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U  : ، أما احلند هلل زب العاملني ّالصالٗ ّالشالو علٙ سٔد األىبٔاء ّاملسسلني ّعلٙ آلُ الطٔبني ّصحابتُ الػس املٔامني

البشسٓ٘ تتشابل يف نتاب٘ مجل ٍرِ املْاضٔع عً أسالٔب الدزاس٘ ّالتفْم ّاليجاح بعد : فإٌ مْاقع االىرتىت ّنتب التينٔ٘ 

حسصت يف ٍرا  ت صحتَا علٙ الْاقع ،ّاتكاءا لرلو..ّغريٍا ، لهيَا غالبا ما تهٌْ دلسد صياع٘ لفظٔ٘ ّىظسٓات خٔالٔ٘ ، مل تجب

ّجتسبيت الشدصٔ٘ حتٙ أنٌْ صادقا مع إخْاىٕ   بياءا علٙ اليظسٓات العلنٔ٘ الفعال٘ للنرانسٗ طْاتاخل املْضْع علٙ اىتكاء

  ّلٔص صاىع نالو ، ّاهلل مً ّزاء الكصد .

 قبل كل شيء  : 

أثبتت الدزاسات العلنٔ٘ يف دلال عله اليفص أٌ تْفري اجلْ املياسب ٓعترب حافزا لعنٔل٘ التعله ، لرا مً 

 الضسّزٖ الكٔاو بَرِ اخلطْٗ : 

   : تويئة مكان املذاكرة 

 جيب أٌ ٓهٌْ :
ح للجلىض غدة طاغاث )محشى الظهس واإلالػد إن لم ًىً هرلً ًمىىً حشىه (1    .زابذو  (اإلالػد مٍس

 .الهىاء لِع فاطدا فالدماؽ ًحخاج للىثير مً ألاوهسجين  (2

 . (ال جيس ى الخٍسف فطل اليشاؽ) لالهذفاعالحسازة جمُل  (3

ً لػدم الخػب وحشخِذ الػُىين ، ومً ألافػل أن جىىن ؾبُػُت  (4  .ؤلاغاءة غلى ألاكل مطدٍز

ػُؼ الىكذ  (5  .جحػير ول ش يء فىق اإلاىخب حتى ال جػؿس لللُام مً أحل إحػاز : كلم ، هساض ٍو

م ، أكىاٌ مأزىزة ، وأهدافً فهي حشجػً هثيرا  (6 جحفيز هفس ي : غؼ مُدالُاث في الؿسفت ، شهاداث الخىٍس

مخً   .وجىكظ غٍص

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ال ًىىن هرا الجدٌو  اللُام بػمل حدٌو أطاس ي إلاا هى مهم ، بحُثاإلافُد حدا  كد ًىىن مً:  همسة

 .السئِظُت مثاٌ : ول شهس هػؼ حدٌو اإلاهام وألاهدافضازم ومػلد ،

 والدزوض الخاضت بيل فطل . والادخبازاثفي بداًت الػام فيها مىاغُد الفسوع  جىظُمُت وغؼ دؿتو  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 :  يف املنزل  

: قبل املذاكرة 

 حفص هفظً واطدشػس شػىز البهجت ،جىول غلى هللا ،  البداية :في  1

ًفشل الؿالب في وغؼ هدف لهم كبل اإلاراهسة أي ما الري هثيرا ما  تحديد الهدف من المذاكرة :  2

 شال ًجب أن ٌظخىفي هره الشسوؽ :طُلىم به وحتى ال ًىىن حظؿير الهدف فا

اغُاث كل طأحل اإلاظألت زكم  الدكت :    105ص 3،2،1ال جلل طأدزض الٍس

اغُاث ال جخىكؼ أهً طدىهي   واكعي :  طا في حين  2ألٌو وهلت في  مىغىع بيالىزٍا في مادة الٍس

 . طا4أن السطمي 
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 "جرهس هره اليلمت طخلخلي بها في الفلظفت "  الىم ولِع الىُف : 

اغُاث اء وكلُال مً الٍس  ال جلل : طأحل بػؼ اإلاىاغُؼ ، أو طأدزض كلُال مً الفيًز

اغُاث ، وأحل  3كل طأحل  اء 3مىاغُؼ ، طأزاحؼ محىزا واحد في الٍس ً في الفيًز   جماٍز

