن بدرجــة أقــل مــن درجــة القائمــة الثانيــة، مبعنــى أنهــا ســتكون أصعــب 
مــن كلتــا القائمتــني األولــى والثانيــة. أمــا األصعــب فهــي القائمــة األخيــرة، فأنــت ال تســتطيع أن تتذكــر إال مــا 
يقــارب النصــف أو أقــل. وهــذا مــا يحــدث معــك بالضبــط عنــد قيامــك مبذاكــرة املقــرر الدراســي يف فتــرة قصيــرة 
ومحــددة مــن الوقــت. ألنــه عنــد قيامــك بدراســة املقــرر بهــذه الطريقــة فإنــك لــن تســتطيع أن تلــم بجميــع 
األفــكار مــرة واحــدة، وســيكون مــن الصعــب عليــك أن تتذكــر جميــع املعلومــات املدرجــة يف ذلــك املقــرر مــرة واحــدة، 
وســتكون مشــتت الفكــر وبعيــدا كل البعــد عــن التذكــر واإلملــام بجميــع املعلومــات املهمــة والتــي أنــت بحاجــه إليهــا، 

ســواء أكانــت يف االختبــارات، أم يف املذاكــرة.

كيف نعالج هذه المشكلة 

ــده  ــر معق ــيطة وغي ــهلة وبس ــة س ــن الطريق ــكلة، ولك ــذه املش ــل ه ــة يف ح ــة صعوب ــه الطلب يواج
ــى: ــرص عل ــب اح ــزي الطال ــذا عزي ــه، له ــت وإدارت ــم الوق ــالل تنظي ــن خ ــك م وذل

1- تنظيــم وقتــك بطريقــة مميــزة وواضحــة، فعلــى ســيبل املثــال: إذا كنــت ملتزمــا بدراســة ثمــان ســاعات يوميــا 
فحــاول أن تقســم كل ســاعتني علــى كل فتــرة، وليــس بشــكل متواصــل، واجعــل بينهــا فاصــل زمنــي ألخــذ 
قســط مــن الراحــة.  فبهــذا التقســيم تضمــن لنفســك مذاكــرة جيــدة وفعالــه، كمــا تعمــل علــى جتديــد عمليــة 



11 22
33
44

556677
88

1010112233

44
55

66 77 88

99 11

22 33 44

55
66

778899

17

التركيــز، وإعــادة نشــاط العقــل مــرة أخــرى.   كمــا تضمــن فعاليــة عمليــة التذكــر يف هــذا التقســيم بــأن تكــون 
واضحــة.

2- تنظيــم جدولــك الدراســي وذلــك مــن حيــث األهــم فاملهــم ثــم األقــل أهميــة. فعلــى ســبيل املثــال هنــاك مقــررات 
دراســية بحاجــة إلــى وقــت أكثــر مــن غيرهــا، واالهتمــام بهــا أكثــر مــن غيرهــا. فمثــل هــذ املقــررات وغيرهــا يجــب 
أن تكــون يف بدايــة املذاكــرة واملراجعــة؛ ألنــك تكــون فيهــا نشــيطًا وقــادرًا علــى االســتيعاب والتذكــر بشــكل جيــد. 
كمــا ننصــح أيضــًا بــأن تكــون املذاكــرة واملراجعــة يف وقــت الصبــاح، ألن الطالــب يكــون يف تلــك الفتــرة يف بدايــة 

يومــه نشــيًطا، كمــا يكــون فيهــا علــى اســتعداد كامــل للتذكــر واملراجعــة بشــكل ســريع.

ننصحــك عزيــزي الطالــب أن تلتحــق ببعــض الــدورات التــي تعقدهــا اجلامعــة التــي تختــص بــإدارة وتنظيــم 
الوقــت. فهــذه الــدورات تســاعدك علــى تنظيــم واســتغال الوقــت بشــكل مفيــد يف الســنة التحضيريــة، أو عنــد 
االنتهــاء منهــا واالنتقــال إلــى كليــات اجلامعــة. وتنعكــس نتائــج مثــل هــذه الــدورات يف النهايــة علــى التحصيــل 

األكادميــي املرتفــع.
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مــن العــادات الســيئة التــي يقــوم بهــا الطلبــة اثنــاء الدراســة بشــكل عــام الدراســة بشــكل غيــر منتظــم وبطريقــة 
بدراســة  يقومــون  واملراجعــة  املذاكــرة  بعمليــة  يقومــون  الطلبــة عندمــا  ترتيــب. معظــم  أي  وبــدون  عشــوائية 
ومراجعــة امللحوظــات التــي كتبــت مــن قبــل، أو التــي أدرج حتتهــا خطــوط وبهــذه الطريقــة يســتويف ويكتفــي 
الطالــب بهــذه املراجعــة، إال أنهــا غيــر كافيــه وغيــر ملمــة بشــكل أساســي. كمــا تعتبــر هــذه املذاكــرة عبــارة عــن 
مذاكــرة ســطحيه وغيــر فعالــه، وال يرجتــى منهــا التحصيــل املأمــول. وبعــد حــني يكتشــف الطلبــة بــأن الدرجــات 
التــي حصلــوا عليهــا غيــر مجديــة، ســواء أكانــت يف االمتحــان األول أو النصفــي، بالرغــم مــن أنهــم قــد جــدوا 
واجتهــدوا، وهــذا يعــزى إلــى ســبب واحــد، هــو أنهــم اســتخدموا نفــس الطريقــة يف املذاكــرة. وقــد تســمى هــذه 
الطريقــة طريقــة التكــرار، إال أن هــذه الطريقــة قــد تكــون يف بعــض األحيــان غيــر نافعــة، لــذا يجــب أن تكــون 
مصحوبــة بنــوع مــن إدراج معلومــات جديــده، لكــي تعمــل علــى تطويــر التعلــم واالســتيعاب، والــذي يــؤدي يف 

النهايــة إلــى حتصيــل درجــات مرتفعــة يف األختبــارات. 

