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عميدتطوير املهارات

د. حممد بن اأحمد ال�سديري

القراءة و�سيلة هامة من و�سائل حتقيق الثقافة و التقدم احل�ساري، والقراءة ت�ساعد على  منو العقل 

ون�سج الفكر و تكون مفاهيم الإن�سان وت�سكيل �سلوكياته،  واإدراكا  من عمادة تطوير املهارات بجامعة امللك 

العلمية والثقافية املتالحقة يف  الو�سيلة واأهمية مواكبة الطالب والطالبات للتطورات  باأهمية هذه  �سعود 

باأهمية رفع  واإميانا  والعاملي   ال�سعيد  املحلى  املو�سوعات على  العلم يف �ستى  التخ�س�سات وفروع  كافة 

ثقافة الطالب وتو�سيع مداركه وتنمية املهارات الثقافية واللغوية والأدبية لديه ، فقد قامت العمادة بطرح 

هذه ال�سل�سلة من كتيبات التوعية الثقافية والفكرية لطالب وطالبات جامعة امللك �سعود. 

يف  والعلمية  الأكادميية  املجالت  يف  واملتميزين  املتخ�س�سني  ا�ستكتاب  على  العمادة  حر�ست  وقد 

التخ�س�سات املتنوعة لي�ساهموا بجهدهم وخرباتهم يف تاأليف هذه ال�سل�سلة.

وتاأمل العمادة اأن يلقى هذا الكتيب حتت عنوان )كيف تتغلب على قلق الختبار؟!(ا�ستح�سان القراء 

وحتقق الهدف املن�سود منه يف حت�سني اأداء الطالب ونتائجهم من خالل التعامل مع المتحانات بطريقة 

اإيجابية، كما ي�سعدها تلقى مقرتحاتكم وا�ستف�ساراتكم وتاأمل م�ساركتكم اليجابية واملثمرة من اجل الرقى 

بطالب وطالبات اجلامعة نحو حتقيق التميز والنفراد .

واهلل وىل التوفيق ......        

كلمة عمادة تطوير المهارات
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عمادة تطوير المهارات

مقدمة

اأ�سبح  هنا  ومن  ومجالته.  التعليم  واأنماط  التدري�ض  اأ�ساليب  في  تحوًل جذريًا  العالي  التعليم  ي�سهد 

تطوير  ممكنة من خالل  باأق�سى طاقة  الب�سري  ال�ستثمار  على  بالعمل  وقت م�سى  اأي  من  اأكثر  مطالبًا 

المهارات الب�سرية لتمتلك القدرات الالزمة للتعامل مع كافة الم�ستجدات والمتغيرات التي ي�سهدها الع�سر 

الحالي.

ومما ل �سك فيه اأن فترة المتحانات تعتبر من الفترات ال�ساقة والمزعجة في كثير من الأحيان لدى 

الكثير من الطلبة والطالبات ذلك حينما يجد الطالب نف�سه مطالبًا باأن ي�سترجع جميع المقررات التي 

قام با�ستذكارها طوال عام درا�سي كامل فيقوم بتجميعها وا�ستيعابها والإجابة على الأ�سئلة والتدريبات 

بالقلق لدى غالبية  المتنوعة الخا�سة بالمقرر الدرا�سي في فترة زمنية ق�سيرة مما ي�سبب توتر و�سعور 

الطالب في تلك الفترة الزمنية.

ومن هنا تاأتي فكرة الكتيب في كيفية مواجهة القلق والتوتر الذي ي�ساحب �سلوك الطالب في فترة ما 

قبل واأثناء فترة الختبارات وتحويل هذا ال�سلوك اإلى �سلوك دافعي اإيجابي نحو التفوق والإنجاز والتميز  

ومع اإمكانية توظيف وتوجيه هذا القلق الدافعي الإيجابي توظيفًا اإر�ساديًا يوؤدي اإلى مزيد من الإنتاجية 

لجميع الطالب في ظل توافر بيئة اآمنة م�ستقرة.
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عمادة تطوير المهارات

قلق االختبار

اأيام الختبارات، في�سعب  اأ�سكو من قلق �سديد  اأنا طالب جامعي في الحادية والع�سرين من العمر، 

علّي النوم ليلة الختبار، واأذهب اإلى الحمام كثيرًا على الرغم من عدم حاجتي اإلى ذلك، ومع اأنني اأذاكر 

كثيرًا اإل اأنني اأ�سعر باأني ل اأتذّكر �سيئًا، وقبل دخول الختبار تنتابني الرغبة في البكاء ويتملكني �سعور 

اب برع�سة في يدي وتزيد  اأ�سُ باأني ن�سيت كل ما در�سته. كما  اأ�سعر  اأخفق في الإجابة لأنني  باأني �سوف 

ورقة  واأ�ستلم  القاعة  اإلى  اأدخل  وحين  بّي.  عما  ي�ساألونني  زمالئي  اأن  حتى  وجهي  ويحّمر  قلبي  �سربات 

الرغم من مذاكرتي  ُيغمى علّي. وعلى  واأنه �سوف  اأي �سوؤال،  الإجابة على  اأعرف  باأني ل  اأ�سعر  الختبار 

واهتمامي بالدرا�سة، اأ�سعر باأني ل اأح�سل على ما اأ�ستحقه من درجات، وبعد خروجي من قاعة الختبار 

اأتذكر الإجابات ال�سحيحة. ول اأعرف ما هذه الحالة التي تنتابني اأيام الختبارات ؟ وهل هناك عالج 

لحالتي اأم ل؟

اإن ما ي�سعر به �سديقنا هو حالة تعرف با�سم » قلق الختبار«، وهي تنتاب بع�ض الطالب حين يقترب 

موعد الختبارات، بل اإن بع�سهم قد يعاني بع�ض الأعرا�ض المر�سية الج�سمية، وقد يظهر هذا القلق في 

�سكل ال�سرحان في نوع الأ�سئلة وماهية درجة �سعوبتها، اأ�ستاأتي من الجزء اأو الأجزاء التي تركت من دون 

ا�ستذكار اأم من تلك الأجزاء التي لم ي�ستطيعوا فهمها؟،  وربما ي�سل قلقهم اإلى ظهور اأعرا�ض مر�سية 

مثل : زيادة الوزن اأو نق�سانه اأو الإرهاق ال�سديد اأو كثرة النوم اأو قلته. بل اإن الختبارات قد تكون كابو�سًا 

يطارد الطالب في نومه قبل يقظته، وغيرها من الأعرا�ض التي ظهرت لدى �ساحب الق�سة ال�سابقة. 

ومما ل�سك فيه اأن فترة المتحانات تعتبر من الفترات ال�ساقة والمزعجة في كثير من الأحيان، وذلك 

حينما يجد الطالب نف�سه مطالبًا باأن ي�سترجع جميع المقررات التي قام با�ستذكارها خالل الفترة ال�سابقة 

وتجميعها وا�ستيعابها لالإجابة عن اأ�سئلة الختبار. 

اإن القلق الذي يعتري غالبية الطالب قبل وفي اأثناء الختبارات اأمر طبيعي، و�سلوك عر�سي ماألوف 

ما دام في م�ستوياته المقبولة، بل يعد دافعًا اإيجابيًا، وهو مطلوب لتحقيق الدافعية نحو الإنجاز المثمر. 

التركيز  وعدم  للطعام،  ال�سهية  وفقدان  المت�سل،  النوم  كعدم  طبيعية،  غير  اأعرا�ض  �ساحبه  اإذا  اأما 

الذهني، وت�سلط بع�ض الأفكار الو�سوا�سية، وبع�ض ال�سطرابات النفعالية والج�سمية فهذه هي حالة قلق 

المتحان التي نحن ب�سدد الحديث عنها والت�سديد على �سبل الوقاية منها وعالجها، مع توظيف وتوجيه 

القلق كدافع اإيجابي توظيفًا اإر�ساديًا يوؤدي اإلى مزيد من الإنتاجية لجميع الطالب في بيئة اآمنة. وذلك 

التركيز  القلق )القلق الطبيعي( زاد م�ستوى  اأنه: كلما زاد  اإلى  النف�سي الذي ي�سير  القانون  انطالقًا من 

والأداء، وكلما و�سل القلق اإلى م�ستوى القلق المر�سي اأدى ذلك اإلى تناق�ض التركيز، وتحول الطالب اإلى 

فري�سة للتوتر، و�سحية للتهيج وال�ستثارة الع�سبية.
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عمادة تطوير المهارات

مفهوم قلق االختبار

أسباب قلق االختبار

قلق الختبار: “هو حالة انفعالية تعتري بع�ض الطالب قبل وفي اأثناء الختبارات، م�سحوبة باأعرا�ض 

ج�سمية ونف�سية من توتر وتحفز و�سرعة النفعال والن�سغال العقلي بالأفكار ال�سلبية؛ وهذا يقلل اأحيانًا من 

التركيز المطلوب للمذاكرة وال�ستعداد لالختبار، ويوؤثر �سلبًا على المهام العقلية في موقف المتحان.”

من المعلوم اأن قدرًا معتدًل من القلق هو اأمر طبيعي، بل مطلوب لم�ساعدتنا  على الأداء والتكيف مع 

له  اأهم م�سدر  ولعل  القلق متعددة،  اإن م�سادر  قلق الختبار؟  اأ�سباب  ما  ولكن  اليومية،  الحياة  مطالب 

يكمن في عدم ال�ستعداد لالختبار ب�سكل جيد، اأو نق�ض الثقة  بالنف�ض، اأو نق�ض الخبرة بمواقف الختبار، 

اأو مناف�سة الطالب مع اأحد زمالئه، اإ�سافة اإلى اأن �سماع بع�ض الطالب ل�سكوى زمالئهم من الختبارات 

يجعلهم ي�سعرون بالخوف ب�سبب الق�س�ض المخيفة عن طول الختبارات و�سعوبتها وق�سوة الأ�ساتذة في 

ت�سحيح الإجابات، لأن حديث الطالب عن خوفه لأحد زمالئه �سوف يزيده خوفًا.

واإ�سافة اإلى ما �سبق يمكن اأن تكون اأ�سباب قلقك من الختبار واحدًا اأو اأكثر مما يلي:

1- رغبتك في التفوق. 

2- اقتراب موعد الختبار.

3- خوفك من الف�سل والر�سوب. 

4- الخوف من العقاب ورد فعل الأهل وخيبة اأملهم. 

5- عدم ا�ستعدادك الكافي لالختبارات من بداية العام. 