 .اطخػمل ألازكام لدظؿير أهدافً 

طا لُيخهي وبالخالي جحرفه مً 3أي ال ٌظخؿسق أهثر مً   ًمىً إزباجه والخحلم مً إنهائه : 

 كائمت ألاغماٌ مثل : 

لت  وفي حرفه حافص   105ص  1اإلاظألت  وشػىز بالسغا غً الىفع هرلً ًمىىً بهره الؿٍس

 . محاطبت هفظً بظهىلت 

 :  وله غالكت باألولىٍاثمهم ، كابل للميافأة  

ت(  مثال  اء ألاطبىع اللادم وبالخالي غلي الخمسن غلى بػؼ اإلاىاغُؼ)هىا ألاولٍى لدي فسع في الفيًز

ً الىخاب اإلادزس ي  ، طأكسأ هخابي اإلافػل أو طألػب الىسة  1ص 1.2.3، إذن إذا كمذ بحل جماٍز

 .أو أي هىاًت )هىا كابل للميافأة(

جيب أٌ تته  دلهً فٔنا بعيف البدآ٘ بعض الْقت  ستشتػسم  حتدٓد اهلدف مً املرانسٗ عنلٔ٘

  : ييتكل إىللّقت قصري  يف 

ّٗ نٕ ال ٓصاب" ":  التحضير المعرفي  3    مً املَه جدا أٌ ٓكْو الالعب بالتحنٔ٘ قبل املبازا

بىخابت ول ما حػسفه غً اإلاىغىع : ازطم ، اهخب ،  مكووزكت و  كلمدر :  لرا كبل أن حظخؿسق في اإلاراهسة

 .للددٌى في الدزض كتحمية دكائم  5:إلادة وذلًدؿـ ،

  أثناء املذاكرة:  

 وأهذ جراهس ، فذرها بلىة . لً هىا مجمىغت هطائح

 يف البدآ٘ :

 ً ىىن الػىىان إشازة للب اإلاىغىع .كم بلساءة غىىان الدزض وجأمله فؿالبا ما 

  غلى أطئلت اإلاىاكشت لخػسف ما اإلاساد بهرا اليشاؽ ،ألم هظسة 

   اؾلؼ غلى الفلساث اإلاىحصة فهي بمثابت أفياز أطاطُت للدزض. 

  اؾسح ألاطئلت باطخمساز أزىاء اللساءة لخطل إلى اطخيخاحاجً ، ألن الظؤاٌ هى الري ًسبـ بِىً وبين اإلاادة

 اإلاالح ؟ ماذا لى أهملىا هرا الشسؽ ؟ ....( )مثاٌ :  إلااذا كام بهره الخجسبت ؟ إلااذا أغاف اإلااء

  م هخابت ملخطاث بأطلىبً الخاصجػل اإلاادة حصءا مىً أن جخابت اإلاالحظاث ولِع أدرها أي ه  . غً ؾٍس

 ما ً أن جؿالؼ هخب جىوي بىشان في هرا اإلاجاٌزطم أشياٌ مبظؿت ، دسائـ ذهىُت )ًمىى ً ( ، ال جيس ى جدٍو

 ُم أو دىاؾس في أوزاق جخرهسها .جىضلذ إلُه وأهذ جفىس أو جل

 بعد ذلو : 

 أي مػلىمت أو مشيلت غالجها افهمها آلان ولِع في وكذ -ت  مؼ حظؿير اليلماث اإلافخاحُت ابدأ اللساءة اإلافطل

 ، -مساحػت الادخباز

  هً كازئا إًجابُا ال جخػامل بذمٌى وطلبُت مؼ اإلاادة فلً حظخفُد شِئا ، هً وشؿا ، أهخب ، أزطم حاٌو

 اطخذدام حمُؼ أهىاع الرواء لدًً مً طمعي ،بطسي،  مىؿلي .... ، 

  د أن جدزض ؾيرن طدشػس أهه ًجب غلًُ دزض اإلاادة لؿيرن : هره دؿىة مهمت حدا ومجسبت ، فأهذ حُىما جٍس