القاعدة السادسة: 
حدد أهدافك وخطط لتنفيذها
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كيف نعالج هذه المشكلة 

احــرص عزيــزي الطالــب علــى أن تكــون ملحوظاتــك وافيــة وشــاملة وبســيطة وغيــر معقــده؛ لكــي 
تســهل عليــك أهدافــك التعليميــة، ولتعطيــك دراســة منظمــة وفعالــة يف نفــس الوقــت  ومــن بعــض 

هــذه األهــداف: 

1-احلضــور إلــى الغرفــة الصفيــة مســتعًدا وملًمــا وذلــك مــن أجــل احلصــول علــى املعلومــات وامللحوظــات 
بالقــدر املمكــن أثنــاء تواجــدك يف الغرفــة الصفيــة، ومــن خــال متابعــة االســتاذ خطــوة بخطــوة. كمــا ننصــح 
بــأن تكــون قــد أخــذت قســًطا كافًيــا مــن النــوم يف الليــل؛ ليســاعدك علــى املتابعــة بشــكل جيــد، وعــدم االنشــغال 
بأشــياء أخــرى قــد تلهيــك مثــل: اجلــوال، أو احلديــث بكثــرة مــع الطلبــة عــن أشــياء خــارج نطــاق الدراســة، أو 

دخــول مواقــع اإلنترنــت؛ والتــي تهــدر الوقــت وتشــتت الفكــر.

 

2-تنظيــم االفــكار واملفاهيــم والتــي تعتبــر مــن أهــم االهــداف التعليميــة والتــي بشــأنها تعزيــز التعليــم 
والتذكــر واالحتفــاظ بالكــم الهائــل مــن املعلومــات أثنــاء الدراســة. عزيــزي الطالــب احــرص دوًمــا بــأن تكــون 
أفــكارك ومفاهيمــك منظمــة لــكل مقــرر دراســي؛ ألنــك بهــذه الطريقــة تضمــن فيها حتصيــًا علمًيا، واملقصود 
بذلــك هــو أن تقــوم برســم املفاهيــم الدراســية التــي تدرســها يف املقــرر بصــورة هرميــة، ومــن ثــم تتــدرج مــن 
املفاهيــم األكثــر شــمولية واألقــل خصوصيــة يف القمــة، إلــى املفاهيــم األقــل شــمولية واألكثــر خصوصيــة يف 
قاعــدة الهــرم. وبهــذا فــإن الطلبــة الذيــن يقومــون علــى عمــل تنظيــم األفــكار واملفاهيــم يحصلــون علــى درجــات 
أفضــل يف االختبــارات، وكلمــا زاد تنظيمــك للمفاهيــم واألفــكار بطريقــه سلســلة وســهلة؛ زادت ســهولة طريقــة 

املذاكــرة والتحصيــل العلمــي يف الســنة التحضيريــة. 
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ولكــي تســتوعب مــا هــو املقصــود بتنظيــم األفــكار واخلرائــط أنظــر إلــى الشــكل أدنــاه والــذي يبــني فيهــا كيــف 
نقــوم برســم املفاهيــم الدراســية مــن حيــث األكثــر شــمولية، إلــى األقــل شــمولية، أي مــن حيــث املفهــوم العــام إلــى 
اخلــاص، فعلــى ســبيل املثــال: حاســة النظــر تعتبــر مــن احلــواس اخلمــس، إال أن احلــواس اخلمــس هــي املفهــوم 
األشــمل واألوســع، وحاســة النظــر تنــدرج حتتهــا، ألنهــا أقــل شــمولية، ثــم تنــدرج العــني والتــي هــي اقــل شــمولية، 
ويف النهايــة تأتــي رؤيــة األشــياء والتــي هــي أكثــر خصوصيــة وأقــل شــمولية. وبهــذا املثــال احــرص علــى تنظيــم 
أفــكارك بهــذه الطريقــة، والتــي مــن خالهــا تســتطيع أن حتصــل علــى نتائــج جيــدة يف االختبــارات، والتحصيــل 

العلمــي ضمــن دراســتك اجلامعيــة.  
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3- إعداد مخطط دراسي.

 عزيــزي الطالــب احــرص دوًمــا علــى إعــداد مخطــط دراســي؛ بحيــث يكــون شــامًا وكامــًا لــكل مقــرر علــى حــدة، 
واملقصــود هنــا باملخطــط الدراســي هــو العمــل علــى إيجــاد خطــة وملخــص يتبعهــا الطالــب يف الدراســة، بحيــث 
يتعــرف فيهــا علــى طريقــة تقســيم الدرجــات وتواريــخ االختبــارات، ومواعيــد تســليم الواجبــات واألنشــطة لــكل 
مــادة، فمــن ميلــك مثــل هــذه املخططــات يكــون قــادًرا علــى احلصــول علــى درجــات عليــا يف االختبــارات. كمــا أن 
العمــل علــى إيجــاد مخطــط دراســي يجعــل التعلــم أكثــر وضوحــًا، ويعمــل ايًضــا علــى جعــل عمليــة االحتفــاظ 

باملعلومــات أســهل وأســرع للمذاكــرة. وهــذا مــا أثبتتــه الدراســات احلديثــة والقدميــة يف هــذا املجــال.  