6- �سعورك اأن م�سير حياتك يعتمد على هذه الختبارات.

7- اعتقادك اأن حياتك �سوف تتحطم بالكامل نتيجة لف�سلك في الختبارات. 

8- اعتقادك اأن �سخ�سًا اآخر يقوم بامتحانك وتحديد م�ستواك وي�سدر قرارًا ب�ساأنك. 

9- �سعورك باأن الختبار هو موقف عدائي لأن �سخ�سًا يراقب كل حركاتك ويترب�ض بك.
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عمادة تطوير المهارات

 العوامل المساعدة على ظهور أعراض قلق االختبار

من الموؤكد اأن هناك عددًا من العوامل التي ت�ساعد على ظهور اأعرا�ض قلق الختبار لدى بع�ض الطالب، 

منها ما يلي:

)1(  الأفكار والت�سورات الخاطئة عن الختبار وما يترّتب عليه من نتائج. 

اأو عدم تهيئة  اأو عدم التهيوؤ نف�سيًا له،  )2(  عدم ا�ستعداد بع�ض الطالب لالختبار بال�ستذكار الجيد، 

الظروف المنزلية..الخ.

)3(  طريقة الختبارات واإجراءاتها ونظمها، وربطها باأ�ساليب تبعث على الرهبة والخوف.

)4(  تعزيز الخوف من الختبارات من قبل الأ�سرة وفق اأ�ساليب التن�سئة التقليدية التي ت�ستخدم العقاب، 

وهذا يوؤدي اإلى خوف الطالب من النتائج ال�سيئة.

)5( اأهمية التفوق الدرا�سي للطالب، بالإ�سافة اإلى �سغط الأ�سرة الزائد على الطالب لتحقيق ذلك. 

للتهديد  الأ�ساتذة من خوف في نفو�ض الطالب من الختبارات، وا�ستخدامها و�سيلة  يبّثه بع�ض  )6( ما 

والعقاب في بع�ض الأحيان، وهو ما يترك اآثارًا �سلبية لديهم نحو الختبارات.



10
كيف تتغلب على قلق االختبار
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المناهج  تتناول جزئيات �سعبة من  اأ�سئلة  اأمام  باأنهم  له بع�ض الطالب حين يفاجوؤون  يتعر�ض  ما   )7(

تناق�ض  التي  الأ�سئلة  من  عددًا  الختبار  ورقة  في  اأن  الطالب  يجد  اأخرى  اأحيان  وفي  الدرا�سية، 

كله  وهذا  كله،  الدرا�سي  المنهج  في  بتح�سيله  قام  بما  الإطالق  �سلة على  اأي  لها  لي�ض  مو�سوعات 

يجعل لدى الطالب قلقًا حتى اآخر لحظة من ورقة المتحان، التي يتوقع اأن تاأتي باأ�سئلة قد ل ي�ستطيع 

الإجابة عنها برغم تح�سيله الجيد.

�سيرتفع  القلق  م�ستوى  فاإن  واختبار  تقويم  مو�سع  اأنه  �سعر  اإذا  فالإن�سان  نف�سها؛  التقويم  مواقف   )8(

لديه.

)9( التقليد والمحاكاة لنموذج الطالب القلقين، وخا�سة الموؤثرين منهم.

)10( طبيعة بع�ض الطالب، فبع�سهم عر�سة لقلق الختبار اأكثر من غيره نتيجة ل�سخ�سيته القلقة.
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الطالب  يلعب دورًا محفزًا، بحيث يدفع  اأنه  بالقلق في فترة المتحانات �سيء طبيعي مادام  ال�سعور 

اإلى الهتمام والجتهاد من اأجل توفير القدرات الالزمة للتعامل مع المتحانات. لكن حين يتجاوز القلق 

هذا الم�ستوى المقبول ي�سبح عائقًا نف�سيًا لالجتهاد، فيثير حالة من الخوف والقلق مما يوؤثر على الحالة 

الف�سيولوجية للج�سم، وذلك باإفراز مادة الأدرينالين في المخ، وهذا يوؤثر �سلبًا على الذاكرة، فيجد الطالب 

�سعوبة �سديدة في ا�ستدعاء المعلومات المختزنة، ويوؤثر عليه �سلبًا ويت�سبب في التالي:

)1(  �سعف جهاز المناعة: في�سبح الطالب عر�سة لالإ�سابة باأي مر�ض ع�سوي، و يزيد من حدة القلق 

والتوتر، فال�سعور بالمر�ض هو في الوقت نف�سه �سعور بالعجز، وهذا يبعث على حالة من الخوف بعدم 

القدرة على الأداء الجيد .

)2(  الإجهاد الج�سدي ال�سديد: بحيث ل ي�ستطيع الطالب ال�ستذكار لمدة طويلة، فهو في حالة تنقل بين 

المقرر والتلفاز.. وهذا نوع من الهروب الذي يت�سبب في تقلي�ض مدة المذاكرة، ويوؤدي اإلى ال�سعور 

بالعجز الذي يزيد من حالة القلق .

)3( انخفا�ض قوة التركيز و�سعف الذاكرة: فالتركيز والذاكرة هما عن�سران يوؤثران حتمًا على الكت�ساب 

العن�سرين  هذين  و�سعف  غياب  في  ذهني  عمل  باأي  القيام  ي�ستطيع  لن  والطالب  وال�ستيعاب، 

ب�سبب  المذاكرة  في  ال�ستمرار  على  قادر  غير  وي�سبح  بالنق�ض،  الطالب  ي�سعر  هنا  الأ�سا�سين، 

الإجهاد النف�سي الم�ساحب لحالة القلق.

وهناك عدد من الأعرا�ض التي تنتاب الطالب اأثناء فرتة الختبار، من بينها :

اأعرا�ض نف�سية :  

من اأهم الأعرا�ض النف�سية التي تنتاب الطالب ما يلي:

- اأفكار �سلبية و�سعور بالف�سل وعدم النجاح.

- ال�سعور بالتهديد والذعر. 

- التاأتاأة عند التحدث. 

- �سرعة ال�ستثارة والغ�سب. 

- اللجوء اإلى التدخين ب�سراهة.

- تغّير في ال�سوت. 

- ال�سعور بالوهن وال�سعف.  

 أعراض قلق االختبار
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- ال�سعور بالتوتر والخوف والترقب.

- ال�سكوى من جمود العقل وتوقف التفكير، وهذا ي�سبب القلق الزائد. 

ة قبيل وفي اأثناء  ليالي المتحان.  - ت�سلط بع�ض الأفكار الو�سوا�سية المِلحَّ

- قلة التركيز ب�سبب الأفكار ال�سلبية مما يوؤثر على الذاكرة ا�ستقباًل وت�سجياًل وا�ستعادة. 

اأعرا�ض ج�سمية :

هناك عدد من الأعرا�ض اجل�سمية من بينها :

- اآلم البطن.

- زيادة التعّرق.

- �سرعة التنف�ض.

- ازدياد �سغط الدم. 

- ت�سارع نب�سات القلب.

- جفاف الحلق وال�سفتين.

- ارتعا�ض الأطراف وبرودتها.

- كثرة التبول واأحيانًا الإ�سهال. 

- الغثيان والقيء وهو اأكثر مالحظة لدى الطالبات.

اأعرا�ض �سلوكية :

وهي �سلوكيات هروبية يف حماولة للتقليل من م�ستوى القلق الذي ينتاب الطالب من بينها :

- التغيب عن الختبار باختالق اأعذار واهية. 

- الن�سغال بالنتائج المتوقعة  قبل و اأثناء الختبار.

- الن�سغال بالتلفزيون والألعاب وقراءة الق�س�ض والمجالت.

- ا�سطرابات النوم ومنها: الأرق والفزع الليلي والكوابي�ض والنعا�ض النهاري. 

اأو زيادة ال�سهية لالأكل كنوع من  - ا�سطرابات الأكل، ومنها: فقدان ال�سهية للطعام نتيجة لل�سغوط 

التنفي�ض النفعالي.

وهذه الأعرا�ض الف�سيولوجية والنفعالية وال�سلوكية تربك الطالب وتعيقه عن اأداء المهام ال�سرورية 

ب�سكل جيد في الختبار لكونها مرتبطة بو�سيلة التقويم )المتحان( ومقرونة بالرهبة والخوف، وقد تكون 

م�ستقبل  في  مواقف م�سيرية  اإلى  �ستوؤدي  الختبار  نتيجة  اأن  باعتبار  والمدر�سة  الأ�سرة  قبل  معززة من 

الطالب.
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 الطريق نحو التغلب على قلق االختبار

اإلى النجاح.  يوؤدي  اأعرا�سه، وتوظيفه ب�سكل  باإيجابية، والحد من  التعامل مع قلق الختبارات  يمكن 

وطبعًا هذا ل ينفي وجود بع�ض الحالت القليلة التي قد ت�ستوجب قلياًل من النتباه والعناية من التربويين 

التخل�ض من قلق  هو العتماد على اهلل  ي�ساعدك في  اأهم عامل  اأن  الطالب  تن�سى عزيزي  والأهل، ول 

�سبحانه وتعالى والتوكل عليه في كل اأمورك وخا�سة في اأثناء فترة الختبارات.

فبع�ض الطالب ل يقبلون على الم�ساجد والتكال على اهلل تعالى اإل في اأيام الختبارات، ثم يرجعون 

اإلى ما كانوا عليه بعد انتهائها، وهذا خطاأ كبير، فاأنت محتاج اإلى اهلل تعالى في كل وقت، وخا�سة اأيام 

�سدته، كما  اأيام  يعرفه  اأيام رخائه  اإليه  تعرف  اأن من  تعالى  و�سنة اهلل  �سدة،  اأيام  التي هي  الختبارات 

الترمذي،  رواه  ال�سدة”-  في  يعرفك  الرخاء  في  اهلل  اإلى  “تعرف  بقوله:    )[( ر�سولنا  بذلك  اأخبرنا 

فاحر�ض على اأن تالزم الطاعة فاإن فيها الراحة والعون وال�سعادة، وتعود على ال�ستيقاظ ل�سالة الفجر 

واأدائها في الجماعة، فاإن �سالة الفجر تفيدك وتحقق ان�سراح ل�سدرك، وتزيد ا�ستيعابك وفهمك للمواد 

الدرا�سية، وت�سعرك بالفرح وال�سرور طوال اليوم، وتذهب عنك قلق المتحان.

