
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ذ باهللا من الشيطان الرجيمأعو

  ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما َال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفسًا ِإالَّ 
نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَال  ناْكَتَسَبْت َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا ِإ

َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال 
َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت  ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِه

  ]286: البقرة [َمْوَالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَن 

 

َربََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم َيُقوُم اْلِحَساُب 
 ]41: إبراهيم [

) 2(اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن ) 1(ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيِم 
َنْعُبُد ِإيَّاَك ) 4(َماِلِك َيْوِم الدِّيِن ) 3(الرَّْحمـِن الرَِّحيِم 
) 6(اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ) 5(وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن 

ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال 
  )7(الضَّالِّيَن 

  ]114: طه[} َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما{
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 كتاب أريد النجاح في الباكالوريا

 وفي جميع المستويات

 
 

 

 

 

 

 

 

 َعَلْيِه ِبالّلِه ِإالَّ َتْوِفيِقي َوَما :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ]88:  هود[ ُأِنيُب َوِإَلْيِه َتَوكَّْلُت



 

 

 

  

 

  03 

  مقدمة 

عز وجل  اهللاتعالى وبركاتھ أما بعد فإن خیر الكالم كالم  اهللالسالم علیكم ورحمة 

  علیھ وسلم اهللاوأصدق الحدیث حدیث محمد صلى 

إن الھدف األسمى الذي نعیش من أجلھ ونكد لھ ونسعى إلى وصولھ بال شك ھو  

فھذا الھدف من أھمیتھ الكبیرة قام آالف الكتاب بتألیف آالف الكتب لبیان " النجاح"

السبل إلى تحقیقھ والطرق التي تضمن الوصول إلیھ وبینوا العقبات التي یجب 

وصول إلیھ فكل واحد منا یرید أن یحققھ في إحدى اجتنابھا لتفادي تأخیر ال

عز وجل قبل كل ھؤالء الكتاب  اهللاوقد حثنا ...المجاالت وفي مكان وزمان معین

العالمیین المعروفین بالسیر نحو الطریق المستقیم واتباع الھدى والبینات وھذه 

الفالح في والفوز  العبارات والكلمات تدل كلھا على كلمة واحدة أال وھي النجاح و

الدنیا واآلخرة وجعل طلب النجاح من أھداف الحیاة لیس من أجل الدنیا ولكن من 

بدخولھا إذا  اهللاأجل اآلخرة للفوز بنتیجة ھذا النجاح أال وھي الجنة التي وعدنا 

  ....سرنا على منوال األولین وسنة األنبیاء والمرسلین

وتحري طرق النجاح بما ینفعنا ورغم ذلك فقد أوصانا عز وجل بالعمل في الدنیا 

  .في اآلخرة

بدایة إلى طرق أخرى  الذي ما ھو إال النجاح فالواجب علینا إذا أردنا أن نحقق

 وجل عز اهللانرغب الوصول إلیھا أن نتوكل على                

         ونحاول تغییر أنفسنا   81اآلیة : النساءسورة       

     11 اآلیة :الرعدسورة   



أما إن سألتم عن الدوافع واألسباب التي من اجلھا بدأت مشروع ھذا الكتاب 

عموما وفي السنة الثانیة واخترت أن یكون الموضوع األساس فیھ ھو النجاح 

   :فسأجیبكم وسأقول....باكالوریا بالخصوص

لقد قرأت كتبا عدة حول النجاح وقد أثر في تفكیري وسلوكي الكثیر منھا ولكن 

المعلم الذي علمني الكثیر وأمدني بطاقة قویة ورغبة أقوى وحول تفكیري السلبي 

تعالى  اهللارحمھ " ھیم الفقيبراإ"بي ھو المحاضر العالمي الدكتور إلى تفكیر إیجا

غیر مالیین الناس في العالم " المفاتیح العشرة للنجاح"وأسكنھ فسیح جنانھ وكتابھ 

لنا لتغییر تفكیرنا وسلوكنا إلى  اهللاوقد كنت من بینھم ولعلھ كان سببا سخره 

  :األحسن كان ھذا دافعا قویا ألفكر في النجاح وكانت دوافع أخرى من بینھا

ألني مررت بھذه المرحلة قبلكم واستفدت الكثیر منھا وأدركت الصعوبات  :أوال

  التي تواجھ التلمیذ بل وحتى األستاذ أثنائھا

كان والبد أن ال أبخل بما تعلمت واكتسبت على أجیال ھي مصیر الوطن فقد  :ثانیا

  علیھ وسلم بنشر العلم اهللاأوصانا الرسول صلى 

  ثلكم ومثل الكثیرین من الناس أبحث عن النجاحوبكل صراحة ألني أیضا م :ثالثا

ولكل ھذه األسباب والدوافع قررت تألیف كتاب یساعد التالمیذ عموما وتالمیذ 

الباكالوریا بالخصوص على التفوق والحصول على معدل جید  وبالتالي النجاح 

وقد وظفت في ذلك كل معارفي ....في السنة الدراسیة والحصول على میزة جیدة

واضعة ومكتسباتي الفكریة واألدبیة والعلمیة واستعنت بتجربتي البسیطة في المت

 عز وجل  اهللاوتوكلت على ....سنواتي الدراسیة وفي الباكالوریا بالخصوص

  ...وطلبت العون منھ لتیسیر إتمامي لھذا العمل الیسیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة 
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 مقدمة 

فیا أیھا القارئ والتلمیذ العزیز إذا عزمت وأردت النجاح في ھذه السنة الدراسیة 

من  باهللاعز وجل واستعذ  اهللافتوكل على " الثانیة باكالوریا"في ھذا المستوى 

ولك ولوطنك  مة اإلسالمأل  أن یوفقك لما فیھ خیر اهللالشیطان الرجیم وادع 

جح في الباكالوریا لنعیش معا كل ما وتعال معي في رحلتنا ھذه لنن...العزیز

واعلم أنني إن ...تعالى اهللایتوجب علینا القیام بھ لنصل أخیرا إلى النجاح إن شاء 

وال ...أصبت في شيء فمن توفیق اهللا وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشیطان

  .علیم حكیم واهللا أن یوفقني لذلك اهللاوأدع ..تنسوني من صالح دعائكم لوالدي ولي

  

  في رحلتنا ھذه سنمر بمراحل عدیدة 

  الخطوات األولى نحو النجاح في الباكالوریا :الباب األول

  التنظیم والترتیب :الباب الثاني

  القراءة الذكیة والحفظ الذكي :الباب الثالث

  توجیھات داخل قاعة الدرس :الباب الرابع

  االستعداد لالمتحانات :الباب الخامس

  لالمتحان الوطني الموحد االستعداد :الباب السادس

  أدعیة النجاح+إرشادات ونصائح عامة للنجاح :الباب السابع

 

 رحلة الكتاب



  

تعتبر أیھا التلمیذ أیتھا التلمیذة إن الحصول على شھادة الباكالوریا ھو النجاح إذ 

حیث ستتضح لك معالم مستقبلك الدراسي والمھني بعد "محطة حاسمة في حیاتك 

  )(1"الحصول على ھذه الشھادة

ولذلك كان من الواجب الحصول على معدل جید في المراقبة المستمرة وكذلك 

   .اجتیاز االمتحان الوطني الموحد والحصول على معدل جید فیھ أیضا

كونھ الوسیلة المقررة لتقویم مسارك الدراسي من  ویستمد ھذا االمتحان أھمیتھ

السلك االبتدائي إلى السلك الثانوي والتحقق من مدى تحكمك في المعارف 

والمھارات المكتسبة في ھذه السنة بالخصوص والتیقن من استعدادك في ھذه 

  .السنة لمواصلتك مسارك الدراسي بنجاح متواصل بعد ھذه المرحلة

 :یص ھذه األھداف فیما یليویمكننا إجماال تلخ

  ذ المرحلة االبتدائیةتقویم مكتسباتك السابقة من1-

  التحقق من مدى تحكمك في معارف ھذه السنة2-

النجاح في ھذه السنة والحصول على شھادة الباكالوریا لضمان 3-

 مواصلة طریق النجاح إلى ما بعد الباكالوریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمة 

 أھداف الثانیة باكالوریا

 2011دلیل المترشحة والمترشح دورة یونیو " 1"

  06 

وإن العطاء دائما على قدر ..تعالى اهللاوإرادة ومعونة من ..وعمل..استعداد :النجاح

  العزیمة

  أنور الجندي



  



 

  

 الباب األول
  الخطوات الروحية

عز وجل وطلب العون منھ وموازاة مع الصالة والدعاء ھناك  اهللابعد التوكل على 

  .خطوات أولى یجب معرفتھا لتسھیل مسیرة الدراسة ھذه السنة للنجاح في آخرھا

  

  

في ما عالى باقي الخطوات ونجملھا ت اهللاھي الخطوات التي ستسھل علیك بإذن 

   یلي

  .عز وجل اهللالتوكل على -1

  .ل حین والحفاظ على الصالةعز وجل في ك اهللالتقرب من -2

ویجعلك من الناجحین  اهللالدعاء في الصالة وفي كل وقت بأن یوفقك -3

  .والمتفوقین

 اهللاعز وجل ونواھیھ والسیر على أخالق رسولھ محمد صلى  اهللاتباع أوامر -4

علیھ وسلم فكثیرا ما یغفل التالمیذ عن ھذا الجانب ویستھینون بھ رغم أن ھذا 

  .الجانب من أھم ما یجب الحفاظ علیھ

   

  

 

  اإلرادة والعزیمة-1

فقد كنت شغوفا لتنمیة " لكمال األجسام"أدخل إلى ناد ریاضي  أن ذات یوم أردت

 مھاراتي البدنیة والحصول على لیاقة بدنیة عالیة وأول ما أوصاني بھ زمیل لي 

 08   یمارس ھذه الریاضة ھو أن تكون لدي اإلرادة والعزیمة لتحقیق ما أرید الوصول .

 الخطوات الروحیة 

 الخطوات النفسیة والداخلیة 

 َقِريٌب َفِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك َوِإَذا  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َنَيْرُشُدو َلَعلَُّهْم ِبي َوْلُيْؤِمُنوْا ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِنَدَعا ِإَذا الدَّاِع َدْعَوَة ُأِجيُب

  ]186:  البقرة[



  

  

 الخطوات األولى  نحو النجاح في الباكالوريا
 الخطوات النفسية والداخلية

 

  09  

فیجب علیك إذا قبل أن  ،والتي كادت تحبطني لوال إرادتي القویة وعزیمتي العالیة

السنة والحصول  ن لدیك إرادة قویة للنجاح في آخرالبدء بأي خطوة أخرى أن تكو

 ،فمن یكون في صحراء خالیة وعطش عطشا شدیدا....لوریاعلى شھادة الباكا

فلو أخبرتھ أنھ تحت  ،تكون لدیھ رغبة مشتعلة في داخلھ لشرب قدر قلیل من الماء

المكان الذي یوجد فیھ بعمق خمس أمتار أوعشر أو أكثر لحفر المكان بیدیھ 

أنھ على بعد عشر كیلومترات أو أكثر من وإن أخبرتھ أیضا  ،ورجلیھ بحثا عنھ

إبن في  ،كن مثلھ أو أكثر.... مكانھ ألسرع في الجري رغم عطشھ بحثا عنھ

داخلك إرادة عمیقة قویة ال تنھار بتحریك خفیف وال بزلزال قوي بل یجب علیك 

ولتتوفق في بناء إرادتك أو رغبتك ھذه وجعلھا  ،أن تجعلھا أقوى منك أنت نفسك

   .لة في داخلك فیجب أن تكون دوافعك أیضا قویةرغبة مشتع

  استحضار الدوافع-2

تعالى في كتابھ المفاتیح  اهللایقول الدكتور والمحاضر العالمي إبراھیم الفقي رحمھ 

عندما تكون عندك دوافع وبواعث نفسیة یكون عندك حماس أكثر " :العشرة للنجاح

عزیمتك ھابطة فال تكون عندك وطاقة أكبر ویكون إدراكك أفضل بعكس إذا كانت 

طاقة ویتجھ تركیزك واھتمامك نحو السلبیات فقط وتكون النتیجة ھي التدھور في 

إذا ھي التي تولد بالفعل الرغبة المشتعلة لدینا وھذه الرغبة ما ھي  عفالدواف" األداء

وبالطبع نقصد ھنا  ،وتحتاج إلى تصریفھا ،إال طاقة كبیرة تتولد ھي األخرى

 ،اإلیجابیة التي ستساعدنا على الدراسة وتحصیل المعلومات بشكل جیدالطاقة 

ویحكي لنا الدكتور عن قصة الشاب الذي التجأ إلى حكیم صیني لیسألھ عن سر 

 )1(سر النجاح ھو الدوافع إلى بقیة القصة :فرد الحكیم قائال ?النجاح
  البراھیم الفقي -المفاتیح العشرة للنجاح–من كتاب  28أنظر ص  أنظر اقتباسات في آخر الكتاب أو لالطالع على القصة" 1"



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الباب األول
  الخطوات النفسية والداخلية

) الرغبة في النجاح مثال(فاألولى بك إذا أن تستحضر الدوافع كلھا الداخلیة 

وأصدقائك وزمالئك  من أبویكالتي تتجلى في المشجعین من حولك (والخارجیة 

  .)..في الدراسة

  التخیل-3

وسیقول مع نفسھ ال عالقة بین " التخیل"كثیر منكم اآلن سیستغرب لھذه الخطوة 

إن التخیل  :ألجیبھ قائال" في الباكالوریا مثال" التخیل وھدفي األسمى وھو النجاح

عینیك واسترخ تخیل أغمض  ،إبداع قبل كل شيء وما یھمنا منھ اآلن ھو المستقبل

النتائج التي حصلت علیھا بعد إتمام السنة الدراسیة وتخیل ردود فعل من حولك 

فإن كنت  ،من أھلك وأصدقائك وأساتذتك ویوم الحصول على شھادة الباكالوریا

ناجحا حاصال على معدل جید أو ممتاز فإنك ستشعر بسعادة ولذة ال توصف 

 وستتراكم الھدایا في غرفتك أوبیتك كلھ ،ستتساقط علیك التھاني من كل مكان

ھذا ھو النجاح الذي ترید بلوغھ ستتذكر في ذلك ...سواء المادیة منھا أو المعنویة

وكل ما فعلت من أجل  ،وتعبك ،وسھرك ،الیوم مجھوداتك ورغبتك المشتعلة

ومرة أخرى تخیل العكس وما فیھ من مساوئ .. النجاح ھذه ھي نتیجة عملك

ك وأصدقائك سخریتھم منك أحیانا شعورك بالحزن واألسى والندم انتقادات أھل

افتح عینیك ...على عدم جدیتك ومثابرتك في ماض قد ذھب ،على أشیاء لم تفعلھا

  ...ذ اللحظة إما النجاح أو العكسلترى واقعك اآلن وحدد مصیرك من

  ...األخرىإذا فلنتابع خطواتنا  ؟ھل أدركت دور التخیل إذا على نتائجك المستقبلیة
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  برمجة العقل الباطن-4

واجعل تفكیرك  ،برمج عقلك الباطن وذلك بتحفیزه بمختلف الوسائل الممكنة لدیك

دائما إیجابي فالعقل الباطن كما نعلم یستقبل المعلومات ویخزنھا لدیھ سواء أكانت 

أستطیع ...أرید النجاح"سلبیة قل لھ مثال سواء إیجابیة أو  ،صحیحة أو خاطئة

 ،وبعبارات أخرى..."ل جید ومیزة جیدةسأحصل على معد...النجاح في الباكالوریا

إیجابیة ومن خالل ما تشحن بھ عقلك وتبرمجھ بھ من احرص على أن تكون أیضا 

رسائل فإن العقل سیعالجھا أثناء نومك ویعطیك نتیجة ذلك في أحالمك وتفكیرك 

وسلوكك لتغیر منھ بطریقة غیر مباشرة عبر عقلك الباطن ولكن یجب علیك 

  .عز وجل اهللابعون  تحقق مبتغاك أن االستمرار في إرسال رسائلك إلى

  

  وزمالئك أصدقاءك-1

ھناك من سبقك في ھذه التجربة التي ستمر بھا تجربة الباكالوریا ولذلك فال عیب 

سال المجرب ال "أن تستفید من خبرات وتجارب اآلخرین ویقول المثل المغربي 

واختر األحسن منھا  ،فاسأل أصدقائك لیفیدوك بنصائحھم" تسال الطبیب

وتزود بھا طیلة طریقك إلى النجاح وكذلك األمر بالنسبة لزمالئك في  ،واألصوب

واجتنب الفاشلین والمحبطین  ،من یبحثون عن النجاح ،ین منھمالفصل اختر الجدی

للكل فالناجح یساعدك على النجاح والفاشل یعلمك ما  اوكن صدیق....واألشرار

  ...یجب علیك تجنبھ لتفادي طریقھ الفاشلة

  

 ت األولى  نحو النجاح في الباكالورياالخطوا

 الخطوات العملیة 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واألسطوانات التعلیمیة الكتب المدرسیة-2

في " واقتناء كل ما ستحتاجھ من لوازم الدراسة"رتب كتبك المدرسیة بعد اقتنائھا 

وابدأ باالطالع على محتویاتھا وفھرسھا العام واقرأ مقدماتھا  ،مكتبك أو دوالبك

وإن كنت محتاجا أو فقیرا فال تتھاون بل استعرھا من زمالئك في الدراسة واستغل 

  .وقم بتحمیل أسطوانات تعلیمیة، تھا قبل بدء الدراسة الفعلیةقراءوقتك في 

  مؤسستك وأساتذتك-3

إجراءات التسجیل األولیة وبعد ذلك توجھ إلى قم بالتسجیل مبكرا وقم بإنھاء كل 

وتسجل فیھا  ،أو أي خزانة أخرى إذا لم تكن في مؤسستك حزانة خزانة مؤسستك

  .أیضا واستعر الكتب التي ستفیدك في بدایة الدراسة

تعرف على زمالئك في الفصل وعلى أسمائھم واقترح علیھم اقتراحات تخص  

  . ون وتبادل للمعارف والكتبالمسار الدراسي لھذه السنة من تعا

حفظ أسمائھم الكاملة واطلب توجیھاتھم لك في البدایة إ تعرف على أساتذتك

  .وضعھا في مذكرتك الخاصة

  نظم وقتك-4

ضع جدوال عاما الستعمال الزمن الخاص بأوقات الدراسة وأضف إلیھ أوقات 

نوم واعمل المراجعة والمطالعة وأي عمل آخر وال تنس تنظیم أوقات األكل وال

ت وكیفیة تنظیمھ الحقا في بھذا الجدول في الشھر األول وسنشرح المزید عن الوق

وقد اقتصرنا على األھم منھا  بھا أخرى كثیرة یجب القیام وھناك أمور.الكتاب

  )الكتاب  تنظیم الوقت في آخر جدول على إطلع ( المجال لذكر معظمھا لضیق.

 

 الباب األول
  الخطوات العملية
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َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ]48: األحزاب [َوَكَفى ِباللَِّه َوِكيًال 

 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

البقرة [الّلَه َمَع الصَّاِبِريَن  نَّاْسَتِعيُنوْا ِبالصَّْبِر َوالصََّالِة ِإ

 :153[  

َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكَِّل  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ]122: آل عمران [ َناْلُمْؤِمُنو

 

  :العادات السبع للنجاح ھي

  )كن سباق مبادر(الشعور بالمسؤولیة والمبادرة -1

  )ابدأ والنھایة في ذھنك(ركز على األھداف والغایات -2

  )األھم قبل المھم(نظم وقتك -3

  )المنفعة للجمیع(اربح وأربح -4

  )إفھم الغیر لیفھمك(مارس مھارات التفاھم -5

  )التعاون اإلبداعي(كون بریق منسجم-6

  )منشاركإشحذ (جدد طاقاتك -7

والمحافظة على ..والترتیب..والتدقیق فیھ..واالنتباه لھ..النجاح في الحیاة یتطلب االنصباب علیھ

  الوقت

  حكیم
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 دماغكوأفكارك  
  

وھناك  ،أفكارنا لیھا دائما یكون مصدرھا األولي ھوإن النتائج التي نحصل ع

وذلك لشدة اعتقادنا بھا  ،بعض األفكار الراسخة في عقولنا والتي یصعب تغییرھا

فمثال فكرة أن فصل الصیف تكون الحرارة ... إذ یصعب ھاھنا أن نغیر إحداھا

 ،مرتفعة فھذه فكرة برمجنا بھا من قبل المحیط حتى أصبحت راسخة في أعماقنا

لدرجة أننا  ،حرارة الشدیدة في فصل الصیفوكان البد علینا من انتظار ال

واألمر نفسھ بالنسبة  ،ونزل الماءنستغرب استغرابا شدیدا إذا أمطرت السماء 

لألفكار التي نفكر بھا ونولدھا تجاه أشیاء أخرى من بینھا الدراسة والمؤسسة 

یؤثر  ھو أنھ روما نغفلھ باستمرار في جانب األفكار والتفكی.... التعلیمیة واألساتذة

 ،وبالتالي على نتائج سلوكنا ،على جسدنا وعلى أحاسیسنا بل وحتى على سلوكنا

یؤثر كذلك على حالتنا النفسیة والعقلیة ككل  ولألسف فإن معظم ھذه األفكار ھي و

 سلبیة ھي األخرى ولكي نغیر من النتائج السلبیة التي تؤدي إلى نتائج...سلبیة

نحولھ من تفكیر سلبي إلى إیجابي وأعطیك مثاال أن نغیر من تفكیرنا ف :فیجب أوال

  على ذلك لفھم ما ذكرت

دروس الباكالوریا صعبة جدا ونسبة النجاح في ھذا " مثال لو كنت تقول سابقا 

   "المستوى ضئیلة

  "دروس الباكالوریا سھلة جدا ونسبة النجاح كبیرة جدا"فقل معي اآلن 

  تعط فرصة  في عقلك الباطن الكرر الجملة األخیرة مرات عدیدة حتى تترسخ 

  

 أفكارك حیاتك



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثانيالباب ال
  أفكارك ودماغك