 4- تدوين امللحوظات.

عزيــزي الطالــب: حــاول دوًمــا أن تعمــل علــى تدويــن ملحوظاتــك أواًل بــأول، ولعــل أفضــل وأجنــح 
الطــرق لذلــك هــي:

 كتابتهــا ثــم جمعهــا يف ملــف خــاص؛ لتبقــى محفوظــة علــى الــورق وليــس يف الذاكــرة. كمــا بإمكانــك حفــظ 
هــذه امللحوظــات باســتخدام طــرق أخــرى كاألقــراص الصلبــة أو املرنــة وغيرهــا مــن أدوات التخزيــن. ولهــذا 
احــرص علــى تدويــن جميــع ملحوظاتــك لــكل مقــرر يف الســنة التحضيريــة لوحــده، واجمعــه يف ملــف خــاص 
بــه، ليســهل عليــك املذاكــرة واملراجعــة، ســواء يف االمتحانــات الفصليــة، أو النهائيــة، ألنهــا تســهل عليــك جمــع 
املعلومــات منــذ بدايــة الفصــل وحتــى نهايتــه. عزيــزي الطالــب إن تدويــن امللحوظــات ميكنــك مــن التركيــز علــى 
النقــاط املهمــة التــي تبحــث عنهــا، فهــي متكنــك مــن فهــم املعلومــة بصــوره صحيحــة، ألنهــا ببســاطه تســاعد يف 
تلخيصهــا، وعلــى ســهولة االســترجاع عنــد الضــرورة، بصــورة ملحوظــات قصيــره تختصــر عليــك الوقــت واجلهــد 

يف نفــس الوقــت.
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المعلومــات  يحفــظ  الطالــب  الســيئة:  العــادة 
فقــط الرئيســية 

كثيــرًا مــن الطــاب يشــتكي مــن أنــه ال يجــد الوقــت الــكايف للدراســة 
املــواد،  بســبب ضغــط  الدراســي،  الفصــل  أو حتــى خــال  االختبــار،  قبــل 
فيســتخدم الطالــب ملخًصــا يحتــوي علــى النقــاط واملعلومــات الرئيســية 
يف املنهــج. قــد تنفــع هــذه الطريقــة يف املدرســة، ولكــن ال تنفــع يف اجلامعــة، 
النقــاط  إن  التعلــم واملعلومــات.  أعلــى مــن  حيــث يطلــب منــك مســتوى 
عليهــا  االعتمــاد  ولكــن  املقــرر،  لفهــم  مهمــة  هــي  الرئيســية  واملعلومــات 
فقــط بعيــدًا كل البعــد عــن النجــاح والتميــز يف املقــرر الــذي تدرســه. لذلــك 
جتنــب االعتمــاد علــى حفــظ املعلومــات واحلقائــق الرئيســية فقــط، فهــي 

عــادة ســيئة.

كيف نعالج هذه المشكلة

 أواًل عليك أن تفهم كيف يتم التعلم:

 التعلم يتم على عدة مســتويات: املســتوى املنخفض من التعلم، هو حفظ املعلومات واحلقائق الرئيســية، 
وهــو يســاعدك علــى االنتقــال إلــى مســتوى أعلــى مــن التعلــم. والفــرق بــني هذيــن املســتويني هــو كالفــرق بــني 
معرفــة أن شــيئًا مــا قــد حــدث ومعرفــة كيــف حــدث هــذا الشــيء، أو كالفــرق بــني معرفــة مكونــات طعامــك املفضــل 
ومعرفــة كيــف مت طبــخ هــذه املكونــات. وتذكــر لــن يتــم اختبــارك يف املســتوى املنخفــض مــن التعلــم يف اجلامعــة 

بــل باملســتوى األعلــى. 

القاعدة السابعة:
 أدرس بفاعلية وتركيز لتحصل على أعلى الدرجات 
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ــوم( والــذي  ــم أكثــر ســوف نعــرض لــك مخطــط يدعــى )هــرم بل لكــي تفهــم مســتويات التعل
ــي: ــتة، وه ــة الس ــم واملعرف ــتويات التعل ــر مس يظه

وحســب هــذا املخطــط لكــي تصــل إلــى التمييــز يف املقــرر عليــك أن متــر عبــر هــذه املراحــل، ابتــداًء مــن 
املســتوى املنخفــض مــن املعلومــات إلــى املســتوى األعلــى وصــواًل إلــى رأس الهــرم الــذي يجــب أن يكــون هدفــك 

الرئيســي.

وألوضــح لــك الفكــرة أكثــر ســأروي لــك قصــة أحــد الطــاب الــذي رســب يف مقــرر اللغــة اإلنكليزيــة، تفاجــئ 
هــذا الطالــب برســوبه وكان مســتغربًا بســبب نتيجتــه املتدنيــة، فقــدم إلــي وقــال:
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»يــا أســتاذ أنــا أشــعر أنــي درســت املــادة جيــدًا، وحضــرت كل احملاضــرات، وكنــت دائمــًا هادئــًا يف الصــف، صحيــح 
أنــي قصــرت بواجباتــي قليــًا، ولكنــي درســت لاختبــار لثــاث أيــام، وبالنهايــة حصلــت علــى أقــل مــن نصــف 