واعلم اأن من اأف�سل الأوقات لإجابة الدعاء، كما قال الر�سول عليه ال�سالة وال�سالم عند ال�سجود في 

ال�سالة، ومابين الآذان والإقامة، ويوم الجمعة وعند نزول المطر، وفي وقت ال�سحر اأي ما قبل اآذان الفجر 

ب�ساعة فاجتهد في الدعاء في كل وقت كاجتهادك في المذاكرة، فقد قال )](: “اإن ربكم حيي كريم 

ي�ستحيي من عبده اأن َيرفع اإليه يديه فيرّدهما �سفرا” رواه �سلمان الفار�سي، ولعل هذا من الأ�سباب التي 

ت�ساعد على اإزالة القلق والتوتر، وتغر�ض الطمئنان والهدوء في النف�ض.

اأدائك  يوؤثر على  للتتخل�ض من قلق الختبار الذي قد  اتباعها  التي يمكنك  وهناك بع�ض الإجراءات 

ويقلل من تقديرك، و�سوف ن�ستعر�ض هذه الإجراءات وفق عدة مراحل لت�ساعدك على تجاوز قلقك بنجاح 

اإن �ساء اهلل، وذلك على النحو التالي:

اأوًل: مرحلة ال�ستعداد لالختبارات )يف الأ�سابيع الأوىل من الدرا�سة(..  

وتت�سمن:

)اأ(  التدرب على تمارين ال�سترخاء.

)ب(  التعرف على  خطوات النجاح في الختبارات.

)ج( المراجعة قبل الختبارات.
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ثانيًا: مرحلة ما قبل الختبارات )قبل الختبار باأ�سبوعني على الأقل( ..  

وتت�سمن:

)اأ(    التعرف على طريقة اأ�ستاذ المقرر في و�سع الأ�سئلة وتناول النقاط الرئي�سة. 

)ب(  التاأهب لالختبارات.

)ج(   حل نماذج الختبارات ال�سابقة لأ�ستاذ المقرر.

)هـ(  تجنب  الت�سورات ال�سلبية وكل ما يثير الإحباط.

)و(    تجنب الأخطاء التي يقع فيها بع�ض الطالب قبل الختبارات. 

ثالثًا: مرحلة اأداء الختبارات )وقت الختبار( ..  وتت�سمن:

)اأ(     قراءة ورقة الختبار. 

)ب(   تق�سيم زمن الختبار. 

)ج(    اختيار الأ�سئلة. 

)د(     تنظيم وتن�سيق الإجابة. 

)هـ(   بعد النتهاء من الإجابة. 

)و(     تجنب الأخطاء التي يقع فيها الطالب اأثناء الختبارات.

رابعًا: مرحلة ما بعد الختبارات ..  وتت�سمن :

)اأ(    حالة التوفيق في الإجابة.

)ب(  حالة عدم التوفيق في الإجابة.
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اأوًل: مرحلة ال�ستعداد لالختبارات:

قد ل يمكن التغلب على قلق الختبار بين يوم وليلة، بل قد يتطلب العديد من الإجراءات التي تمتد من 

بدء الف�سل الدرا�سي واإلى يوم ذهابك لالختبار وجلو�سك على المقعد وت�سلم ورقة الأ�سئلة وبدء الإجابة،  

وفيما يلي اأهم هذه الإجراءات التي اإذا اتبعت بدقة ف�سوف تتجاوز قلقك اإن �ساء اهلل.

)اأ(  التدرب على متارين ال�سرتخاء.

تمارين ال�سترخاء هي عبارة عن تمرينات ت�سبه التدريبات الريا�سية البدنية التي ت�ساعدك على راحة 

ج�سمك وجهازك الع�سبي، وكلما ارتاح الجهاز الع�سبي والمخ ا�ستطعت اأن ت�سترجع المعلومات في اأثناء 

الختبار، اإذ توؤدي تمارين ال�سترخاء دورًا كبيرًا في التخل�ض من توتر وقلق الختبارات، ومن بين اأهم 

فوائد ال�سترخاء، كما اأكدتها الأبحاث والدرا�سات العلمية اأنه: 

)1(  يقوي انتباهك لما تقراأه. 

)2(  ي�ساعدك على ا�ستيعاب ما ترى وت�سمع. 

)3(  ي�ساعدك على �سحذ ذاكراتك وتقويتها. 

)4(  يوفر لخاليا ج�سمك حاجتها من الأوك�سجين ب�سكل عام. 

)5(  ي�ساعدك على التفكير ال�سحيح واتخاذ القرارات ال�سليمة. 

)6( ي�ساعدك على تن�سيط جهازك الع�سبي، وذلك بتن�سيط النواقل الع�سبية والإ�سارات الكهربائية التي 

ت�سل بين الخاليا الع�سبية عند ا�ستالمها للمثيرات المختلفة والرد عليها. 

)7(  يوؤدي اإلى تقوية اأجهزة ج�سمك مثل: القلب والكبد والدماغ.. وغيرها. 

وقبل اأن تبداأ في تمارين اال�سترخاء عليك التحقق من :

)1(   هدوء المكان الذي �ستجل�ض فيه وخلوه من الم�ستتات وال�سو�ساء. 

)2(  اأن الكر�سي الذي �ستجل�ض عليه مريح. 

)3(  اأن المالبـــ�ض التي ترتديها ف�سفا�سة، واأن تتخلـــ�ض من الأحزمة اأو الم�ســـــدات التي قد تعيق دخول 

الهواء اإلى الرئتين. 

وفيما يلي اأهم االإجراءات العملية للتدرب على اال�سترخاء :

التدرب على ا�سترخاء اليدين والكتفين:

اجل�ض على الكر�سي ب�سكل مريح، واأغلق قب�سة يدك اليمنى باإحكام وقوة اإلى اأن ت�سعر بالتوتر ال�سديد 

فيها، وحاول زيادة �سدة قب�سة يدك ثم �سعها على م�سند الكر�سي ولحظ الفرق بين حالتي التوتر وال�سدة 

الثانية  الحالة  في  عليها  تكون  التي  ال�سترخاء  حالة  وبين  الأولى،  الحالة  في  يدك  لقب�سة  تحدث  التي 
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-ثم كرر هذا التمرين حتى تتمكن من ال�سيطرة على ع�سالت هذا الجزء من الج�سم، ثم انتقل اإلى اليد 

الي�سري بنف�ض الطريقة ال�سابقة، وقم بتدريب كال الذراعين معًا. بعد ذلك اثن مع�سم يديك اإلى الخلف 

ب�سدة، ثم اأرخهما و�سعهما على م�سند الكر�سي. لحظ الفرق بين حالتي التوتر وال�سترخاء التي تحدث 

لهما، ثم اثن الذراع من المرفق اإلى اأعلى كما لو كنت تريد اأن تلم�ض كتفيك، ثم ا�سترخ واترك ذراعك 

ت�سقط ب�سكل حّر في ا�سترخاء، يكرر هذا التمرين مرة باليد الواحدة ثم باليد الأخرى ثم باليدين معًا.  

وبعد ذلك ارفع الكتفين اإلى اأعلى كما لو كنت تريد اأن تلم�ض بهما اأذنيك، ولحظ التوتر الذي يظهر في 

كتفيك ثم ا�سترخ وعد بهما اإلى و�سعهما المريح.

التدرب على ا�سترخاء الراأ�ض والرقبة:

عد  ثم  تجعد،  قد  الجلد  واأن  ا�ستدت  قد  الجبهة  ع�سالت  اأن  ت�سعر  اأن  اإلى  وحاجبيك  جبهتك  جّعْد 

بع�سالتك اإلى و�سعها المريح وكرر ذلك التمرين من جديد حتى ت�سعر بالفرق بين حالتي التوتر وال�سترخاء. 

ثم اأغلق عينيك باإحكام وبقوة اإلى اأن ت�سعر بتوتر في كل المنطقة المحيطة، وكذا الع�سالت التي تحكم 

العين، ثم اترك عينيك على �سجيتهما في و�سعهما المريح، ولحظ التعار�ض بين التوتر وال�سترخاء، ثم 

كرر التمرين من جديد.. ثم اأطبق فكيك واأ�سنانك و�سفتيك بقوة واإحكام كما لو كنت تع�ض على �سيء ما 

بقوة، ثم اأرخ فكيك و�سفتيك ولحظ الفرق بين حالة ال�سد والتوتر التي ت�سري حول الفم وبين ال�سترخاء 

الذي يحدث له في الحالة الثانية. بعد ذلك انتقل اإلى تدريب منطقة الرقبة، فا�سغط براأ�سك اإلى الخلف 

باأق�سى ما يمكنك اإلى اأن ت�سعر بالتوتر خلف الرقبة والجزء الأعلى من الظهر، ثم عد براأ�سك ورقبتك اإلى 

و�سعهما المريح ولحظ الفرق بين حالتي التوتر وال�سترخاء وكرر ذلك مرة اأخرى.

التدرب على ا�سترخاء ال�سدر والبطن والظهر:

اإلى  وعد بظهرك  ا�سترخ  ثم  لظهرك،  بداأ يحدث  الذي  التوتر  تقو�ض ظهرك، ولحظ  اأن  الآن  حاول 

واكتمه  عميق)�سهيق(  نف�ض  باأخذ  وذلك  ال�سدر  تدريب  اإلى  انتقل  ثم  التمرين،  وكرر  الطبيعي،  و�سعه 

لأطول فترة ممكنة، ولحظ التوتر الذي بداأ ي�سري في ع�سالت ال�سدر، ثم قم بطرد الهواء )الزفير(. 

وبعد ذلك انتقل اإلى منطقة البطن وذلك ب�سحبها اإلى الداخل في اتجاه الظهر )اأي �سفط البطن للداخل( 

والبقاء على هذا الو�سع قلياًل ثم دعه ي�سترخ ويكرر هذا التمرين، ثم لحظ الفرق بين حالتي التقل�ض 

وال�سترخاء. 

التدرب على ا�سترخاء ال�ساقين والقدمين:

ي�سترخيا،  دعهما  ثم  الفخذين،  في  بالتوتر  ت�سعر  حتى  ا�ستطاعتك  قدر  واإبعادهما  �ساقيك  بمد  قم 

وكرر  عليها،  اأ�سبحا  التي  ال�سترخاء  وحالة  والفخذين  لل�ساقين  التي حدثت  والتوتر  ال�سد  ولحظ حالة 
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اإلى  الوجه  اتجاه  في  الأمام  اإلى  قدميك  بثني  ال�ساق  بطن  اإلى  انتقل  ذلك  بعد  مرة،  من  اأكثر  التمرين 

اأن ت�سعر بالتقل�ض ال�سديد في بطن ال�ساق وق�سبة رجليك، ثم عد برجليك اإلى و�سعهما المريح لت�سعر 

بالفرق بين التوتر وال�سترخاء.