للفكرة السلبیة لمھاجمتك دافع عن فكرتك اإلیجابیة وھاجم فكرتك السلبیة 

إن  وستالحظ أخیرا بعد ھذا الصراع أنك أنت الفائز وفكرتك اإلیجابیة ھي الفائزة

  ...شاء اهللا

أن نستمر في إرسال رسائل إیجابیة عن طریق أفكارنا ھذه إلى العقل الباطن  :ثانیا

ولكي نجعل ھذه الدورة العقلیة  ،لنبرمجھ مرة أخرى لیستمر تفكیرنا اإلیجابي

وحاول أن تستفید من نتیجة أفكارك مع من حولك من أھل  ،والفكریة دائمة

أفكارك بدال من لوم  ْمغیر نظرتك إلیھم كلیا وكن إیجابیا وُل ،وأصدقاء ومجتمع

ولذلك فال تعر اھتماما لما  ،فأنت من تحدد مصیرك ولیس اآلخرون ،اآلخرین

ھذه ...كھذه أفكار...ویوقفون من عزمك عن طریقھ یحاولون إحباطك بھ

  ...تغیر من حیاتك...فغیر من أفكارك...حیاتك

  

 فكل معلومة أو فكرة أو ،على تخزین المعلومات كلھاللعقل الباطن قدرة ھائلة 

لیقوم بمعالجتھ فیما  ،حدث مر بحیاتنا فالبد للعقل الباطن من التقاطھ كلھ وتخزینھ

وقد  ،التي تحتفظ ھي األخرى بالمعلومات بعد وھذا یتم طبعا بتنسیق مع الذاكرة

لحدث فعندما تستمر نالحظ ھنا أن ما یساعدنا على التذكر ھو تكرار المعلومة أو ا

فالتكرار إذا  ،بلقاء زمیل لك طول السنة فال  یمكن مثال أن تنسى اسمھ أو شكلھ

عدة "سر عملیة التخزین والتذكر وعكس ذلك إذا لم تلتقي بصدیق لك مدة طویلة 

ففي أول وھلة تشتغل ذاكرتك لثوان معدودة وبسرعة ھائلة لتذكر  "مثال سنوات

أو تنطق بالحرف األول ...ر اسمھ كامال أو جزءا منھاسمھ وفي األخیر قد تتذك

فكأننا  ،المعلومة لم تعد تستخدمھا یومیا أو على األقل شھریا منھ وذلك ألن تلك
  16 

 برمج عقلك الباطن
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فتلك  ،تتكون من أرشیف وأوراق ووثائق نحتاجھا كل یومھنا أمام مكتبة للذاكرة 

استعن بذلك كلھ لتسھیل ...التي ال تستخدمھا یرسلھا العقل إلى ملفات األرشیف

قم بمراجعة الدرس كل مرة وكرر ما راجعتھ في كل مكان  ،تذكرك للمعلومات

  ...حتى ال یقوم عقلك الباطن بتخزینھ ضمن ملفات األرشیف لدیك في الذاكرة

  

سوى إعادة ترتیب أفكارك وتصنیفھا لتتمكن من  نیالجزئما علیك لتنظیم ھذین 

ودور العقل الباطن موجود  ،تطبیق كل منھا في الوقت المناسب والمكان المناسب

بالتأكید فھو الذي سیساعدك على التصنیف من خالل ما اكتسبتھ من قدرات سابقة 

  ...ومن خبرة طویلة استفدت منھا تجارب مفیدة

 

 التفكیر والعقل الباطن

َوِفي اَألْرِض ِقَطٌع   :الشيطان الرجيمأعوذ باهللا من 
َوَغْيُر  ٌنمَُّتَجاِوَراٌت َوَجنَّاٌت مِّْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَوا

ُيْسَقى ِبَماء َواِحٍد َوُنَفضُِّل َبْعَضَها َعَلى َبْعٍض ِفي  ٍنِصْنَوا
  ]4: الرعد [ َنِفي َذِلَك َلآَياٍت لَِّقْوٍم َيْعِقُلو نَّاُألُكِل ِإ

َوِتْلَك اْلَأْمَثاُل َنْضِرُبَها   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]43: العنكبوت [ َنِللنَّاِس َوَما َيْعِقُلَها ِإلَّا اْلَعاِلُمو

 

  وتأتي على قدر الكرام المكارم    على قدر أھل العزم تأتي العزائم

  أبو الطیب المتنبي



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثانيالباب ال
  سلوكك وحياتك

 وحیاتك سلوكك 

كنت أرید اإلطالة في ھذه النقطة بالذات وشرحھا في صفحات عدة كما أردت فعل 

ذلك في معظم النقط التي تطرقت وسأتطرق إلیھا في ھذا الكتاب ولكن المجال ال 

والمفید  ولذلك سنقوم بتركیز المعلومات واإلرشادات وبیان األھم منھا ،یسمح بذلك

الرجوع إلى المراجع والكتب التي تحتوي على تفصیالت ب لكم على أمل أن تقوموا

  .حول كل نقطة

وفیما یخص سلوكك وحیاتك أخي الكریم أختي الكریمة فإنھ جانب مھم لك في كل 

ك فمن الواجب علیك تغییرھما جذریا ولذل ،سنوات دراستك وخصوصا ھذه السنة

كل كلمة من . لتتمكن من متابعة مسیرتك الكبرى نحو النجاح المرغوب فیھ

الكلمات التي سأذكرھا لك تمثل جانبا سلوكیا إیجابیا بدال من السلوكات السلبیة 

  ....التي ربما كانت تحول بینك وبین تحقیق مبتغاك

  

  .رواه البخاري..." تبسمك في وجھ أخیك لك صدقة"علیھ وسلم  اهللاقال صلى 

  .ابتسم ألحزانك تنقلب أفراحا

  ."1"ویولد عندك اآلمال العظیمة..فاالبتسام یقرب لك الخیر...ابتسم دائما

  ."2"واالبتسامة سیفھا ...ابتسم ألن الجمال قوة

نحو النجاح إلى إبتسم ألن االبتسامة ھي الوحیدة التي ترافقك من بدایة السعي 

   ،لزمالئك في الفصل ،ابتسم لنفسك إبتسم لوالدیك وألقربائك وألصدقائك ،تحقیقھ

 

 إبتسم
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  بیرون كتاب النجاح والسعادة بین الحظ والذكاء" 2"                             "اإلمام محمد بن علي الباقر" 1"
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سیحبونك ویساعدونك ...یتك وستعرف سر ھذا الفعل البسیطألستاذك ولحراس ثانو

على (العبوس  وتذكر أن ثالث عشرة عضلة ترسم االبتسامة وأربع وثالثون ترسم

  ؟فلماذا تكبد نفسك العناء) وجھك

  

تسامح مع  ،مع نفسك ومع والدیك تسامح مع أصدقائك وال تكن لھم عداوة أو كرھا

واعلم أن التسامح یبرمج الناس على  ،ئك في الفصل واعف عنھمأستاذك وزمال

  .مساعدتك في وقت تحتاج فیھ إلى من یدعمك للسیر نحو النجاح

  

بل قم بمساعدتھ بكل ما  ،مساعدة غیرك وتوجھ النقد إلیھ إذا كان في حاجة إلیك

ھا من أحد آخر أو جربت لدیك من طاقة ومعلومات اكتسبتھا أو تعلمت

مثال كل ما تعلمتھ من خالل ھذا الكتاب وبعد أن تنتھي من قراءتھ ....فاعلیتھا

قدیم النصائح التي تعلمتھا وفھمھ فھما جیدا إبدأ بمساعدة غیرك بإرشادھم وت

  ....لھم

  

ترى أنھ مفید لك أنت ولمن حولك من األقرباء وكل  العقلیة والجسدیة وافعل كل ما

ال تؤجل عمل الیوم إلى ...مھام وأعمالأداء ما علیك من  وال تتكاسل عن ،الناس

یك القیام بھا وأخرى وتطویر القدرات ھذا یتجلى في آالف األشیاء التي عل. الغد

نحو  افعل ما یرفع من قدراتك إذا وال تفعل ما یعیقك عن السیر...یجب تركھا

  ...األمام

 تسامح

 ال ترفض

 طور قدراتك
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  سلوكك وحياتك

  ...ر ما یناسبكاخت،ركز على المھم ،فكر إیجابیا :العقلیة

  .ال تتماطل وتتكاسل،مارس الریاضة،تحرك :الجسدیة

  

واقرأ عن السیر الذاتیة ألشخاص  ،اقرأ الكتب المفیدة واستفد من ما فیھا :اقرأ

اقرأ األخبار   ،غیروا العالم ویشاركونك في بعض السلوكات التي ترید القیام بھا

وجدتھ أو وقع في  كل ورقة أو كتاب ،في الجرائد اقرأ المجالت األدبیة والعلمیة

  .ن تستفید منھ شیئا ولو كان بسیطایدیك البد وأ

 نصیحة تسمعھا في مذكرتك الخاصة ألنك أي معلومة تحصل علیھا أو أي :دون

  .بال شك ستحتاج إلیھا في وقت الحق

  

تقوم بھا وألن السلوك  تسلوكك حیاتك ألن حیاتك كلھا مبنیة أصال على سلوكیا

  " 1""ھو ما نفعلھ أو ما ال نفعلھ"كما نعلم 

والوقت ھو الحیاة فال  ،وما تفعلھ الیوم أو غدا أو ما ال تفعلھ یشكل جزءا من وقتك

بل بدلھا بأخرى إیجابیة وأنت  ،تضیع وقتك في سلوكات سلبیة تؤثر على حیاتك

مزقھا واكتب مكانھا  ،أكتب السلبیة في ورقة ،أدرى بما یعیق تقدمك من سلوكات

  ...وحافظ على القیام بھا دائما أخرى إیجابیة واحتفظ بھا في مذكرتك

  

  

 إقرأ ودون
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 سلوكك حیاتك

  قوة التحكم في الذات البراھیم الفقي...تشاد ھلمستتر. د" 1"
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بیتك و،وتفكیرك بتغییر أفكارك ،جیدا انفسك بزجرھا وعقلك بتوظیفھ توظیف

                .وخزانتك بتنظیمھا والحفاظ على جمالیتھا ،مكتبك بترتیبھو ،بتنظیفھ

  

عن كل ما یفیدك في عالم األنترنت مثل األسطوانات والبرامج التعلیمیة 

واستخدمھا فیما ینفعك مثل أسطوانة موسوعة النجاح في الباكالوریا النسخة العلمیة 

التي تحتوي على و، والنسخة األدبیة التي یمكنك تحمیلھا من موقع المؤلف مجانا

وبرنامج القارئ المسلم الذي یساعدك ، الدروس والمنھجیات التي یحتاجھا التالمیذ

 .في قراءة الكتب االلكترونیة

 نظم

َوَما َخَلْقَنا السََّماَواِت   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
السَّاَعَة آلِتَيٌة َفاْصَفِح  نََّواَألْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ َوِإ

  ]85: الحجر [الصَّْفَح اْلَجِميَل 

 

فقد یكون بینك وبین النجاح بضع ..أو واھن العزم..وال تكن خامد الھمة..ال تیأس

  ...خطوات قصار

  حكیم

أن تعرف ما الذي ساقك إلى الفشل لتكون  -لتجنب الفشل واجتالب النجاح–خیر ما تفعلھ 

  منھ على حذر

  عبد المنعم الزیادي

 إبحث
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  تنظيم الوقت

 تنظیم الوقت 

كنت أقترح على زمیل لي دائما أن نراجع دروسنا معا وكلما فعلت كان یقول لي 

یوم كذا وكذا "ویأخذ في التفكیر دقیقة أو دقیقتین لیجیبني بقولھ " لدي وقتلیس "

فكنت أتعجب من ذلك وأقول ماذا یفعل في " سأزورك في البیت إذا كان لدي وقت

أنھ كان  :األولى :ولكني بعد أربع سنوات أدركت من قولھ فائدتین ،كل وقتھ ھذا

مل الیوم إلى الغد سواء كانت مفیدة یقوم بأعمال عدة في الیوم الواحد وال یؤجل ع

ھي أنھ كان ال  ،والفائدة الثانیة التي استخلصتھا أثناء تذكري لذلك ،أو غیر مفیدة

داخل البیت وخارجھ فلذلك ورغم أني  ینظم وقتھ بشكل جید لیوفق بین ما یقوم بھ

  ...س فقد كان یجیبني بنفس الطریقةكنت أقترح علیھ مرارا مراجعة الدرو

سرعا في مشیتھ سلم علي أیضا بسرعة وقال بأنھ كان سیبحث عني لوال أن كان م

ورد بأنھ مشروع یرید أن أكون معھ فیھ  ،فیھ سألتھ عن ما یرید محادثتي ،التقینا

سألتھ عن  ،أخذ رقم ھاتفي وأثناء كتابة االسم كان یجیبني ،مع باقي الفریق

 -ھذا زمیل آخر لي -حقاسأتصل بك ال" لیس لدي وقت اآلن"التفاصیل فقال لي 

علمت من خالل ما حدث أنھ كان شدید الحرص على وقتھ ولم یكن مستعدا 

دقائق في عرضھ  5لم یتجاوز  ،لمساعدة لصوص وقتھ على سرقة جزء منھ

  ...المشروع وكالمھ وشرحھ كلھ وھذا أفضل مثال على استغالل الوقت

  ؟ألیس لدیك الوقت الكافي -

  ؟ما تخطط لھ من مھام أال یكفیك یومك ألداء كل -

أتحس بأن الوقت یمر بسرعة وأنك تضیع عدة ساعات في الیوم دون  -

  ؟االستفادة منھا
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  ادارة الوقت البراھیم الفقي" 2"...                              محمود كامل فرید" 1"
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 …اهللاسنجیب عنھ في األسطر القادمة بإذن  ،كل ھذه األسئلة وكل ما یتعلق بالوقت

الوقت والدلیل على ذلك ھو الصلوات لقد حثنا اهللا عز وجل ورسولھ على تنظیم 

 ،وال یجب أن نؤخرھافكل صالة یجب أن نصلیھا في وقتھا المحدد  ،الخمس

 ،وكذلك كل األعمال األخرى من صوم وزكاة وغیرھا فالبد أن نقوم بھا في وقتھا

 علیھ وسلم اهللاصلى  ورسولھ عز وجل اهللافكیف لنا أن نتغاضى عن شيء أمرنا 

بل ھو الحیاة نفسھا فالحیاة  ،وھو أثمن شيء في الحیاة ؟ظیمھبالحفاظ علیھ وتن

الوقت من "ویقول المثل المشھور  ،والعمر سنین والسنین مقیاس للوقت ،عمر

كل خسارة "ویقول إبراھیم الفقي أن الوقت أغلى من الذھب واعلم أن " ذھب

فال یمكن  ،ن مرت دقیقة أو ساعة أو شھر من وقتكفإ "1" "إال الوقت...تعوض

  ...مھولتحافظ على وقتك وحیاتك قم بإدارة وقتك وتنظی...أن یرجع أبدا

  

وإدارة األعمال التي نقوم بمباشرتھا في حدود الوقت المتاح ...ھي إدارة الذات"

لالبداع والتخطیط  ساعة وذلك بأقل جھد وأقصر وقت ثم یتبقى لنا وقت 24یومیا 

  "2" "للمستقبل وللراحة واالستجمام

  

ال شك أن كل واحد منا یعاني یومیا من عدم كفایة وقتھ لیقوم بكل األعمال التي 

أو تتراكم علیھ عشرات األعمال غیر الكاملة  ،كان یجب علیھ القیام بھا ذلك الیوم

  في إیجاد حل نقوم بتضییع وقت  وبدال من استغالل الوقت ذاتھ ،في الیوم التالي

  

 إدارة الوقت

 تنظیم وإدارة یومك
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 أو سرد تفاصیلھ على أحد أصدقائنا أو أھلنا ونستمر ،المشكلآخر في التفكیر في 

ھذا المشكل لحل  غیر مبالین في إیجاد، في القیام بأعمالنا الیومیة كعادتنا

  ؟وما أشد التناقض الذي یحصل نتیجة أفعالنا ھذه ؟ما أغرب ھذا....العویص

م یومنا المتكون أما الحل األمثل في ھذه الحالة أخي الكریم أختي الكریمة ھو تنظی

ساعات التي أكد العلماء أنھا الوقت الذي  8فعلى ذلك نقوم بخصم  ،ساعة 24من 

أخرى فتبقى  ةیحتاجھ معظم الناس للنوم ما لم یكن ھناك مرض أو حاالت استثنائی

والتي یجب علینا الحذر من تضییع  ،من إجمالي وقتنا  3/2ساعة أي  16لدینا 

واعلموا أنھ لو ضیعنا دقیقة كل یوم فقد ضاعت  ،ولو دقیقة منھا أو حتى ثانیة

وكذلك لو ضیعنا ثانیة واحدة من الیوم  ،أكثر من ست ساعات من سنة واحدة

وإذا قلت مع نفسك اآلن لماذا نقوم بكل  ،لضاعت أكثر من ست دقائق في السنة

سأقول لك بأن قیمة ذلك تكمن في نظرتك الجدیة للوقت  دقیقة فإنيھذه الحسابات ال

وفي الدقائق التي تتمنى لو تشتریھا شرط أن تكمل جوابا  ،أثناء اجتیاز االمتحان

معینا قد یكون الحاسم في نجاحك في سنتك الدراسیة ولكن األستاذ یسرع في جمع 

ألن الوقت قد  ،أوراق اإلجابة دونما اكثرات لطلبك في معظم األحیان

ساعة استغالال جیدا ولن یتم ذلك إال إذا  16فیجب علیك إذا استغالل ال ...انتھى

وضعت برنامج أو جدوال زمنیا دقیقا لوقتك كل یوم في مذكرة خاصة تنظم 

وال أقصد بذلك أن تبالغ في جدیتك حتى ال تترك لك جزءا  ،مواعیدك ووقتك

جب علیك أن تنظم راحتك وترفیھك أیضا ولكن ی ،المفیدین لالستراحة والترفیھ

وھذه بعض اإلرشادات التي وصانا بھا الدكتور ابراھیم . ضمن برنامجك الزمني

 :الفقي لتنظیم وقتنا

  24 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التنظيم والترتيب
 تنظيم الوقت

 

  25  

  أدرك أھمیة الوقت وكونھ أھم شيء في حیاتك- "1

  قف وقفة حزم واتخذ قراراتك بجدیة وحدد أھدافك -2

  حاول استعمال الكتابة في إنجاز األشیاء وتذكرھا فإنھا تبعد عنك القلق-3

  !المفكرة الیومیة وسیلة ناجحة ولكن تحتاج إلى أناس یقظین-4

تنساه في مكان  إیاك أن تكتب برنامجك الیومي تستغرق في كتابتھ ساعة ثم-5

  !!!ما

 - طوارئ(سك فرصة للتعدیل على جدولك الزمني عند الحاجة إعط لنف-6

  ....)تغیرات-مستجدات

ال تثقل على نفسك أثناء وضعك لجداولك وال تكن مثالیا أكثر من الالزم وحاول -7

  أن تقترب من الواقع لتقترب من النجاح

  حدد أولویاتك جیدا-8

لتي یجب إنجازھا وقسم خطط لیومك بفعالیة وقم بإعداد قائمة تحتوي على المھام ا-

  وقتك على حسب أھمیة مھامك 

  خصص لكل مھمة وقتا محدداواجمع النشاطات المتشابھة -

  أترك بعض الدقائق للطوارئ-

  )تخلص من غیر الضروري وفوض بعضھا إلى غیرك(راجع مھامك -

  التزم بقائمتك-
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  ال تفرط في وقتك-

ألحد أصدقائك أو زمالئك أو حاول تفویض بعض مھامك  :التفویض الفعال-9

  وأخذ بعین االعتبار مدى األھمیة واالستعجال في مھامك إذ ھناك قریب

  ه تأخذ األولویة فال یمكن تفویضھاأمور ھامة وعاجلة وھذ---

  تفویض أجزاء منھاأمور ھامة وغیر عاجلة ویمكن ---

  أمور غیر ھامة وعاجلة من األفضل تفویضھا---

  "أمور غیر ھامة وعاجلة وھذه یجب تفویضھا---

وعموما فعلیك استغالل الصباح وأوقات الذروة التي یكون فیھا العقل نشطا لتقوم 

إعداد مشروع أو ملف في  االستعداد لالمتحان أو(بالمھام التي تحتاج إلى تركیز 

ئ مذكرتك أو قلمك ییوال تنس تھ) أو غیر ذلك من األمور الحیاتیة األخرىالقسم 

اجعل مذكرتك  :وآخر نصیحة لك ھي ،أو حاسوبك أو ملفاتك للبدء في تنظیم وقتك

في جیبك فھي حجة لنفسك علیك وحجة تستخدمھا لرذع من یسرق دقائقك من 

  .أقربائك أو أصدقائك أو زمالئك

بتنظیم وقتھ فیقول لك بأنھ لیس لدي وقت لتنظیم وقتي فأن وال تكن كالذي تنصحھ 

تمضي ساعة في الیوم في تنظیم یومك وأسبوعك خیر من إھدار عشرات 

  .الساعات أسبوعیا بال تنظیم جید وفیما ال فائدة فیھ

والوقت ھو )...حتى(أو تأجل ) سوف(إبدأ بتنفیذ خطة تنظیم الوقت وال تسوف   

  كل الجوانب األخرى مبنیة على حسنألن  ،تزام بھأھم ما یجب ضبطھ واالل
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 ،استغالل الوقت وتنظیمھ وإال فلن تكون النتیجة جیدة جدا إذا أھملت جانب الوقت

  .وأعتذر عن اإلطالة في ھذا الجانب

  

  

  

طریفة عشتھا بعد انتھائي من ھذا الجزء الخاص بالوقت وسأحكي لكم قصة 

  .وأرجو أن تستفیدوا من معانیھا

ذھبت إلى كلیة العلوم القانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة  2012شتنبر  27یوم 

