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قدمة ُ  الم

الجامعة ..
أأفممراد ممممن  حيث تجمد نفسممك تجلممس علممى مقعممد مشممترك مممع العديممد مممن ال
 تعرفهم وممممن لأ تعرفهممم ثممم تجممد نفسممك دخلممت وبلا مقممدمات داخممل هممذا

حاضرة "ُمى" المَسُالسباق الم

ًا . ًا مهل  !!..مهل
أأستاذ الجامعي من كل نوع .. ستجد المعلومات تنهال عليك من ال

كيف اكتبها ..
 بل متى استوعبها و افهمها ….

 يختلف تماما عنهكذا هي المحاضرات الجامعية .. ماراثون من المعلومات 
إأعدادية.كل ما واجهته من قبل في المدرسة  الثانوية و ال

أاين الحل؟؟ أاين المشكلة و  لذلك فكرت قليلا 

أا من هنما  إأنمترنت بمد  وجمدت مجموعمة ممن المحاضمراتف بحمثي فمي ربموع ال
  تحت عنوان "مهارات الطلبة الجامعيممة"Long Beach Cityقدمتها جامعة 

Scottو قدمها دكتور   Bruecknerعلى هيئة سلسلة فيديوهات على الموقممع  
إاذا قممت بمالبحث عمن YouTubeالشمهير  أان تجمدها  –LBCC و يمكنمك    

أان تراها فهي ممتعة جدًا.). أانصحك  )
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أان انقممل بعضممها باللغممة العربيممة فممي أان شاهدت هممذه المحاضممرات قممررت   بعد 
 هذا الُكتيب الصغير حتى يتسمنى للجميمع الأسمتفادة ممن محتواهما دون معانمماه

إالى العربية. إأنجليزية  الترجمة من اللغة ال

أأهل اللغممة أان تكون الترجمة ملائمة  ل  كذلك راعيت عند ترجمة المحاضرات 
أأصمملية فممي أأمثلممة ال ًا عممن ال أأمثلة هنا مختلفة قليل  العربي لذلك قد تجد بعض ال

إأنجليزية المحاضرات ال

أاو حممتى علممى وشممك الممدخول فممي  إاذا كنت طالب في بداية المرحلة الجامعية 
أا هذا الُكتيب الصغير..الجامعة  أان تقر أانصحك بشدة 

إاذا استفدت و لو بالقليل فلا تنساني و والدي من الدعاء بالخير.) ) 
أان ينسخه أأي فرد  ُكتيب حر و ملك للجميع و يحق ل  هذا ال
إأضافة علية بشرط المحافظة أاو ال أاو توزيعة   و يعيد طباعته 

على هذه الرخصة و حفظ اسم المترجم و المؤلف

simplyarduino.com على مدونتي تابعني
إألكترونيللتواصل عبر البريد  :ال

 abdallah.ali.abdallah.elmasry@gmail.com
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  أن مهاراتهم المكتسبة منالرئيسيةمشكلة الطلبة  
 قل بكثير من المستوى المطلوبأ الولى التعليميةالمراحل 
 أساليب على الطلبة أن تطور من ينبغيلذلك  للجامعة
  الجامعيالمستوىلتواكب اكرة التقليدية ذالم

سكوت برويكنيرد.
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أان أأولى من التعليم تجممد نفسممك فممي المدرسممة تجلممس و تنتظممر   في المراحل ال
أا الحصة الدراسية و التي غالبًا تتراوح مدتها من  أاتي الُمعلم و يبد إالممي 40ي  80 

أاو المعلمة بشرح المحتمموى العلمممي و مممع أا المعلم   دقيقة خلال هذه الفترة يبد
 كتابمممة الملاحظمممات علمممى السمممبورة (البمممورد التعليممممي.) و تسمممتخدم الكتممماب
 المدرسممي و صممفحات الملونممة لعممرض الصممور و المعلومممات النصممية المفيممدة

الخاصة بالدرس...