التدرب على ا�سترخاء الج�سم ككل:

قم بعمل كل التمارين التي تدربت عليها ب�سورة ثابتة ونظامية بدءًا من اليدين والكتفين ثم الراأ�ض 

للتمرين  ا�ستيعابك  من  للتاأكد  وذلك  والقدمين،  بال�ساقين  وانتهاء  وال�سدر،  والبطن  والظهر  والرقبة، 

بالكامل. 

)ب(  خطوات النجاح يف الختبارات.

الطريق نحو النجاح يبداأ بعدد من الخطوات، ولكي تنجح في الختبارات وتتجاوز قلقك يجب اأن تطرح 

على نف�سك عدة ت�ساوؤلت، فاإذا كان جوابك بنعم  فاأنت في طريقك نحو النجاح في الختبارات، ولن ت�سعر 

بتلك الم�ساعر التي تنتابك من �سيق وقلق، ومن بين هذه الت�ساوؤلت:   

- هل تح�سر جميع المحا�سرات؟

- هل تقوم بتح�سير المادة قبل ح�سور المحا�سرة؟ 

- هل تقوم بمراجعة ما �سمعته بالمحا�سرة بانتظام؟ 

- هل ت�ستجيب لتعليقات ون�سائح اأ�ستاذ المادة حول اأدائك ؟ 

- هل تقوم بعمل جميع الواجبات والتمرينات وت�سلمهما في الموعد المحدد؟

- هل تكر�ض وقتًا كافيًا لجميع جوانب المادة التي �ستختبر فيها؟ 

ال�ساعات  خالل  المبهمة  المنهج  اأجزاء  بع�ض  فهم  في  م�ساعدتك  المادة  اأ�ستاذ  من  تطلب  هل   -

المكتبية؟ 

- هل تتبع التعليمات والن�سائح التي يقدمها لك اأ�ستاذ المادة والتي تتعلق بطرق ا�ستذكار المقرر؟ 

)ج(  املراجعة قبل الختبارات.

يوؤجل بع�ض الطالب قراءة المادة اإلى ما قبل الختبار فتقل بذلك درجة ال�ستفادة، لأن ما ي�ساحب 

فترة الختبارات من توتر نتيجة عدم المذاكرة �سابقًا ي�ستت انتباه الطالب في�سعب عليه التركيز. ولذلك 

فاإن اأف�سل طريقة هي قراءة المادة على مدار الف�سل الدرا�سي ولو كان ذلك ب�سكل بطيء، وبهذه الطريقة 

�سيكون التركيز اأكثر في�ساعدك على الفهم ب�سكل اأف�سل على اأن تقوم بالمراجعة قبيل الختبارات. وهناك 

عدد من النقاط التي يجب اأن توؤخذ بعين العتبار عند المراجعة، وهي :
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)1( القواعد العامة للمراجعة : 

لم يغفل العلم الأبحاث الخا�سة بالطرق ال�سليمة وال�سحية للمذاكرة، فلكي يعمل المخ ب�سكل �سليم 

لبد اأن نوفر له البيئة المثلى ليعمل من خاللها، ومن اأهم متطلبات ذلك ما يلي:

)1-1( تنظيم الوقت وفق جدول منظم للمراجعة. 

)1-2(  التغذية ال�سليمة، فالمخ يحتاج اإلى عنا�سر غذائية متوازنة.

من  اهلل  بم�سيئة  �ستكون  واأنك  التف�ض،  في  والثقة  البداع  على  بالقدرة  الداخلي  ال�سعور  تنمية    )3-1(

المتفوقين.

وال�سدقة،  ال�سالة  ومنها  ونوافله،  الدين  فرائ�ض  تاأدية  اأ�سبابها  اأهم  ومن  وال�سكينة،  الهدوء   )4-1(

والدعاء. 

)1-5( الختيار ال�سحيح لطريقة المذاكرة، فلكل مادة طريقة خا�سة بها.

)1-6( اإعطاء ج�سمك الراحة والنوم الكافي، فمن يوا�سل ال�سهر يجد �سعوبة في ا�سترجاع ما ذاكره في 

اأثناء الختبار لأنه اأرهق ذهنه.

القيام من مكان  تزيد عن )50( دقيقة متوا�سلة مع )10( دقائق راحة، مع  لمدة ل  المذاكرة   )7-1(

وفترة  دقيقة   50-40 على  تزيد  ل  ال�ستيعاب  على  المخ  فقدرة  الب�سيطة،  والحركة  المذاكرة 

الحركة تن�سط الج�سم والدورة الدموية وتقلل من ال�سغط النف�سي. وهذه الطريقة توفر الراحة 

لالأع�ساب،  وعندها  الراحة  توفر  والظهر، كما  الرقبة  لع�سالت  الإجهاد  وتقلل  والعينين  للمخ 

يمكنك ال�ستيعاب ب�سكل اأف�سل.

اأو�سحنا  تن�سط الدورة  اأن  )1-8( عمل تمارين ا�سترخاء ب�سيطة كل �ساعتين، هذه التمارين كما �سبق 

الدموية وتغذي المخ بالأك�سجين.. الخ، كن على ثقة اأن الوقت الذي تبذله فيها اأهم من �سرفه 

في المذاكرة نف�سها.

)1-9( طريقة الجلو�ض مهمة جدًا فقد تبين اأن من يذاكرون على ال�سرير اأو على الأر�ض يتعبون ع�سالتهم 

ويرهقون اأج�سامهم ويملون ب�سرعة ول ي�ستطيعون موا�سلة التركيز، فالجل�سة ال�سحيحة مع تغيير 

المكان بين فترة واأخرى مفيد لتالفي الإجهاد.

)2( طرق المراجعة : 

هناك طريقتان فعالتان للمراجعة هما:

مراجعة  من  النتهاء  بعد  ثم  فيه،  الرئي�سة  الأفكار  وت�سجيل  كاماًل  الف�سل  بقراءة  تقوم  اأن  الأولى: 

الف�سل حاول تذكر تلك الأفكار من دون الرجوع اإلى ما دونته من مالحظات، وبعدها تحقق من �سحتها 

بالعودة اإلى ما �سبق تدوينه من مالحظات. ثم قم بتكرار نف�ض الإجراء مع الفقرات الفرعية لكل عنوان 
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رئي�ض، فاإذا واجهتك �سعوبة في تذكر بع�ض المعلومات عد مرة اأخرى اإلى الكتاب واقراأ ذلك الجزء من 

جديد فقد تفقد القدرة على اكت�ساف النقاط المهمة اأو قد تتعداها من دون اأن تالحظها، اإن اأنت اأكثرت 

من التكرار غير ال�سروري.

الثانية: هي التنبوؤ باأ�سئلة الختبار التي تتعلق بكل جزء من اأجزاء المقرر وتدوينها في كرا�سة منف�سلة، 

وذلك من خالل اإجابتك اأوًل عن الت�ساوؤلت التالية: 

- هل ركز اأ�ستاذ المقرر على هذا الجزء؟

- هل يمكن اأن يكون في هذا الجزء �سوؤال؟

- كيف يمكن اأن يكون ال�سوؤال حول هذا الجزء؟

المقرر وكيفية  المهمة من  الأجزاء  المقرر حول  اأ�ستاذ  المحا�سرة مع  اأثناء  فاإن تركيزك في  لذلك 

ا�ستخراج اأ�سئلة من المو�سوعات المختلفة مهم و�سروري.

)3( و�سائل المراجعة:

هناك عدد من الو�سائل التي تفيد الطالب في مراجعة المقررات الدرا�سية، ومن بينها:

)3-1(  ابداأ المراجعة مبكرًا: فهذا �سيعطيك فر�سة اأكبر ل�ستيعاب المقرر.

المهمة  والواجبات  الرئي�سة،  الأفكار  اأو  الم�سطلحات  اأو  المعادلت،  لكل من  )3-2(  دّون مالحظاتك: 

لمراجعتها ب�سكل م�ستمر، فهذه المالحظات �ست�ساعدك على تجزئة المذاكرة اإلى اأق�سام ب�سيطة 

منظمة، وهذا ي�ساعدك على مراجعة �ساملة تخلو من القلق.

الأفكار،  هذه  بين  المتداخلة  والعالقة  المادة  من  المهمة  الأفكار  فيها  لت�سجل  خرائط:  �سّكل   )3-3(

فهذه الملخ�سات يجب اأن تت�سمن قوائم مت�سل�سلة لالأفكار لت�ساعدك على ا�سترجاع المعلومات 

ب�سهولة.

)3-4(  �سجل مالحظاتك، ومقاطع مهمة من الكتاب على �سريط ت�سجيل �سوتي حتى يمكنك المراجعة 

المعلومات  ومراجعة  اأف�سل  ب�سكل  وقتك  ا�ستثمار  لك  �سيتيح  ال�سريط  اإن  م�سجل محمول.  عبر 

المهمة واأنت تتم�سى اأو تقود ال�سيارة مثاًل.

اإلى  و�سوًل  التدرج  على  �سي�ساعدك  الأمر  اإن هذا  لمدة ق�سيرة:  ولو  يومي  ب�سكل  المواد  راجع    )5-3(

الدرا�سة المركزة والطويلة قبل الختبارات الرئي�سة.

اإلى حفظها، اكتب ا�سم  التي تحتاج  )3-6(   دّون بطاقات فهر�سة: للم�سطلحات والمعادلت والقوائم 

الفهر�سة  بطاقات  اإن  الأخرى.  الجهة  على  والأ�سئلة  البطاقة  من  واحدة  جهة  على  المو�سوع 

�ست�ساعدك على اختبار قدرتك على تحديد المعلومات المهمة، وتنمي قدرتك في ا�سترجاع نف�ض 

المعلومات لحقًا.
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اأو  الم�سطلحات  اأو  النقاط،  �ست�ساعدك على فهم  القراءة  المحا�سرة: فهذه  قبل  الدر�ض  اقراأ    )7-3(

المفاهيم التي يراها الأ�ستاذ مهمة، وي�ساعدك على ا�ستيعابها ب�سكل اأ�سهل.