في الصباح  ،حیث أدرس ألستلم ملف النقل المدرسي ألذھب بھ إلى شركة النقل

ولكن سرعان ما رجع الغمام  ،سحابات عدة قبل ذھابي غادر الغمام السماء وبقیت

طل دة من االنتظار بدأت األمطار تھوبعد م ،توجھت إلى وكالة النقل ألدفع الملف

ال یوجد مكان أختبئ فیھ  ،كما قلت حینھا" رحمة وشفاء"بكمیات كبیرة لقد كانت 

كنت أعطیت ملفي ألحد " مبلل بمالیین القطرات من الماء ماء السماء"والكل 

وبقیت تحت األمطار كنت في كل مرة أمرر یدي  ،ارفي لیضعھ في حقیبتھمع

لقد كنت أمسح الماء  ؟الیمنى على الیسرى وأضعھا علیھا بعد ذلك ترى ماذا أفعل

ولكي أنظر إلى الساعة في كل مرة  ،عن ساعتي المیكانیكیة لكي ال أضیع الوقت

د ساعة أو ساعتین بسبب ألدفع ملف النقل الذي أبى المسؤول أن یستلمھ إال بع

من طرف الجھات "الذي ینتشر بشكل كبیر " عفوا بل بسبب الالنظام" ،االكتظاظ

أتركك إذا لتحلل ھذه القصة  ،والطالبات والناس عموما وكذلك الطالب" اإلداریة

  .وتستفید منھا

 قصة طریفة عن الوقت

الصََّالَة َكاَنْت َعَلى  نَِّإ :من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا 
  ]103: النساء [اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتابًا مَّْوُقوتًا 
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 تنظیم كتبك 

  

سواء أكنت في الباكالوریا أو في  ،إن الكتاب ھو الصدیق المثالي لك ھذه السنة

فیا تلمیذ الباكالوریا رافق صدیقك في األیام العادیة یرافقك في أیام ...غیرھا

  ...وھناك ستعرف قیمتھ ،االمتحانات

وكلنا نعلم أنھ على  ،ولكي تكون خطوتك ھذه جیدة فقم بتنظیم أصدقائك الكتب

ولذلك فیجب علیك التعرف علیھم  أصدقاء8 األقل لدیك في سنتك الدراسیة ھذه 

ال أقول لك إقرأ الكتاب  ،واحدا واحدا وابدأ من الغالف إلى أن تنتھي إلى الفھرس

  .كلھ في یوم واحد ولكن على األقل تعرف على محتویاتھ أكثر من الداخل

  

 ،یجب علیك قبل كل شيء الحفاظ على الكتب بتغلیفھا والعنایة بھا أشد العنایة

 ،علیھا واعلم أن سلوك الكتابة على أوراق الكتب ھو سلوك النظامي وعدم الكتابة

وبعد ذلك قم بترتیبھا واحدا تلو اآلخر لتتمكن من الرجوع إلیھا بسھولة ودون 

وكذلك األمر بالنسبة لألدوات المدرسیة األخرى كالدفاتر ...عناء مرة أخرى

ا ولقد كنت في السنة فیجب ترتیبھا ترتیبا جید ،واألوراق والمذكرات الخاصة بك

 كتاب لمادة معینة ي معظم سنوات دراستي أقوم بوضع كلالثانیة باكالوریا وف

 ،خر بنفس الطریقةثم الكتاب والدفتر اآل ،مباشرة ودفاتر المادة فوقھ فوق الطاولة

 "فقط حصة واحدة" وعادة ما أضع كتب المواد التي أدرس فیھا مرة في األسبوع

  . أنسى مراجعتھا رغم ذلكتحت كل الكتب ولكن ال

 كتابك صدیقك
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 حسن التعامل مع صدیقك



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التنظيم والترتيب
  إعداد غرفتك ومكان الحفظ

 

  79-78ادارة الوقت البراھیم الفقي ص  "3.2.1"
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تناء لذا وجب االع، لتي یمكن اعتبارھا مرآة لشخصیتكاألشیاء ا إن الغرفة من بین

تمكن من تنظیم الوقت وعدم ھدر ساعاتك فیما ال فائدة لل ،بھا بتھییئھا تھییئا جیدا

وال أقصد ھنا أنھ إذا لم تكن لدیك غرفتك الخاصة فإنك لن تھیئ دروسك  ،منھ

و كنت مع إخوتك ویجب وواجباتك ولكن أقصد مكان النوم والحفظ عموما حتى ول

  :علیك عموما

بترك فراغات كافیة بین محتویاتھا تسمح بالحریة "الحفاظ على جمالیة الحجرة -1

وال عیب أن تضع تصمیما لھا  ،وحافظ على نظافتھا وتھویتھا" 1" "في الحركة

  .یجعلك داخل فضاء رائع للحفظ والمراجعة كتعلیق لوحات فنیة أو دیكورات مثال

 ،بشكل جید فوق المكتب وال تجعل أدواتك وكتبك تتراكم فوقھ رتب كتبك-2

وافحص ..." "المكتبة أو حقیبتك المدرسیة-األدراج"وضعھا في مكانھا الخاص 

وحافظ أیضا " 2" "دائما األشیاء التي على مكتبك وأعدھا إلى مكانھا الصحیح

  .على إضاءة جیدة فوق مكتبك أو في الغرفة عموما

قسم الكتب حسب موضوعاتھا الى أقسام واضحة اجعل "مكتبة فإذا كانت لدیك -3

وحاول أن تبقي كتبك الدراسیة فوق " 3""نا خاص للكتب التي تستخدمھا كثیرامكا

  . المكتب أو طاولة المراجعة

رتب خزانتك جیدا قم بوضع ملفات عن كل أمورك ومشاریعك الدراسیة أو -4

استعجالھا باأللوان مثال لیكون اللون وقم بترقیمھا وبیان مدى أھمیتھا و ،غیرھا

  ...األحمر للمستعجلة والھامة واألخضر لألقل استعجاال وھكذا

 إعداد غرفتك ومكان الحفظ 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثانيالباب ال
  إعداد غرفتك ومكان الحفظ

 إعداد غرفتك ومكان الحفظ 

فتخلص منھ فورا إذا   ،سلة المھمالت مستعدة الستقبال كل ما لیس لھ أھمیة-5

  ...اصنعھا كان كذلك وكنت لن تحتاجھ وإذا لم تكن لدیك فاقتنیھا أو

  .مكتبي نالمركز م يوأضع أھم األشیاء ف،وأجعلھ مناسبا للعملأرتب مكتبي جیدا 
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  ..في عمل لم یتم...في الواقع "الفشل"وإنما ..ال وجود لشيء اسمھ الفشل

  شیلر أبتون لبتون

ثم أخذ یرمي واحدة  ,ورمى بإبرة فغرزت في في الحائط ,مثل رجل بین یدي المنصور

فأعجب  ,حتى بلغ عدد اإلبر مائة  ,بعد األخرى فكانت كل إبرة تدخل في ثقب سواھا

فقال  ,فارتاع الرجل وسأل عن السبب ,دینار وحكم بمائة جلدةوأمر بمائة  ,المنصور بھ

  .وأما الجلدات فإلضاعتك الوقت فیما ال ینفع ,أما الدنانیر فلبراعتك :لھ المنصور

واعرفا ما في أوقات الفراغ من ثروات ...استیقظي أیتھا الفتاة...استیقظ أیھا الشاب

  ...مخبوءة

  حكیم

  من كماالت الملوك..على الوقتالمحافظة 

  الملك لویس الرابع عشر



  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالباب ال
  قبل القراءة

 قبل القراءة 

تستعد لھ استعدادا كافیا لتسھل علیك قبل أي عمل ترید القیام بھ یجب علیك أن 

والقراءة كونھا أھم عمل یمكن أن  ،المداومة على فعلھ باستمرار ودون انقطاع

فمن  ،یساعدك على التفوق في دراستك ھذه السنة وفي سنواتك الدراسیة األخرى

المحتم أن تستعد للمداومة علیھا إن كنت من بین قلیلي المطالعة أو للقیام بھا ثم 

  ...داومة على ذلك إذا كنت من بین المھملین للمطالعةالم

ولكي تنجح في تعلم  ،القراءة فن من الفنون وقد تتعلم عن طریقھ معظم الفنون-

تقنیاتھ وأسالیبھ الذكیة وتنجح في استخدامھ لصالحك ولصالح دراستك وسعیك إلى 

  :النجاح في الباكالوریا مثال فعلیك

  )راءتك لكتاب مادة اللغة العربیة مثالق(تحدید الھدف من القراءة -1

  ؟متى وأین ؟كیف ستقرأ الكتاب-2

ستختلف اإلجابات من شخص آلخر بطبیعة الحال ولكن دعني أخبرك باألصح 

  :منھا فیما یتعلق ھنا بكتابك المدرسي

  

االستمتاع بالكتاب المدرسي واالستفادة من محتویاتھ ھو أھم  ،أختاه ،أخي الكریم

وھناك  ،ھداف التي ستقودك إلى قراءة صحیحة واستفادة سلیمةھدف من بین األ

وھذا الھدف أیضا سیساعدك بنسبة كبیرة  ،ھدف آخر وھو القراءة من أجل النقد

كتاب نقدیا أو "فیما یتعلق بالمؤلفات األدبیة التي ستدرسھا ھذه السنة سواء أكان 

  "...روایة أو غیرھا.

 الھدف من القراءة
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 القراءة الذكية والحفظ الذكي

 قبل القراءة
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أن الكتاب ھو كتابك وما كتب فیھ ھو من أجلك فال تنتظر شرح األستاذ أو  مإعل

ابدأ دائما بالغالف من  ،سرده للخالصات واألفكار بل ابحث عنھا بنفسك واكتبھا

الخارج لتطلع على العنوان وشكل الكتاب واأللوان وغیرھا من األشكال لتكتسب 

  .على األقل مھارة التحلیل منذ البدایة وقبل فتح الكتاب

إفتح الكتاب بعد ذلك واطلع على المؤلف أو المؤلفین ثم المقدمة وطریقة استعمال 

ت األولى في القراءة ألنھا لو لم تكن مھمة لما وال تستھن أبدا بھذه الخطوا ،الكتاب

ثم توجھ إلى الفھرس لتتعرف على المحتویات  ،أھدر المؤلف ساعات عدة لوضعھا

وبعد ذلك مباشرة توجھ إلى الدروس األولى وألق نظرة  ،العامة للكتاب المدرسي

وبعدھا قم بتحضیر الكتاب وھي النقطة التي سنتعرف علیھا في  ،خاطفة علیھا

  .المحور القادم

  

وألجل ذلك فإنك قد  ،قد أعددت قبال برنامجا زمنیا ألعمالك ومھامك الیومیة كنَت

برمجت وقتا لقراءة الكتاب المدرسي صدیقك المؤنس واستیعاب األفكار الواردة 

وأنت أدرى  ،فما بقي علیك اآلن إال حسن اختیار أوقات القراءة والمراجعة ،فیھ

ولكن حاول أن تكون ھي ساعات الصباح  ،ھا نشطا فكریابالساعات التي تكون فی

فإن ھذا الوقت  ،أو بعد صالة العشاء مباشرة ،الباكر بعد صالة الفجر مباشرة

ولتكن قراءتك في ) عقلك ودماغك(یتمیز بالھدوء في الخارج والنشاط في الداخل 

الخارج وإال ففي مكان آخر في  ،الغرفة التي أحسنت تصمیمھا وإعدادھا من قبل

   لتعطي نتیجة) القراءة(وتختلط ألوان الطبیعة فیھ مع وضعیتك  یتمیز بالھدوء

  كیف تقرأ كتابا مدرسیا؟

  ؟متى وأین



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالباب ال
  قبل القراءة

استیعاب و ،نصوص نثریة أو شعریةرائعة ومدى استیعاب كبیر للمعلومات من 

إذا كانت المادة  القواعد أو حتى النظریات العلمیة وكذلكفكار في كتابك ھذا لأل

فتخیل نفسك اآلن وأنت تمزج بین قراءة قصیدة شعریة على سبیل المثال ...علمیة

، األشجار، الطبیعة الخضراء( وبین تواجدك في مكان قد یكون موصوفا فیھا

  ؟مل في ذاكرتكتلك القصیدة وأفكارھا راسخة بالكاألن تبقى  ،)الماء
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 ُنَوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
: األعراف [ َنَفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمو

204[  

وعندما تنجح فلن ...نجاحكإجعل الحجر الذي یعثر طریقك ھو األساس الذي تبني علیھ 

  ...تراه أبدا

  محمد مساعد

 عليه اهللا صلى اهللا رسول كان قال عنه اهللا رضي هريرة أبي عن

 ومن القبر عذاب من بك أعوذ إني اللهم« :ويقول يدعو وسلم

  »الدجال المسيح فتنة ومن والممات المحيا فتنة ومن النار عذاب
 صحيح البخاري



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 القراءة الذكية والحفظ الذكي

 تحضير الكتاب
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 تحضیر الكتاب 
  .لن أطیل علیكم كثیرا في ھذه النقطة ألننا شرحنا بعضا من تفاصیلھا سابقا

  

تقوم بھ قبل الشروع في القراءة الفعلیة ألي  )أولي( كل عمل تحضیر كتاب ھو

   .استیعاب مضامینھقبل كتاب و

  

قم أوال بثني صفحاتھ وتثبیتھا كلھا لتسھل علیك القراءة دون مسك الكتاب أثناء -1

  .القراءة وكذلك لتلتقط بعض المعلومات واألفكار بعینیك أثناء ذلك

من الكتاب وتمعن في غالفھ تصفح الصفحات األربع أو الست األولى واألخیرة -2

  .جیدا

قم بتصفح جمیع صفحات الكتاب مرة أخرى لتلتقط بعض المعلومات الواردة -3

  .فیھ علما بأنك قمت بھذه العملیة سابقا

إقرأ الدروس األولى بتمعن لتتعرف على نوع األصناف المختلفة التي ستدرسھا -4

بالنسبة لشعبة اآلداب ...) .التعبیر واإلنشاء-الدرس اللغوي-النصوص(ھذه السنة 

بالنسبة لشعبة ....) الظواھر-التجارب-النظریات العلمیة(أو  ،والعلوم االنسانیة

  ...الریاضیة شعبة العلوم أو بمسلكیھا العلوم التجریبة

  

  

  ب؟ما المقصود بتحضیر الكتا

  ؟كیف تحضر كتابا



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالباب ال
  القراء السريعة والفعالة

 القراءة السریعة والفعالة 

تتنوع أسالیب القراءة فربما قد تكون عشرات األسالیب وأشھرھا األسالیب األربعة 

  :للقراءة وھي

وتتمیز ھذه القراءة بمجرد االطالع  ،االستطالع أو القراءة المسحیةقراءة ----

  .السطحي على محتویات الكتاب من فصول والتقاط المعلومات بشكل متقطع

وھي التي یسعى القارئ فیھا للبحث عن معلومة محددة بعینھا  ،القراءة العابرة----

  ....)المراجع األدبیة والعلمیة-القاموس(

والھدف من ھذه القراءة أعمق وأدق بكثیر حیث  ،درسیة التحلیلیةالقراءة ال----

یسعى القارئ الى استیعاب مضامین الكتاب والتعمق في الفھم والتحلیل وھذه 

  .)الحفظ(القراءة ھي ما یسمیھا معظم التالمیذ ب

القراءة السریعة تتمیز بالسرعة الكبیرة والمضاعفة مقارنة مع المتوسط العام ----

الحفاظ على استیعاب المعلومات الموجودة في "كلمات في الدقیقة ولكن مع لعدد ال

وھذه تكون إذا قراءة سریعة وفعالة وھذا  "1""الكتاب وتخزینھا في الذاكرة

األسلوب نحتاجھ في معظم األحیان عندما تكون دروس مادة ما كثیرة ویصعب 

وكذالك مادة  ،اعیاتأو مادة االجتم ،علینا قراءتھا كلھا كمادة الفلسفة مثال

الریاضیات التي تحتوي على مئات القواعد والنظریات المعقدة وأقصد ھنا القراءة 

كیف "في محور  فسنتحدث عنھا الحقا) الحفظ(أما القراءة الدرسیة  ،األولیة فقط

  )..تحفظ درسا؟

 

  لساجد العبدلي لتفاصیل أكثر" القراءة الذكیة"راجع كتاب  1""
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 القراءة الذكية والحفظ الذكي

 القراءة السريعة والفعالة

 

  55ذكاءك سكوت وات مكتبة جریر للنشر والتوزیع ص كیف تضاعف" 1"
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إنني أقرأ الدرس عدة مرات ولكن  ׃معظم التالمیذ یعانون من ھذا المشكل ویقولون

وآخرون یقولون أقرأ وأفھم ...ال أستطیع فھم أي شيء من الدرس ال أعلم لماذا

  ...ولكن سرعان ما أنسى كل ما فھمتھ

نعم إن ھذه األسئلة من الضروري أن تطرح ومن الضروري أن یبحث عن 

  ...اإلجابة الشافیة لھا كل تلمیذ یسعى إلى النجاح

  "ضعھا حلقة في أذنك"---

أخي القارئ أختي القارئة إذا أراد أي واحد منا أن یصل إلى نتیجة ما فالبد من 

فال یمكن أن تنام وعندما تستیقظ غدا تجد أن عمرك قد  ،التدرج في الوصول إلیھا

اعھا ن اللغة الصینیة وتضحك عند سمأو كنت تتعجب م ،ازداد بعشر سنوات مثال

 !!!ا تتحدث بھا بطالقة ھذا من المستحیالت طبعاوتصبح غد

تحقق النتیجة  ،بمرورك من عدة مراحل ،ولكن بالجد واالجتھاد مع إعداد مسبق

  ...المبتغاة

ستسھل علیك القراءة  ،وغرفتك التي أعددت ،توبدءا من أفكارك التي غیْر

. الرفع :یكمن السر وراء القراءة الفعالة في كلمة واحدة" لذا...السریعة والفعالة

فیمكن أن تؤدي نفس الفترة الزمنیة والجھد اللذان تكرسھما للقراءة اآلن إلى إحراز 

  "1." "..تائج التي تحصل علیھا بالفعلضعف الن

 

  ؟االستیعابكیف تقرأ دروسك بسرعة مع 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ثالثالباب ال
  القراءة السريعة والفعالة

  :وھذا األسلوب سترى نتیجتھ بفعل ما یلي

  .تذكر رغبتك القویة في النجاح--

تشعر بألم في الظھر أو جلس على مقعد مریح واتخذ وضعیة مستقیمة لكي ال إ--

  .في العنق

  .ركز جیدا أثناء القراءة وال تجعل أدنى شيء یشتت انتباھك--

ال تقرأ كلمة كلمة بل حاول أثناء نظرك للكتاب أن تقرأ العبارات والجمل --

ال " جاح في الباكالوریاأرید الن" :مثال لدینا جملة(بشكل عام  لتفھم المعنى ،الطویلة

ل قد یصعب ب ،ة كلمة بل مجموعة كلھا لتفھم المعنى الكلي العامتھا كلمتقم بقراء

  .)علیك الفھم إن قرأتھا كلمة كلمة

التي استنتجتھا أو أثارت  خذ ورقة وقلم ودون الكلمات المبھمة وكذلك األفكار--

  .اھتمامك أو حتى األفكار الغامضة

مع  ،ة إلیھاال تقرأ بصوت عال ألنك تستھلك طاقة كبیرة أنت في حاجة شدید--

  .العلم أن من یفعل ذلك إنما یرید حفظ ما یقرأ ال استیعابھ كما ترید أنت

 خذ قلما أو مسطرة أو استعمل یدك في تحدید المكان الذي تقرأه لكي ال تضیع--

  .للجملة التي بدأت قراءتھا الوقت في البحث عن السطر المكمل

نك ستحدد مسارك في أل ،ركز على العناوین والمقدمات أو أھداف الدرس--

وسترى الخطوط العریضة التي یجب التركیز  ،القراءة واالستیعاب من خاللھا

   أو ركز على سبب اكتشاف)  داب والعلوم اإلنسانیةاآل(علیھا أكثر في الدرس

 ألنك ،أو سبب وضع نظریة ،أو ظروف التجربة ،أو معادلة ریاضیة ،قاعدة
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  .)العلوم التجریبیة والریاضیة(ستعرف لماذا یجب علیك تعلمھا 

عش مع الكتاب أو المقرر الدراسي أو المؤلف وتخیل ما تقرأه خصوصا بالنسبة --

وإن قلت بأن الدراسات النقدیة ال یمكن فعل ذلك فیھا فارجع إلى األسباب  ،للمؤلف

ولذلك حاول تخیل تلك األسباب  ،إنھ محیطھ ،التي جعلت المؤلف یؤلف كتابھ

وأطلق العنان لخیالك وكن مبدعا فاإلبداع بدوره  ،وذلك المحیط الذي ألف فیھ

   .نجاح

فقد تكون ھناك قواعد أو  ،السرعة في القراءة قد ال تكون مفیدة لك أحیانا--

تفھم ولذلك إذا لم  ،نصوص أو محتویات في الكتاب تحتاج لوقت طویل الستیعابھا

فكرة ما فال بأس من الوقوف عندھا إلى حین استیعابھا ولكن دون تضییع للوقت 

والستغاللھ قم بمراجعة القواعد الھامة   )التفكیر في أن الفكرة صعبة الفھم :مثال(

وتذكر أن فھمك لھا أو استھانتك بھا قد یؤثر على  ،السابقة وحاول فھم الفكرة أكثر

االمتحان الموحد الوطني أو -المراقبة المستمرةامتحانات (نتیجتك األخیرة 

بل حتى على مستقبلك الدراسي ) النجاح والحصول على شھادة الباكالوریا-الجھوي

  .ما دمت حیا" 1" "عش بالكفاح"ال تخف الزلت في البدایة فجاھد نفسك و  ،كلھ

 ،وأبدع أسلوبك الخاص في القراءة ،وعموما كن مدیرا لقراءتك ھي األخرى

وتحلیل معناھا والتركیز على  في ھذا الكتاب السابقة ول الرجوع إلى النصائحوحا

فرغم ما قدمتھ لك من إرشادات  ،إن شاء اهللا تعالى ما ستحققھ لك من نتائج إیجابیة

 ،بوضعیتك ومستواك وما تحتاجھ لتحسین قدراتك على القراءة تبقى أنت األدرى

  جب االستعدادیة التي ی أي القراءة" الحفظ"ومرة أخرى أقول القراءة فقط ولیس 

  القولة المشھورة للدكتور ابراھیم الفقي" 1" 
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ألن الحفظ كما سنرى ما ھو إال خطوات  ،یومیاعلیك ممارستھا طول السنة 