أا الحياة الجامعية .. ثم تبد
ًا.. غالبًا تكممون مممدة المحاضممرة (الحصممة الدراسممية.) مممن  إالممى90مختلفة تمام   

ًا باسمتماع180   دقيقة متصلة دون فترة راحة و خلال هذه الممدة تكمون مطالبم
إالممى المرجممع فممي ذات أأستاذ الجامعي و كتابة ما يقوله و كذلك النظممر   كلام ال
أان تكون المادة أأدهى  أاو الرموز بل و ال  الوقت و محاولة نقل بعض المعادلأت 

إأنجليزية فتحاول ترجمة و فهم المصطلحات و المعاني الجديدة  باللغة ال

 في الجامعة الدراسة تكون ذات كم كبير من المعلومات و يتم تكثيف الكمية
إانهمممماء هممممذا الكممممم العملاق مممممن  المشممممروحة فممممي المحاضممممرة لمحاولممممة 
إالغمماء بعممض ُتَجممبر علممى  أأسمماتذة الجامعيممة قممد  أان بعممض ال  المعلومممات..حممتى 

المحتوى التعليمي بسبب عدم كفاية الوقت.
 
  الطلاب اكتساب مجموعة من المهممارات و العمماداتو من هنا يتوجب على 

 المناسممبة لمرحلمة الجامعممة حممتى يواكبمموا مسمتوى التعليمم الجمامعي مممن حيمث
الكم و درجة الصعوبة 
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أهم العادات التي يجب أن يتحلى بها الطالب الجامعي

أانها مثل العمل في شركة مرموقة بمرتب        سنوي عالى   اعتبار الجامعة 

أافضممل بكممثير90%   من الذين يكملون التعليم العالي (الجممامعي.) يحصمملون علممى وظممائف 
أأمن الذين يكتفون بالمراحل ا ساسية للتعليم ل

 عتبر الجامعة هي وسيلتك للحصول على وظيفة رائعة ذات دخل مسنوى يوفر لكُلذلك ت
أاحيانا حياة  مرفهة  رائعة وحياة كريمة و 

 
ًا  الأهتمام بالنفس صحيا و    نفسي

إالى الكثير من الطاقة الجسدية و العقلية لذلك تتجلى  يحتاج التركيز لمدة ساعة متواصلة 
أاهمية لأهتمام الجسدي مثل :

النوم الكافي•
لعب الرياضة مثل الجري•
الطعام الصحي •

 جميع العناصر السابقة تجعمل الطمالب نشميط و تزيمد ممن مسمتوى فهمم المحاضمرات فممي
الجامعة.
إأاو  الجوع   حبمط المتركيز فميُالتشتيت الذهني و الرغبة فممي النموم كلهما عواممل تو رهاق ل

إأمكان تجنبهما.المحاضرات  لذلك حاول قدر ال
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إا أاجيل لحضور المحاضرات  أاو مرضية  لأ  لأ ت    في حالأت طارئة 
أاو المممدرب إالى عدم حضور احدى المحاضرات قم بالتواصل مممع الممدكتور   إاذا اضطررت 

لمعرفة ما الذي فاتك في هذه المحاضرة من محتوى و واجبات 
إأضمافات ا إاذا امكمن مسمجلة صموتيا ممع كامممل ال أأقم بنسممخ المحاضممرة مكتوبممة و   خممرىل

مثل: 
الواجبات  •
 أاسممماء الصممفحات فممي المراجممع•

التي تشرح هذه الجزئية 
 Powerالعممممممممروض التقديميممممممممة •

point Presentations 

أاو المدكتور الجمامعي فقممم أاصممدقاءك   إاذا لم تستطع الحصممول علممى همذه الممواد ممن احمد 
إالى قاعة المحاضرات مبكرا بحوالي  أاي زميممل الحصممول15بالذهاب    دقيقة و اطلب من 

أاو باسممتخدام الكمماميرات  علممى دفممتر ملاحظمماته الخمماص و قممم بنسممخ المحاضممرات يممدويا 
أاي كاميرا ذات دقة  أاو3(معظم الجولأت الحديثة تحتوى كاميرات و تعتبر    ميجا-بكسل 

اكثر   كافية لنسخ الورق بجودة عالية.)
أاثناء المحاضرة حتى لأ تضيع تركيزك و في أا الحالأت قممم بهممالأ تقم  بعملية النسخ  أاسو   