الدرجــة«

ســألت الطالــب كيــف درســت املقــرر؟  فأخبرنــي أنــه أســتخدم البطاقــات التــي كتــب عليهــا التعاريــف واملفــردات 
الصعبــة، وأعطانــي الطالــب بطاقاتــه، وطلــب منــي أن أســأله أي ســؤال مــن هــذه البطاقــات، وبالفعــل أجــاب 
الطالــب علــى كل األســئلة مــن هــذه البطاقــات. فماهــي املشــكلة التــي جعلــت الطالــب يحصــل علــى درجــة 

منخفضــة علــى الرغــم مــن مذاكرتــه؟

تشــبه مشــكلة هــذا الطالــب قصــة احملقــق الــذي كان جيــدًا يف جمــع األدلــة والدالئــل حلــل اجلرميــة؛ ولكنــه 
لــم يســتطع أن يحلــل هــذه الدالئــل ويربطهــا ليصــل إلــى حــل للقضيــة. إن هــذا الطالــب قــد اعتمــد فقــط علــى 
حفــظ التعاريــف واملفــردات؛ والــذي هــو فعليــًا املســتوى األدنــى مــن املعلومــات فقــط.  إن هــذا املســتوى مــن 
التعلــم يفيــد فقــط يف اإلجابــة علــى أســئلة تعتمــد علــى احلفــظ واملعلومــات النظريــة، ولكــن هــذا غيــر كايف 

لإلجابــة علــى كل اســئلة االختبــار بشــكل صحيــح.

عندمــا تفحصــت ورقــة اختبــار هــذا الطالــب، الحظــت أنــه كان قــادرًا علــى اإلجابــة علــى أســئلة التعاريــف 
واملفــردات، والتــي تعتمــد علــى احلفــظ، ولكــن معظــم اجاباتــه كان خاطئــة يف نــص القــراءة، والســبب هــو أن 

اســئلة نــص القــراءة تعتمــد علــى تطبيــق املعلومــات التــي تعلمهــا الطالــب، وليــس التــي حفظهــا! 

بالنظــر إلــى مخطــط بلــوم فهــذا الطالــب قــد أســتطاع فقــط الوصــول إلــى مســتوى واحــد مــن مســتويات 
التعلــم، ولكنــه لــم يســتطع الوصــول إلــى املســتويات األعلــى التــي تتطلــب التطبيــق. ولذلــك فــإن الطالــب الــذي 
يعتمــد علــى احلفــظ لــن يســتطيع اإلجابــة علــى االســئلة التــي تعتمــد علــى اختبــار مقدرتــه علــى تطبيــق مــا 

تعلمــه بشــكل عملــي، كمــا هــو احلــال مــع أســئلة القــراءة يف اختبــار اللغــة اإلنكليزيــة.

وأخيــرًا هنــاك املســتوى األعلــى مــن الهــرم والــذي هــو املســتوى املعــريف؛ حيــث يكــون الطالــب قــادرًا علــى 
اســتخدم املعلومــات النظريــة التــي تعلمهــا ومقارنتهــا وحتليلهــا واســتخدامها بطريقــة جديــدة. وهــذه املســتوى 
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جنــده يف ســؤال الكتابــة يف مقــرر اللغــة اإلنكليزيــة، حيــث يجــب علــى الطالــب كتابــة نــص مــن 350 كلمــة 
علــى ســبيل املثــال، وفيــه قــد يقــوم الطالــب بتحليــل أو مقارنــة فكــرة معينــة اعتمــاًدا علــى معلوماتــه وجتاربــه 
اخلاصــة، باســتخدام املفــردات والقواعــد التــي تعلمهــا مــن خــال مقــرر اللغــة اإلنكليزيــة. وهــذا يعتبــر املســتوى 
األعلــى مــن التعلــم والفهــم للمقــرر، والطالــب الــذي يصــل لهــذا املســتوى هــو الــذي يحصــل علــى درجــة متميــزة.

وبهــذا عزيــزي الطالــب عليــك أن تضــع مــن ضمــن أهدافــك أن تشــمل كل مســتويات التعلــم ضمــن طريقــة 
دراســتك للمقــرر. فليــس مــن الــكايف أن حتفــظ التعاريــف والنقــاط الرئيســية، بــل عليــك أن تعــرف كيــف تطبــق 

وحتلــل هــذه املعلومــات.  وأعلــم أنــه يف املرحلــة اجلامعيــة يتــم وضــع األســئلة غالبــًا علــى النحــو التالــي:

50% معلومات نظرية

35% تطبيق

15% معرفة

وبنــاًء علــى هــذه النســب فــإن الطالــب الــذي كنــت قــد ذكرتــه كمثــال قــد أعتمــد علــى حفــظ املعلومــات، 
وبالتالــي لــم يســتطع احلصــول علــى درجــة جيــدة. فأبتعــد عــن التركيــز علــى مســتوى واحــد مــن مســتويات 
التعلــم، واحــرص علــى تطبيــق املعلومــات التــي تتعلمهــا يف املقــرر، لتصــل إلــى املســتوى األعلــى مــن التعلــم، 

وحتصــل علــى الدرجــة الكاملــة.

ســأقوم فيمــا يلــي بإعطائــك تفاصيــل أكثــر عــن مقــرر اللغــة اإلنكليزيــة يف الســنة التحضيريــة باجلامعــة، 
وســوف تســاعدك هــذه التفاصيــل يف فهــم طريقــة دراســة هــذا املقــرر أكثــر. 