بسیطة جدا تحتاج إلى تركیز عمیق وتطبیق جید لبعض األمور إذا ما كنت قد 

ومن  ،إلیھ أعددت مسبقا عقلك وذاكرتك وقواك كلھا من خالل ما سبق وأن تطرقنا

ودعنا نقول من أجل ذلك " القراءة السریعة والفعالة"خالل الخطوة السابقة وھي 

القراءة السریعة والفعالة من أجل حفظ سریع وفعال من أجل استعداد سریع "كلھ 

  ".وفعال لالمتحانات ومن أجل نجاح سریع وفعال
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َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ]152: البقرة [ ِنَواْشُكُروْا ِلي َوَال َتْكُفُرو

  ..وكن حكیما..تأمل طرقھا..إذھب إلى النملة أیھا الكسالن

  أمثال سلیمان الحكیم

  ..حتى ال یجر ظلھ وراءه...الكسول ھو الذي ال یمشي في الشمس

  أنیس منصور

 َعنِّي ِعَباِدي َسَأَلَك َوِإَذا  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 ِلي َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِنَدَعا ِإَذا الدَّاِع َدْعَوَة ُأِجيُب َقِريٌب َفِإنِّي

  ]186:  البقرة[ َنَيْرُشُدو َلَعلَُّهْم ِبي َوْلُيْؤِمُنوْا
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  :إلیكم ما كشفت عنھ دراسة أجریت في المملكة العربیة السعودیة

كشفت الدراسة أن االنتظام في حلقات التحفیظ ال یتعارض مع قدرة الطالب على "

ن حفظ القرآن لھ دور كبیر في إبل  ،العلمى في المدارس والجامعاتالتحصیل 

أكثر من سبعین في المئة من الطالب  أنزیادة التحصیل العلمى والتفوق حیث 

ویحصلون على المراكز  ،الذین بدأوا الحفظ في سن مبكرة متفوقون في دراستھم

ن ما یزید على ستین في المئة من الحفظة أو ،في المدارس والجامعات األولى

مثل الطب والھندسة  ،الجامعى بما في ذلك الكلیات العلمیةیسلكون طریق التعلیم 

  .فیھا والصیدلة والعلوم ویتفوقون

وفیما یتعلق بسلوكیات حفظة القرآن الكریم من الشباب رصدت الدراسة وجود قدر 

وقدرة كبیرة على تنظیم الوقت واالستفادة  ،واالجتماعيكبیر من االتزان النفسى 

كذلك متانة  ،أجزاء منھ أود من یحفظون القرآن الكریم عن األمثلمنھ على الوجھ 

 " .أصدقائھمعالقتھم بمن حولھم وحسن اختیار 

  "عن أحد المواقع. مجلة البیان"                                                       

فإن لم  ،فذلك ھو الفوز في حد ذاتھ ،إذا منذ اآلن إلى حفظ القرآن الكریم كلھفبادر 

فإن لم تستطع فحافظ على قراءتھ فقط  ،تستطع فاحفظ ولو أحزابا أو أجزاء منھ

اآلداب "وسیساعدك كثیرا إذا كنت من تالمیذ شعبة  ،ومحاولة فھم معانیھ وتدبرھا

العلوم "أما إن كنت من تالمیذ شعبة  ،في تعلم اللغة العربیة" والعلوم اإلنسانیة

حقائق مذھلة بینھا القرآن قبل العلماء وستستفید منھا فستجد " التجریبیة والریاضیة

ویمكنك قراءة كتاب الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكریم المتوفر على ، حتما

  .االنترنت الذي سیساعدك بشكل كبیر في الحفظ وتنظیم الوقت

  الكریم في الحفظ السریعأھمیة حفظ القرآن  
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وقم بالبحث عن كتب أخرى تساعدك على ھذا المشروع إذا كنت تنوي الشروع 

  .في تنفیذه
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 ِنَوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطا :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]200: األعراف [َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

 

 َنَفِإَذا َقَرْأَت اْلُقْرآ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]98: النحل [الرَِّجيِم  ِنَفاْسَتِعْذ ِبالّلِه ِمَن الشَّْيَطا

 

 ُنَوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآ :باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ 
: األعراف [ َنَفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمو

204[  

ـا  نـب فیـا والعیـنعیب زمانن   ب سواناـیـا عـنـا لزمانـوم  ـ

  ان لنا ھجاناـولو نطق الزم   ونھجو ذا الزمان بغیر ذنب 

  الشافعي
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 الحفظ السریع والفعال 

-" فھمھا"كن متیقنا أن القراءة المستمرة للدروس والسعي إلى استیعاب أفكارھا و

على طول السنة الدراسیة وقبل قول األستاذ  -على حسب قول معظم التالمیذ

ھو المفتاح األول الذي ستفتح بھ على " األسبوع المقبلالفرض األول "للتالمیذ 

ولذلك  ،جیدة" نقطة"نفسك أبوابا كثیرة في طریقك للتمیز والتفوق والحصول على 

الحفظ السریع "أختي الكریمة عملیة  ،فمن دونھ ستصعب علیك أخي الكریم

واء و تذكر أنھ یمكنك تطبیق ھذه النصائح س" والفعال التي سنتحدث عنھا اآلن

أكنت في بدایة السنة الدراسیة أو استعدادا للدورة الثانیة من السنة الدراسیة إذا لم 

  ...على الكتاب في بدایة الدراسة تحصل

  

 ،إضبط جیدا القواعد المتعلقة بالقراءة السریعة والفعالة وتمرن علیھا جیدا-1

  .وكذلك النصائح األخرى السابقة كلھا

جیدا واجعل الدفتر آخر ما تطلع  المدرسي ي الكتابحاول أن تفھم المعلومات ف-2

وھذا  ،علیھ ألن الخالصات الموجودة فیھ ھي أساسا مأخوذة من الكتاب المدرسي

  .ستخف بھ أبدا وبعد التجربة سترى النتیجة طبعاُی ال

دروس أو مفاھیم أو (ورغم ذلك فالدفتر قد یحتوي على بعض اإلضافات التكمیلیة 

  .لتي وضعھا األستاذ فانتبھ لھا وراجعھاا) إضافات للدروس

والقواعد والنظریات  حاول مراجعة جمیع القواعد والنصوص والمنھجیات-3

  .التي سبق أن استعبت مضمونھا والمبرھنات

  قواعد ھامة یجب الحفاظ علیھا أثناء الحفظ
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أیام للحفظ فربما  7دع ما صعب علیك فھمھ إلى وقت آخر فلو كانت لدیك مثال -4

ستضیع الثالثة األیام األولى في األمور الصعبة وستشعر حینھا بالملل وعدم 

لیس فقط مما صعب علیك فھمھ بل  حتى المعلومات السھلة  ،االرتیاح مما تحفظھ

السھلة الفھم في یوم واحد أو تكمل مراجعة األمور  ولذلك فیجب أن ،االستیعاب

  .أو تزید فھمھ على ما لم تفھمھ جیداالباقیة أیام  5 لتركز في ال ،اثنین مثال

 ،أو الوثائق التاریخیة أو الخرائط ،حاول أن تقرأ النصوص الشعریة والنثریة-5

 أو الظواھر العلمیة أو النظریات أو المبرھنات والقواعد أو غیرھا ،والمنھجیات

بعد قراءة ) قلت شفویا ألن األسئلة كثیرة(وأجب عن األسئلة المرفقة معھا شفویا 

أما إن كانت الوثیقة أو النص یحتوي على  ،أو القاعدة جیدة للنص أو المنھجیة

فالبأس من اإلجابة عن ) كأسباب الحرب العالمیة مثال في التاریخ(معلومات ھامة 

  .)المراجعة والحفظدفتر (لھذا الغرض األسئلة في دفترك الخاص الذي تخصصھ 

 ،ین ویستعملھا بعض التالمیذیھناك طریقة فریدة ینصح بھا بعض األخصائ-6

وھي التي تتجلى في ربط أحداث قصة ما قرأتھا أو فیلم أو شریط سبق أن شاھدتھ 

فتربط أجزاء الفیلم أو  ،وأعجبك أو حتى مسرحیة بمحاور درسك الذي ترید حفظھ

فیكفي  ،متحانكرتك عند االتالیة بالدرس لتتمكن من الرجوع إلیھ في ذاأحداثھ المت

 ،وھي طریقة مسلیة وفعالة ،وبالتالي الدرس ،تذكر األحداث لتتذكر المحاور

ویمكن أن نضیف إلیھا طرق أخرى ، استخدمھا في الدروس التي تراھا مناسبة

وألن شرح ھذه  ،بالكلمات وربطھا والرسومات مثل األشكال واأللوان والصور

الطرق سیكلفنا صفحات عدة فأنصحك باإلطالع علیھا في الكتب المخصصة 

وسأعطي بعض األمثلة في آخر الكتاب بخصوص الطرق  للحدیث عنھا وشرحھا

  .وسأشیر إلى بعض الكتب المھمة في ھذا الشأن) محور اقتباسات(



 

 

  

   

 ثالثالباب ال
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من المھم أن تقوم بإعداد قائمة من األسئلة في المادة التي تراجعھا لتجیب عنھا -7

  .بعد االنتھاء من الحفظ شفویا أو حتى كتابیا كنموذج لالمتحان

وھي إعداد خطاطات تجمع الدرس  :وھناك طریقة مھمة جدا أنصحك أن تقوم بھا

  كلھ في صفحة أو صفحتین تحتوي على المحاور الھامة للدرس والمفاھیم الرئیسیة

ھناك مثال في محور (حیث یمكنك الرجوع إلیھا بعد إنھاء الحفظ لسھولتھا 

وقم بتنمیة رصیدك المعرفي واللغوي في جمیع المواد ، ) اقتباسات آخر الكتاب

، وحفظ المفردات والمصطلحات التي توجد في القاموس، تبقراءة كتب ومقاال

  .خصوصا في مادة اللغة الفرنسیة واللغة االنجلیزیة واالجتماعیات

الخطوات العملیة  أما ،ھذه أھم القواعد التي یجب الحفاظ علیھا عموما في الحفظ

ومن فضلك تابع معي جیدا ألن كل كلمة  ،ما سنتعرف علیھا اآلن في حفظ درس

  .د منھافظك ما لم تركز علیھا جیدا وتستفولھا لك اآلن قد تؤثر في نتیجة حسأق
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َوُقل لِِّعَباِدي َيُقوُلوْا   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َنالشَّْيَطا نََّينَزُغ َبْيَنُهْم ِإ َنالشَّْيَطا نَّالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإ

  ]53: اإلسراء [َعُدّوًا مُِّبينًا  ِنِلِإلْنَسا َنَكا

 

  ..قبل أن یحل بك التعب..الكسل ھو أن تعتاد الراحة

  فیلسوف

اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم {  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َجَهنََّم  َنَعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلو َنالَِّذيَن َيْسَتْكِبُرو نَِّإ

  ]60: غافر[} َداِخِريَن
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  تحفظ درسا؟كیف  
  

عز وجل واستعن  اهللاثم توكل على " الرحمن الرحیم اهللابسم "في ھذه المرحلة قل 

واقرأ األذكار التي تقال قبل بدء  ،بھ لیعینك على المذاكرة والحفظ والنجاح

  .المذاكرة والحفظ ویمكنك قراءة أذكار أو أدعیة جامعة جاءت في الحدیث النبوي

  

إذا أول ما یجب  ،نعتبر أن لدیك ساعتین من الوقت لتحفظ درسا وتفھمھ جیدا---

وذلك بدءا  ،علیك فعلھ ھو أن تحب ھذا الدرس وتتعایش مع ما فیھ من المعلومات

من العنوان وتذكر دائما قبل بدء حفظ الدرس وفھمھ أن تجدد عزیمتك وإرادتك 

فمن جھة  ،وتتذكر لمدة دقیقة أو أقل النجاح الذي ستحققھ بعد الحفظ والفھم

جھة أخرى وھي األھم أنك ستكتسب معارف  ومن ،ممتازة" نقطة"ستحصل على 

ویجب علیك أن تركز على ھذه النقطة جیدا  ،ومعلومات جدیدة ستفیدك في حیاتك

   ).دقیقة واحدة(" ضربت عصفورین بحجرة واحدة"وأخیرا تكون قد 

التي ) المحاور الرئیسیة(بعدھا مباشرة قم باستظھار الخطوط العریضة للدرس ---

وكذلك المعلومات والمعطیات  ،ا منذ بدء الموسم الدراسيسبق وان اطلعت علیھ

وكل ما تذكرتھ عن الدرس فسیفیدك في ھذه الخطوة  ،األخرى المتعلقة بالدرس

 5إلى  3من (. ولكن بصوت خافت جدا مع إغماض العینین والتركیز الشدید

 ).دقائق

أكد من صحة إفتح عینیك ثم افتح الكتاب المدرسي اآلن واطلع على المحاور وت---

 مرحلة االستعانة باهللا وذكر األذكار

 مرحلة الفحص واالستعداد
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  ؟كيف تحفظ درسا

مثال خطوات كتابة إنشاء أدبي أو نتائج الحرب العالمیة أو (المعلومات العامة 

التي استظھرتھا في أول األمر ولكن بنظرة ...) نظریة أو رأي فلسفيأسس 

  ).دقائق 5(خاطفة على المعلومات 

  

اآلداب (إبدأ اآلن بقراءة النصوص أو خطوات المنھجیة أو النص الفلسفي ---

أو  أو التجربة العلمیة ،أو القاعدة الریاضیة ،أو النظریة) ةوالعلوم اإلنسانی

وحاول أن تسجل األفكار العامة ) وم التجریبیة والریاضیةلالع( الظاھرة الطبیعیة

  .وذلك بعد كتابة المحور وعنوان الدرس ،التي فھمتھا في دفترك

ھا في ال تكرر الوقوف عند األفكار كثیرا فربما یكون شرح الفكرة أو معنا---

وحاول ھنا التقاط المعلومات بكثافة ورتبھا في ذاكرتك على  ،األسطر القادمة

  .ألن ذلك سیسھل علیك تذكرھا ،حسب الترتیب في الكتاب المدرسي

كلما وصلت إلى فكرة معینة أو قولة أو شرح أو وصف أو سرد فحاول تخیل ---

وبالمقابل كلما وصلت إلى  ،ما تقرأه إذا كان نصا أدبیا أو معلومة یمكن تخیلھا

فحاول " تخیل الحدث في الزمان والمكان والكیفیة"فكرة ال یمكن تخیلھا أي 

  .ربطھا بحدث ما داخل قاعة الدرس أو بواقعة طریفة

إذا أحسست أن ھناك أفكار صعبة الحفظ وكان البد من الحفاظ علیھا كما ھي ---

اول جمع أوائل حروفھا في كلمة أثناء اإلجابة في االمتحان وتمتاز بالتتابع فح

   .واحدة لھا معنى معین أو اجعل منھا كلمة طریفة

  :وھذا مثال على ذلك

 مرحلة الفھم واالستیعاب
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   :مثال

  ׃وظائف الصورة الشعریة ھي"

  ....ھي الوظیفة التي :أثیریةتوظیفة 

  ...:فسیةنوظیفة 

  " …مالیةجوظیفة 

فعندما تنسى كلمة أو اثنتین " نتج"بكلمة واحدة وھي  الثالثفیمكنك تذكر الوظائف 

  .فیكفي تذكر ھذه الكلمة المختصرة لتتذكر الكلمة المنسیة ولتتذكر الكلمات األخرى

وال تستجب ألي  ،الستیعابال تدع أي شيء یشتت انتباھك أثناء مرحلة الفھم وا---

الذي " الشیطان الرجیم"عامل یسعى إلى تشتیت انتباھك واحذر من عدوك اللذوذ 

ألنك إذا فعلت ذلك فببساطة لقد  ،قد یجعلك تفكر في أشیاء أخرى فتترك الدرس

استعذ باهللا منھ كلما ف "ضربت كل شيء في الصفر"قمت بعملیة ریاضیة معروفة 

 ،ذكر البسملة قبل بدایة عمل أي شيء وخصوصا الحفظوت حصل لك شيء من ھذا

كل بعد ھذا ھو أن  وما أود اإلشارة إلیھ. وحافظ على أدعیة المذاكرة والحفظ

 30إلى  20"في مدة ما بین " حفظھ"محور أو جزء من الدرس یمكنك فھمھ و

" ساعة ونصف"أي أنھ إذا كانت ثالث محاور في الدرس فإنك ستمضي ) دقیقة

  ).على حد تعبیر بعض تالمذة شعب العلوم" (فھمھا"أو  لحفظھا

  .كل محور فھمت مضمونھ واستعبت معلوماتھ انتقل إلى المحور اآلخر بسرعة---

دقیقة  20دقیقة وبقیت  40إلى حد اآلن قد أمضینا في الدرس ساعة واحدة و ---

  .على انتھاء الحفظ بإذن اهللا وعونھ



 

 

  

   

 الباب األول
  ؟كيف تحفظ درسا

  .وعونھ اهللاعلى انتھاء الحفظ بإذن 

  

وحفظك لقد مررت من المرحلة المھمة ولذلك قم اآلن بقراءة  اهللاأعانك ----

  ).دقیقتین أو ثالث(خاطفة للمحاور والخطوط العریضة 

أغلق الكتاب واستظھر اآلن الدرس ككل ابتداء من العنوان والمحاور ومرورا ----

   ).دقائق كحد أقصى 10لمدة (ببعض التفاصیل 

إفتح الكتاب مرة أخرى واطلع على ما نسیتھ لبعض الوقت وبالتأكید لن ----

  ).دقائق 6( أو فكرة أو فكرتین ،یتجاوز األمر معلومة أو معلومتین

وجدد عزیمتك وثقتك  على االسترخاءركز جیدا ھذه المرة  ،تابأغلق الك----

) الفرض(بنفسك وتأكد من أنك ستحصل على نقطة جیدة بل ممتازة في االمتحان 

  .وبالتالي ستقطع شوطا مھما في طریقك إلى النجاح

وإذا  ،لقد أمضیت ساعتین فقط في فھم الدرس واستیعابھ لیبقى معك السنة كلھا

ولكن أنصحك  ،افة نصف ساعة أخرى فالبأس من ذلكرأیت حاجتك إلض

دقائق  5مدة ساعتین وربما قد تحتاج ل دقائق إذا تجاوزت  10باالستراحة لمدة 

بین ساعة وأخرى إذا كنت من بین التالمیذ الذین یفضلون استعادة نشاطھم بعد 

وھذا ما أنصح بھ بالفعل سواء أكنت منھم  ،مرور كل ساعة بدال من كل ساعتین

دقائق على  10دقائق أو  5أم لم تكن فجدد نشاطك كل ساعة شرط أال تتجاوز 

دقیقة أو أكثر للقیام    30فمن األفضل إضافة  شعبة العلوموإذا كنت من . األكثر

  .بتمارین تطبیقیة في المواد العلمیة ألنھا خطوة مھمة تساعدك على الفھم.
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ویمكن لتالمیذ الشعب األدبیة أیضا إنجاز تطبیقات أو امتحانات متعلقة بالدرس بعد 

الحفظ أو في وقت آخر یرونھ مناسبا لذلك ألن ھذه الخطوة ستزید تالمیذ الشعبتین 

االمتحان سھال ألنھم قد اطلعوا من قبل على نوع األسئلة وكیفیة تمكنا وتجعل 

  .اإلجابة عنھا

عز وجل على نعمة العقل ونعمة الحیاة  اهللاإقرأ ذكر االنتھاء من الحفظ واحمد ----

  .وكل نعمھ التي ال تعد وال تحصى

 

َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك   :باهللا من الشيطان الرجيمأعوذ 
  ]11: الضحى [َفَحدِّْث 

 

َربُُّكْم َلِئن  َنَوِإْذ َتَأذَّ  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َعَذاِبي َلَشِديٌد  نََّشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإ

  ]7: إبراهيم [

بدال من أن یقضیھا في . وقتھ كل یوم في تھذیب نفسھ لو قضى اإلنسان ساعة من

  أو في أمور ال طائل تحتھا لصار حكیما في سنوات قلیلة..الكسل

  فیلسوف

انھ  - لكسلھم–تعاھدوا فیما بینھم ..یروى أنھ كان قوم كسالى ینامون تحت شجرة إجاص

إلى جانب أحدھم فقال لھ الذي  ةوإال فال فسقطت إجاص..إذا سقط في أفواھھم شيء أكلوه

  لوضعتھا في فمي..لو استطعت أن أضعھا في فمك :ضعھا في فمي فأجابھ :یلیھ
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  خصائص وأسرار المواد

 خصائص وأسرار المواد 

  .ر الھامة لكل مادة دراسیة على حدةأردت ھنا أن أعطیكم بعض األسرا

  

مادة أدبیة تحتاج إلى فھم جید للمنھجیات وقراءة فاحصة للنصوص  :اللغة العربیة

والحفظ دون الفھم ال یجدي نفعا فیھا فافھم  ،والمحتویات التعلیمیة التي تحتویھا

  .أوال ثم احفظ بعض الضروریات

طبق القواعد  ،احمل قاموسك معك حیثما كنت :اللغة الفرنسیة واالنجلیزیة

وساعد نفسك  ،ك جیدا قبل الدخول إلى قاعة الدرسدرس دَّوأِع ،وادرسھا جیدا

وال تركز على الكلمات إذا لم  ،بحفظ الكلمات وفھم الجمل والسیاق العام للنص

وال تبالغ في ترجمة الكلمات بل افھمھا في  ،تفھمھا بل افھم الجملة لتفھم الكلمة

واھتم بالقواعد وإعراب األفعال ألنھا متعلقة بمعظم  لغتھا كما ھي دون ترجمة

  .الدروس في المادة وراجعھا جیدا

مواقف فلسفیة تحتاج إلى دراسة حیاة الفیلسوف أو انتمائھ لتیار فلسفي  :الفلسفة

والمادة تحتاج أیضا إلى الفھم الدقیق لما یرید الكاتب الوصول بھ إلى  ،معین

  .ادة وشرح المصطلحات التي تبدو صعبة الفھمحاول البحث خارج الم ،أذھاننا

البد إذا من االطالع على تاریخ أو  ،تواریخ ووثائق وإحصائیات :االجتماعیات

وحاول أیضا إعداد قائمة  ،حالة جغرافیة قبل الشروع في قراءة دروس ھذه السنة

  .من المصطلحات والبحث عن معناھا وإفادة زمالئك بھا أثناء الحصة الدراسیة

  

 المواد النظریة
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التمارین التطبیقیة ھي أنجع وسیلة لفھم النظریات والقواعد بعد  :الریاضیات