 المحاضرة انتهاء بعد 

  , المحاضرة و الزملاء  الُمعلمين  احترام 

أاثناء المحاضرات و خارجها • احترام الدكاترة في 
أاحاديث جانبية مع الزملاء • عدم الخوض في 
أاو تشتت تركيز الزملاء• أاي تصرفات تقطع  إابداء  عدم 
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إان كان الموضوع ممل •  البقاء متيقظا لحديث الدكتور الجامعي حتى و 
إارسال الرسائل النصية • أاو  أاو عمل المكالمات   عدم استخدام الهاتف النقال 
أامام الطالب و يفضل غلق•  هيفضل عدم وضع الهاتف النقال على الطاولة 

أاسبوعيا مع تحديد فترات للراحة و الترفيه عمل جدول للمذاكرة 

  مثاليا للمممذاكرة وجعلهاهتم بعمل جدول متناسق يجمع بين الجد و الترفيه ولأ تبالغ في 
ًا و الترفيه القصيرة  تحديد فترات للراحة راعى دائما أايض

إألحماح اكذلك  أألأ تخضع ل إاذا امكمنل أاثنماء وقممت الدراسمة و  أاو المممرح   صمدقاء للخمروج 
أاجيل مواعيد ا إالى الوقت الذي تخصصه للترفيةلأاطلب من منهم ت  لتقاء و ما شابهه ذلك 

أاخرا (غالبا.) سيكلفك خسمارة العديمد ممن النقمماط حمتى و إان تسليم الواجبات مت  و  تذكر 
إان كان مكتمل 
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 عادات الطالب الجامعي المتفوقملخص 
ًا الأهتمام بالنفس صحيا و •  نفسي
أانها مثل العمل في شركة مرموقة بمرتب رائع• اعتبار الجامعة 
 التفاعل و  التحدث مع الدكاترة •
أأ حضور المحاضرات بكامل التجهيممزات اللازمممة مثممل الكتممب و ا•  قلام ول

المذكرات
أأ  الحضور مبكرا (على ا• قل في الوقت المحدد.)ل
 احترام المواعيد •
إا• أاجيل لحضور المحاضرات  أاو مرضية لألأ ت  في حالأت طارئة 
احترام الدكاترة و الزملاء •
أادية الواجبات في المواعيد •  ت
أاو لأ يخافوا من •  هم و الحديث معهم سؤالالدكاترة 
أاسبوعيا مع تحديد فترات للراحة و الترفيه• عمل جدول للمذاكرة 
 تسليم الواجبات في معادها •
أاثروا سلبا بالدرجات السيئة لكن يجعلوها حافز للمزيد من الأجتهاد • لأ يت
ُلمعلمين • إارشادات ا الألتزام بقوانين الجامعة و 
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)مع المحاضرةتقوية مهارات الستماع (تعلم كيف تس
 

أأيبدو اهل  ًا بعض الشئ !!!ل مر غريب
أاوضخ لك احدى اهم الحقائق في عالم الجامعة  حسنا في البداية دعني 

إانممك أاثنمماء اسممتماع المحاضممرة ف  إاذا لما تكن حاضرا ذهنيا و في كامل انتباهك و تركيممزك 
أاو حتى تدوينة بصورة جيدة ُلن تستطيع الأستفادة مما يقوله الم علم 

أال   نفسك هذا السؤال ..اس
أامامك ؟؟ إان واجهت صعوبات في التركيز على ما يقوله شخص ما  هل سبق لك 

أاكيد..” أاغلب البشر سيجيبوا ”نعم بالت

أاثناء الأستماع للكلام: أاسباب مشاكل التركيز  أاولأ ما هي   لنر 
Fakeالأسممتماع الزائممف•  listening إان تتصممنع الأسممتماع للمحاضممر بينممما ) 

إالى عالم الخيممال الواسممع .. لأ تقلممق جميممع البشممر  عقلك يذهب في رحلات  
 .).يفعلون هذا و سنشرح كيفية الحد من هذه الظاهرة

أأالتشتيت الذهني  مممن امدى سهولة •  (مختلفممة مممن شممخصصمموات المحيطممة ل
أأ خر.).ل