 ســوف تــدرس يف هــذا املقــرر املهــارات األربــع يف اللغــة اإلنكليزيــة، مــن قــراءة واســتماع ومحادثــة وكتابــة 
املشــكلة هنــا أن الطــاب ال يدركــون أن هــذا املقــرر يحتــوي علــى مســتويات تعلــم مختلفــة، ويقومــون بالتركيــز 
علــى مســتوى واحــد فقــط، وهــو دراســة وحفــظ املفــردات والقواعــد، وهــي العــادة الســيئة النــي ذكرناهــا يف مقدمة 

هــذا القســم. ويظهــر املخطــط التالــي مســتويات التعلــم يف هــذا املقــرر:
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قــادر  أنــك  تشــعر  ملــاذا  لــك  يوضــح  املخطــط  هــذا  إن 
علــى فهــم اآلخريــن وهــم يتحدثــون باللغــة اإلنكليزيــة؛ 
قبــل أن تكــون قــادر علــى التحــدث، وذلــك بســبب أن مهــارة 
االســتماع تقــع يف مســتوى تعلــم أقــل مــن مهــارة احملادثــة.

أحــد  مــن  هــو  والقواعــد  املفــردات  علــى  التركيــز  إن   
علــى  ســيئة،  درجــة  ينــال  الطالــب  جتعــل  التــي  العــادات 

الرغــم مــن أنــه أمضــى وقتــًا طويــًا يف مذاكرتهــا. وكمــا يظهــر املخطــط أن املفــردات والقواعــد تقــع يف أســفل 
الهــرم، وحســب النســب التــي ذكرناهــا مســبقًا لــن تكــون قــادرًا علــى اإلجابــة عــن كل األســئلة بشــكل صحيــح يف 

التــي تتطلــب مســتوى أعلــى.  االختبــار 

للوصــول إلــى أعلــى الهــرم عليــك أن تتمــرن خــال الســنة الدراســية علــى قــراءة النصــوص، واالســتماع 
للمقاطــع الصوتيــة املوجــودة يف كتابــك، وبعــد ذلــك تطبــق مــا تعلمتــه كتابــة ومحادثــة. إذا قمــت بإهمــال 
التــدرب علــى ذلــك طــوال الســنة الدراســية، فلــن تكــون قــادرًا علــى الوصــول ألعلــى مســتوى، وحتقــق الدرجــة 
التامــة، فهــذه املســتويات حتتــاج لوقــت طويــل لتصــل إليهــا. قبــل االختبــار ببضــع أيــام ســتكون قــادرًا فقــط علــى 
مراجعة املفردات والقواعد، فإن كنت قد أهملت التدريب واملمارسة ومستويات التعلم خال السنة الدراسية، 

يعنــي  وهــذا   ،  100 مــن   40 علــى  تقريبيــًا  فســتحصل 
الرســوب باملقــرر. إن الدراســة واحلصــول علــى الدرجــة 
الكاملــة هــي تشــبه التــدرب يف نــادي لرفــع األثقــال. هــل 
ميكنــك أن ترفــع وزنــًا ثقيــًا كالــذي يحملــه احملترفــون 
يف أول أســبوع لــك يف النــادي؟ ســتؤذي نفســك حتمــًا، 
وعليــك أن تبــدأ باملســتوى املنخفــض وتتــدرب لتصــل إلــى 

املســتوى األعلــى، ثــم حتقــق التميــز.

كتابة ومحادثة
Wiriting & Speaking

قراءة واستماع
Reading & Listeniig

مفردات وقواعد
Vocabulary & Rules
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العادة السيئة: عدم معرفة ما يجب دراسته والتركيز عليه؟!!

يجــد العديــد مــن الطــاب صعوبــة يف حتديــد النقــاط التــي يجــب التركيــز عليهــا أثنــاء الدراســة لاختبــار. 
وكثيــًرا مــا يحصــل أن بعــض الطــاب يفاجــأ باألســئلة بعــد الدراســة لوقــت طويــل والتحضيــر لاختبــار.

عزيــزي الطالــب ال مــكان للمفاجــآت لديــك أذا أردت أن تكــون ناجحــًا يف املقــرر الــذي تدرســه؛ بــل وعليــك أن 
حتــدد نتيجتــك حتــى قبــل أن تدخــل االختبــار.

القاعدة الثامنة:
تعود أن تضع قائمة بالمهام الني ستقوم بها
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إن مــن أحــد العــادات الســيئة أن تقــوم بإنهــاك نفســك بدراســة املقــرر ومراجعــة كل نقاطــه مــراًرا وتكــراًرا، حتــى 
موعــد االختبــار واملشــكلة هنــا أنــك تعامــل جميــع أقســام املقــرر بنفــس املســتوى مــن األهميــة، وتهمــل النقــاط 
الهامــة التــي حتتــاج التركيــز والتعمــق، وعلــى ســبيل املثــال فــإن أحــد طابــي نــال عامــة متدنيــة، علــى الرغــم 
مــن أنــه ذاكــر نصــف املقــرر بشــكل جيــد، ولكــن لــم يــدرك أنــه أهمــل النصــف اآلخــر الــذي يتطلــب مســتوى أعلــى 
مــن التركيــز واملذاكــرة. عندمــا تختبــر نفســك أثنــاء املذاكــرة، وجتــد نفســك جتيــب بشــكل صحيــح يف أحــد 
األقســام، فهــذا يعنــي أنــك ال تســتطيع أن حتقــق أفضــل مــن ذلــك، ولذلــك توقــف عــن إهــدار جهــدك يف مراجعــة 

شــيء تعرفــه مســبقًا فهــذا اضاعــة لوقتــك الثمــني ولدرجاتــك.