  .حفظھا ومراجعتھا جیدا

وفھم  ،تحتاج أیضا إلى قراءة جیدة للوثائق :العلوم الفیزیائیة والعلوم الطبیعیة

ومحاولة  ،وتطبیق للتمارین ،وإعادة للتجارب على أرض الواقع ،للتجارب وبحث

  ...حل المعقدة منھا لتتمكن من اإلجابة على السھلة

 

 المواد العلمیة التطبیقیة

  إنھ شجر النجاح...خصص وقتا للعمل

  إنھا مصدر الحكمة...خصص وقتا للقراءة

  إنھ مبعث القوة...خصص وقتا للتفكیر

  إنھ الشباب الدائم...خصص وقتا للعب

  إنھا ینبوع الطأمنینة وراحة الضمیر...للعبادةخصص وقتا 

  ...ألن الوقت ھو الحیاة ,إنما یقتل نفسھ بیده..إن الذي یلھو لیقتل الوقت

  فیلسوف

.. العجل.. الجھل.. البخل.. الخبل.. العلل.. الزلل.. الخلل.. الكسل :من أسباب الفشل

  .ضعف األمل.. الملل.. الكلل

  ھالل فرحي
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 فن التواصل مع أساتذتك وزمالئك

 

  محمد ھشام أبو القمبزفن التواصل مع األخرین " 1"
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 وزمالئك كفن التواصل مع أساتذت 

تسمح لنا بتبادل  مھم في حیاتنا ألنھ الوسیلة التي من المعروف أن التواصل

وتمكننا من التعارف مع غیرنا واالستفادة من خبراتھم  ،المعارف والمعلومات

وإذا  ،لتساعدنا على بناء شخصیاتنا وأخالقنا وسلك طریقنا نحو النجاح ،وتجاربھم

ھذه الوسیلة بشدة في كل مكان سواء أكان مؤسسة اجتماعیة  إلى كنا نحتاج

أو غیرھا فكان والبد أن یكون ھذا التواصل ) مقاولة(أو اقتصادیة ) األسرة(

فن "حاضرا في مؤسسة أھم بكثیر ھي التي تبني فینا روح التواصل الفعال أو 

ولكن لألسف ) الثانویة-المدرسة(غیرنا وھي المؤسسة التعلیمیة  مع" 1" "التواصل

فإن معظم الناس ال یبالون بأھمیة ھذا األمر وقد تجد اغلب ھؤالء ھم الذین 

وال یعلمون أن حقیقة ھي منتشرة بین  ،تنقصھم مھارات أخرى غیر التواصل

عدم حب الدراسة وعدم الرغبة في الذھاب إلى المؤسسة التعلیمیة "التالمیذ وھي 

سببھا الفعلي ھو انعدام فن " أدرى بھاأو الذھاب إلیھا قصد أغراض أخرى أنتم 

  ومدیر ،وبالتالي عدم حب من فیھا من أساتذة بالخصوص ،التواصل لدیھم

ولذلك وجب على كل تلمیذ  ،ن أحیانا وزمالء في أحیان أخرىوحراس عامی

لمعالجة ھذه النقطة المھمة قراءة كتب حول فن التواصل الذي یعتبر عامال 

ومن أھم ما یمكنھ الوقوف بجانبك ) القسم(فصل الدراسي مساعدا للتالمیذ داخل ال

وكذلك األمر عندما ترید إعداد ملف أو  ،أثناء فھم الدرس وأثناء حفظھ بعد ذلك

  .تقدیم عرض أمام أستاذك وزمالئك في الفصل

ومن المعلوم أن عناصر التواصل الثالث ھي المرسل والرسالة والمرسل 

عة الدرس في معظم األحیان تكون مستقبال فالبد أن وبما أنك في قا) المستقبل(إلیھ



 

 

  

   

 رابعالباب ال
 فن التواصل مع أساتذتك وزمالئك

ولالستزادة واالستفادة أكثر ، تتقن فن اإلنصات وتستقبل المعلومات استقباال جیدا

آداب العالم والمتعلم للنووي "في ھذا المحور وما سیأتي بعده یمكنك قراءة كتاب 

 جماعة البن  والمتعلم العالم أدب في والمتكلم السامع تذكرة كتاب و"  اهللارحمھ 

  .آخر الكتاب اقتباسا من الكتابین" اقتباسات"وستجد في محور ، الكناني رحمھ اهللا

 

  55 

َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َنَعَلى اْلَأْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاَطَبُهُم اْلَجاِهُلو َنَيْمُشو

  ]63: الفرقان [َقاُلوا َسَلامًا 

 

وساعات ..فإن ساعات الشباب من ذھب..ال تضیع لحظة..علیك العمل في سن الشباب

  وساعات الشیخوخة من رصاص..الكھول من فضة

  محمود كامل فرید

والدقة من ..والفطنة من األشعار..والقراء یقتبسون الحكمة من التواریخ

والعلوم ...والخلق والمنطق وقوة المعارضة منوالعمق والرصانة ..الریاضیات

  ...التجریبیة

  النجاح والسعادة بین الحظ والذكاءمن كتاب 
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 فن االستماع واالنصات 
واالستماع  ،القراءة ،الكتابة ،الحدیث :ھناك أربعة وسائل للتواصل بین الناس وھي

وتعتبر  ،وھذه األخیرة ھي أھم وسلة للتواصل واالتصال بین الناس ،أو اإلنصات

في مجال الدراسة أھم وسیلة تفاعلیة تمكن التلمیذ من التفاعل مع األستاذ والتالمیذ 

وبالتالي حسن استقبال  ،الدرس ككل داخل الفصل الدراسيمكونات أو التفاعل مع 

علومات أخرى لھا عالقة بالدرس المعلومات والفھم الجید للدروس والقواعد وأي م

  .وبالمادة الدراسیة ككل

  

ھو فھم الكالم، أو االنتباه إلى شيء مسموع مثل االستماع إلى متحدث       "

 ةبخالف السمع الذي ھو حاستھ وآلتھ األذن ، ومنھ السماع وھو عملیة فسیكولوجی

  ."1" "یتوقف حدوثھا على سالمة األذن

  

یفھمھا اإلنسان عندما یستمع إلیھا ، وتسمى أیضا ھي عدد الكلمات التي "

المفردات السمعیة ، وكلما كثر عدد المفردات السمعیة ساعد ذلك على تقدم 

  .""2"المبتدئین في القراءة

تكمن أھمیة االستماع إذا داخل الفصل الدراسي حول الكلمات التي یلتقطھا 

ي سیستفید والت ،ا واألحسنالتلمیذ من كالم األستاذ وضرورة انتقاء األفضل منھ

  ترافقھ كل ونجد بالتالي أن أعلى درجات االستماع ھو اإلنصات الذي ،منھا الحقا

  

 مفھوم االستماع

 مفردات االستماع



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رابعالباب ال
  فن االستماع واإلنصات

والنقد الضوابط والقواعد التي تؤدي إلى حسن االستماع مع إمكانیة التحلیل 

الذي  وحجاجیة یمكنك معھا إقناع المرسل ،منطقیة ،على أسس صحیحة نالمبنیی

فالھدف األسمى الذي یجب أن  ،حتى ولو كان أستاذك أردت تحلیل كالمھ ونقده

یكون لیس ممارسة سلطتھ كأستاذ ولكن في التفاعل مع مكونات الدرس التي یبنیھا 

  :العزیز إلى مرتبة اإلنصات یجب علیكولتصل أخي ...اذكیا ماھرا أستاذإذا كان 

كالم األستاذ وعدم إغفال أیة فكرة أو معلومة یقولھا لالتركیز الشدید واالنتباه -1

لتفھم المعاني التي یرید ) حركاتھ وإشاراتھ بیده أو عینیھ(ومتابعة لغة جسده  ،لك

  .أن یوصلھا لك ولتدرك مدى أھمیة ما یقول

العوامل -الزمالء(االنتباه داخل الفصل الدراسي  تجنب كل ما یؤدي إلى تشتیت-2

  .)من أصوات وحركات الخارجیة

محاولة فھم الجمل واستیعاب معاني الكلمات سواء تلك الملقاة من طرف -3

  ).إذا سألھ أحد التالمیذ( األستاذ أو التي أجاب األستاذ عنھا

األسئلة على ألن ھناك من یطرح  ،طرح األسئلة المناسبة في الوقت المناسب-4

وبذلك فقد  ،األستاذ ویكون األستاذ في طور الحدیث عن الجواب المراد معرفتھ

 الثواني وھذه ،تقطع الدرس وتضیع ثوان عدة من وقت الفصل وھذا خطأ فادح

  .التي أضعت قد تستفید منھا أشیاء أخرى

ألن االستفادة الكاملة من المعلومات التي تتلقاھا حتى وإن كانت ال تعجبك -5

 .األستاذ لدیھ رصید معرفي أكبر من رصیدك
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 ،توقع ما یرید األستاذ قولھ وإتمام الجمل التي یبدأھا :ك مثلحاول تنمیة مھارات-6

  .ولكن في تفكیرك فقط دون مقاطعتھ أو الجھر بھا

جیدا في دماغك  التي تستقبلھا حاول أیضا تصنیف األفكار والمعلومات الواردة-7

بالخیال مثال أو المواقف ( كرھا بسھولة خارج الفصل الدراسيلتتذ )في الذاكرة(

  ).داخل الفصل ولكن دون مبالغة لكي ال تشتت انتباھك

 

 ُنَوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
: األعراف [ َنَفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمو

204[  

: َقاَل ُزَهْيٌر - َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَأْشَعِثيُّ، َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب 

ُسْفَياُن، َعْن َأِبي الزَِّناِد، َعِن  - َأْخَبَرَنا : َحدََّثَنا، وَقاَل َسِعيٌد

: " اَلَق َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّماْلَأْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 

َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّاِلِحيَن َما َلا َعْيٌن َرَأْت، َوَلا : َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ

ُأُذٌن َسِمَعْت، َوَلا َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر، ِمْصَداُق َذِلَك ِفي ِكَتاِب 

اًء ِبَما َكاُنوا َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َجَز{: اِهللا

كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة "صحيح مسلم  ] "17: السجدة[} َنَيْعَمُلو

  "2824َنِعيِمَها َوَأْهِلَها رقم 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رابعالباب ال
  كيف تتفاعل مع الدرس

 كیف تتفاعل مع الدرس 

 ،انتباھك وتركیزك على ما یقول أستاذكلكي تكون منصتا جیدا كان والبد من 

وذلك طبعا بعد  ،والبد من ھذین األمرین أیضا فیما یخص التفاعل مع الدرس

  .ضبطك للقواعد واإلرشادات الضروریة األخرى في فن اإلنصات

جدد عزیمتك مرة أخرى كلما دخلت الفصل الدراسي وحاول التقرب من األستاذ 

وكذلك زمالئك الذین تحس بأن لدیھم نفس  ،وتحسین عالقتك معھ إلى األحسن

أو على األقل أولئك الذین یریدون أن یبنونھا  ،الرغبة المشتعلة التي بنیتھا

فھذه بدایة جیدة لتكون على ما یرام  ،ویبحثون عن وسائل تساعدھم على النجاح

وبالتالي ستكون ) القسم(في عالقتك النفسیة مع ھؤالء داخل الفصل الدراسي 

وستصل إلى درجات كبیرة من التفاعل  ،بھم أثناء بناء الدرس جیدا جدا عالقتك

وتكون " 1" "التأثیر والتأثر بین شیئین اثنین أو أكثر"ولإلشارة فإن التفاعل ھو 

أكثر وبما أن مكونات الدرس ھي أو  طرفینالعالقة التفاعلیة متبادلة بین ھذه 

فیجب علیك أنت كطرف ثالث " ذالتالمی"و" األستاذ"و" المعلومات أو األفكار"

" األستاذ"و" واألفكارالمعلومات "اآلخرین  االثنین حسن التفاعل مع المكونین

التالمیذ اآلخرین زمالئك في "الثالث الذي تنتمي إلیھ أنت أي  وأیضا المكون

ولتنجح ھذه العملیة وتستطیع أن تصل عن طریقھا إلى نتیجة جیدة داخل " الفصل

  :في ھذه العملیة وھي األساسیة والمركزةخارجھ فطبق القواعد الفصل الدراسي و

  حاول االلتزام بمھارت فن االستماع واالنصات-1

طریفة سیفیدك  من أحداث أو مواقف) القسم(كل ما یحدث في الفصل الدراسي -2
  محمد مساعد تعریف مبتكر" 1"
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ألنك بمجرد تذكرك للحادث ستتذكر  ،بسھولة بعض المعلومات تذكر الحقا في

المعلومة أو الفكرة والعكس صحیح ولكن من المھم حسن الربط بین ھذین 

ولكن ال تركز على صناعة المواقف الطریفة ) الحادث والمعلومة( العنصرین

  .فتضیع وقتك وتشتت انتباھك فیؤدي بك األمر إلى قلة التركیز أو انعدامھ

ولیس عیبا أن توجھ نقدا بناء إلى زمالئك إذا  ،فصلحلل كل ما تسمعھ داخل ال-3

  .صحیحة ةكنت متأكدا من اإلجابة بناء على تحلیل منطقي ذو منھجی

 ،واإلجابة عن أسئلة األستاذ ،أكثر من المشاركة داخل الفصل بقراءة النصوص-4

وھذا لن " االمتحان"وال تقل إن المھم ھو  واإلجابة عن التمارین داخل الفصل

واسأل أستاذك عن أي شيء لم تجد لھ جواب أو صعب علیك فھمھ  ،یفیدني بشيء

 ما یكون التالمیذ یقومون بشيء طلبھوخصوصا عند ،ولكن في الوقت المناسب

مكتب األستاذ  فال بأس أن تذھب إلى األستاذ ...)قراءة نص أو إنجاز تمرین( منھم

 فربما قد یجیبك عن جواب یرید الكل معرفتھ ولكن قد یترددون في ذلك وتسألھ

  .فتكون قد فھمت أنت وكنت سببا في فھم اآلخرین

فالتردد من طرف الكل ھو  ،جو التنافس أثناء إلقاء الدرس بالخصوص إصنع-5

وقد ) كلھ أو بعضھ(وقد ال یفھم أحد ما یقول األستاذ  ،الذي یجعل الدرس ممال

یؤدي ھذا األمر أیضا إلى تراجع مستوى بناء الدرس عند األستاذ ألن التالمیذ ال 

مما یجعل  ،عنھا أیضاوال یجیبون  ،یولون أھمیة للدرس أو ال یطرحون تساؤالت

وأقصد  ائھاالحصة الدراسیة متوسطة أو ضعیفة المردودیة بصفة عامة بعد انتھ

ومدى قدرة األستاذ على  ،بالمردودیة ھنا مدى استیعاب األفكار من طرف التالمیذ

  .إیصال ھذه األفكار
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ھي واجبة في حق األستاذ الذكي إن عملیة إعداد الدرس قبل الحصة الدراسیة -6

 ،وكذلك ھي واجبة في حق التلمیذ الذكي والماھر الذي یسعى إلى النجاح ،والماھر

وقم  ،مراجعة الدرس السابق في البیت قبل الدخول إلى الحصة التالیة افحاول إذ

وھذا اإلعداد القبلي مھم جدا  %50بقراءة الدرس التالي وفھمھ على األقل بنسبة 

تجد معظم األساتذة یحرصون على طرح أسئلة لإلعداد القبلي في آخر ولذلك 

أو یوصون تالمذتھم بمراجعة الدرس الحالي أو االطالع  ،الحصة كتابیا أو شفویا

  .على محتویات الدرس التالي

إذا لم تكتب درسا أو نسیت كلمة أو تركت فراغات في دفترك فال تنس طلب -7

لتتمكن أوال من مراجعة كل أجزاء  ،ل أو داخلھالمساعدة من زمالئك خارج الفص

وثانیا لتفاعل جید مع الدرس وفھم  ،جزء منھا قد یفیدكأي الدرس وعدم إغفال 

  .وبالتالي استیعاب لمضامینھ دون إغفال بعضھا ،لمكوناتھ السابقة والحالیة
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َوَأمَّا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّْث   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]11: الضحى [

َال ُيَكلُِّف الّلُه َنْفسًا ِإالَّ   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربََّنا َال ُتَؤاِخْذَنا 

ِمْل َعَلْيَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُه نَِّسيَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوَال َتْح ِنإ
َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوَال ُتَحمِّْلَنا َما َال َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف 

َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوَالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم 
  ]286: البقرة [اْلَكاِفِريَن 
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 سیفك قلمك 
القلم مھم جدا في حیاتنا ككل ومھم أكثر في األمور التي تتعلق بالدراسة فھو 

عز وجل في  اهللاوألھمیتھ الكبیرة جدا ذكره  ،السیف الحقیقي للتلمیذ أو المتعلم

 اآلیات األولى التي أنزلت على نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم في غار حراء

  الرحمن الرحیم اهللابسم ،من الشیطان الرجیم باهللاأعوذ 

                                             

     4 – 1 اآلیات :العلقسورة  

عز وجل أن تكون إحدى سور القرآن الكریم  اهللاوكذلك وألھمیة القلم الكبیرة قدر 

  "القلم"إسمھا 

                1اآلیة : القلمسورة 

  .في أرجاء العالم وینشرون العلمذلك ألن بالقلم یكتب العلماء كتبھم المباركة 

ودراستك  ،من ھنا ستدرك أھمیة القلم لتوظفھ توظیفا جیدا في حیاتك ككل

 أھمیة القلم ولذلك سأبین لك بإیجاز ،بالخصوص وفي الفصل الدراسي باألخص

   .في األسطر القادمة

إن الحصة الدراسیة توجب علیك حسن االستماع واإلنصات وضبط مھارات 

وألن التلمیذ قد ینسى  ،ین مكونات أو عناصر الدرس التي ذكرنا من قبلالتفاعل ب

فمن المحتم علیھ إذا أن یخصص دفترا أو " القسم"بعض ما سمع في الفصل 

  لیس بالضرورة كما ،المالحظات واألفكار والمعلومات مذكرة خاصة بكتابة



 

 

  

   

 رابعالباب ال
  سيفك قلمك

صیاغتھا بأسلوبھ الخاص مع التركیز واإلیجاز لیسھل ولكن یمكنھ أن یعید  ،تلقاھا

وما یكتب األستاذ على السبورة ما ھو إال إشارة ألھمیة  ،علیھ مراجعتھا بعد ذلك

ویمكنك أن تسمي  ،فوجب علیك أیضا إعادة كتابتھا في دفترك ،المعلومة أو الفكرة

فاظ على واحرص على تصمیمھ والح" دفتر الخالصات والمالحظات"ھذا الدفتر 

 ،جمالیتھ خارجیا وداخلیا كما ھو الشأن بالنسبة للدفاتر األخرى لجمیع المواد

 ،المعطیات التي تكتبھا فیھ حتى وإن كان األستاذ یسرعو األفكار ن تنظیمِسوأْح

وطلب إعادة  )بقلم الرصاص( مكان الفكرة" غیر كاملة"ویمكنك أیضا كتابة جملة 

وحاول  ،عذر علیك كتابتھا في الوقت المناسبفكرة ما عند نھایة الحصة إذا ت

  .سمعھ من خالل قراءة كتب خاصة بھذه المھارةتطویر قدراتك على تدوین ما ت
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َوَتَوكَّْل َعَلى اْلَحيِّ  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
الَِّذي َلا َيُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه 

  ]58:  نالفرقا[َخِبيرًا 

 

 َنَواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُرو ن  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]1: القلم [

اْدُعوِني  َربُُّكُم َوَقاَل{  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
 َنَعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلو َنالَِّذيَن َيْسَتْكِبُرو نََّأْسَتِجْب َلُكْم ِإ
  ]60: غافر[} َجَهنََّم َداِخِريَن



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 رابعالباب ال
  مجموعات القسم

 مجموعات القسم 

مجموعات للحفظ والمراجعة كثیرا ما یجد التالمیذ صعوبة بالغة في اختیار 

 ،أو إنجاز عرض ،وحتى المجموعات التي یكلفھا األستاذ بإعداد ملف ،الجماعیة

صعوبة في التواصل فیما أفرادھا  یجد  ،أو إعداد شيء داخل الفصل الدراسي

قع والحل األمثل لھذا أسھل بكثیر مما نتو...ینھم بعد اختیار أفراد المجموعةب

  :ع على حدةوسأتحدث ھنا عن كل نو

  

إذا كنت ممن یحب المراجعة الجماعیة بادر أنت أیھا القارئ والتلمیذ إلى تكوین 

ولدیھم  ،المجموعة لیسھل علیك اختیار األفراد الذین تراھم مناسبین لھذه المھمة

الرغبة في -التنافس-الجدیة(أھداف كأھدافك وتتقارب معھم في بعض النقاط 

لفعالة ووسائل التفاعل في ھارات التواصل اوطبق م...) حب الدراسة-النجاح

وزد علیھا كل ما تراه مناسبا لفھم الدرس مع  ،التي ذكرنا من قبلالدرس 

ولكن ال تسمح لفرد من المجموعة أن یؤثر على الكل سلبا وحاول  ،مجموعتك

 ،إقناعھ لیعود إلى جدیتھ أو اعتذر لھ واطلب منھ االنسحاب إذا دعا األمر ذلك

ولكن أنصحك بالمراجعة الفردیة  ،مزایا عدة ستساعدك على التمیز فللمجموعة

ألنھا تجنبك إھدار الوقت واالختالف الذي یقع أحیانا حول فكرة معینة في الدرس 

ولكن ال یمنعك ھذا األمر من المراجعة  ،وتضارب اآلراء الذي قد یضر بأدائك

 .الضرورةعلى حسب  مع أي مجموعة في الفصل مرة أو مرتین في الشھر

 

 مجموعات الحفظ والمراجعة
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 توجيهات داخل قاعة الدرس
 مجموعات القسم
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 ،ال تتماطل عن إعداد الملفات والعروض حتى ولو لم یطلب األستاذ منك ذلك