Criticalالأسممتماع الحممرج •  Listeningإان تسممتمع لمجموعممة مممن    ( و هممو 
آاراء  المعلومات التي تخالفها وقد تكون تبغضها بسممبب اعتقمماد مسممبق .. مثممل 
أاو حممتى فلسممفية.. فيقمموم العقممل تلقائيمما برفممض اسممتقبال هممذه أاو دينيممة   سياسممية 

أاو تخزينها.). المعلومات ولأ يساعدك على فهمها 
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الحل

ًأ: أاعداءك  أاول   اعرف 
أا إالممى  عقلممك حممتى تبممد إان  تدرك  جميع المعوقات التي تمنع وصول المعلومات    عليك 

أأفي معالجتها و التغلب عليها.. على سممبيل المثممال يقمموم الكممثير بعممادة قضممم ا  ظممافر(همميل
   و الحممل الأستماع الزائف .) و تتسممبب فممي حالممةفممترة الطفولممةعادة غالبا يكتسممبونها 

إالممىأاعليك  إارجمماع يممدك  أاظممافرك قممم ب أانك تريممد قضممم  إالى نفسك و عند الشعور ب  ن تنتبه 
الخلف و بذلك تكسر مواصلة هذه العملية و استهلاكها لقدرات عقلك على التركيز.

ًا:    تجهز جسديا و عقليا للاستماع  ثاني
إالى 6أاحصل على قسط مريح من النوم (•  ساعات من الليل.) 8 
إأفطاراحرص على الحصول على •   فالجوع المناسب قبل الأنطلاق من البيت ال

أأعدو التركيز ا إأول كما انه يزداد مع الوقت ولأ يتوقف عمن ال أابمدًا كممال  لحماح 
 ن يجعل عقلك يفكر بالطعام و تخيله و بالتالي يجعلك تدخل فيأايتسبب في 

حالة من الأستماع الزائف مجددا. 
أاكل قبل المحاضرة مباشرة و اجعممل هنمماك فممترة زمنيممة تممتراوح بيممن سمماعة و•  لأ ت

إالىنص أأ ساعتين بين زمن اف  كل و زمن المحاضرة.ل
إان• أاثناء المحاضرة .اعلممم   ابتعد عن التفكير في مشاكلك الشخصية و العاطفية 

أأا  ن توفر  قدرات عقلممك للممتركيزأامر قد يكون  صعبا بعض الشئ لكن عليك ل
أاثنمماء المحاضممرات و  أاكممدعلممى المعلومممات    انممه هنمماك المزيممد مممن المموقت فمميت

إان لأ تجعل هذا المموقت هممو  حياتك للتفكير في مشاكلك و حلها , فقط تذكر 
وقت المحاضرات. 
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ًا:   ضع هدفا لنفسك في بداية كل يوم قبل الأستماع للمحاضرة   ثالث
إان تنظمممر  لأ تعتمممبر المحاضمممرات برناممممج ترفيهيمممي علمممى التلفممماز لمممذلك لأ يجمممب عليمممك 

إأمتاع  أأساسي ال أانها مثل البرامج الترفيهية هدفها ال إانما انظر للمحاضرة علممىللمحاضرة   و 
إاضمافية أان كمل محاضمرة = خطموة   أانها طريقمك للوصمول للنجماح فمي حياتمك المهنيمة و 

أان تكسب هذه الخطوة في طريق نجاحك . فجعل هدفك 

ًا: أأ  أاحصل على مقعد جيد في مقدمة الصفوف ا  رابع    مامية و خاصة الوسطى  ل
 الصفوف الخلفية مكان ممتاز لكممل مما يشممتت المذهن و يقلمل الممتركيز لممذلك ابتعممد عنهمما
أافعمال أاصوات في الصفوف الخلفية فقمد تتسمبب  إان وجدت مكان هادئي بدون   فحتى و 

أامامك  بالتشتيت الذهني.  الطلبة 

أاثنماء المحاضمرة خوفما ممن عيممون الطلاب  بعض الطلبة يشعر بالخجل من سمؤال الممدكتور 
إاليه .. لذلك يعتبر الجلوس في المقدمة حل رائع لعلاج هذه المشممكلة فهممي  عندما تنظر 