ػلىمت حُدا وجمحُطها لخخمىً مً إدساحها هما طدثير حظالالث إلى جفاضُل  لم جىدبه إليها ، إهً فهم اإلا

 ٌ  !! جحاٌو أن جبني الدزض مً ألاو
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 . ًكُم ما جلسأ ، جفاغل مػه ، ما الري ًخىافم مػً  ، احػله داضا بً وحصءا مى  

 : باليشب٘ للرانسٗ ّمْاد احلفظ  

  م غالكت   كم هلاؽإذا أزدث أن جحفظ مجمىغت   مثال : بسبـ البىىد ببػػها البػؼ غً ؾٍس

كسازاث مؤجمس الطىمام : إكساز مبدأ اللُادة الجماغُت ، إوشاء مجلع الثىزة ، إوشاء لجىت الخيظُم والخىفُر 

ً شبىت مً الفدائُين ، جلظُم التراب الىؾني .، جىظُم الجِش ،   جىٍى

الجماغُت  ٌظخلصم إوشاء هُئت مثل التروٍيا ومىه إوشاء مجلع الثىزة وبما أن هرا ألادير إكساز مبدأ اللُادة 

ػُت جحخاج إلى طلؿت جىفُرًت إذا إوشاء لجىت الخيظُم والخىفُر ، مػظم  ػُت وأي طلؿت حشَس طلؿت حشَس

ت ومىه لجىت الخيظُم والخىفُر طخػخمد غلى الجِش إذا : جىظُم الج ِش .....وهىرا اللسازاث طخىىن غظىٍس

  ول بىد ًرهسن باآلدس .

   : ادة طػت الراهسة  الخطيُف والخجمُؼ لٍص

ت واكخطادً "أطباب الثىزة"مثاٌ :    .ت وبالخالي ٌظهل حفظها وجرهسهاألافػل جلظُمها إلى : طُاطُت ، غظىٍس

   : ٌد الراهسة مثا إلالاؾػت  شسب حلُب اإلااغص لخطس غلى اإلاهاجما ؾاهدي وان ًأغف هرلً غىطس الؿسابت لتًز

س بالده كد و  الاطخػماز مىخجاث   .اطخؿاع بهره الظُاطت جحٍس

  ، ًهىان مثل ًلٌى : " كلي وطىف أوس ى ، أزوي ولػلي أجرهس ، هاكشني وطىف حاٌو مىاكشت الدزض مؼ شمالئ

ػل بىثير مً زؾم أن مىاكشت دزض الاحخماغُاث طخىىن فىسة مضحىت باليظبت للبػؼ لىنها أفو أجرهس " ،، 

 . كلب بدون فهم حفظه غً ظهس 

: بعد املذاكرة  

 في دؿىة بظُؿت كم بــ : 

 .أغد جسجِب أفيازن ، جرهس أهم الىلاؽ التي مسزث بها  ،مساحػت مالحظاجً -

 .فهسض هساطً )زكم الطفحت ودونها في الفهسض ( -

 .هظم بؿاكاجً  -

  الاطخيظاخفهم غملُت    136ص  10اإلاظألت حل مثاٌ : ألاهداف  غملخه مً كائمت اشؿب ما-

   حػلم زطم غملُت الترحمت                                                                         

 . بئًجابُت الدزض اللادم ) در فىسة (غلى ألاكل دكائم  5جطفح  -

 ) يف القسم : )أو حتى يف الدروس اخلصوصية 

: قبل احملاضرة  

ػسفُت : ما الري طِخحدر غىه ألاطخاذ؟ هل لدي فىسة غىه ؟ ما اإلاتهُئت كم بػملُت الدكائم  10إلى  5مً 

"  مػنى هرا الػىىان ؟  ، "ال جخىكف غً الدظاٌل

 : أثناء احملاضرة  

سجل مالحظاجً جفاغل مؼ ألاطخاذ ،غش الدزض بأبػاده ،  ال جىً مخللي طلبي، ججاهل أدؿاءن ، اطأٌ ،