  .وبادر أنت بالقیام بھا وسترى نتیجة إیجابیة إن شاء اهللا تعالى

 ،إذا طلب منكم األستاذ إعداد ملف أو عرض حاول أال تتسرع في اختیار زمالئك 

ودع األمر حتى تخرج من الحصة الدراسیة إذا لم یفرض علیك األستاذ االنضمام 

وبعد االتفاق على الخطوط العریضة أو  ،إلى مجموعة ھو الذي یختار أفرادھا

الموضوع الذي ستتطرقون إلیھ في الملف أو العرض حددوا موعدا تجتمعون فیھ 

دقیقة لمناقشة وتوزیع المھام لیتكلف كل واحد بمحور أو  30دقیقة أو  15لمدة 

 ،وبعد ثالثة أیام التي تعتبر كافیة لجمع المعلومات اجتمعوا مرة أخرى ،جزء معین

وإذا  ،وضعوا المقدمة والخاتمة والمحاور ،ثم رتبوا الموضوع ،وقارنوا معلوماتكم

ال ومن سیلیھ بالحدیث ا من یبدأ أوكان األمر یخص عرضا أمام التالمیذ فاختارو

اق إلى قیادة المجموعة والتنسیق بین وكن أنت أیھا القارئ ھو السبَّ ،وھكذا

وأدنى عدد یجب أن یكون  ،لیكون العرض الذي أعددتموه عرضا ممتازا ،أفرادھا

وإذا توفرت أجھزة  ،وحتى ولو كنتم اثنین فقط فستنجحون في األمر أكثر ،4ھو 

فمن األفضل القیام بعرض مرئي  ،ي في المؤسسة وجھاز الحاسوبالعرض المرئ

وإلیك ھذه النصائح الخاصة  ،عبر إعداده ببرامج إعداد العروض المعروفة

  :بالحصة التي ستقدمون فیھا العرض

  .ساعة واحدةحاولوا تنظیم المحاور على حسب المدة الزمنیة المتوفرة وأدناھا -1

  .ومراحل العرض على السبورةأكتبوا المحاور األساسیة -2

  

 مجموعات إعداد الملفات والعروض



 

 

  

   

 رابعالباب ال
  مجموعات القسم

سھل إلى الربع األخیر من وقت العرض لتلوا تدخالت الحضور من التالمیذ أجِّ-3

  .علیكم اإلجابة

ال تستمروا في القراءة جملة واحدة بل وضحوا االنتقاالت بین المحاور بجمل -4

أو بأسئلة انتقالیة بین .." .إلى المحور الثاني الذي...وسیتطرق الزمیل"مثل 

  "...؟...فما ھو" المحاور

أثناء القراءة في األوراق أنظر أخي بین الحین واآلخر إلى التالمیذ مرة بنظرة -5

ثالثیة "رة أي مرر عینیك من الیمین إلى الیسار ومرة أخرى بنظ" نصف دائریة"

إلى تالمیذ الصفوف ثم ) المقاعد(أي النظر إلى تالمیذ الصفوف األمامیة " األبعاد

لیحس الكل بأن المعلومة أو الرسالة ھي موجھة إلیھ ولیتفاعل الكل مع  ،الخلفیة

  .العرض

األسئلة من طرف التالمیذ  اطرحوا أسئلة وامنحوا مجال للتدخالت وطرح-6

  .الحاضرین في الربع األخیر من العرض

واختموا العرض بخاتمة  حاولوا الرد بإجابة مختصرة ومركزة عن كل سؤال-7

لما تحدثتم عنھ  ذصغیرة عن الموضوع ویمكنكم طلب توضیحات معینة من األستا

  ...في أي لحظة
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َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبرِّ   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]2: المائدة [ نَوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوْا َعَلى اِإلْثِم َواْلُعْدَوا

 



  

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خامسالباب ال
 ؟ما هو االمتحان

 ؟ما ھو االمتحان 

المتاحة الختبار قدرات التالمیذ في تحصیل االمتحان ھو الوسیلة التعلیمیة 

ویتكون االمتحان من مجموعة من  ،المعلومات الدراسیة داخل المؤسسة التعلیمیة

األسئلة التي یصوغھا األستاذ لیجیب عنھا التالمیذ في حصة خاصة تتمیز بالھدوء 

 وذلك ،داخل القاعة ومنع التلمیذ من اإلطالع على أي كتاب في مادة االمتحان

التي یحصل علیھا والتي  أو الدرجة "النقطة"لمعرفة مستواه الحقیقي من خالل 

  .تمكنھ فیما بعد من االنتقال من سنة دراسیة إلى أخرى
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 َنِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّو :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َأْصَواَتُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّه ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه 

  ]3: الحجرات [ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى َلُهم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيٌم 

 

فإذا ضاعت األولى فاحذر من ضیاع الثانیة ألنك في ..دقیقة 60درھما ولدیك  60لدیك 

  .الثانیة یمكنك ربح عشرات أضعاف األولى

  محمد مساعد

َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن : َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد، َقاَل: َحدََّثَنا َعْبَدُة، َقاَل

َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َحدََّثَنا ُثَماَمُة ْبُن َعْبِد اللَِّه، َعْن َأَنٍس : الُمَثنَّى، َقاَل

ًثا، َوِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة ِإَذا َسلََّم َسلََّم َثَال« َنَأنَُّه َكا َعَلْيِه َوَسلََّم

 "95كتاب العلم رقم "صحيح البخاري  »َأَعاَدَها َثَالًثا



 

 

 

  

   

 االستعداد لالمتحانات
 االستعداد لالمتحان
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 االستعداد لالمتحان 
ھي الفرصة التعلیمیة المتاحة للتلمیذ لصقل قدراتھ وضبط مھاراتھ ومراجعة 

. رصیده المعرفي الخاص بمادة ما خالل مدة زمنیة محددة من طرف األستاذ

والھدف من ھذه الخطوة الھامة قبل االمتحان ھي اإلجابة السلیمة والذكیة عن 

والتي یخصص لھا حصة خاصة كما ذكرنا  ،یعدھا األستاذ أسئلة االمتحان التي

ولذلك فمن الواجب على التلمیذ عموما استغالل ھذه الفترة الزمنیة استغالال  ،قبال

 ،لالمتحان وللمرور بأجواء حسنة أثناء اجتیازه ،جیدة" نقطة"جیدا للحصول على 

ا وھي وأكرر القول بأنھا خطوة ھامة ولكن ھناك خطوات أخرى أھم منھ

والذي یكون متزامنا مع  ،االستعداد القبلي المبكر الذي یبدأ منذ الدخول المدرسي

ولكي تسھل علیك عملیة االستعداد لالمتحان أو  ،الدروس والحصص الدراسیة

 ،باألحرى االستعداد الجتیاز االمتحان ولیس االستعداد للغش فیھ كما یفعل البعض

فھناك ثالث جوانب ضروریة یجب الحرص علیھا لكي تنجح معك عملیة 

االستعداد ھذه وتكون قد وصلت إلى درجة التكامل بین ما یمكن أن نسمیھ 

  :وھي" عناصر االستعداد"

  

وذلك بالمواظبة على الصلوات الخمس في أوقاتھا واإلكثار من الدعاء في السجود 

یوم -امةما بین اآلذان واإلق- لث األخیر من اللیلالث"وفي أوقات استجابة الدعاء مثل 

صلى  اهللاوجل كثیرا باألذكار التي وصانا بھا رسول  عز اهللاوذكر ..." الجمعة

فعلیك  ،وھناك أذكار خاصة بالحفظ واالمتحان والنسیان أو ما شابھ ،علیھ وسلم اهللا

  خالق الناس خالقك و اهللاھذه وتقربك إلى  وبأفعالك ،حملھا معك دائما في جیبك

 

 االستعداد الروحي



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خامسالباب ال
  االستعداد لالمتحانات

أجمعین ستنجح في االستعداد الروحي الذي یعتبر الخطوة المھمة لالستعداد في 

 وادعھ یستجب لك یستجیب الدعاء فتوكل علیھ اهللاواعلم أن  ،الجوانب األخرى

لن یخیبك أبدا فھو القادر على كل شيء وھو مدبر  اهللاأن  %100وكن واثقا 

  .المجیب لدعوات عباده ،األمر وھو السمیع العلیم

  

ھذا الجانب أن تراعي بعض األمور وتحافظ علیھا وھي التي لھا عالقة  البد في

  :ذاكرتك ونفسیتك وھي ،بدماغك

ولكن ال تجعل  ،أكثر على األھم وھو االمتحان أثناء فترة ما قبل االمتحان :ركز-

  .وقتك كلھ للحفظ بل خصص أوقاتا للترفیھ المباح

من  طاقتك العقلیة ونشط ذاكرتك سواء بتمارین االسترخاء أو بما تتناولھ :جدد-

  .یام ما قبل االمتحان بالخصوصوفي أ ،في معظم األیام الفواكھ واألطعمة

كل األفكار السلبیة التي تجول في دماغك وتشغل  ،بقوة ھائلة إیجابیة :دمر-

لم تأتي عبثا فقد كان الناس  ،مثال ففكرة اكتشاف السد ،لھا إلى إیجابیةحوِّ ،تفكیرك

ولكن  ،یتضررون من المیاه الكبیرة التي تغزو حقولھم وھي طاقة سلبیة تؤثر سلبا

رباء وبالتالي تضاعفت النتائج اإلیجابیة حولوھا إلى طاقة إیجابیة تنتج الكھ

  ؟فما رأیك إذا) الكھرباء+الماء(

بل اصمد بقوتك  ،یعیق طریقكبأن على ثقتك بنفسك وال تسمح ألي عامل  :حافظ

  .وكن واثقا من أنك ستحقق أھدافك وستنجح عما قریب ،وعزمك وإرادتك

 النفسي والعقلياالستعداد 
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 االستعداد لالمتحانات
  االستعداد لالمتحانات
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حافظ على (بل تزید من عنائك  ،عواطفك السلبیة التي ال تفیدك في شيء :حارب

 أختي،والبد أخي) أختك واحذف أي عاطفة أخرى ،أبوك ،العاطفة األسریة أمك

  .فال تتردد في فعل ما سیفیدك وسیساعدك على النجاح ،أنك قد فھمت قصدي جیدا

  

الحفظ (وتستعد بالحفظ من خالل النصائح التي قدمتھا في  ،فلتراجع دروسك جیدا

  :ولكن یمكنك تقسیم الحفظ في أسبوع قبل االمتحان كما یلي) السریع

إحفظ كل یوم درسا بما فیھا التمرن من خالل اإلجابة عن التمارین الموجودة 

ویبقى لك یوم واحد  ،أیام دروس في ستة 6فیمكنك مثال حفظ  ،لكتاب المدرسيبا

للمراجعة العامة لجمیع الدروس وقد یكون ذلك مالئما لك في مادة االجتماعیات 

  .أكثر

فراجع الدرس  ،كاللغة العربیة) أربعة مثال(أما في المواد التي تكون الدروس أقل 

التمارین أو نماذج من ( ثم انتقل إلى التطبیق )أربعة أیام(واضبط المنھجیات جیدا 

وفي الیوم األخیر راجع مراجعة  ،مباشرة في الیومین القادمین )امتحانات سابقة

ھذه الطریقة صالحة أیضا للمواد (عامة للدروس وتدارك األخطاء التي وقعت فیھا 

  .)العلمیة

  

 

  االستعداد العملي

َوَعَلى الّلِه َفْلَيَتَوكَِّل  :الرجيمأعوذ باهللا من الشيطان 
  ]122:  نآل عمرا[ َناْلُمْؤِمُنو

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 خامسالباب ال
  أثناء االمتحان

 أثناء االمتحان 
أما أثناء االمتحان أخي التلمیذ أختي التلمیذة فھناك بعض الشروط والضوابط التي 

خاطئة یجب  وھناك سلوكیات ،حصة االمتحان بسالمنعتبرھا ضروریة لمرور 

سواء فیما تبقى من حصة االمتحان أو بعد تصحیح  ،السلبیة تجنبھا لنتجنب النتائج

   :وھي" نقطتك"االمتحان والحصول على 

  

  .عز وجل اهللاوتوكل على  في الوقت المناسب عاءدإقرأ أدعیة االمتحان كل -

ومثل ھذه  ،االمتحان التي تجعلك مرتبكا أدخل بھدوء وتجنب محادثات ما قبل-

المحادثات ما یقولھ البعض عن امتحان الفوج أو القسم اآلخر الذین سبقوكم في 

االشارات السلبیة الموجھة إلى األستاذ فیما یخص صعوبة و، اجتیاز االمتحان

وسائل الغش وكذلك ، االمتحان وأنك لن تستطیع الحصول على نقطة جیدة عنده

  ...رھا البعضالتي یحض

  ).ھذا في االمتحان وغیره( إجلس في مقعدك واحرص على أن یكون األمامي-

" ورقتك المزدوجة" ورقة تحریرك ضع أقالمك الضروریة فوق الطاولة و-

حتى لو أجل األستاذ  ،والمسودة واكتب التاریخ ورقم الفرض واالسم الكامل

یجب أن " القسم"فعندما تدخل إلى  ،الفرض فیجب علیك القیام بذلك لتوفر وقتك

وال تقل بأن االمتحان سیؤجل وتتماطل في االستعداد بعد  ،تستعد لالمتحان

  .الدخول

وتمعن " الفرض" ورقة وركز جیدا عندما یعطیك األستاذ ،ركز جیدا قبل البدء-

  .في األسئلة والمالحظات الموجودة بالورقة التي قد تفیدك في اإلجابة...........

 إفعل
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ثم أعد قراءة األسئلة أو النص  ،أكتب أي مالحظة أو إجابة محتملة في المسودة-

  .فقد تحتوي على جواب لسؤال ما أو الفقرة وتمعن في األسئلة جیدا

فھمھا جیدا بعد و ،للنص ولألسئلة كلھا باإلجابة بعد ثالث قراءات أو أربعإبدأ -

  .)إبدأ باألسئلة السھلة وضع برنامجا زمنیا لإلجابة عن األسئلة في الوقت المحدد(

ومن  ،اجعل العشر دقائق األخیرة لمراجعة ورقتك ومعالجة بعض أخطائك-

الممكن إذا كانت حصة االمتحان ساعتین أن تجعل النصف ساعة األخیرة أو على 

خاص بمراجعة أجوبتك وتنقیحھا من األخطاء دقیقة األخیرة بمثابة وقت  20األقل 

  ....)إضافات تراھا مناسبة+عالمات الترقیم+الكلمات(

فقد تحتاج لھذه األسطر  ،كل جواب عن سؤال أترك دائما سطرا أو سطرین بعد-

  .إذا أردت إضافة كلمات أو جمل ستحسن من جوابك وتجعلھ جوابا ممتازا

  

 اهللاوتذكر أن الرسول صلى  ،وال تفیدكال تستعمل وسائل الغش ألنھا تضرك -

  صحیح مسلم" ش فلیس منيمن غ"علیھ وسلم قال 

 توال تكثر ،أو إلى جانبك الحدیث مع من أمامك أو خلفك ال تكثر من االلتفات أو-

ألن ھذه مھمتك  ،وحاول التركیز على اإلجابة على األسئلة فقط ،لمن یشوش علیك

فتلك  اإلجابة الیوم وال یغرنك أحد وتقول مع نفسك أنك إذا أعطیت تلمیذا آخر

  ."ستسأالن علیھ أنتما االثنین"مجرد مساعدة بل إنھ غش 

أو  ،ال تسرع في اإلجابة من أجل الخروج من قاعة االمتحان ألنك شعرت بالملل-

  فقد تستدرك بعض أخطائك ،رةاألخی ألن اآلخرین قد خرجوا بل ابق حتى الدقائق

 ال تفعل
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  .وال تبطئ كثیرا فیتعذر علیك إتمام األجوبة عن األسئلة

ال تطل النظر إلى أستاذك كثیرا ألنك من جھة قد ترتبك وتشعر بنوع من الخوف -

 ،ومن جھة أخرى فقد تثیر شكوك األستاذ" من سیصحح ورقتكألن األستاذ ھو "

وخصوصا في االمتحان األول من السنة الدراسیة إذ بعدھا سیتعود األستاذ على 

  .جدیتك واجتھادك

بل  ،ال تترك اإلجابة عن سؤال أو أسئلة تعتقد أنك ال تعرف إجابتھا الصحیحة-

حاول اإلجابة عن السؤال أو على األقل  ،ابحث في ذاكرتك جیدا وتذكر جیدا

نقطة أو نصف نقطة "بإجابة قریبة من الجواب الصحیح ألنك قد تحصل على 

فال تستھن باألمور " ستزید من نقطتك في المادة وحتى في معدلك العام بعد ذلك

  .البسیطة
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َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقل رَّبِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا 

  ]24: اإلسراء [

  ...والمعرفة..والبد من الثقافة..إن التعلیم وحده ال یكفي

  فیلسوف
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  ؟16كیف تحصل على نقطة  
كثیر منكم اآلن سیتساءل عن  الوصفة العجیبة أو الطریقة الخارقة للحصول على 

أو قد یقول البعض من فئة ثانیة ھذا مجرد  ،وفي جمیع المواد 16ھذه النقطة نقطة 

وھناك فئة ثالثة  ،"كالم ورغم أنني سأحفظ وأراجع فلن أحصل على ھذه النقطة"

وقد نجد  ،بزیادة في مجھود الحفظ 16تعتقد أن بإمكانھا أن تحصل على نقطة 

من السھل الحصول علیھا وتطمح إلى نقط  16نسبة قلیلة جدا تعتقد بأن نقطة 

نظریات وقواعد "ألن ما یدرسھ العلمیون ھو  ،أعلى وبالخصوص في شعب العلوم

شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانیة تحتوي على ولكن " جاھزة یكفي فھمھا وتطبیقھا

وكذلك على  ،أسلوب كل تلمیذ على حدةتعتمد على اإلبداع و ،مواد نظریة أكثر

المھم ھو أن ھذه العملیة جد بسیطة ولكن إذا ركزت  ،طریقة األستاذ في التصحیح

  :معي جیدا فیما سأقولھ لك اآلن

عز وجل الذي  اهللاوتوكل على " یمالرحمن الرح اهللابسم "ما علیك إال قول  :أوال

  .یعیننا في كل األمور

طبق كل المھارات والقواعد والنصائح واستفد من كل المقوالت والحكم  :ثانیا

  ...واألقوال التي ذكرناھا سابقا في ھذا الكتاب ألنھا مھمة جدا جدا

ودون الوقت  ،أكتب النقطة الممتازة التي ترید الحصول علیھا في مذكرتك :ثالثا

أكتبھا في ورقة لوحدھا أو ارفقھا ببعض الجمل  ،والتاریخ بالساعة والدقیقة

أرید الحصول على "المساعدة على تقویة إرادتك والبدء في العمل والجھاد مثل 

أو " أتعھد ببدل جھودي للحصول على ھذه النقطة-ھذه النقطة في الفرض األول

  -سأحقق أھدافي األخرى-ي القسمسأحصل على نقطة أعلى ف" جمل تشجیعیة
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ن القادم بعد حصولي على نقطة سأتمكن من الحصول على نقطة أعلى في االمتحا

سأعمل في "أو أخرى متعلقة بالمستقبل وبأھدافك الكبرى   ....."جیدة في األول

سأكون قدوة لغیري في العمل والجد -سأحقق نجاحات كثیرة-المھنة التي أحبھا

  ...."سأفید المسلمین والمسلمات بعلمي إذا نجحت-وفي النجاح

أغلق عینیك وفكر في النجاح الذي ستحققھ إثر حصولك على نقطة ممتازة  :رابعا

 اهللاوتذكر أن  )أو شھادة اإلعدادي( وفكر في شھادة الباكالوریا ،األخرىمرة بعد 

  .عز وجل سیعینك في كل لحظة

 ،أحلم أكثر لكي تحقق أحالمك الكبیرة ،كن متفائال دائما وانتظر األحسن :خامسا

أو على األقل ستحقق أحالما قریبة جدا من تلك التي تحلم بھا وربما أفضل منھا 

  .بكثیر

لقد كنت دائما أخي القارئ أختي القارئة أكتب نقاط الفروض ومعدل كل  :سادسا

مادة والمعدل العام للدورة األولى التي أطمح في الحصول علیھا في بدایة كل 

 ،باستمرار وأكرر تلك العملیة ،سواء قبل بدایة الدراسة أو بعد أسبوع ،سنة

وجل لكي تحفز نفسك على عز  اهللاوأتمنى أن تفعل مثلي فھذه  أحسن طریقة بإذن 

  .بلوغ النجاح

وھذا ھو األھم حاول أال تغفل عن جزیئات الدرس الدقیقة والتي قد یكون  :سابعا

أو أخبرك بأنھا قد تكون  ،األستاذ قد أشار إلى أھمیتھا أثناء الحصة الدراسیة

وفي أثناء اإلجابة  أخي العزیز أختي العزیزة ال  ،موضوع سؤال في االمتحان

أو تكون بخیال فال تجیب جوابا كافیا  ،من المعلومات أكثر من المطلوب منكتكثر 

 76    ورقتك وال تنس مراجعة ،وھذا بالطبع أمر حاسم في نقطتك النھائیة ،عن السؤال.
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وإذا أردت أن تضمن الحصول على ھذه  ،وتحسین أسلوبك مرة بعد األخرى ،جیدا

 ،قراءة الكتاب المدرسي كثیراو قراءة القرآن الكریم بكثرة النقطة فعلیك أیضا

وكذلك  ،وكتب التنمیة الذاتیة ،وقراءة كتب أخرى تساعدك على فھم الدروس

لكي تبني أسلوبا قویا إضافة إلى  ،المؤلفات والدواوین الشعریة للكتاب المعروفین

ما لدیك من معلومات قیمة اكتسبتھا بالطرق السلیمة والصحیحة التي ذكرنا 

وكذلك الكتب العلمیة الشھیرة والتي تحتوي  وقراءة القرآن الكریم ،معظمھا سابقا

  .على نظریات مھمة والتي قد تھم تالمیذ الشعب العلمیة أكثر من غیرھم

أو كان في  ،أخرى إذا لم تقتنع بعد بما ذكرت في ھذا الجزءوأرجع ألقول مرة 

ارجع لقراءة الكتاب  :نظرك غیر كافیا للحصول على ھذه النقطة فأقول لك اآلن

وراجع اإلرشادات والنصائح األخرى ، ذ البدایة وافھم كل كلمة یحتوي علیھامن

وعلى  ،ھ لكوطبق المھارات التي ذكرتھا كلھا وال تستھن بأي شيء ذكرت ،جیدا

األقل عندما ستفعل ذلك ستدرك سھولة الحصول على ھذه النقطة في جمیع المواد 

سواء أكنت من الفئة  ،والحصول على نقطة أعلى منھا من جھة أخرى ،من جھة

  .أو الرابعة ذات النسبة القلیلة التي ذكرنا سابقا ،الثالثة ،الثانیة ،األولى

   :وردد دائما الكلمات التالیة بداخلك

  .أنا سعید -أنا ذكي-أنا إیجابي-أنا أستطیع-أنا متفوق-أنا ناجح-أنا واثق بنفسي

  وتوكل على مدبر األمر الذي  ،واستعن بخالق كل المخلوقات ،وكن دائم التفاؤل
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معك أینما كنت فال تنس  اهللاواعلم أن  ،مع الصابرین اهللاواصبر ألن  ،یعلم الغیب