كيف نعالج هذه المشكلة

عليك بكتابة قائمة مهام بالنقاط التي عليك دراستها.

مــن املهــم أن تفصــل املعلومــات التــي درســتها بشــكل جيــد عــن املعلومــات التــي لــم تدرســها، فوقــت الدراســة هــو 
وقــت ثمــني جــدًا، فــا تهــدره بدراســة املعلومــات التــي تعرفهــا مســبقًا، وقــت الدراســة يجــب أن يكــون مخصصــًا 
لدراســة املعلومــات واألفــكار اجلديــدة. قــم باختبــار نفســك لتتأكــد أنــك درســتها جيــدًا. إن االختبــار الذاتــي 
يســاعدك علــى معرفــة النقــاط التــي لــم تذاكرهــا بشــكل جيــد، ويســاعدك أيضــًا علــى حتســني درجاتــك، وســأقدم 

لــك فيمــا يلــي بعــض الطــرق التــي ميكــن أن تســتخدمها لتتأكــد مــن معلوماتــك خــال فتــرة دراســتك.

أستخدم سبورة أو ورقة بيضاء كبيرة 

مــن دون أن ترجــع مللحوظاتــك أو للكتــاب، أكتــب علــى الســبورة أربــع نقــاط رئيســية، والتــي تناقشــها إحــدى 
احملاضــرات، ثــم اكتــب حتــت كل نقطــة اســتخدامها أو تأثيرهــا، ثــم بعــد ذلــك قــم بإعطــاء مثــال عنهــا. ارجــع 
لكتابــك أو ملحوظاتــك، وتأكــد مــن املعلومــات التــي ذكرتهــا، هــل ذكــرت النقاط الرئيســية بشــكل صحيح وكامل؟ 
هل أعطيت تفاصيل صحيحة؟ هل نســيت أيًا من األفكار الرئيســة؟  إن كانت كل معلوماتك صحيحة، انتقل 
إلــى درس آخــر، وقــم بنفــس العمليــة مــن جديــد. إن كنــت قــد أخطــأت ببعــض املعلومــات قــم بتصحيحهــا ثــم 
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قــم مبســح مــا كتبتــه، بعــد ذلــك كــرر نفــس العمليــة حتــى 
حتصــل علــى نتيجــة صحيحــة، ثــم انتقــل إلــى درس آخــر. 

اختبر نفسك مع أصدقائك

عزيــزي الطالــب تذكــر أن االســتاذ ليــس متواجــد كل الوقــت 
معــك ليختبــر معلوماتــك، لذلــك فــإن مــن أحــد الطــرق 
التــي تســتطيع اســتخدامها هــو أن جتلــس مــع مجموعــة 
مــن زمائــك لتقومــوا باختبــار بعضكــم البعــض. يف هــذه 
الطريقــة يحضــر كل طالــب بطاقــات ملحوظاتــه، ويقــوم 
بطــرح ســؤال علــى زميلــه مــن إحــدى احملاضــرات، ميكنــك 
يف هــذه املرحلــة اســتخدام بطاقــات امللحوظــات لإلجابــة، 
يف حــال لــم تكمــن مــن اإلجابــة عــن ســؤال مــا حتــى مــع 
أحــد  أهملــت  قــد  أنــك  دليــل  فهــذا  بطاقاتــك،  اســتخدام 
النقــاط الهامــة، وعليــك أن تقــوم بتــدارك نقطــة الضعــف 

هــذه. كــن منظمــًا وضــع قائمــة عــن األمــور التــي يجــب ان تركــز عليهــا، قــم بتكــرار عمليــة االختبــار هــذه مــع 
أصدقائــك، وقــم بالتقليــل مــن اســتخدام ملحوظاتــك يف اإلجابــة مــع اقتــراب موعــد االختبــار. إن القائمــة التــي 
ســوف حتصــل عليهــا بعــد كل جلســة، والتــي قــد حتتــوي نقــاط ضعفــك يف املقــرر، ستســاعدك علــى معرفــة مــا 

تــدرس وتوفــر عليــك وقتــًا ثمينــًا أنــت يف أمــس احلاجــة إليــه.

كن أنت المدرس

إن مــن أحــد أفضــل الطــرق ملراجعــة معلوماتــك هــو أن تلعــب دور املــدرس مــع أحــد أصدقائــك. قــم باختيــار أحــد 
الــدروس التــي درســتها بشــكل جيــد، ال تســتخدم ملحوظاتــك أو الكتــاب، وقــم بشــرح النقــاط التــي حتفظهــا، 
اجعــل صديقــك الــذي يلعــب دور الطالــب يتابــع شــرحك ويضــع إشــارات علــى النقــاط التــي تشــرحها وهــذا 
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إليجــاد النقــاط التــي نســيت ذكرهــا، ومــن املهــم جــدًا أن ينبهــك صديقــك عــن أيــة أخطــاء قــد تقــوم بارتكابهــا 
وتصحيحهــا؛ بعــد أن تنهــي شــرحك وتراجــع أدائــك، قــم بتبــادل األدوار مــع صديقــك؛ حيــث يقــوم هــو بتدريســك 
أحــد الــدروس التــي أتقنهــا، وأنــت تتابــع شــرحه، وبهــذا تقــوم بتثبيــت ومراجعــة معلوماتــك، ويف نفــس الوقــت 
تســاعد صديقــك علــى زيــادة فهمــه واســتيعابه للــدرس. ميكــن أن تســتخدم هــذه الطريقــة مــع مجموعــة مــن 
الطــاب يف الفصــل الدراســي خــال فتــرة املراجعــة لاختبــار؛ حيــث يقــوم مدرســك باإلشــراف عليكــم وإعطــاء 
ملحوظــات لرفــع مســتواكم. إن مــن فوائــد هــذه الطريقــة هــي أنهــا جتعــل الطالــب الــذي يقــوم بتحضيــر الــدرس، 
يركــز علــى النقــاط الهامــة يف القســم الــذي يدرســه، ليتمكــن مــن شــرحها يف فتــرة زمنيــة قصيــرة. عزيــزي 
الطالــب ملــاذا حتتــاج مدرســًا خصوصيــًا عندمــا تســتطيع أنــت وأصدقائــك أن تكونــوا مدرســني، حيــث أن هــذه 