ًحاٌو أن ال الخلمُر الري ال ٌشازن هاكش حاٌو أن حظخلهم وغػُاث إلاظائل ، ال حػخلد أن  ،حظالالجً ،

 ظاز ،أبدا فيل إهاء ًىضح بما فُه .ًجلب ألاه
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: بعد احملاضرة  

 .* غؼ مذؿـ غام للدزض )فىسة غامت( 

ًمىً أن حػادٌ طاغاث في وكذ الحم لرا كم  10دكائم أو  5 ـ* إن الىكذ الري ًلي اإلاحاغسة زمين حدا ف

بمساحػت مالحظاجً ، أغف إليها وزجب أفيازن وول ما أشاز إلُه ألاطخاذ أهه ًمىً أن ًىىن طؤالا في 

 الادخباز ، أو فىسة حمُلت أو دؿأ وكؼ فُه مػظم الخالمُر .

 متحان:اال 

 االمتحانيف األيام اليت تسبق :  

  الىزائم اإلالسزة : هخب ، مالحظاث ، ول ش يء .احمؼ ول 

 ال جفطُلي  للمساحػت غؼ حدٌو أطاس ي ،.   

  دكُلت مؼ حسجُل مالحظاث . 30كم بئللاء هظسة غلى اإلالسز ال جخجاوش 

  ، مثال : ألاغداد اإلاسهبت : ً غؼ كائمت ما ًجب غلًُ فػله ، ول اإلاػلىماث الهامت غلى شيل غىاٍو

ً مجمىغت الىلـ ، هىان  .....وذلً بػد جفحظ غمُم للمالحظاث  هرا وهرافىسة حُدة في الخمٍس

بمثابت   بحُث جىىن اللائمتطاغاث ، 3إلى 1والىخب وجلظُم اإلاحخىي حُث حظخؿسق الػملُت مً 

ؿت التي طدبلى بجاهبً أما الخفاضُل اإلاملت طدبلى في  ملخظ للملسز  ومالحظاجً فهي الخٍس

 هخبً لخػىد إليها .

 شؿب ما أهجصجه مً اللائمت . كم ببداًت 

  هذ حػسف اإلاػلىمت لىً هُف جذسحها لؿيرن وي مذسحاث الاطخرواز )ففي الادخباز أالخدزب غلى

ىىن ذلً ب ػؿًُ غالمت ( : ٍو بشسح الدزض لىفظً  ما حػلمخه آلدس ،  شسحمحاولت ًصححها َو

 ...،اطخػمل حسواث الُد ، الخسائـ الرهىُت ، ال جتردد في جألُف أؾىُت 

 دخبر هفظً وهسز واطخمس حتى حظخؿُؼ اطخدغاء اإلاػلىمت جحذ الػؿـ ، أي ًمىىً أن جحلم ا

 ما جؿمح إلُه مً هلاؽ في أطىأ الظسوف .

 اللادم . اطخػسع الادخبازاث الظابلت وجىكؼ 

ليلة االمتحان:  

  حدًد . ُا مً الىىم وال جحاٌو حػلم ش يءواف ا كدز در 

  ىساض وجبدأ باللساءة وأهذ شازد. هأن جحمل ال للملسز  بلساءة طلبُتال جلم جدزب غلى اإلاذسحاث و 

  ًالدظمم .ؤلاضابت بالخؿرًت الجُدة مؼ الحرز م 

 . ججىب الحدًث مؼ الؿالب اللللين فالللم مػدي 

 االمتحانيوم : 

  ري اإلاػلىماث التي ٌػؿُىها غللً مً ؤلاحابت : اطترخ وطت الاهتهاءبػد أهمل الىكذ اإلامىىح لً و. 

 . ججاهل ما ًفػله آلادسون داضت في ادخُاز اإلاىاغُؼ 

  غؼ مال كظم الىكذ غلى كدز الػالمت ً  حظت في الىسخ للسحىع إلُه حتى ال جيس ى وفي حالت غدم إهماٌ جمٍس

  الىغىح .ب لتزاموالاجىظُم ؤلاحابت ، ال جيس ى 

  جامت ، فؿالبا ما جىىن ؤلاحابت ألاولى صحُحت . أن ًىىن غً كىاغتحؿُير ؤلاحابت ًجب   