وتذكر باستمرار أن الكتاب الذي بین یدیك ما ھو إال وسیلة لن تنفعك  ،ذكره أبدا

بشيء أبدا ما لم تتوكل على ربك وتستعین بھ وتطلب منھ تحقیق أھدافك وتحقیق 

  :عز وجل ھو القادر على كل شيء وھو العلیم الخبیر قال تعالى فاهللا ،نجاحك

               76 اآلیة:یوسفسورة  
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ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]26: المطففين [ َنَذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسو

 

 :َقاَل َلَنا النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم :َقاَل َماِلُك ْبُن الُحَوْيِرِث
  "كتاب العلم"صحيح البخاري  »اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم َفَعلُِّموُهْم«
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 نصائح عامة تخص االمتحان 

 اهللاأشكرك أخي الكریم أختاه الكریمة على وصولك لھذا الجزء من الكتاب وأدعو 

وما أردت أن تعرفوه  ،عز وجل أن یعینكما على ما فیھ الخیر في الدنیا واآلخرة

في ھذا الجزء ھو بعض النصائح العامة التي تخص االمتحان استقیناھا مما سبق 

  :ذكره وھي

  .ربك فھو حسبك وادعھ یستجب لك توكل على--

  

  

  .جدد إرادتك كل مرة وجدد ثقتك بنفسك--

  .إرفع من كفاءاتك وركز على ورقتك--

  .انتبھ جیدا لكل ما ھو ضروري المتحانك--

  .ال تتسرع وال تبخل وكن وسطا بین االثنین--

  .تتماطلال و ،لوال تتكاس ،كجاھد نفسك وجسدك لبلوغ مراد--

  .ثمرة نجاحك فال تتردد في النجاحتك جدیتك ومثابر--

 

َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]48: األحزاب [َوَكَفى ِباللَِّه َوِكيًال 
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  الغش في االمتحان

 الغش في االمتحان 

یصاب بھ التالمیذ الذین ال یستخدمون عقولھم استخداما  ٍدْعالغش مرض شائع وُم

إن الوقت الذي تمضیھ  :ودعني أخي الكریم أختي الكریمة أشرح لك ذلك ،جیدا

 ،كان بإمكانك أن تقرأ فیھ درسا أو درسین" الجرعات المرضیة"في إعداد ھذه 

 ،12وبالتالي الحصول على معدل جید أو على األقل متوسط ال یقل عن نقطة 

الجرعات "ولكن ما یحصل ھو العكس فبرغم إعداد الغاش ولیس التلمیذ لھذه 

 ،أي ما قبل االمتحان ،فإنھ ال یحصل على معدل في المادة ھذا من جھة" المضرة

أما ما یحصل أیضا أثناء اجتیاز االمتحان ھو أن الغاش ال یركز على فھم األسئلة 

ولكنھ ینشغل بالبحث أو إخراج  ،واإلجابة عنھا رغم أنھا قد تكون سھلة جدا

وكذلك " جرعاتھم فیھا"من جیبھ أو من األماكن التي اعتاد الغاشون وضع " النقلة"

وھذا  ،ینشغل بمراقبة األستاذ حتى یستدیر إلى جھة أخرى أو یغفل عن النظر إلیھ

أما من سیقول منكم أو  ،ال یشعر بھ الغاشون إال بعد مرور سنوات عدة "غباء"

ھناك بعض الغاشین الذي یحصلون على نقطة جیدة في االمتحان أو  منكن أن

بنجاح ولكنھ فشل حقیقي  إن ھذا لیس :فسأرد علیكم وأقول" النقلة"ینجحون ب

ألن النجاح یكون بالجد والمثابرة الشرعیین ولیس بالغش واالحتیال  :أوال

اكالوریا أو انتقل إذا حصل الغاش على شھادة الب :وثانیا ،المحرمین أخالقیا ودینیا

وبالتالي فإننا ال یمكن أن  ،من سنة دراسیة إلى أخرى فذلك یتم دون استحقاق

 ،وشرعا فإن ذلك محرم ،نعتبره من ضمن الناجحین حتى ولو استمر في الدراسة

 :سأل طبیب مفتیا في برنامج دیني وقال لھ"والدلیل على كالمي ھو ھذه الفتوى 

وال أنجح  ،وكنت في دراستي غیر مجد ،الوقت الحاليأنا یا شیخ أشتغل طبیبا في 

لكن بالرشوة أو المعارف الذي یتوسط أبي معھم ألنتقل من  ،باجتھادي ومثابرتي.   80 
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" ؟وماذا علي أن أفعل اآلن وأنا في المھنة ؟سنة دراسیة إلى أخرى فما حكم ذلك

یجب علیك إعادة الدراسة من السنة الدراسیة التي نجحت  :المفتي الشیخ وقالفرد 

فیھا باستحقاق وكل السنوات التي استعملت فیھا تلك الطرق المحرمة فعلیك 

وحتى لو  - "وإال فإن المال الذي تربح اآلن من مھنتك فھو محرم شرعا ،إعادتھا

شيء یؤدي بنا إلى أن ندخل في كان ھناك اختالف حول ھذه المسألة فلماذا نقوم ب

  ھذه المتاھة؟

إذا فالحال أن استخدام أیة طریقة احتیالیة لالنتقال والحصول على الشواھد 

الدراسیة سواء بالغش أو الرشوة أو المعارف كما یسمونھم فھي محرمة وال یمكن 

أال یستحیون من ربھم الذي أمرھم  ؟أال یخجل ھؤالء من أنفسھم ،اعتمادھا أبدا

أال یقتدون برسولھم محمد صلى اهللا علیھ وسلم  ؟الجد واالجتھاد ونھاھم عن الغشب

أھؤالء الغشاشون ھم الذي ؟ لصدقھ وأمانتھ" الصادق األمین"الذي كان یلقب ب

عجبا ألمرھم وعجبا لمن ال یعتبر بالعبرة ؟ سیساعدون الوطن على التقدم والرقي

اهللا عز وجل من كل فعل محرم من فتب وتوبي إلى ،ویستفید من القصة والمثال

  .غش وغیره واتقوا اهللا الذي یراكم في كل وقت وحین

  

 

الّلَه َوالَِّذيَن  َنُيَخاِدُعو  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]9: البقرة [ َنِإالَّ َأنُفَسُهم َوَما َيْشُعُرو َنآَمُنوا َوَما َيْخَدُعو

 

» َمْن َغشَّ َفَلْيَس ِمنِّي« :النبي َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قال
َمْن َغشََّنا "وفي رواية أخرى.في اإليمان" 102"وأخرجه مسلم 

  صحيح ابن حبان" َفَلْيَس منا
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 منذ الدخول المدرسي 
كما أخبركم بھ كل مرة إذا لم تستعد جیدا منذ الدخول المدرسي لھذا االمتحان 

سواء أكان جھویا أو وطنیا فلن تضمن نتائج ممتازة ونجاح كبیر كما نریدك أن 

الدورتین أو عند بدایة طلة مابین ى األقل یمكنك البدء في ھذا في عوعل ،تفعل

أو عندما تقرأ ھذا الكتاب إذا لم تكن قد  ،قبال ھالدورة الثانیة إذا لم تكن قد فعلت

وال تنس زیارة موقع المؤلف لتحمیل أسطوانة موسوعة ، قرأتھ في الوقت المناسب

والتي تحتوي على ، النجاح في الباكالوریا النسخة العلمیة والنسخة األدبیة مجانا

  .والمنھجیات التي یحتاجھا التالمیذ الدروس

  

وكما  ،لتكمل مراجعة دروسك كلھا الوقت تنظیما جیداتنظیم إھتم في ھذه الفترة ب

 ،وتثبیت عمیق للمفاھیم ،اتفقنا قبال فإن الشھر األخیر ستخصصھ للمراجعة النھائیة

على بالحفاظ  :وحاول في ھذه الفترة كلھا االلتزام أوال ،وفھم جید جدا للدروس

بتخصیص وقت لالستراحة یمكنك  :وثانیا .وقتك وعدم إھداره فیما ال فائدة فیھ

 :وثالثا .خاللھ ممارسة األنشطة الترفیھیة والریاضیة على أال تكون مرھقة

السابقة واالطالع على  بتخصیص حیز من وقتك للتدرب على االختبارات

ومن البدیھي أن تخصص وقتا لكل مادة ومجال دراسي  ،مواضیع الدورات السابقة

وفق ما تعرفنا علیھ سابقا وتعتمد على إعداد بطاقات تسجل فیھا أھم المعطیات 

لیسھل علیك االطالع علیھا فیما  ،والصیغ الریاضیة والنظریات العلمیة والتواریخ

ا بعد شفویا أو وال تنس إعداد قائمة من األسئلة حول المادة لتجیب علیھا فیم ،بعد

وتعتبرھا نموذجا لالمتحان كما سبق وأن فعلت في امتحانات المراقبة  ،حتى كتابیا

  .المستمرة

 قبل شھر من االمتحان 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سادسالباب ال
  يوما من االمتحان 15قبل 

  یوما من االمتحان 15قبل   

لتخصص الفترة الزمنیة  ،كملت مراجعة دروسك كلھامن المفروض أنك قد أ

القادمة أي األسبوع القادم للتركیز على أھم عناصر المقرر الدراسي التي سبق أن 

وكذلك على  ،وأفكار عامة وخالصات أعددتھا على شكل بطاقات تحمل خطاطات

  .وإنجاز امتحانات السنوات السابقة جدیدة في مواد االمتحان إنجاز تمارین

  

لقد أصبحت في ھذه المرحلة مستعدا تماما  ،أختي الكریمة ،أھنئك أخي الكریم

ولكن ال یمنعك ذلك من مراجعة بعض القواعد العامة  ،الجتیاز االمتحان

ومن المفید لك االھتمام براحة جسدك  ،والخطاطات فقط في الثالثة أیام القادمة

مع  ،تطلب جھدا كبیراوتفادي التمارین المرھقة التي ت ،طوال ھذا األسبوع

بالحرص على تناول الوجبات في وقتھا  ،ضرورة االعتناء بالجانب الغذائي أیضا

ألنھا ستؤثر سلبا على دماغك الذي ...) القھوة،الشاي(وعدم اإلكثار من المنبھات 

وتوجھ إلى مؤسستك  ،وھذا ما أوصى بھ المتخصصون ،ھو بحاجة إلى التركیز

االمتحان واطلب المعلومات الكافیة التي ستساعدك على إلى " االستدعاء"الستالم 

مثل (ومن الحراس العامین أو من مدیر المؤسسة  ،اجتیاز االمتحان من أساتذتك

خصوصا المستویات التي ال یحصل ) المواد التي ستبدأ بھا ووقتھا وما شابھ

  .تالمیذھا على االستدعاء الذي یحتوي على المعلومات الخاصة باالمتحان
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  قبل أسبوع من االمتحان  

َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه   :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]48: األحزاب [َوَكَفى ِباللَِّه َوِكيًال 
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  أيام من االمتحان 3قبل 
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  أیام من االمتحان 3قبل  
أو مشاھدة فیلم  ،أنصحك بترك كتابك وقلمك والخروج للتنزه في الطبیعة الخضراء

وسیرسل رسائل  ،ألنھ سیساعدك على طرد الخوف واالرتباك ،ملتزم كومیدي

وكذلك  ،وخصوصا في لیلة االمتحان ،وسیریح جسدك ،إیجابیة إلى عقلك الباطن

وعند عشیة یوم  ،واإلشاعات الكاذبة ،مفیدةالیر األحادیث غتعد ابتعادا تاما عن اب

ما قبل االمتحان قم بالتأكد من مواقیت مواد االمتحان وقم بإعداد األدوات واللوازم 

األدوات المدرسیة +البطاقة الوطنیة+االستدعاء(الضروریة الجتیاز االمتحان 

واقرأ القرآن اظ باكرا واحرص على النوم باكرا لالستیق...) المسموح باستعمالھا

  ...الكریم واألذكار قبل النوم

  

عز وجل أن  اهللانك ستستیقظ باكرا وتصلي صالة الفجر وتدعو البدیھي أمن 

الموجودة (ثم تقرأ أدعیة االمتحان  ،یعینك وییسر أمورك ویساعدك في االمتحان

ثم  ،وبعد ذلك ستتناول فطورك العادي دون إفراط أو تفریط) في آخر الكتاب

ثم توجھ إلى  ،أو أحد من عائلتك إذا لم تكن معھما تطلب دعوة أمك أو أبیك

أما أثناء اجتیاز امتحانك فأغلب ما  ،المؤسسة قبل نصف ساعة من بدایة االمتحان

ولكن یمكننا  ،یجب القیام بھ ذكرناه سابقا بالنسبة المتحانات المراقبة المستمرة

  :أو غیرھما حان الجھوي أو الوطنيإضافة ما سیساعدنا على اجتیاز االمت

  .تجنب ما سیقلقك أو یثیر إزعاجك صباح ھذا الیوم بعد الدخول إلى المؤسسة-1

  .أعد أدواتك عد الدخول بعد البحث عن مكانك والتأكد من رقم االمتحان جیدا-2

  وأثناء اجتیاز االمتحانقبل  



 

 

  

   

 سادسالباب ال
  اجتياز االمتحانقبل وأثناء 

 :قال تعالى، معك أینما كنت فاهللاتبع إرشادات األستاذ المراقب وال تخف -3

                  4سورة الحدید اآلیة 

بكتابة ال تكلم أحدا وركز على ورقة امتحانك عند توزیع أوراق االختبار وقم -4

وال  ،االسم ورقم االمتحان والرقم الوطني وكل ما طلب منك في ورقة االختبار

وال تنس أن ورقة  ردد في االستفسار عن ما لم تفھمھ فاألستاذ في خدمتكتت

في فتأكد من ذلك فإن وجدت مثال  ،االمتحان ممكن أن تكون بھا عدة صفحات

وإن  2/2یجب أن یكون فیھا فاعلم أن ھناك صفحة ثانیة  1/2الصفحة األولى 

  .وجدت صفحة ناقصة فأخبر األستاذ المراقب فورا لیسلمھا لك

  .قسم وقت اإلجابة عن االمتحان في ورقة وأجب وأنت مرتاح-5

، عند االنتھاء من اإلجابة قم بعِد الصفحات التي أجبت فیھا ورقم كل صفحة 6-

في أعلى الصفحة  صفحات فیجب أن تكتب 4فمثال لو أجبت عن االمتحان في 

وفي الصفحة  3/4وفي الصفحة الثالثة  2/4وفي الصفحة الثانیة  1/4 األولى

  .لكي یعرف األستاذ المصحح عدد الصفحات ویسھل التصحیح 4/4الرابعة 
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َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]69: يس [مُِّبيٌن  ٌنُهَو ِإلَّا ِذْكٌر َوُقْرآ ْنَينَبِغي َلُه ِإ

 
َوَمن ُيِطِع الّلَه  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اَألْنَهاُر َخاِلِديَن 
  ]13: النساء [ُز اْلَعِظيُم ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْو
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 نصائح عامة تخص االمتحان الوطني 

  

یجب الرجوع إلى اإلطار المرجعي لكل مادة للتعرف بدقة على المضامین --

  .ودرجات أھمیتھاوالكفایات األساسیة الواجب التحكم فیھا 

عدم التركیز على أجزاء من المقرر على حساب األجزاء األخرى بل التركیز --

  .على الكل وإعداده

یجب وضع برنامج زمني تحدد فیھ الغالف الزمني الذي ستخصصھ لكل مادة --

وكل مكون دراسي حسب أھمیتھ كما ھو وارد في اإلطار المرجعي لوزارة التربیة 

  .بتوجیھات وإرشادات أساتذتك ألنھا مھمة جدا لك والمتحانك الوطنیة مع العمل

  

ركز فقط على االمتحان أثناء المراجعة وابتعد عن كل ما یسبب لك تشویشا من 

  .ونم بما فیھ الكفایة من غیر إفراط، أو ھاتف نقال ضوضاء ومذیاع أو تلفاز

تناول الطعام بل ال تكثر من تناول األغذیة الدسمة وال تراجع دروسك مباشرة بعد 

ألن الدم أثناء الھضم ال یصل إلى المخ بكمیات  ،انتظر حتى تمر ساعة على األقل

  .ونظم طعامك وبالتالي فإن المخ یتعذر علیھ التركیز على الحفظ ،كافیة

  باهللاحذر من عدوك اللذوذ الشیطان الرجیم وحاربھ بكل وسائلك مستعینا 

إسأل األستاذ عن الدروس التي ستكون في االمتحان ونوع في حفظك بین المواد 

راجع مادة الفلسفة ومادة االنجلیزیة ألن ، مثال لدیك ساعتین(األدبیة وغیرھا 

  )الحفظ واالنجلیزیة على الرصید المعرفي واللغويالفلسفة تعتمد على 

 نصائح وزارة التربیة الوطنیة

 نصائح أخرى مھمة



  

   



 

 

  

   

 إرشادات ونصائح عامة للنجاح
 إرشادات ونصائح
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 إرشادات ونصائح 
 ،وتعبنا من أجل الوصول إلیھ ،اجتھدنا ،ثابرنا ،إن النجاح سیتحقق إذا ما جاھدنا

وھو ھنا  ،ألن نشوة الوصول تنسینا ما مررنا بھ لنصل إلى نجاح من النجاحات

والنجاح في السنة  ) أي مستوى دراسي(النجاح في السنة الدراسیة عموما 

ولیس  ،أو شھادة اإلعدادي الدراسیة والحصول على شھادة الباكالوریا خصوصا

  .الحصول علیھ بمیزة حسنة أو ممتازةفقط الحصول على معدل بل 

وھناك عدة أسالیب وعدة طرق ونظریات وأبحاث تختلف من واحدة ألخرى تبین 

أو ربما قد تكون تجربة من تجارب النجاح استقاھا لنا اآلخرون  ،لنا طرق النجاح

نعیش  ،من ما ھو مناسب منھا لنا فلما ال بعد االستفادة ،من حیاتھم لنستفید منھا

وسیستفیدون منھا في  ،یضا تجارب ناجحة نفید بھا اآلخرین ھي من حیاتنانحن أ

  .وستساعد على نجاح اآلخرین ،ھي نجاح لنا ،حیاتھم

ولذلك فالتجارب  ،قد یبدو األمر واضحا للكثیرین فالتجارب والحیاة ال یفترقان

إلى وكلما وجدنا في تجربة جدیدة ما سیقودنا  ،احل الحیاة ال تنتھيمر مرحلة من

النجاح كلما كان الحماس فینا لنخوض تجربة أخرى قد تكون أكثر فاعلیة من 

 ،الحیاة تجربة ،الحیاة تجربة :ولمن لم یبدو لھ القصد من قولنا فأقول لھ ،غیرھا

عز وجل خالقنا  اهللا إذا استغلینا إیجابیاتھ بتوكلنا على ،الحیاة نجاح من النجاحات

  .وأن یجعلنا ناجحین فائزین دنیا وآخرة وطلبنا مرضاتھ وخالق المخلوقات

  :وما علي أن أقول إذا في نصائح عامة إال

  اصبر  ،اجتھد بإصرار وعزم ،جاھد بقوة ،ثابر بجدیة ،ثق بنفسك ، اهللاتوكل على 

 



 

 

  

   

 سابعالباب ال
  إرشادات ونصائح

 أدعیة االمتحان 
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 .من الشیطان الرجیم باهللاستعذ ،وأفكارك ،نفسك ،كن مدیر ذاتك ،كل مرة

ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي  َنَ َهـَذا اْلُقْرآّنِإ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َلُهْم َأْجرًا  نََّأْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأ

  ]9: اإلسراء [َكِبيرًا 
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 آیات قرآنیة عظیمة 

َقاَل الّلُه َهَذا َيْوُم  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
َينَفُع الصَّاِدِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها 

اَألْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا رَِّضَي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا 
  ]119: المائدة [َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

 

َوَلا َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي  :الشيطان الرجيمأعوذ باهللا من 
َيَشاَء اللَُّه َواْذُكر رَّبََّك ِإَذا  نَفاِعٌل َذِلَك َغدًا ِإلَّا َأ

َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأن َيْهِدَيِن َربِّي ِلَأْقَرَب ِمْن َهَذا 
 ]25- 24:الكهف [َرَشدًا 

َ َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز ّنِإ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]60: الصافات [اْلَعِظيُم 

 

مَّن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمِئٍذ  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]16: األنعام [َفَقْد َرِحَمُه َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبيُن 

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  نَِّإ :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
الصَّاِلَحاِت َلُهْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها اْلَأْنَهاُر َذِلَك اْلَفْوُز 

  ]11: البروج [اْلَكِبيُر 

َربُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
: مريم [َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِمّيًا 
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اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]2: الفاتحة [
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 أحادیث نبویة شریفة 

َحدََّثَنا َعْبُد اللَِّه ْبُن : َحدََّثَنا َعْبُد الصََّمِد، َقاَل: َحدََّثَنا َعْبَدُة، َقاَل

َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا ُن َعْبِد اللَِّه، َعْن َأَنٍس َحدََّثَنا ُثَماَمُة ْب: الُمَثنَّى، َقاَل

ِإَذا َسلََّم َسلََّم َثَالًثا، َوِإَذا َتَكلََّم ِبَكِلَمٍة « َنَأنَُّه َكا َعَلْيِه َوَسلََّم

 "95كتاب العلم رقم "صحيح البخاري  »َأَعاَدَها َثَالًثا

َحدََّثَنا َأُبو : َحدََّثَنا َأُبو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة، َوَأُبو ُكَرْيٍب، َقاَلا