أاسهل.  أانها تجعل التواصل مع الدكتور  تعطى الكثير من الثقة للطالب كما 

ًا:   تدرب على الأستماع   خامس
آأن .. ستقول في داخلك ال

أاتدرب على الأستماع أاتدرب على الأستماع!!! كيف ؟؟؟  طوال الوقت استمع فكيف    

إاليك هذه اللعبة التي ستساعدك على تقوية مهارات الأستماع و قدرتك العقلية ًا..  حسن
قوانين اللعبة:

أاخر يساعدك في هذه اللعبة .1 إالى شخص  ستحتاج 
أا بجعممل.2   في الورقة التالية مجموعة ممن الجعممل تتممدرج فممي الصممعوبة حيممث تبممد

إالي مستوى عالي من الصعوبة  قصيرة و سهلة و تتدرج في الصعوبة حتى تصل 
 20 الأنتظممارسيقوم المساعد بمسك الورقة و فراءة كل جملة بصوت واضح و .3
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أأخرىثانية أان ينطق الجملة ال  قبل 
  تكتب كلمات الجملة التي سيقولها كاملة و بنفس الممترتيبأانالمطلوب منك .4

أاو تغير نهائيا  أان تعديل    تنتظر حتى ينتهى صاحبكأانكما يجب عليك و دون 
  شئ قبممل هممذا ولأ تكتممبأايمن قراءة الجملة الواحدة بالكامل ولأ تقم بكتابة 

 ثانية الخاصة بكل جملة 20أاي شئ بعد الم 
أأ كتبتها و الجمل االتي من اللعبة قارن بين الجمل الأنتهاءبعد .5 صلية ل

مل:ُالج
علوم الهندسة تسببت في النهضة الحضارية•
 أاكبر دول العالم من حيث تعداد السكان هي الصين تليها الهند حيث تحتمموى•

كلاهما على ما يزيد عن المليار نسمة.
أاغلممب البشمر يتحممدثون ب3500يوجد بالعالم اكثر ممن •  16 لغمة معروفمة لكمن 

إأنجليزية – الصينية –الهنديممة -  الفرنسممية – العربيممة  –  لغة  و اشهر اللغات : ال
أألمانية. ال

أان•  معدل قراءة المواطن العربي سنويا ربع صممفحة، فممي المموقت الممذي تممبين فيممه 
أأمريكممي    كتممب فممي العممام لممذلك يجممب7 كتابمما، والبريطمماني 11معدل قممراءة ال

أاهمية القراءة. علينا زيادة التوعية ب

  علممى تنميممة مهممارات عقلممك لأسممتيعاب و الكتابيممة الأسممتماعيةالطريقممة  هممذهستسمماعدك 
 الكلمات المنطوقة  و تحليلها كما تقوى عملية استرجاع المعلومات (التذكر.) و يمكنك

إالى الورقة المساعدة هذهممارسة   اللعبة يوميا بدون الحاجة 

آان الكريم ااستخداحب شخصيا  آايات القر بالتالي: أافوم حيث  لمساعدتيم 
آان الكريممم م.1 أاحممد القممراء  ذوى الصمموت العممذب وًسممجلاُبتشممغيل القممر   بصمموت 

آايمة كاملمة و  إالممى كمل  آأ اكتبهما علمى الحاسمب اأان أاحماولاستمع    وأامماميلمي ل
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أاقمموم بكتابممة التشممكيل  إال أأاضممافة المزيممد مممن الصممعوبة    مثمملساسممي للكلممماتل
 التشكيل إاليهاضاف ُي(الضمة و الفتحة و الكسرة .) على الحروف التي 

أافمموم بفتمح المصممحف 10 من كتابة الأنتهاءبعد .2 آايات   أابممداء المقارنممة و أامممامي 
آأ ادقةبين   في المصحف سمعتها و كتبتها و بين ما هو مكتوب التييات ل

ًا ولم  سور إالى تستمتع  أانحاول  الطريقة مع المصحف هذه عند تطبيق   تحفظها مسممبق
أافضممل عبممد الباسممط عبممد الصمممد و الشمميخ ًا   اسمممعها بصمموت قارئممك المفضممل (شخصممي

آانالأستماعوبهذا الفعل ستقوى مهاراتك العقلية على  ابكر.) إادريس   و كذلك حفممظ القممر
 ذات الوقت :.) فيالكريم 