تحديد  على  �ست�ساعدك  المراجعة  وهذه  مبا�سرة:  المحا�ســـــرة  بعد  الدر�ض  مذكرات  راجع    )8-3(

المعلومات التي لم ت�ستوعبها خالل المحا�سرة وقبل اأن تن�سى اأنت وزمالئك الطالب مجريات 

الدر�ض. اإنك حين تراجع الدر�ض مبا�سرة مع زمالئك الطالب، �سيكون لديك الوقت لت�سحيح 

معلوماتك في الوقت المنا�سب.

)3-9(   راجع مع مجموعة من زمالئك: فقد ي�ساعدك هذا الأمر على تغطية نقاط مهمة ربما لم تكن قد 

اأوليتها اهتمامًا عند درا�ستك بمفردك.

)3-10(  قم بمراجعة �ساملة للمادة مبكرًا: حتى يت�سنى لك الوقت في اأثناء ال�ساعات المكتبية لأ�ستاذ 

المقرر  لال�ستف�سار عن النقاط التي لم ت�ستوعبها خالل المذاكرة.

)3-11( ق�سم واجباتك الدرا�سية اإلى اأجزاء يمكن ال�سيطرة عليها: وخ�سو�سًا عند المراجعة الرئي�سة 

قبيل الختبار. 

)4( جدول المراجعة :

بل  الأخرى،  للبدء في  النتهاء من مراجعة مادة درا�سية  تنتظر  وابداأه فورًا، ول  �سمم جدوًل زمنيًا 

ليكن يومك متنوعًا وموزعًا على مادتين اأو اأكثر اإن ا�ستطعت، وذلك ك�سرًا للملل ومنعًا لفوات الوقت وعند 

ت�سميــمك لجــدول المراجعة تذكر ما يلي :

ت�سبق  التي  الفترة  خالل  المذاكرة  لتنظيم  جداول  باإعداد  هو�ض  لديهم  الطالب  من  الكثير   )1-4(

واللتزام  الجدول  هذا  تنظيم  كيفية  في  بل  الجدول  اإعداد  في  لي�ست  العبرة  لكن  الختبارات، 

بتنفيذه.

)4-2( الجدول المثالي هو الذي ي�سمل كل المواد الدرا�سية ومواعيد الختبارات وعدد ال�ساعات المحددة 

للمذاكرة يوميًا. 

)4-3( اإن من الأخطاء التي يقع فيها العديد من الطالب القيام بالمذاكرة لفترات طويلة قبل الختبار، 

اإن كل ما تحتاجه قبل الختبار هو المراجعة فقط، هذا اإذا كنت تقوم بالمذاكرة اأوًل باأول كما 

�سبق اأن ذكرنا من قبل.

)4-4( بع�ض الطالب يف�سل توزيع ال�ساعات المخ�س�سة يوميًا على مادة واحدة، وبع�سهم يوزعها على 

اأن  الأهم  بالن�سبة لك، لكن  الأن�سب  اأن تقرر  الحال  الدرا�سية ويمكنك بطبيعة  المواد  عدد من 

تحدد في الجدول الأهداف التي تريد تحقيقها يوميًا.
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)4-5( اأن تكون فترات المراجعة متقطعة غير مت�سلة، بمعني اأن تذاكر  �ساعة اأو �ساعة ون�سفًا ثم ترتاح 

تت�سبب  راحة  فترات  تتخللها  ل  التي  الم�ستمرة  المذاكرة  لأن  دقيقة،   15-10 بين  تراوح  لمدة 

تذكر  على  القدرة  عدم  ال�سطراب  لك  ي�سبب  وهذا  بالإنهاك؛  وال�سعور  بالإرهاق  اإ�سابتك  في 

مادر�سته  من المادة. ولذلك يجب اأن ت�سع جدوًل للمراجعة لت�ستعد لالختبارات قبل فترة ل باأ�ض 

بها من موعد الختبار.

وحتى تحقق اأف�سل النتائج با�ستخدام جدول المراجعة عليك بالتالي:

- ا�ستعلم عن مواعيد الختبارات حتى يمكنك جدولة �ساعات المذاكرة اليومية ب�سكل اأف�سل.

- حدد لكل مادة ال�ساعات المتوقعة لمذاكرتها.

- حدد الأوقات المنا�سبة للمراجعة، والأف�سل اأن تكون في اأوقات ن�ساطك وح�سور ذهنك.

المواد مع  اأطول، ووزع  اإلى درا�سة وجهد ووقت  التي تحتاج  والمواد  ال�سهلة،  المحببة  المواد  - حدد 

�سرورة اأن تبداأ بالمواد ال�سهلة المحببة اإلى نف�سك والتي ل تحتاج اإلى اأوقات طويلة في المذاكرة.

- من الأف�سل النتهاء من مذاكرة جميع المواد قبل بداية الختبارات حتى تتاح مذاكرة المواد مرة 

اأخرى.

)5( المراجعة النهائية :

لبد اأن تتذكر اأن المذاكرة المكثفة منا�سبة  فقط قبل وقت الختبارات، ولكنها غير مجدية اإذا اتخذت 

اأ�سلوبًا للتعلم على المدى البعيد، ومن و�سائلك للمذاكرة المكثفة ما يلي:

)5-1( راجع ب�سرعة المواد المطلوبة.

)5-2( تخير العناوين والأفكار الرئي�سة للمواد.

)5-3( ركز على مراجعة وا�ستيعاب النقاط الرئي�سة والخطوط العري�سة للمادة.

)5-4( ل تقراأ الف�سول التي لن ي�سمح وقتك بمراجعتها.

ومن المفيد في اأثناء  المراجعة النهائية كتابة مالحظات ق�سيرة وتتلخ�ض المالحظات في:

)1(  قوائم بالعناوين الرئي�سة. 

)2(  الملخ�سات الموجزة.

)3(  الر�سوم التخطيطية.

)4(  التعريفات التي عليك تذكرها.

ثانيًا: مرحلة ما قبل الختبارات

بعد اأ�سابيع من بذل الجهد والأجواء الم�سحونة يدخل بع�ض الطالب الختبار والخوف والقلق يتملكهم؛ 
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ل�سعورهم باأن الختبار هو محاكمة �ستق�سي باإخراجهم من عالم الدرا�سة في حالة الف�سل.  ولكن علينا 

تجاوز هذا القلق حتى ل يوؤثر علينا فالأيام وال�ساعات التي ت�سبق الختبارات يعول عليها كثيرًا في تحقيق 

النجاح والتفوق، ولذلك عليك اأن تقوم بما يلي :

)اأ( التعرف على طريقة اأ�ستاذ المقرر في تناول النقاط الرئي�سة:

هذه المعرفة �ستحدد طريقة درا�ستك للمقرر وطريقة اإجابتك لالختبار، و من ثَمَّ نجاحك وتفوقك، 

وهناك عدة ن�سائح يجب اأن توؤخذ بعين العتبار: 

)1( ترقب دلياًل اأو اإ�سارة من اأ�ستاذ المقرر: فكل ما يركز عليه اأ�ستاذ المقرر، اأو ي�سع تحته خطًا على 

كن  ولذلك  الأخيرة.  المحا�سرات  خالل  وخا�سة  لالختبار  مرجحة  مادة  هو   ، يكرره  اأو  ال�سبورة 

م�ستمعًا وقارئًا متيقظًا ومنتبهًا فاأ�ستاذ المقرر عادة يخبر طالبه بمعلومات مهمة عن الختبارات.

تذكر عزيزي الطالب النقاط التالية

- ابداأ المراجعة النهائية  قبل وقت كاف من الختبار. 

الدرا�سي  الف�سل  �سوء  فى  المنهج  على  ثانية  نظرة  اإلقاء  تعني  النهائية  المراجعة  اأن   -

كاماًل.

- اإن التغذية المتوازنة والنوم الكافي واأخذ ق�سط من الراحة اأثناء فترة المتحانات ي�ساعدك 

على التركيز ب�سكل اأف�سل. فال�سهر طوال الليل لتعوي�ض ما فاتك من درو�ض �سيكون على 

ح�ساب راحتك و�سفاء ذهنك  اأثناء تاأدية المتحان.

- اأن الدخول اإلى المتحان بعقل �سليم ومعلومات غير كاملة خير من الدخول اإليه بمعلومات 

وافية وعقل كليل ومرهق.

- ل ت�سيع الدرو�ض الأخيرة فى الف�سل الدرا�سي من اأجل ق�ساء فترة اأطول فى المراجعة 

بين  ال�سرورية  الربط  بعملية  فيها  يقوم  المدر�ض  لأن  لك  فائدة  اأكثر  هي  الدرو�ض  فهذه 

اأجزاء المادة الواحدة من جهة وبين ما قد يتعلق بها من باقي المواد من جهة اأخرى .

- ل تخمن اأ�سئلة معينة بل راجع جميع مو�سوعات المقرر بجوانبها المتعددة لأنك لو اأعددت 

نف�سك لأ�سئلة بعينها لأ�سعت وقت مراجعتك الثمين بالإعداد لما توقعت خطاأ ولأجبت بغير 

المطلوب.
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)2( ا�ساأل اأ�ستاذ المقرر: فالأ�سئلة عن مجال الختبار هي اأ�سئلة مهمة بالطبع، ولذلك ا�ساأل عما تحتاج 

اإليه من معلومات لكي تفهم المقرر ب�سكل اأف�سل.

)3( ا�ساأل طالبًا قد اأنهوا المقرر عند نف�ض الأ�ستاذ: وتحقق من اأن ت�ساأل اأ�سئلة معينة، وابتعد عن تعميمات 

الطالب التي ل فائدة منها، واختر الطالب الأذكياء والمتفوقين لت�ساألهم.

)ب( التاأهب لالختبارات:

اإن قانون اأداء الختبارات هو: »كن متاأهبا« وذلك يعني اأن تكون م�ستعدًا لمادة الختبار ونوعه، واأن 

على  ت�ساعدك  التي  المهمة  القواعد  بع�ض  وهذه  يت�سمنها،  اأ�سئلة  اأي  عت  لالإجابة  اأي�سًا  م�ستعدًا  تكون 

ال�ستعداد لالختبارات:

- ا�ستفد من تجاربك في الختبارات ال�سابقة ول تكرر الوقوع في نف�ض الأخطاء.

- ا�ستفد من توجيهات اأ�ستاذ المقرر لك.

- ا�ساأل الطالب الذين ح�سلوا على معدل اأعلى منك عن طريقة اإجابتهم عن الأ�سئلة. 

