
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

التعامل فن  كرة وافن المز 
 اتمع االمتحان

 اعداد:

 محمدبشيرحسين عويضة
 المقدمة:ـ

الحمد هلل الذي ٌقول الحق وهو ٌهدي السبٌل ، والصالة والسالم  

على نبٌنا محمد خاتم النبٌٌن وإمام المرسلٌن ، جدد هللا به رسالة 

، ونشر بدعوته آٌات الهداٌة ، السماء ، وأحٌا ببعثته سنة األنبٌاء 

وأتم به مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه ، الذٌن وفقهم هللا فً 

دٌنه ، فدعوا إلى سبٌل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة ، فهدى 

هللا بهم العباد ، وفتح على أٌدٌهم البالد ، وجعلهم أمة ٌهدون 

ُم بالحق إلى الحق تحقٌقاً لسابق وعده : } َوَعَد هللَاه  ُنكه ٌَن آَمنهوا من  الَذن

ُن  ٌَن من ُسَتُخلنَفَنههم فًن األَُرضن َكَما اُسَتُخلََف الَذن ٌَ لهوا الَصالنَحاتن لَ َوَعمن

ُن َبُعدن  لََنههُم من َبدِّ ٌه ي اُرَتَضى لَههُم َولَ ٌَنههُم الَذن َنَن لَههُم دن ٌهَمكِّ ُم َولَ َقُبلنهن



ونَ  ُعبهده ٌَ ُم أَُمناً  ئاً َوَمُن َكَفَر َبُعَد َذلنَك َخُوفنهن ٌُ كهوَن بًن َش ٌهُشرن نًن ال 

قهوَن{. فشكروا ربهم على ما هداهم إلٌه من هداٌة  ُم اُلَفاسن هُولَئنَك هه َفأ

خلقه والشفقة على عباده، وجعلوا مظهر شكرهم بذل النفس 

 . والنفٌس فً الدعوة إلى هللا تعالى

 -:كرةا:فن المز-
 كرة:ازبعد المشاكل اثناء الم

 والتسويف عدوالنجاح كرة من وقت ألخرايعني تأجيل المز-:التسوٌف 

 :لهذا البد ان تضع جدوال يشمل ويجب التخلص من هذه الظاهرة -السرحان

 وقتا للراحة الكافية 

 ويجب تفادي هذه الظاهرة باالتي:-:الملل- 

 كرةاغير مكان المز 

 غير المادة 

 غير الطريقة 

 اواي شي اخر  شياء تحبه النفس)مثل مشاهدة التلفاذل بنوع من االاكسر هذا المل

 فقط ربع ساعة(

 ويجب تفادي هذه الظاهرة باالتي:-:عدم الرغبة- 

 لتحقيق اهدفك تذكر أن لك مستقبال جميل ينتظرك 

   المحافظة علي الصلوت الخمسة 

 حفز نفسك بكل ماهو جميل 

 ويجب تفادي هذه الظاهرة باالتي:-:النسٌان- 



  استخدام المخطات والرسومات لتساعد علي  بطريقة جيدةلخص المعلومات(

 سرعة الفهم والحفظ(

 )ابتعد عن المعاصي)ان العلم نور ونور هللا اليهدي لعاصي 

 )عدم مقارنة نفسك باألخرين)الحذرمن هذة السياسة 

 