ًا:ت      ذلك  تريد    لم تكن   إان    و   بالأهتمام  ظاهر   سادس

 الجسد يعكس حالة العقل و العكس صحيح
إان هممذا يرسمملمرتخي وضع فيعندما يكون جسدك    و مريممح بصممورة زائممدة عممن اللممزوم فمم

إالى مرحلمة مما قبمل النمومالأسترخاء حالة من في يدخل أان عقلك إالى إاشارات   و الدخول 
 حتى النوم نفسة أاو

 ينبممه كممل مما أاداء إالممي تخدع عقلك عمن طريممق تموجيه حركممات جسمدك أانلذلك عليك 
  همذاأايضمما على النشاط مثل طريقة الجلوس و فرد ظهممرك بطرقمة مسمتقيمة (يحثهالعقل و 

أافضل و  أأ الحصمول علمى المزيمد ممن ابالتالييساعد على التنفس بصورة   كسمجين اللازمل
لتنشيط خلايا المخ.) 
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مذاكرة ال ُتساعدك علي عادات
الملخصات •
أاسلوب الطبقات القراءة•  ب
1-0-2طريقة •
•Highlighting السطور الهامةإاظهار 
إالى خرائط عقلية  •   (راجع كتاب تونى بوزانMind Mapsتحويل المعلومات 

– خرائط العقل.)

 الملخصات
أاغلب الكتب الجامعية تجد ملخص لكل فصل من فصممول الكتمماب و يسممتعرض اهمممفي   

أأالعنمماوين و النقمماط ا  ساسممية المتداولممة فممي الفصممل , تتمثممل فائممدة الملخصممات الملحقممةل
أاثناء عملية حفظ المعلومات و استرجاعها. بالفصول بتوفير الوقت 

أاجد ملخصات الفصول مدمجة مع الكتاب ؟؟إاذاماذا   لم 

أايإاليممك أان تكتممب    طريقممة رائعممة تسممهل عليممك تجهيممز ملخصممات المممواد الدراسممية دون 
كلمة !!

ًانعم لن تكتب شئ   :.) أابد

 A4 تريد تلخيصها من الكتاب و طبعتها على ورقة من مقمماس التيقم بتصوير الصفحات 
 (معظم ماكينات التصمموير فممي المكتبممات تقمموم بعمليممة تكممبير و تصممغير مقمماس الصممفحات

إالممىأاوتوماتيكيا   لذلك لأ تشغل بالممك بعمممل هممذا علممى الطابعممة المنزليممة و اذهممب مباشممرة 
أأوراق.)هذهاحدى المكتبات القريبة منك لنسخ   ال

17



  .) وهو قلمCorrector pen قلم تبييض (قلم تصحيح إالى ستحتاج كما
أالوان الممدهان تسممتخدم فممي أاشممبهةيحتمموى علممى مممادة مبيضممة   تغطيممة بمم

سهله و سريعة الكلمات من الصفحات بطريقة 

آأنو  أاحضر الورق ال   الطباعة و قم بقممراءةمكانة قمت بنسخة على الذي 
أاني و تركيممز ثممم اسممتخدم قلممم التصممحيح  إأزالممةالفصممول بتمم ُلجمممل و كممذلكل   السممطور و  ا

الكلمات التي لأ تشكل فائدة علمية.

 ثمم رك الورقمة لتجمف ولأ تحماول لممس الممادة البيضماء للقلمم المصمحح ثمم اعمد تصموير
الورقة على ماكينة الطباعة مرة اخرى 

آأنمرحى :.) .. اصبح لديك    الكلمممات وإازالتممه نسخة مختصرة من المادة العلمية بعد ال
آأن لأ تمثمل فائمدة   و المتيالسطور الحشمو     يمكنمك تكريمر نفمس العمليمة السمابقة ممعال

  بعممض الملاحظممات الصممغيرة مكممان السممطورإاضممافة  أاردت إاذا الممورق و يمكنممك بمماقي
المحذوفة 

أاسلوب الطبقات   القراءة ب
 أانواعها
أأقراءة الجملة ا• Paragraph النصيولى في المقطع ل