اأداء المهام التي كلفت بها ولو كانت ب�سيطة والدرجة المحددة لها �سغيرة لأن كل درجة  - ل تهمل 

مح�سوبة لك اأو عليك. 

لما هو  الختبارات عدم فهمهم  الطالب في  اأداء  انخفا�ض  اأ�سباب  فاإن من  �سبق،  ما  اإلى  بالإ�سافة 

متوقع منهم، فاإلى جانب المجهود والتركيز يجب عليك اأن تغطي ما هو مطلوب من المنهجالمقرر من 

خالل:

- الملخ�سات التي تعدها بطريقتك الخا�سة لكل مقرر.

- نماذج حلول اأ�سئلة الختبارات ال�سابقة.

- الكتب المقررة.

- التمارين التي قمت بحلها خالل الف�سل الدرا�سي.

- القراءات الإ�سافية التي كلفت بها

)ج( حل نماذج الختبارات:

اإن اأحد ال�سبل للنجاح في الختبار هي حل النماذج، وذلك من خالل الإجراءات التالية :

- حاول الح�سول على ن�سخ من اختبارات اآخر �سنتين �سابقتين للمقرر، اإن ح�سلت على اأقدم من ذلك 

فربما ت�سيع وقتك لأنك �سترى نماذج قد تم تغييرها فنيًا اأو علميًا.

- حلل الختبارات ال�سابقة لتتعرف على الجوانب التي غطيت بالأ�سئلة في كل اختبار.

- حاول اأن تجيب عن اأ�سئلة الختبارات ال�سابقة كما لو كنت توؤدي امتحانًا فعليًا وتلتزم بتن�سيق الإجابة 

والوقت المحدد لها. 
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- ل تركز فقط على المو�سوعات التي ترد با�ستمرار في الختبارات ال�سابقة فقد يحدث اأن يغير اأ�ستاذ 

المقرر هذه المو�سوعات.

)د( تجنب المعتقدات ال�سلبية:

هناك بع�ض المعتقدات ال�سلبية التي قد تكون �سببًا في زيادة القلق لدى بع�ض الطالب والتي ينبغي 

تجنبها، ومنها :

- اعتقاد بع�ض الطالب اأن تناول ال�ساي والقهوة يمدهم بمزيد من الطاقة واليقظة، لأن هذا �سعور 

زائف وموؤقت �سرعان ما يزول، كما اأنه يوؤدي اإلى �سياع النوم من عينيك، يف�سل اأن تكتفي بتناول 

كوب اأو اثنين من ال�ساي اأو القهوة اأو ال�ساي الأخ�سر.

خطاأ  هذا  ففي  الليالي«  �سهر  العال  طلب  من  »اأن  الطالب  من  وا�سع  قطاع  بين  ال�سائع  القول  من   -

كبيرفي الفهم، فالمق�سود من تلك المقولة هو بذل الجهد والجد في العمل، ولي�ض ال�سهر بمعناه 

واإنما  والفهم  وال�ستيعاب  المذاكرة  على  ي�ساعد  ل  طويلة  ل�ساعات  ال�سهر  اأن  فالحقيقة  اللفظي، 

ي�سيب الج�سد بالتعب والإرهاق وعدم التركيز، فمعظم الدرا�سات توؤكد اأن الوقت المبكر في النهار 

هو اأف�سل الأوقات للمذاكرة، فخذ وقتًا كافيًا من النوم ول تن�ض اأن النوم مبكرًا وال�ستيقاظ مبكرًا 

يجعل �سحتك في حال اأف�سل.

- لجوء بع�ض الطالب لتناول الأدوية المهدئة للتخل�ض من الخوف الذي ي�سعر به حين ي�ستلم ورقة 

المتحان؛ اإن مثل هذه الأدوية ت�سبب ا�سطرابات في النوم، كما توؤثر على القدرت الذهنية، وهو ما 

ي�سعف التركيز ب�سكل كبير.
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- اعتقاد بع�ض الطالب اأن مراجعتهم قبل لحظات قليلة من بدء الختبار على اأبواب قاعات الختبار 

مع زمالئهم يحقق لهم فوائد جمة، مع اأن هذا الأمر يمكن اأن يرفع م�ستوى القلق لديهم وي�سو�ض 

اأفكارهم، لذلك ينبغي تجنب المراجعة على اأبواب قاعات الختبار.

- ما ر�سخ في ذهن الكثير من الطالب من اأن تناول اأنواع معينة من الحبوب ي�ساعدهم على ال�سهر ويقلل 

اإ�سافي للمذاكرة ويزيل عنهم التعب وي�ساعدهم على التركيز ويح�سن مزاجهم  النوم ويوفر وقت 

لأن  بالطبع غير �سحيح  اأثناء فترة المتحانات، وهذا  اأف�سل في  يوؤدون مهامهم ب�سوره  ويجعلهم 

ال�سهر المتوا�سل يقلل التركيز في المذاكرة، ثم ي�سعف التح�سيل فتاأتي النتائج عك�سية، بل اإن ما 

هو اأخطر من ذلك اأنهم هو اأن مثل هوؤلء يلقون باأنف�سهم في براثن الإدمان على هذه الحبوب.

وهذا غير  الختبارات،  بفترة  الأطعمة خا�سٌة  اأنواعًا محددة من  اأن هناك  الطالب  بع�ض  اعتقاد   -

�سحيح. فمن الأف�سل تناول طعامك العادي ولكن باعتدال، ويف�سل اأن تق�سمه على خم�ض وجبات 

خفيفة، واحر�ض على تجنب الجلو�ض اأمام المكتب للمذاكرة وبطنك ممتلئ فاإن هذا ي�سعف قدرتك 

على ال�ستيعاب.

)هـ( تجنب الأخطاء التي يقع فيها بع�ض الطالب قبل الختبارات

اإلى ما يقومون به قبل  اأخطاء يقع فيها بع�ض الطالب عادة، وبع�ض هذه الأخطاء يرجع  هناك عدة 

الختبارات، ولكي تتالفي الأخطاء التي يقع فيها هوؤلء في تلك الفترة يجب اأن تتعرف باأنواع تلك الأخطاء 

واأ�سبابها، منها:

اأثناء المحا�سرة قد يجعلهم ينقلون بع�ض المفاهيم والم�سطلحات  )1( عدم تركيز بع�ض الطالب في 

والكلمات ب�سورة خاطئة، ومن ثم حفظها وا�ستخدامها في الختبار بطريقة خاطئة.

)2(  تاأخر بع�سهم في المذاكرة قبيل الختبارات مما يوؤدي اإلى اإرهاقهم وتوترهم، وهذا يوؤدي بهم اإلى 

فهم الأ�سئلة بطريقة خاطئة، و�سعف قدرتهم على ا�سترجاع المعلومات بال�سرعة المطلوبة.

)3(  يدخل بع�ض الطالب الختبار وهم متوترون وقلقون، وهذا بدوره يوؤدي اإلى ن�سيانهم لبع�ض المعلومات، 

اأو ن�سيانهم لبع�ض الم�سطلحات في اأثناء تاأدية الختبار، وهذا التوتر يرجع اإلى عدة عوامل منها:

- عدم تمكنهم من المذاكرة جيدًا.

- تركيزهم على بع�ض اأجزاء المقرر واإهمال بع�سها الآخر، ظنًا منهم اأن اأ�سئلة الختبار لن تاأتي منها، 

لأنهم  توترهم  يثير  الحتمال  وهذا  اأي�سًا،  وارد  المهملة  المو�سوعات  الأ�سئلة من  فورود  ومع ذلك 

يخ�سون ورودها في الختبار.

- تهديد اأولياء الأمور لبع�ض الطالب بالعقاب في حالة الر�سوب اأو تدني ن�سبة النجاح.

)4(  قيام بع�ض الطالب بال�ستذكار بقدر معين ظنًا منهم اأن ذلك القدر يكفي لنجاحهم اإل اأنه غالبا ما 
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تكون النتيجة اأقل من توقعاتهم، فاإذا اأردت النجاح بتقدير معين فاإنه ينبغي اأن تذاكر بدرجة اأعلى 

من الدرجة التي تريد الو�سول اإليها.

اأثبتت اأن ما  )5( مقاومة بع�ض الطالب للنوم ومحاولتهم ال�سهر بعد �سعورهم بالتعب، مع اأن التجارب 

يح�سله الطالب في اأثناء ليالي ال�سهر وهم متعبون يتبدد �سريعًا ول ي�ستقر في اأذهانهم.

ومن اأهم الطرق لتالفي بع�ض االأخطاء التي يقع فيها الطالب في تلك الفترة ما يلي:

)1(  مراجعة الأفكار الأ�سا�سية في ذهنك من دون الرجوع اإلى المقرر اأو الكتاب.

)2(  تنظيم وقتك بدقة واأن تخ�س�ض كل يوم زمنًا كافيًا للمذاكرة المتاأنية بحيث تذاكر كل ما اأخذته من 

محا�سرات ب�سكل جيد وكاأنك �ستدخل الختبار فيها غدًا.

الألفاظ  بين  الفروق  تنجلي  حتى  المت�سابهة،  والم�سطلحات  والأفكار  بالمو�سوعات  الهتمام    )3(

ومعانيها.

)4(  التدرب على ح�سن الخط والتعبير ب�سكل م�ستمر وخ�سو�سًا قبل الختبارات. 

)5(  العمل بالحكمة القائلة “ ل توؤخر عمل اليوم اإلى الغد” اإذ قد تاأتي ظروف قبيل الختبارات تمنعك 

من المذاكرة.

م نف�سك بحيث ت�ستطيع الحكم ال�سليم على اأدائك في الختبار، وهذا يوؤهلك للتنبوؤ  )6( اإدراك كيف تقوِّ

بالدرجة التي �سوف تح�سل عليها على وجه التقريب.
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ثالثًاً: مرحلة اأداء الختبارات:

عزيزي الطالب ل بد من اأن تجهز اأدواتك منذ الم�ساء، فتتحقق من وجود كافة اأدواتك التي �ست�ستخدمها 

في الختبار: قلم واآخر احتياطي، وم�سطرة، وممحاة، وقلم ر�سا�ض، وَتحقق من �سالحية هذه الأدوات. 

وينبغي عليك قبل خروجك من المنزل اأن ت�سلى ركعتي ق�ساء الحاجة ليكون اهلل في عونك، وَتحقق من 

اأن معك »�ساعة« فهي من الأ�سياء المهمة في الختبارات، ثم اقراأ دعاء الخروج من المنزل وتوكل على 

اهلل »�سبحانه وتعالى«. 