ِن ُعَمْيٍر، َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن ُمَعاِوَيَة، َعِن اْلَأْعَمِش، َعْن ُعَماَرَة ْب

: َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّمَقاَل َلَنا : َيِزيَد، َعْن َعْبِد اِهللا، َقاَل

َيا َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتَطاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج، َفِإنَُّه َأَغضُّ «

ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّْوِم، َفِإنَُّه َلُه  ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن

 "1400كتاب النكاح رقم "صحيح مسلم  »ِوَجاٌء

 :َوَسلََّمَقاَل َلَنا النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه  :َقاَل َماِلُك ْبُن الُحَوْيِرِث
  "كتاب العلم"صحيح البخاري  »اْرِجُعوا ِإَلى َأْهِليُكْم َفَعلُِّموُهْم«

 

: َقاَل ُزَهْيٌر - َحدََّثَنا َسِعيُد ْبُن َعْمٍرو اْلَأْشَعِثيُّ، َوُزَهْيُر ْبُن َحْرٍب 

ُسْفَياُن، َعْن َأِبي الزَِّناِد، َعِن  - َأْخَبَرَنا : َحدََّثَنا، وَقاَل َسِعيٌد

: " َقاَل َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّماْلَأْعَرِج، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، 

َأْعَدْدُت ِلِعَباِدَي الصَّاِلِحيَن َما َلا َعْيٌن َرَأْت، َوَلا : َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ

ُأُذٌن َسِمَعْت، َوَلا َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشٍر، ِمْصَداُق َذِلَك ِفي ِكَتاِب 

َزاًء ِبَما َكاُنوا َفَلا َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن َج{: اِهللا

كتاب اْلَجنَِّة َوِصَفِة "صحيح مسلم  ] "17: السجدة[} َنَيْعَمُلو

  "2824َنِعيِمَها َوَأْهِلَها رقم 
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  الجھل :وشر المصائب..العقل :خیر المواھب

  حكیم

  .ما الفشل إال ھزیمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح 

 

  .!!!أنھم یرتكبون نفس أخطائنا نحن نعیب على اآلخرین 

  !!!!عاتبھ سرًا … امدح صدیقك علنًا 

  ))!!!النواة .. (( أول الشجرة 

 

كانت نتیجة لمواقف كان من … من اكثر األخطاء التي یرتكبھا اإلنسان في حیاتھ 

  !!!فقال نعم …الواجب فیھا أن یقول ال 

  )إضافة من محمد مساعد(  "والعكس صحیح"

 

  مرة النجاح إلى ؤديت مرات عدة التجربة

  محمد مساعد

  ترك المعاصيشكوت إلى وكیع سوء حفظي      فأرشدني إلى 

  وأخبرني بــــأن العــلــم نــور     ونــور اهللا ال یــھــدى لعاصي

  الشافعي



 

 

  )إلبراھیم الفقي كتاب المفاتیح العشرة للنجاح( قصة الحكیم الصیني

ھل (ذھب شاب إلى أحد حكماء الصین لیتعلم منھ سر النجاح، وسألھ"

 ((النجاح؟تستطیع أن تذكر لي ما ھو سر 

  .(( سر النجاح ھو الدوافع: (( فرد علیھ الحكیم الصیني بھدوء و قال 

 .((!ومن أین تأتي ھذه الدوافع ؟: (( فسألھ الشاب 

 .(( من رغباتك المشتعلة: ((فرد علیھ الحكیم الصیني

  .((وكیف یكون عندنا رغبات مشتعلة: ((وباستغراب سألھ الشاب 

لعدة دقائق وعاد ومعھ وعاء كبیر ملئ بالماء  وھنا استأذن الحكیم الصیني

ھل أنت متأكد أنك ترید معرفة مصدر الرغبات : (( ، وسأل الشاب 

 .(( المشتعلة ؟

 .(( طبعًا: (( فأجابھ الشاب بلھفة

فطلب منھ الحكیم أن یقترب من وعاء الماء وینظر فیھ، ونظر الشاب إلى 

على رأس الشاب ووضعھ الماء عن قرب وفجأة ضغط الحكیم بكلتي یدیھ 

ومرت عدة ثوان ولم یتحرك الشاب، ثم بدأ ببطء !! داخل وعاء الماء 

یخرج رأسھ من الماء، ولما بدأ یشعر باالختناق بدأ یقاوم بشدة حتى نجح 

في تخلیص نفسھ وأخرج رأسھ من الماء ثم نظر إلى الحكیم الصیني وسألھ 

 .(( ما الذي فعلتھ؟ )) :بغضب

ما الذي تعلمتھ من : (( ما زال محتفظًا بھدوئھ و ابتسامتھفرد علیھ و ھو 

 . (( ھذه التجربة؟

  ...(( لم أتعلم شیئًا: (( فقال 

  :فنظر إلیھ الحكیم الصیني قائًال

ال یا بني لقد تعلمت الكثیر، ففي خالل الثواني األولى أردت أن تخلص  ))

و بعد ذلك كنت نفسك من الماء و لكن دوافعك لم تكن كافیة لعمل ذلك، 

دائمًا راغبًا في تخلیص نفسك فبدأت في التحرك والمقاومة ولكن ببطء 

حیث إن دوافعك لم تكن قد وصلت بعد ألعلى درجاتھا، وأخیرًا أصبح 

عندك الرغبة المشتعلة لتخلیص نفسك، و عندئذ فقط أنت نجحت ألنھ لم 

 ومتفرقات اقتباسات  
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 یكن ھناك أي قوة في استطاعھا أن توقفك 

 :لصیني الذي لم تفارقھ ابتسامتھ الھادئةثم أضاف الحكیم ا

  " عندما یكون لدیك الرغبة المشتعلة للنجاح فلن یستطیع أحد إیقافك

  )كتاب المستطرف في كل فن مستظرف(فضل العلم والتعلم 

قیل العلم درك حقائق األشیاء مسموعا ومعقوال وقال النبي خیر الدنیا   
واآلخرة مع العلم وشر الدنیا واآلخرة مع الجھل وعنھ علیھ الصالة و 
السالم یوزن مداد العلماء ودماء الشھداء یوم القیامة فال یفضل أحدھما على 

یخرج أحد في من مائة غزوة وال  اهللاآلخر ولغدوة في طلب العلم أحب إلى 
طلب العلم إال وملك موكل بھ یبشر بالجنة ومن مات ومیراثھ المحابر 

  واألقالم دخل الجنة 

 اهللاوجھھ أقل الناس قیمة أقلھم علما وقال أیضا رضي  اهللاوقال علي كرم 
عنھ العلم نھر والحكمة بحر العلماء حول النھر یطوفون والحكماء وسط 
البحر یغوصون والعارفون في سفن النجاة یسیرون وقال موسى علیھ 

إلھي من أحب الناس إلیك قال عالم یطلب علما وقال  :السالم في مناجاتھ
عنھم العلوم أربعة الفقھ لألدیان والطب لألبدان  اهللابعض السلف رضي 

النجوم لألزمان والنحو للسان وقیل العالم طبیب ھذه األمة والدنیا داؤھا و
  فإذا كان الطبیب یطلب الداء فمتى یبرىء غیره 
وسئل الشعبي عن مسألة فقال ال علم لي بھا فقیل لھ ال تستحي فقال ولم 
أستحي مما لم تستح المالئكة منھ حین قالت ال علم لنا وعن النبي فضل 

لعابد كفضلي على أدناكم وروي كفضل القمر لیلة البدر على العالم على ا
وجھھ من نصب نفسھ للناس إماما فعلیھ  اهللاسائر الكواكب وقال علي كرم 

أن یبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ 
وقیل مؤدب نفسھ ومعلمھا أحق باإلجالل من مؤدب الناس ومعلمھم 

  وا وأنشد
  ) ھال لنفسك كان ذا التعلیم ... یا أیھا الرجل المعلم غیره ( 
  ) كیما یصح بھ وأنت سقیم ... تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى ( 
  ) أبدا وأنت من الرشاد عدیم ... ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ( 
  ) فإذا انتھت عنھ فأنت حكیم ... فابدأ بنفسك فانھھا عن غیھا ( 
  ) بالقول منك وینفع التعلیم ... یقبل ما تقول ویھتدى فھناك ( 
  ) عار علیك إذا فعلت عظیم ... ال تنھ عن خلق وتأتي مثلھ ( 

  وقال بعضھم 
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  ) ال یطلبون العلم للعلم ... إني رأیت الناس في عصرنا ( 
  ) وعدة للغش والظلم ... إال مباھاة ألصحابھ ( 

لم فقال لھا أنت طالق إن نظر رجل إلى امرأتھ وھي صاعدة في الس

صعدت وطالق إن نزلت وطالق إن وقفت فرمت نفسھا إلى األرض فقال 

لھا فداك أبي وأمي إن مات اإلمام مالك أحتاج إلیك أھل المدینة في 

أحكامھم وقال النبي ھالك أمتي في شیئین ترك العلم وجمع المال وسئل 

فقھ في دینھ وكررھا علیھ وال باهللارسول اهللا عن أفضل األعمال فقال العلم 

أسألك عن العمل فتخبرني عن العلم فقال إن العلم ینفعك  اهللافقال یا رسول 

معھ قلیل العمل وإن الجھل ال ینفعك معھ كثیر العمل وقال عیسى علیھ 

  السالم من علم وعمل عد في الملكوت االعظم عظیما

  )ودرسھ في أدب المتعلم في نفسھ ومع شیخھ ورفقتھ(الباب الثالث 

  )البن جماعة من  كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم(

  :وفیھ ثالثة فصول في آداب المتعلم

  الفصل األول

  في آدابھ في نفسھ

  :وفي عشرة أنواع

  :األول

أن یطھر قلبھ من كل غش ودنس وغّل وحسد وسوء عقیدة وخلق؛ لیصلح 

وحفظھ، واالطالع على دقائق معانیھ وحقائق غوامضھ، بذلك لقبول العلم 

فإن العلم ـ كما قال بعضھم ـ صالة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما 

ال تصلح الصالة التي ھي عبادة الجوارح الظاھرة إال بطھارة الظاھر من 

الحدث والخبث فكذلك ال یصح العلم الذي ھو عبادة القلب إال بطھارتھ عن 

  .لصفات وحدث مساوئ األخالق وردیئھاخبث ا

وإذا طیب القلب للعلم ظھرت بركتھ ونما، كاألرض إذا طیبت للزرع نما 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد : "زرعھا وزكا، وفي الحدیث

حرام على قلب أن : "، وقال سھل"كلھ وإذا فسدت فسد كلھ أال وھي القلب

  ".عز وجل اهللایدخلھ النور وفیھ شيء مما یكره 
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  :الثاني

تعالى والعمل بھ وإحیاء  اهللاحسن النیة في طلب العلم بأن یقصد بھ وجھ 

تعالى یوم القیامة  اهللالشریعة، وتنویر قلبھ وتحلیة باطنھ والقرب من 

  .والتعرض لما أعد ألھلھ من رضوانھ وعظیم فضلھ

قصد بھ وال ی". ما عالجت شیئًا أشد علّي من نیتي: "قال سفیان الثوري

األغراض الدنیویة من تحصیل الریاسة والجاه والمال، ومباھاة األقران، 

وتعظیم الناس لھ، وتصدیره في المجالس ونحو ذلك، فیستبدل األدنى بالذي 

  .ھو خیر

تعالى فإني لم أجلس  اهللایا قوم أریدوا بعلمكم : ـ اهللاقال أبو یوسف ـ رحمھ 

أقم حتى أعلوھم، ولم أجلس مجلسًا  مجلًسا قط أنوي فیھ أن أتواضع إال لم

  .قط أنوي فیھ أن أعلوھم إال لم أقم حتى أفتضح

والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب فإن خُلَصت فیھ النیة ُقِبَل 

تعالى حبط وضاع،  اهللاوزكى ونمت بركتھ، وإن قصد بھ غیر وجھ 

ده ویضیع وخسرت صفقتھ وبما تفوتھ تلك المقاصد وال ینالھا فیخیب قص

  .سعیھ

  :الثالث

أن یبادر شبابھ وأوقات عمره إلى التحصیل وال یغتر بخدع التسویف 

والتأمیل؛ فإن كل ساعة تمضي من عمره ال بَدَل لھا وال عوض عنھا، 

ویقطع ما یقدر علیھ من العالئق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب 

كقواطع الطریق، ولذلك وبذل االجتھاد وقوة الجد في التحصیل فإنھا 

استحب السلف التغرب عن األھل والبعد عن الوطن؛ ألن الفكرة إذا 

لرجل  اهللاتوزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق وما جعل 

   .العلم ال یعطیك بعضھ حتى تعطیھ كّلك: من قلبین في جوفھ، وكذلك یقال
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العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي للنووي كتاب آداب (باب آداب المتعلم 

  )رحمھ اهللا
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جریدة المحروسة الیوم على ( ھبة رمضان بقلم،،، المذاكرة باأللوان 
 )األنترنت

  

 ھل تعلم أن أفضل طرق المذاكرة باستخدام األلوان ؟
أیسر ، الفص األیسر فص أیمن و آخر : من المعروف أن الدماغ البشري یحتوي على فصین 

، فھو فص ) اللون الواحد(ھو فص مسئول عن التعامل مع الرموز و األرقام و الثبات مثل 
یسیر بالتسلسل و التتابع ، أما الفص األیمن فھو مسئول عن التعامل مع األشیاء بذاتھا و لیس 

وھو یفكر بطریقة بالرموز مثل األصوات واأللوان ، وھو أیضا مسئول عن االبتكار و اإلبداع ، 
 . غیر تتابعیة ، ولذلك لھ القدرة على ربط األشیاء

إن معظم الطالب یستخدمون الفص األیسر في المذاكرة، ألنھم یستخدمون الطرق التي تجعل 
  المخ یعمل بالفص

المخ اللون الواحد للنص الذین یذاكرونھ ، وھنا أقول أن استخدام  –التكرار : األیسر مثل 
األیمن في المذاكرة أسھل و أكثر راحة لك ، فقد أثبت الدراسات أن قدرة الفص األیمن على 

مرة لحفظھا  17ضعف ، بمعنى أنك إذا كررت معلومة ما  17الحفظ أسرع من الفص األیسر بـ 
 ك مرة واحدة لحفظھا باستخدام الفص األیمن فیالفص األیسر ، فإنھ یك باستخدام

اعدك على المذاكرة وھي موجده في المكتبات حیث تنشط منطقة المرح في فھناك ألوان تس
في لون واحد  یساعد على المذاكرة أسرع بعشر مرات فما أنت تذاكر الدماغ حیث أن تنشطیھا

 .فقط
  : األلوان تقسم إلى ثالث أقسام في المذاكرة

 : ألوانھ تساعدك على الحفظ 1-
 األخضر حیث أنھ یوحي لك في االسترخاء والھدوء 

مما یساعدك على سرعة الحفظ وھذا یساعدك في التحدید في حفظ معلومة مفصلة ملیئة في 
 الكلمات

 .و تحتوي على قوانین مثًال
 حیث أنھ یوحي لك في منشط لحیویة الدماغ  األصفر

لتالل وھذا یساعدك في التحدید مما یساعدك على سرعة الحفظ جیدًا كأنك في الصحراء بین ا
 .بنصھا یعني مثل اسمك تالمعلومافي حفظ 

  : ألوانھ تساعدك على الفھم 2-
  ( األزرق الفاتح( األزرق

 حیث أنھ یوحي لك في الھدوء الشدید 
لى  وھذا یساعدك في التحدیدع كأنك بجانب الشاطئ بین األمواج مما یساعدك على سرعة الفھم

 .بطریقتك الخاصةالفھم جیدًا 
 ( النیلي( األزرق الغامق 

كأنك تنظر إلى  حیث أنھ یوحي لك في الھدوء الشدید أیضًا مما یساعدك على سرعة الفھم جیدًا
 السماء الصافیة في یوم جمیل وھذا یساعدك في التحدید 

 على فھم األشیاء التي تحتوي على معلومات
 مشكثیرة جدًا و یساعدك أیضًا في كتابة الھوا

 . ( المعلومات الخارجیة )
  : ألوانھ تساعدك على التركیز و االنتباه 3-
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كأنك في  البرتقالي حیث یوحي لك في المرح و السعادة مما یساعدك على االنتباه و التركیز
أمین  وقت الغروب تشاھد الشمس تغرب مما یساعدك على الفھم و التركیز وھذا ما یؤكده

لیة الصیدلیة ومؤلف كتاب الطالب العبقرى أن لكل مادة علمیة الطالب فى ك – محمود صبرى
لون ورائحة وإیقاع تسھل النجاح والتفوق كما أن الفرد یتذكر الكثیر من األشیاء فى حیاتھ 

نتیجة الرتباطھا بروابط محددة، كلما تكررت ھذه الروابط أمامھ، تذكر األحداث أو المواقف التى 
 .حدثت من قبل

بط العاطفة، الروائح، األلوان واإلیقاع أو السمع، ویمكننا أن نستخدم ھذه ومن ھذه الروا
الروابط فى المذاكرة، فعن طریق حاسة الشم یمكننا تذكر المعلومات الھامة فى المذاكرة، وذلك 
عن طریق وضع رائحة محددة عند المذاكرة، وأثناء مذاكرة المواد التى تحتاج نشاط ذھنى مثل 

أما المواد التى . ء، الفیزیاء، والكیمیاء نقوم باستخدام روائح ذات طبیعة نافذةالریاضة، اإلحصا
 .تحتاج إلى ھدوء نضع لھا رائحة ھادئة، وال بد أن تكون ھذه الروائح زیتیة، ولیست كحولیة

والمذاكرة عن طریق اإلیقاع مختلفة، نعتمد فیھا على تنشیط السمع، وذلك عن طریق تسجیل 
 .وإحداث صدى صوت عند الجمل والكلمات المھمة أثناء التسجیلالمناھج بصوتك، 

ویشیر أمین أن الجمیع یعرف أن لكل لون تأثیر مختلف على الفرد، ویمكن استخدام ھذا 
االختالف فى المذاكرة أیضًا، مثل اللون األحمر فھو من األلوان الجاذبة للنظر، لذلك نقوم 

مثل األرقام والتواریخ أو النتائج حتى نستطیع تذكرھا  بتظلیل المعلومات المھمة باللون األحمر
 .بسھولة أثناء االمتحان

أما اللون األصفر یؤدى إلى إدخال السرور على من ینظر إلیھ، ومنھا یؤدى إلى سرعة حفظ 
المعلومات، فھو من األلوان المنشطة لخالیا الذاكرة، لذلك تطلى حوائط المدارس والجامعات 

 .بیجباللون األصفر ال

  

  نموذج خطاطة
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  جدول زمني لتنظیم الوقتنموذج 

  الفترة الصباحیة

  

 

  الفترة المسائیة واللیلیة

  

  

  

  

  

  18    17  17    16  16    15  15    14  14          12  12     11  11   10  10        9  9       8  8          6  األیام  رقم

صالة   اإلثنین  1

  إفطار+الفجر

اللغة 

  العربیة

التربیة 

  االسالمیة

استراحة   الفیزیاء  الفیزیاء  المراجعة+الغذاء  الفرنسیة  الفرنسیة

  ووجبة

إنجاز 

  التمارین

                      الثالثاء  2

                      األربعاء  3

                      الخمیس  4

                      الجمعة  5

                      السبت  6

                      األحد  7

19   18 األیام رقم  19    20  20   21  21   22  22    23  23    24 إلى  الفجر  24      

1مراجعة  اإلثنین 1    نوما ھنیئا النوم االستعداد للنوم استراحة عشاء حفظ القرآن استراحة 

          الثالثاء 2

          األربعاء 3

          الخمیس 4

          الجمعة 5

          السبت 6

          األحد 7
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 خاتمة 

  

  

الذي وفقنا للوصول إلى خاتمة ھذا الكتاب ویسر لنا تألیفھ  رب العالمین هللالحمد 

  ...عز وجل أن یبارك لنا في أعمالنا اهللاوندعو 

  :ولم یبق لي أن أقول لك أخي وأختي إال كلمات عدیدة وھي

لعبادتھ وجعل  اهللاخلقھ  ،األرضیة مستخلفا فیھااإلنسان یعیش على وجھ ھذه الكرة 

عز وجل من  اهللاوألن  ،عز وجل ورسولھ الكریم اهللالھ أسبابا تساعده على طاعة 

فإنھ ال یضیع أجر من آمن في الدنیا وأحسن عمال ولذلك " الرحمة والعدل"صفاتھ 

  ...اهللا يعز وجل یجازیھ في اآلخرة على كده وسعیھ في الدنیا فیما یرض اهللافإن 

عز وجل للمؤمنین والمؤمنات المطیعین ألوامره  اهللاوالجزاء األوفى الذي أعده 

" الفوز العظیم"عز وجل دخولھا ھو  اهللاوالمجتنبین لنواھیھ ھو الجنة التي اعتبر 

من الشیطان الرجیم  باهللاأعوذ                    

                           ولكن رغم أن من آمن

مھما كان مقدار عملھ وإیمانھ فھناك " إن شاء"الجنة  اهللاوعمل صالحا سیدخلھ 

ویجب على اإلنسان السعي إلى  ،درجات في الجنة على حسب عمل كل إنسان

الفوز بأعلى درجة من درجات الجنة باإلكثار من األعمال الصالحة وأكبر لذة 

  .عز وجل وما أعظمھا من سعادة اهللاوسعادة بعد ھذا ھو النظر إلى وجھ 

ولما كان دورك ھذه السنة كتلمیذ ھو االجتھاد والنجاح في آخر السنة الدراسیة 

ویكتب اهللا لك  ،لك جاھدا لتنجح في سنتك الدراسیة في الدنیاكان والبد أن تسعى لذ

  .أجر اجتھادك في صحیفة أعمالك التي ستجازى علیھ في اآلخرة

إن نسیت أو أخطأت فمن الشیطان وإن وفقت فمن فضل ربي وال تنسوا الدعاء 

  .جزاكم اهللا خیرا، وساھموا في نشر الكتاب لتكسبوا أجر ذلك ،لوالدي ولي

  محمد مساعد        والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ                             

ِخَتاُمُه ِمْسٌك َوِفي  :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  ]26: المطففين [ َنَذِلَك َفْلَيَتَناَفِس اْلُمَتَناِفُسو
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