أأغالبا ما تكون الجملة ا أاو توضيح حقيقة علمية هامة لممذلك يجممب ل  الأهتمممامولى تعريفا 
أأبالجملة ا ولىل
إأ(في اللغة ا• أا بمالحروف الهجائيممة المممل  Capitalنجليزية.) قممراءة الجمممل الممتي تبممد

مثل:

 Preview Readingالقراءة السريعة بغرض معرفة محتوى الفصول بالكامل •
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   0  -  1  -  2  طريقة 

أاسمملوب المقمماطع النصممية   Paragraphsأاغلممب صممفحات الكتممب التعليميممة يتممم كتابتهمما ب
أاو يشمرح عنموان محمدد و  بحيث يتناول كل مقطمع مجموعمة ممن المعلوممات و الحقمائق 
أأخممرى, تهممدف هممذه الطريقممة فممي القممراءة  تتممولى بمماقي المقمماطع فممي الصممفحة العنمموانين ال
 لمساعدتك على فهم و حفظ المعلومات بصورة سريعة و تتم عن طريق اتبمماع الخطمموات

التالية:
إالممي نهايممة المقطممع و توقممف عنممد.1 أاول العنوان الرئيسي   إاقراء المقطع النصي من 

بداية العنوان التالي ولأ تكمل القراءة 
أاوب و قم ثواني 10انتظر.2  إاغماض عينيك  ثم قم بتغطية المقطع النصممي بيممديك 

ورقة بيضاء لتخفى الكلام المكتوب
إالممى الورقممة و.3 أاتممه معتمممدا علممى ذاكرتممك دون النظممر    قممم بنطممق الكلام الممذي فر

أان تعيممد شممرح هممذا المقطممع لنفسممك (تخيممل انممك انممت المعلممم الممذي  حمماول 
يشرح.) 

 بعد الأنتهاء ممن الشمرح ارفمع يمدك عمن المقطمع النصمي و راجمع ممدى صمحة.4
أاعطى نفسممك تقيممم  أاو 0المعلومات التي شرحتها لنفسك بصوت مرتفع ثم   1 

أاول مرة قراءه 2أاو  أأرقام عن مستوى استيعابك للمعلومات من   و تعبر هذه ال
أأقل من المعلومات.)80(استيعاب  = جيد جدا 2رقم .1 % على ال
أأقل من المعلومات.)50(استيعاب  = مناسب 1رقم .2 % على ال
.) % من المعلومات20( اقل  = سئ 0رقم .3

قم بتدوين نتيجة كل مقطع نصي بجانب بداية المقطع .5
إان وجدت.) في جميع المقاطع .6 أأصفار( أان تتخلص من كل ال اجعل هدفك 
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أانممواع المممواد العلميمة مثمل علمموم الرياضمميات أان همذه الطريقمة لأ تصملح لمختلمف   لأحمظ 
 حيث يتوجب عليك تحليل كل عنموان و مقطمع تعليميمي و اسمتيعابه كليمما قبمل البمدء فممي

أاخر و غالبا ما تكون المعلومات مبنيه على بعضها البعض. عنوان 

  Highlighting  تسليط الضوء على المعلومات الهامة  

 تختلمممف همممذه الطريقمممة عمممن اخمممتزال المعلوممممات و
أاو اختصممارات  الملخصات, هنا ليممس الهممدف تقليممل 
أاهميمممة  السمممطور لكمممن الهمممدف منهممما همممو تحديمممد 
أاثنممماء المراجعمممة ممممرة أاولويمممة  إاعطاءهمما   المعلوممممات و 

اخرى على النص 

 يمكنك استخدام هممذه الطريقممة ممع الملخصمات فممي
أاهميممة المعلومممات أاولية ومدى    ذات الوقت لتوضيح 

المكتوبة في الصفحات 

أأدوات المطلوبة:  ال
أاو الورق المستخدم في الشرح• الكتاب 
Highlighterقلم  ُمظهر •
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أانصحك بها  كتب رائعة 

أايمن محمود  دليل الطالب المتفوق – 
أايمن محمود 30  قانون للمذاكرة الفعالة – 

الكتاب الشامل لخرائط العقل – د.تونى بوزان
الفقي إابراهيم الوقت – د.إادارة
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