اأثناء  في  تنتابك   التي  القلق  م�ساعر  لتتحا�سى  التالية  الأفكار  من  بع�سًا  الختبار جرب  يبداأ  وحين 

الختبارات فابداأ بعمل �سيء ب�سيط ولكنه مهم لأن ذلك �سيعمل على ا�ستقرارك نف�سيًا، مثاًل:

- اكتب ا�سمك واأي بيانات اأخرى مطلوبة.

- اعرف عدد الأ�سئلة المراد الإجابة عنها

- اعرف طريقة الإجابة المطلوبة.

- وزع وقت الختبار على الأ�سئلة وفقًا للوقت الالزم لالإجابة على كل �سوؤال مع مراعاة توفير جزء من 

الوقت للمراجعة النهائية.

- اقراأ ورقة الأ�سئلة ب�سرعة وفي زمن ل يتجاوز دقيقتين. وذلك من اأجل  بث روح الطماأنينة في نف�سك 

اإن �ساء اهلل �ستتمكن من الإجابة على معظم الأ�سئلة لأنها في نطاق المتوقع، ول تنفق وقتًا  واأنك 

كبيرًا لقراءة كل �سوؤال وتفكر في اإجابته فهذا �سي�ستنزف الوقت بال اأية قيمة في الحقيقة.

- اإذا بداأت ت�سعر بالقلق، اأغم�ض عينيك وتنف�ض ببطء، وا�سرب قلياًل من الماء اأو اأي م�سروب اآخر 

تف�سله، اإذا كان ي�سمح لك بذلك.

وفيما يلي اأهم االإجراءات التي يجب االلتزام بها في مرحلة بداية االختبارات: 

)اأ( كيف تقراأ ورقة الختبار ؟

اإن من اأ�سباب اإخفاق الكثير من الطالب في هذه المرحلة اأنهم:

- ل يقروؤون الأ�سئلة قراءة جيدة ومتمعنة.

- ل يحكمون عقولهم في اختيار الإجابات.

- ي�سطون اأو يخرجون عن المو�سوع في اأثناء الإجابة.

- ل يراجعون ما كتبوا ليتثبتوا اأنهم مازالوا يجيبون عن نف�ض ال�سوؤال.

- ي�سيعون معظم الوقت المحدد لالختبار  في الإجابة عن ال�سوؤال الأول اأو الأ�سئلة الأولى فقط دون 

توزيع منا�سب للوقت على كافة الأ�سئلة.

- ل يحددون اإجاباتهم ويكتبون كل ما يعرفونه واإن كان ذلك غير مطلوب، ل ل�سبب �سوى اأنهم يرغبون 

في كتابة كل ما يحفظونه.
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- يق�سون وقتًا واحدًا  اأو متقاربًا في الإجابة عن الأ�سئلة رغم تفاوت وزنها الن�سبي  في الدرجات فهم 

مثاًل يق�سون في الإجابة على ال�سوؤال المخ�س�ض له خم�ض درجات وقتًا م�ساويًا للوقت الذي يق�سونه 

في الإجابة عن ال�سوؤال المحدد له خم�ض ع�سرة درجة.

وهكذا يت�سح اأن هناك ما هو اأكثر من مجرد القراءة بمعناها المعروف، وعليك اأن تطبق عند الإجابة 

عن الأ�سئلة ما يلي:

- التزم النظام والنظافة في ورقة الإجابة، و�سع خطًا تحت كل عنوان رئي�ض.

- تذكر اأن الدرجات تمنح لالإجابة على الأجزاء المطلوبة فقط اأما غير المطلوبة فال يعطى لالإجابة 

عليها اأية درجات واإن كانت المعلومات التي كتبتها �سحيحة تمامًا.

- تذكر اأن كل جزء من الإجابة عليه درجة محددة فال ت�سهب في الإجابة عن جزء على ح�ساب الأجزاء 

الأخرى.

- اإعلم اأن الم�سحح �سيعطيك درجات بقدر المعلومات المطلوبة التي دونتها في ورقة الإجابة، ولكنه 

لن يعطيك اأية درجات على المعلومات التي تعرفها ولكن لم تقم بتدوينها.

- راجع قراءة ال�سوؤال من حين اإلى اآخر في اأثناء الإجابة عنه لتتحقق اأنك لم تخرج عن المو�سوع اأو 

لم تن�ض جزءًا منه.

- اجعل عملية الت�سحيح �سهلة على الم�سحح، وذلك بالترتيب وو�سوح الخط و�سال�سة اللغة.
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اقراأ العبارات الآتية ثم �سع عالمة )P( اأمام العبارات التي تنطبق عليك:

1- اأحدد وقتًا لكل �سوؤال واألتزم بما حددت  من وقت حتى اأنتهي من الإجابة عن كل اأ�سئلة 

المتحان. )        (

2- ي�سيع وقت المتحان من دون اأن اأنتهي من كل الأ�سئلة. )        (

3- اأم�سي بع�ض الوقت حتى اأجد ال�سوؤال المنا�سب الذي اأبداأ به. )        (

4- اأحر�ض على اأن اأدخر وقتًا لمراجعة ما كتبت قبل انتهاء وقت المتحان. )        (

5- اأنتهي عادة من الإجابة على الأ�سئلة قبل الوقت المحدد. )        (

ا�ستبانة

- اإذا كنت و�سعت )P( اأمام العبارة )1( فهذا �سيء جيد، ولكن يمكنك اأن تحدث بع�ض التغييرات في 

ماحددت من اأوقات اإذا انتهيت مبكرًا من اإجابة �سوؤال ما. 

- اإذا كنت و�سعت )P( اأمام العبارة )2( فتذكر اأن هذا خطاأ �سائع وم�سكلة منت�سرة وحاول اأن تجد و�سيلة 

للتغلب على تلك الم�سكلة.

- اإذا كنت و�سعت )P( اأمام العبارة )3( فهذه طريقة جيدة لبدء الختبار لكن ل تجعل الوقت ي�سرقك. 

- اإذا كنت و�سعت )P( اأمام العبارة )4( فهذا الأمر جيد، واعلم اأن قلياًل من الطالب من يفعلون ذلك 

و�سوف تجني من وراء ذلك فوائد جمة.

الإجابة،  تبذل جهدًا طيبًا في  اأنك  الأمر جيد طالما  العبارة )5( فهذا  اأمام   )P( اإذا كنت و�سعت   -

وتغطي في الإجابة ما هو مطلوب في ال�سوؤال لأن ما نخ�ساه اأن تكون اإجابتك �سريعة وغير عميقة.

)ب( تق�سيم زمن الختبار :

كان  فاإن  المطلوبة،  الأ�سئلة  وقتك على عدد  ق�سم  لذا  الختبارات،  الأول في  الوقت هو عدوك  مرور 

زمن الختبار �ساعة واحدة، والمطلوب الإجابة عن اأربعة اأ�سئلة على درجة مت�ساوية من الأهمية، فلك ربع 

الوقت لالإجابة عن كل �سوؤال، اأي خم�ض ع�سرة دقيقة، وتذكر اأن لكل اإجابة نموذجية ربع الدرجة الكلية 

25%، ولذلك فاإنك اإن اأنت اأجبت عن ثالثة اأ�سئلة اإجابة متكاملة، فاإن الدرجة التي �ستح�سل عليها  اأي 

لن تغنيك اأبدًا عن درجة ال�سوؤال الرابع الذي تركته ب�سبب عدم توزيعك للوقت ب�سكل منا�سب؛ لذا حاول 

اإتقان الإجابة على ما اخترت من الأ�سئلة في حدود الوقت المتاح لالإجابة عن كل الأ�سئلة، و�سيكون النجاح 

حليفك باإذن اهلل تعالى. 
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- ل تتناق�ض مع زمالئك قبيل المتحان فى نقاط در�ستها، بل تبادل معهم حديثًا وديًا بعيدًا 

عن المتحان.

- تذكر اأن المتحان ما هو اإل تقويم لمعرفتك وا�ستيعابك لما در�سته. 

- ثق بعون اهلل ثم بقدرتك على التفوق بعد مراجعتك الجيدة للمادة.

اأخذتها طوال الف�سل الدرا�سي كانت بمنزلة  التي  اأن جميع المتحانات الق�سيرة  - تذكر 

تدريب لالمتحان النهائي. 

- ل تدع الخوف اأو القلق يت�سلالن اإلى نف�سك لأنهما يقلالن من جودة اأدائك.

- ا�سترخ وابتعد عن التوتر لتوؤدي امتحانك بكل ثقة وثبات.

- تّعود األ تلقي باللوم على الآخرين اأو اأن تتعذر باأي اأمور اأخرى حين تخفق فى المتحان.

لمعلوماتك

)ج( اختيار الأ�سئلة :

ابداأ بالأ�سئلة التي تعتقد اأنك ت�ستطيع الإجابة عنها ب�سهولة، والتي تكون واثقًا من معلوماتك عنها. ول 

تبداأ بالأ�سئلة ذات ال�سيغة اللغوية المعقدة التي ي�سعب عليك فهمها وفك طال�سمها. 

)د( تنظيم وتن�سيق الإجابة:

)1(   من المهم اأن تكون ورقة الإجابة مرتبة لأن ذلك يعطى الم�سحح انطباعًا جيدًا، ولكن ل ت�سيع وقتًا 

كبيرًا في ت�سطير وتن�سيق ورقة الإجابة. 

)2(  حين تقراأ الأ�سئلة �سياأتيك في�ض من المعلومات لذلك ل تكتب اأول ما يتبادر اإلى ذهنك، بل فكر قلياًل 

في تن�سيق اأفكارك ومعرفة المطلوب منها وتنظيم اإجابتك وفقًا لذلك. 

)3(  اقراأ ال�سوؤال بتاأن وافهمه جيدًا حتى ل تكون اإجابتك بعيدة عن ال�سوؤال المطروح، وابداأ بالإجابة عن 

الأ�سئلة ال�سهلة، لأن ذلك �سيوؤدي اإلى ا�سترخائك وزيادة ثقتك بنف�سك، اإ�سافة اإلى اأنك �ست�سمن 

منذ البداية درجات اأكيدة. ولكن تاأكد اأن لديك من الوقت ما يكفي لحل كل الأ�سئلة وتاأكد اأن ل 

تن�سى الإجابة عن اأحد الأ�سئلة اأو الفقرات.

