
 

 االختبارات          التذكر     المذاكرة      

 

 .وفر سبل الراحة المطلوبة لالستذكار الجيد 
 .ذاكر وفق جدول مرتب ومخطط بصورة علمية 
 .قسم الدرس الذي تريد مذاكرته إلي أجزاء أو وحدات 
  وفهم فالقراءة بدون فهم قليلة الجدوي.تركيز اقرأ بانتباه و 
 .إذا وجدت أسئلة في نهاية الدرس أجب عنها 
 .عود نفسك علي المراجعة الدورية المستمرة 
 .ثابر واجتهد في مذاكرتك 
 .غير المواد التي تذاكرها عند االحساس بالتعب أو الملل 
 .ال تتعود المذاكرة قبل االمتحان فقط 
 ر أو جوعان.ال تذاكر وأنت مجهد أو متوت 
  .أِد الواجبات الدينية ألنها تمنحك الراحة النفسية 
 .أثناء المذاكرة اربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات التي تعرفها 
 .في األشياء التي تحتاج إلي حفظ سمع لنفسك أو أطلب المساعدة من اآلخرين 
  والترفيه.نظم وقتك اليومي ووزعة بين الدراسة والمذاكرة والراحة 
   وتناول الواجبات اليومية حدد الوقت المناسب للنهوض من النوم صباحا. 
 ( بعد كل ساعة من المذاكرة. 10-5خصص وقتا  للراحة في أثناء المذاكرة )دقائق 
  ذاكر في مواعيد ثابتة يومية.ميا  سواء كان لديك اختبار أم ال، و ذاكر يو 
 تأخذ حبوب ضد النوم. التذاكر إلي ساعة متأخرة من الليل، و  ال 
 .توقف عن المذاكرة عندما يحين موعد النوم 
 .ال تعتمد علي تناول الشاي والقهوة بكميات زائدة كوسيلة للتنبيه 

 التعامل مع االختبارات

 الطريقة الصحيحة في المذاكرة :



 

 . من المستحيل أن تتذكر جيدا  شيئا  لم تتعلمه جيدا 
  النجاح.ثق في نفسك وفي قدرتك علي التعلم والحفظ فالثقة مفتاح 
 .استمتع بما تتعلم وما تقرأ وما تكتب ألنك لن تفهم أو تحفظ مادة تكرهها 
  نجاز والنجاح.قوي اإلرادة وصمم علي التعلم واإلكن 
 .أثناء التعلم ركز ذهنك علي المادة الدراسية وال تنشغل بأمور هامشية 
 .حدد الهدف من المذاكرة لتعرف ماذا تريد وكيف تعالج المادة 
 مادة عدة مرات وال تكتفي بمرة واحدة.اقرأ ال 
 وزع مذاكرتك للمادة الواحدة علي فترات زمنية تتخللها استراحات. 
 خذ فكرة كلية شاملة عما تريد أن تفهم وتحفظ. 
  .بعد أن تقرأ المادة سمع لنفسك ماذا فهمت وحفظت وماذا لم تفهم    
 األمد. ابحث عن المعني فيما تحفظ فالحفظ بال فهم للمعاني قصير 
 .اربط المادة الجديدة بالمادة القديمة لتجعل التعلم عملية مستمرة 
 .استرح بين وحدة وأخري لتقلل من أثر التداخل بين تعلم الوحدات المختلفة 
 .راجع المادة من حين آلخر لتقاوم النسيان 
 .تجنب االرهاق البدني قبل التذكر مباشرة ألن اإلرهاق يضر التذكر 
 .تجنب االنفعال الشديد قبل التذكر مباشرة ألن شدة االنفعال تضر بالتذكر 

 