الطريقــة مســلية أكثــر وتوفــر عليــك الكثيــر مــن اجلهــد والوقــت.

سأقوم اآلن بتكرار النقاط التي عليك أن تتبعها عندما تقوم بالدراسة:

1- قم بدراسة كل املقرر باستخدام أهداف التعلم

2- قم باختبار نفسك لتحدد الذي تعرفه والذي ال تعرفه

3- ادرس فقط النقاط التي لم تستوعبها

4- اختبر نفسك مرة أخرى لتتأكد أنك لم تهمل شيئًا

بشــكل ملحــوظ،  تعلمــك  أدائــك يف االختبــار، ويحســن  الــذي ســيرفع مســتوى  هــو احلــل  الذاتــي  االختبــار 
ويجعلــك تركــز علــى نقــاط ضعفــك. أنــا متأكــد أنــك ســتتذكر املعلومــات بشــكل أفضــل يف االختبــار، ولــن يكــون 

هنــاك أي مــكان للمفاجــأة بعــد اآلن.
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عادات سيئة أثناء االختبار:

ــالب  ــض الط ــدى بع ــيئة ل ــادات س ــة ع ــن مجموع ــنتحدث ع ــب س ــزي الطال ــم عزي ــذا القس يف ه
ــي: ــار، وه ــالل االختب خ

1- عدم قراءة أسئلة االختبار بشكل جيد.

2- اإلجابــة عــن األســئلة بالترتيــب املوضــوع 
لــك باالختبــار، حتــى عندمــا تكــون عالقــًا يف 

أحــد األقســام.

يف  خاطئــة  بطريقــة  اإلجابــات  حتديــد   -3
اإلجابــة ورقــة 

4-عــدم تفحــص الورقــة األخيــرة مــن االختبــار: إن هــذه النقطــة هــي مــن النقــاط الهامــة جــدًا، حيــث حصلت 
الكثيــر مــن احلــاالت التــي لــم يجــب بعــض الطــاب فيهــا علــى العشــر األســئلة األخيــرة يف االختبــار، ألنهــم 
لــم ينتبهــوا إلــى وجــود الورقــة األخيــرة منــه، وبهــذا خســروا درجــات مهمــة، وطبعــًا يف هــذه احلالــة ال ميكــن 
للطالــب أن يرجــع لورقتــه بعــد تســليمها ليجــاوب علــى األســئلة التــي نســيها، بــكل بســاطة عنــد تســليمك 

الورقــة يكــون قــد فــات األوان إلصــاح هــذا اخلطــأ.

القاعدة التاسعة:
في االختبار يُكرم المرء أو يُهان؟
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كيف نعالج هذه المشاكل:
إن أحــد احللــول هــو أن تبــدأ بحــل األســئلة الســهلة التــي ال حتتــاج وقتــًا كثيــرًا حللهــا، فوقــت االختبــار ثمــني 
جــدًا. إن هــذا احلــل بســيط، وإذا كنــت مســتعدًا وجتــاوزت كل العــادات الســيئة التــي ذكرناهــا مســبقًا يف الكتــاب 
فســتنال الدرجــة الكاملــة.  النقطــة الهامــة هنــا هــو أن تقــوم بنقــل إجابتــك إلــى ورقــة اإلجابــة بشــكل دقيــق، 
وكثيــرًا مــا يحصــل أن يقــوم الطالــب بوضــع إشــارة علــى اإلجابــة الصحيحــة يف ورقــة الســؤال، أو يكــون قــد 
وجــد اجلــواب الصحيــح يف ورقــة املســودة يف اختبــار الرياضيــات علــى ســبيل املثــال، ولكنــه قــام باختيــار اإلجابــة 
اخلاطئــة يف ورقــة اإلجابــة، ويف هــذه احلالــة يحتســب املــدرس اإلجابــة اخلاطئــة يف ورقــة اإلجابــة، وال ينظــر أبــًدا 
إلــى إجابتــك الصحيحــة يف ورقــة الســؤال، أو املســودة، حتــى ولــو طلبــت منــه هــذا. لذلــك انتبــه وكــن حريصــًا وال 

تضيــع درجاتــك بســبب خطــأ ميكنــك جتــاوزه بســهوله.

السؤال الصعب:
يف بعــض األحيــان قــد تضطــر إلــى أن تعــود إلــى أحــد األســئلة الــذي تواجــه صعوبــة يف اإلجابــة عليــه لتجــاوب 
علــى هــذا الســؤال اقــرأ الســؤال بشــكل جيــد، وحــاول أن تفهــم املطلــوب منــك، ابــدأ باســتبعاد اإلجابــات التــي 
تشــعر أنهــا خاطئــة، يف حــال كنــت قــد ذاكــرت املقــرر بشــكل جيــد قــم باســتبعاد االختيــارات التــي لــم متــر عليــك 
مــن خــال قراءتــك للمقــرر، لنفتــرض أنــه يوجــد لهــذا الســؤال أربعــة احتمــاالت، ففــي كل مــرة تســتبعد أحــد 
اإلجابــات اخلاطئــة فإنــك ترفــع نســبة اختيــارك للجــواب الصحيــح، ففــي حــال قمــت باســتبعاد إجابتــني مــن 

أصــل أربــع إجابــات، فــإن نســبة اختبــارك لإلجابــة الصحيحــة هــي 50% وهــذه نســبة جيــدة.