 -داخل القاعة::التهٌئة -

 معرفة طريقة الدكتور اوالمحاضر في التدريس 

 لقاعةاخذ موقع مناسب داخل ا 

 الحضور المنتظم 

 اكتمال االدوات 

  االنشغال  كثيرحسن اختيار الزميل المجاور)تجنب الطالب كثير النوم و الطالب

 والسرحان(

 )احتسب االجر في الجلوس داخل القاعة )اجر طالب العلم وفيها جمع للحسنات 

 -:التهٌئة خارج القاعة:-\ 

 البد ان تكون الحالة النفسية جيدة 

 م االدوار)تقسيم المناسب للزمن(مهارات تقسي 

 كرة)الوقت المناسب(احدد زمن معين للمز 

 كرة لكل المواد(امزلل مناسب حددمواد معينة للمزاكرة)وضع جدول 

 :المكان المناسب- 

 االضاءة 

 التهوية 



 الهدواء 

 اجلس جلسة مناسبة تجنب وضعيات االسترخاء 

 جهز كل الوسائل المناسبة 

 ابتعد عن التسويف 

 -داخل القاعة::التركٌز -

  االطالع علي المادة قبل المحاضر) االطالع علي الموضوعات بين المحاضرة

 والمحاضرة االخري(

 ) المشغول اليشغل)اي اليمكن التركيز وانت مشغول 

 )استعمل جميع الحواس)النظر االستماع الكتابة وتخليص بعض النقاط المهمة 

  االجابة( )بغض النظر عنتستهين بالمشاركة مع الدكتورال 

 -:التركٌز خارج القاعة:-

 )ابداء والتنتظر حالة التركيز)اي التنتظر المزاج  العالي 

 اقضي علي السرحان 

  عند االحساس بتعب واالرهاق وقف وخذ وقت للراحة ثم وصل)اكثرها نصف

 ساعة(

 -كرة:ااسالٌب فعالة المز

 )استخدام اسلوب االسئلة التخمنية)توقع االسئلة 

 )استخدام االشكال التوضحية )الرسومات والمخططات 

 راغب استيعابك عند كل فترة 

 طريقة الترقيم 

 -:اسالٌب فعالة للحفظ



 تقوي هللا سبحانة والعزيمة علي ذلك 

 الفهم اوال ثم بعد ذلك احفظ 

  البعد عن مصادر التشويش 

 التكرار 

 استعمال جميع االدوات لتحقيق ذلك 

 ظاستخدام كل حواسك في الحف 

 اتقن اساليب الحفظ 

 -:اسالٌب  للحفظ:-

 كرة استخدام الخطوط الكبيرة والترقيم واسلوب التلوين ااالنتباه اثناء المز

 للمعلومات 

 ض(الربط الزهني )رابط المعلومات مع بعضها البع 

 طريقة تقسيم المعلومات الي مجموعات واختصارات 

 -:اسلوب  المراجعة:-

 استرجع المعلومات 

 اتلخص المعلوم 

 ابداء المراجعة بالعناوين الكبيرة 

 حاول تخيل المعلومات 

 جاوب علي امتحانات السابقة 

 طبق القاونين 

  المراجعة مع االخرين 

 



 

 

 

 

 -:االمتحانات مع :فن التعامل-
 -:قبل دخول قاعة االمتحان:-

 االستعاداد التام والتركيز العالي جدا 

 اقراءة وحل جميع االمتحانات السابقة 

 ن تكون قراءة االمتحانات السابقة قبل المزكرة أ امن الخط 

 في النفس من الخطأ الثقة الزيادة  

 التبكير  الي قاعة االمتحانات 

 نجاحفي ال التفكير الدائم 

 ذار رفقاء السوء والبطالة اح 

 تحدي نفسك وكسر كل الحواجز 

 ( خذ قسطا كافيا من الراحة)ستة ساعات 

 احرص علي دعاء الولدين ورضائهم 

 لحضور المبكر لالمتحان مع االدوات المناسبةا 

 الدعاء بماتيسر من األدعية 

 صلي ركعتين وسئل هللا التوفيق والسداد 

 اتقي هللا في زمالئك والتنشر الرعب والتخويف من االمتحان بينهم 

 واخذ نفس عميق من المهم جدا استخدام اسلوب االسترخاء 



 الكافي ( اهتم بالجانب الصحي )االكل والشرب والنوم 

 )التقليل من السكريات )النها تسبب في ارتفاع نسبة التوتر 

  بل زاكرهااياك وان تخدع نفسك بفهمك لبعض الدورس  

 -:بعد دخول قاعة االمتحات:-

 سم هللا والهدوء وذكرهللا تعالي 

 احذار من الدخول بالعقل العاطفي 

 -:العقل:-

 -وٌنقسم الً قسمٌن:

 دة بدخله المعلومات التي قمت بمزكرتهاتكون موجو -العقل المنطقي:

 (يتحكم في الحالة النفسية لالنسان)التوتر والخوف -العقل العاطفي:

 كيقية استعادة العقل المنطقي داخل قاعة االمتحان:ــــ

 تذكراي معلومات عشوائية من المقرار 

 افتح الورقة اختار ابراز اسئلة في الورقة 

 ابداء بساهل من االسئلة 

 تقف كثيرا في االسئلة الصعبة كسبا للوقتيجب اال 

 االلتجاء الي هللا تعالي عند تعسر االجابة 

 تاني في االجابة 

 خذوقتك في االمتحان 

 -االسئلة من مختار من متعدد:

 اختار االجابة دون تردد 

 احذف االجابات البعيدة واختار االقراب 

 احذار من الغش 



 التعبئ من يطلع مبكرا 

 -بعد التسلٌم:

 وانت بنفس راضية)قدرهللا ماشاء فعل( اطلع 

 التراجع بعد الخروج من قاعة االمتحان 

 التندم علي ما فات واعمل علي ماسياتي في المستقبل 

-:الخاتمة  

م المهم اغفر لنا المهم تب عمينا وارحمنا انك أنت التواب الرحي
  ا كان صواب فمنك وما كان خطأ فمنالمهم مذنوبنا وتقصير 

طاننفسي ومن الشي   
الظالمين ال الو إال أنت سبحانك إني كنت من  

 سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظيم
 

 

 

 

 