 .اجعل المراجعة عملية مستمرة وال تؤجلها إلي ليلة االمتحان 
 .ال تركز اهتمامك علي مادة أول امتحان وتترك باقي المواد 
 .تجنب مراجعة مادة واحدة أو كل المواد في اليوم الواحد 
 .التزم بجدول المراجعة، ألنه ضروري لحسن استثمار الوقت 
 ثابر واجتهد وال تشعر بالملل أثناء المراجعة.، و راجع بإيجابية ونشاط 
 وأجزاء كل مقرر.لمراجعة جميع المقررات الدراسية ضع خطة منظمة ، 
   واد الصعبة.احرص علي زيادة فترة المراجعة للمو ، أبدأ بمراجعة األجراء التي ال تعرفها جيدا 
 راجع دروسك بمفردك وفي مكان المذاكرة الخاص بك.، و راجع المالحظات التي دونتها بنفسك 

 كيف تنمي قدرتك علي التذكر؟

 الصحيحة للمراجعةالطريقة 



  

 .خالل األسابيع األخيرة قبيل االمتحان انشغل باالستعداد لالمتحانات وال تنشغل باشياء أخري 
  لالمتحان قبيل حلوله بيوم أو أيام فقطتجنب خطأ الكثير من الطالب وهو االستعداد. 
  ،احذر تناول العقاقير المنشطةسهر والتركيز، و تجنب المنبهات طلبا  للو توقف عن مشاهدة التلفاز. 

  

 .ال تتهرب من االختبارات الفصلية، ألن ذلك يدربك علي نوعية األسئلة وضبط التوقيت 
  نفسك بنفسك، وكن أمينا  مع نفسك في عملية التصحيح حتي تعرف أخطائكتعلم كيف تقيم. 
 .إذا وجدت صعوبة في اإلجابة عن سؤال فال تحزن وابحث عن اإلجابة الصحيحة واقرأها أكثر من مرة 

 

 الهدوء التامالتزم ، و ب أدواتك الكتابيةرتو متحان اجلس في المقعد المخصص لك، بمجرد دخولك قاعة اال -
 بمجرد تسلم ورقة اإلجابة اكتب بياناتك الشخصية وخاصة اسمك ورقمك الجامعي في المكان المناسب. -
 اتبع تعليمات لجنة االمتحان قبل وأثناء توزيع أوراق األسئلة وأقرأ التعليمات المكتوبة بكل دقة.  -
 ثلة، وهل المطلوب تعريف أم شرحأو مع ذكر أمانتبه إلي التعليمات مثل: اجب باختصار أو بالتفصيل  -
 .اقرأ األسئلة كلها قراءة متأنية وبعناية ويفضل قراءتها أكثر من مرة حتي تعرف المطلوب منك -
 أجب عن جميع األسئلة المطلوبة قبل انتهاء وقت االمتحان بقدر االمكان. -
 المطلوبة.بعض الوقت آخر االمتحان للمراجعة، وتأكد أنك أجبت عن كل األسئلة اترك  -
   استغل كل الوقت المخصص لالمتحان وال تترك مكانك قبل انتهاء الوقت. -
 اجب عن السؤال في حدود المطلوب وركز أثناء اإلجابة. -
ذا وجدت سؤاال  صعبا  ال تتركه ب في ورقة اإلجابة بقدر اإلمكان ، و تجنب الشط -  بسرعة ولكن فكر جيدا  ا 
 انصرف في هدوء.سلم ورقة اإلجابة بهدوء وخذ أدواتك و  -
 اكتب بخط واضح قدر استطاعتك. -
 التزم بآداب أداء االمتحان حتي تكتسب احترام الجميع وتقديرهم. -
 امتنع عن إصدار أية أفعال أو حركات أو أصوات تؤذي اآلخرين أثناء أداء االمتحان. -
  .تجنب الغش فهو سلوك سيء وغير قانوني وعواقبه وخيمة، والطالب الغشاش يغش نفسه -
 تجنب مواطن الشبهات، فال تأخذ معك كتابا  أو كراسة ملخصات داخل لجنة االمتحان. -

 متطلبات االستعداد لالمتحان

 التدريب علي أداء االمتحان : 

 :  أداء االمتحان