فيمــا يلــي مجموعــة مــن الطــرق ميكــن أن تتبعهــا يف حــال لــم تعــرف اإلجابــة مطلقــًا، وقــد ال تنفــع يف بعــض 
االختبــارات، ولــك اخليــار يف إتباعهــا أو جتاهلهــا:

أخطاء إمالئية أو نحوية:

يف حــال لــم تعــرف اإلجابــة وأثنــاء تفحصــك لبعــض اإلجابــات، وجــدت بعــض األخطــاء اإلمائيــة، قــم باســتبعاد 
هــذه اإلجابــات، وقــم باختيــار اإلجابــة التــي ال حتتــوي علــى أخطــاء.
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اختالف في طول اإلجابات:

عزيــزي الطالــب قبــل أن اتابــع هنــا تذكــر أن هــذه الطــرق هــي فقــط حــل أخيــر يف حــال لــم يكــن لديــك أيــة فكــرة 
عــن اإلجابــة الصحيحــة، وهــي مجــرد تخمــني قــد ال ينفــع يف بعــض االختبــارات. يف حــال كان هنــاك اختــاف 
ملحــوظ يف طــول اإلجابــات، قــم باختيــار اإلجابــة األطــول، فبعــض املدرســني عــادة يهتــم باإلجابــة الصحيحــة، 
وال يضيــع الوقــت يف كتابــة إجابــات خاطئــة طويلــة. هــذه الطريقــة لــن تنفــع مــع بعــض املدرســني، ولــن تنفــع يف 

حــال كانــت اإلجابــات متقاربــة الطــول.

تخمينك األول:

أخبــر طابــي دائمــًا بــأن اختيارهــم األول ألحــد اإلجابــات يكــون غالبــًا هــو الصحيــح، وكثيــًرا مــا يحــدث أن يقــوم 
الطالــب بتغييــر إجابتــه التــي هــي فعليــًا هــي اجلــواب لهــذا الســؤال، ملجــرد شــعور داخلــي أن اإلجابــة الثانيــة 
هــي الصحيحــة، وكثيــًرا مــا أســمع مــن طابــي »يــا أســتاذ كنــت قــد أختــرت اإلجابــة الصحيحــة وغيرتهــا بآخــر 
حلظــة«. طبعــًا تغييــرك لإلجابــة ناجــم عــن قلــة الثقــة، لذلــك حدســك األول هــو األفضــل. ال تقــم بتغييــر 

إجابتــك إال يف حالتــني:

1- عندما تكون متأكدًا بأن إجابتك التي اخترتها هي اخلاطئة.

2- عندما تكون متأكدًا بأن اإلجابة األخرى هي الصحيحة.

يف حال ليس هناك أي من هاتني احلالتني، ال تقم بتغيير إجابتك، وال تدع مجااًل للشك.

القلق: 

عزيــزي الطالــب تذكــر أن القلــق هــو عــدوك األول يف االختبــار، إن القلــق واخلــوف مــن تأثيــر نتائــج االختبــار 
علــى حياتــك، ســوف يؤثــر علــى أدائــك يف االختبــار بصــورة ســلبية، فالقلــق ســيؤثر علــى قدرتــك باختيــار اإلجابة 
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الصحيحــة، وســيؤثر أيًضــا علــى ذاكرتــك. طبعــًا ســوف تســألني هنــا: »مــاذا أفعــل؟ أنــا أخــاف مــن االختبــار«.  
طبعــًا هنــاك العديــد مــن الطــرق، إن كان لديــك طريقتــك اخلاصــة فعنــد ذلــك ال داعــي ألن جتــرب طريقــة 
جديــدة. مــن أحــد الطــرق التــي قــد تخفــف مــن قلقــك قبــل االختبــار، هــو أن جتلــس قبــل االختبــار بربــع ســاعة 

مثــًا يف مــكان هــادئ وتقــوم بأحــد النشــاطني:

-  قــم باســتبدال األفــكار الســلبية بأفــكار إيجابيــة، كأن تقــوم بتذكــر موقــف ســعيد يف حياتــك، مثــًا يــوم التقيــت 
أخــاك عنــد عودتــه مــن ســفر طويــل، أو يــوم فاجــأك أصدقــاؤك بالهدايــا مبناســبة جناحــك يف الثانويــة. 

- أحضــر ورقــة بيضــاء وقــم بالكتابــة عــن شــعورك بالقلــق وعــن مخاوفــك ملــدة خمــس دقائــق. إن هــذا النشــاط 
قــد يســاعدك علــى تفريــغ شــعورك بالقلــق ويجعلــك تشــعر بتحســن.  طبًعــا ال تعطــي هــذه الورقــة ألي أحــد، 

وقــم برميهــا يف ســلة املهمــات عندمــا تنتهــي مــن كتابتهــا.

نتمنى لك كل التوفيق

ويف النهاية احرص أن حتضر مبكرًا لاختبار فإن تأخرك يزيد من توترك وقلقك.
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