)4(   ل تتوقف طوياًل اأمام �سوؤال لم تتذكر اإجابته، بل اترك فراغًا منا�سبًا و�سع بع�ض الكلمات الأ�سا�سية 

في الإجابة اإن كنت تعرفها، ثم انتقل اإلى ال�سوؤال الذي يليه.
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)5(   اإذا تذكرت اإجابة ال�سوؤال الذي تركته في اأثناء الإجابة عن �سوؤال اآخر، فاترك ال�سوؤال الحالي واذهب 

ب�سرعة لل�سوؤال الذي تذكرته، و�سع فقط الأفكار الرئي�سة بدون الإ�سهاب في الإجابة، وُعد فورًا اإلى 

ال�سوؤال الذي كنت تجيب عنه، وبعد النتهاء منه اذهب لتكملة ال�سوؤال الذي كنت قد تركته.

)6(   حاول الكتابة ب�سرعة ولكن بخط مقروء ووا�سح قدر الإمكان لأن الممتحن لن ي�سره اأن يجد اأروع 

اإذا  الإجابات  اأروع  الوقت نف�سه لن يتمكن من قراءة  باإجابات ناق�سة، ولكن في  اأمامه  الخطوط 

كتبت بخطوط غير مقروءة. 

)7(   �سع ت�سميمًا ت�ستر�سد به عند الإجابة وحاول اأن يكون الت�سميم مطابقًا لمتطلبات ال�سوؤال.

)8(   اكتب باأ�سلوب ب�سيط خال من التراكيب اللغوية والجمل المعقدة، وقدم معلومات �سحيحة ووا�سحة، 

وحاول تجنب ا�ستخدام التراكيب المعقدة لأنها لن تبهر الم�سحح بقدر ما قد ت�ستت فكره. 

اإلى ذلك مثل:  وتنقيح ما يحتاج  تعديل  يت�سنى لك  الإجابة حتى  ورقة  اترك هوام�ض على جانبي     )9(

اإ�سافة بع�ض النقاط المهمة اأو زيادة التو�سيح بالأمثلة اأو اإ�سافة بع�ض الر�سوم التو�سيحية والتي 

قد ت�سد النق�ض في الإجابة. 

)10( ل ت�ستهن بذكر الحقائق الأ�سا�سية للمو�سوع المطلوب لأنك بذكرها تعطى الم�سحح موؤ�سرات عن 

فهمك التام للمادة. 

)11( اإن تطلب ال�سوؤال ترتيب اأفكار اإجابتك فرتب النقاط بت�سل�سل رقمي ح�سب ما يطلب منك اأو ح�سب 

اأهميتها اأو زمن حدوثها. 

اأماكن منا�سبة وابداأ بالنقطة الرئي�سة عند بداية كل فقرة  اأو الفرعية في  )12( �سع العناوين الرئي�سة 
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جديدة واربطها بالفكرة الجديدة ول تن�ض اأن تدعم اإجابتك بالأدلة الكافية والأمثلة والر�سوم في 

المكان المنا�سب. 

)13( ل تن�ض اأن تجيب عن جميع اأجزاء ال�سوؤال.  ورتب اإجابتك ح�سب ت�سل�سل ال�سوؤال وا�ستخدم عالمات 

الترقيم �سواء كانت 1، 2، 3 الخ. .  اأو اأ، ب، ج، د الخ..  لأن ذلك �سي�ساعد الم�سحح على اإعطائك 

حقك كاماًل. 

الأخطاء  من  وخلوها  �سحتها  من  وللتحقق  ورقتك  لمراجعة  الإجابة  زمن  نهاية  قبل  وقتًا  اترك   )14(

الإمالئية واللغوية لأنك بذلك �ستجني درجات اأكثر اأنت بحاجة اإليها. 

)15( تنا�ض كل ما حولك من الزمالء وما قد يحدث منهم من كالم اأو �سو�ساء وركز على ورقتي الأ�سئلة 

والإجابة فقط.

)16( ل تقلق اإذا راأيت زمالءك يكتبون واأنت لزلت تفكر في الإجابة، لأن اإجابتك بالتاأكيد �ستكون اأكثر 

تركيزًا ودقة منهم لأنك اأم�سيت وقتًا منا�سبًا للتفكير فيها.

اأوراق الإجابة مبكرين واأنت ما زلت تكتب، فمعظم من ينهي  اإذا راأيت زمالءك �سلموا  )17( ل تنزعج 

والإجابة  التفكير  الوقت في  ت�ستغل ما بقي من  اأن  الختبار مبكرًا ل تكون درجاته عالية، وعليك 

لزيادة ح�سيلتك من الدرجات.

اإلى  نف�سًا عميقًا  اأغم�ض عينيك، وخذ  اأوقات المتحان  اأي وقت من  انتابتك لحظات قلق في  اإذا   )18(

الداخل، واحتفظ به بقدر ما ت�ستطيع، ثم اأخرجه ببطء. اإن هذا التمرين الب�سيط ي�ساعدك على 

ال�سترخاء والتركيز.

اأن الم�سحح �سيختار الإجابة ال�سحيحة، بل  اإجابتين مختلفتين لل�سوؤال نف�سه ظنًا منك  )19( ل تقدم 

احر�ض على كتابة اإجابة محددة ومنظمة الأفكار ووا�سحة لكل �سوؤال.

في  وت�ستغرق  الأ�سئلة  اأحد  عن  بالإجابة  تن�سغل  ل  حتى  ينا�سبه  محددًا  وقتًا  �سوؤال  لكل  خ�س�ض   )20(

تف�سيالته في�سيع الوقت منك من دون اأن تكمل الإجابة عن باقي الأ�سئلة.

)هـ( بعد النتهاء من الإجابة :

بعـد الفراغ من الإجابة عن جميع اأ�سئلة الختبار يتعيـن عليك مراعاة القواعـد التالية:

)1(     حاول ا�ستغالل الوقت المخ�س�ض لالختبار كاماًل، ول تت�سرع في ت�سليم ورقة الختبار قبل انتهاء 

الوقت المحدد له لأن ذلك لن يفيدك ب�سيء.

)2(   راجع الأجوبة للتحقق من مدى �سحتها. ولتـنفيذ هذه القاعـدة بدقة يـتعيـن ترك عدة دقائـق متى 

كان ذلك ممكنًا والوقت متاحًا من دون تفكير وذلك لإراحة ذهنك، وبعد هذه ال�ستراحة الذهنية 

قم بتدقـيق اإجابتك وت�سحيح الأخطاء اأو اإ�سافة ما هو ناق�ض فيها اإن وجـد. 
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)3(    اإذا �سعـرت باأنك منهًك تمامًا، فال تـلجاأ اإلى تدقـيق ما كتـبته، لأنك قد تكون فقدت �سفاء ذهنك 

بما يوؤهلك لتـدقيق الإجابة بال�سكل المطلوب، فقد تعدل الإجابة بطريقة خاطئة.

)4(    تحقق من مطابقة اأجوبتك لالأ�سئلة المطلوبة وذلك تالفيًا لن�سيان بعـ�سها �سهوًا.

)و( تجنب الأخطاء التي يقع فيها بع�ض الطالب اأثناء الختبارات :

هناك اأخطاء �سائعة يقع فيها بع�ض الطالب يف اأثناء الختبار من اأهمها:

)1( محاولة بع�ض الطالب التعبير عن بع�ض الم�سطلحات والتعريفات باأ�سلوبهم فيكون التعبير بعيدا عن 

الم�سمون ال�سحيح.

)2( اإجابة بع�ض الطالب عن ال�سوؤال المطلوب بما ينا�سب �سوؤاًل  اآخر للت�سابه بينهما، وقد يرجع ذلك اإلى 

عدم التركيز على الفروق بين المو�سوعات في مذاكرات متاأنية وتر�سيخ الفروق في اأذهانهم. 

)3( ت�سرع بع�ض الطالب في الإجابة ثم الخروج ب�سرعة بالرغم من وجود وقت للمراجعة، لهذا لبد اأن 

تراجع ما كتبته قبل ت�سليم اإجابتك.

متى تلجاأ للتخمين

- ل تخمن الإجابة عن اأي �سوؤال اإذا لم يكن لديك �سبب للتخمين، اأو اإذا كنت حتمًا 

�ستخ�سر درجات ذلك ال�سوؤال اإن لم تخمن الإجابة.

- عادة يكون التخمين الأول �سحيحًا، ولذلك ل تعدل اإجابتك اإل اإذا كنت واثقًا من 

�سحة الإجابة الجديدة. 

)4(  خلط بع�ض الطالب بين العنا�سر الرئي�سة للمو�سوعات، وهذا الخطاأ يرجع اإلى المذاكرة ال�سريعة 

دون فهم جيد ودون النتباه اإلى موا�سع الت�سابه.

)5(  عدم دقة بع�سهم في التعبير العلمي ظنًا منهم اأن اأية كتابة حول المو�سوع كافية، اإذ يعتقدون اأن كثرة 

الكتابة تمالأ عيون الأ�ساتذة فيملئون �سفحات و�سفحات ويكررون بع�ض الأفكار مرارًا.

)6(  �سعف اللغة والتعبير لدى بع�ض الطالب والوقوع في اأخطاء اإمالئية وتعبيرية، وهذا يوؤثر تاأثيرًا كبيرًا 

في تدني تقديراتهم.

)7( �سوء فهم ال�سوؤال من قبل بع�ض الطالب، وهذا يحرمهم من الح�سول على درجات التفوق، بل قد 

يوؤدي اإلى ر�سوبهم؛ ولهذا ينبغي التاأني في فهم ال�سوؤال قبل البدء في الإجابة عنه.

)8( اعتماد البع�ض على الغ�ض في الختبار، ب�سورة كلية اأو جزئية يوؤدي اإلى ارتباكهم، والن�سغال طول 
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الوقت بالبحث عن فر�سة منا�سبة للغ�ض، وخوفهم من اأن ينف�سح اأمرهم والإم�ساك بهم متلب�سين 

بجريمة الغ�ض، مما يوؤدي اإلى مرور وقت الختبار دون فائدة تذكر.

و لتالفي الأخطاء التي يقع فيها الطالب في الختبارات :

)1( عليك قراءة التعليمات الخا�سة بالختبار جيدًا، ووزع وقت الإجابة على اأ�سئلة الختبار على اأن تترك 

ابداأ  ثم  اأوًل،  ال�سوؤال  من  يراد  ما  فهم  عليك  الإجابة  في  تبداأ  اأن  وقبل  للمراجعة.  الدقائق  بع�ض 

�سوؤال �سعب  كثيرًا عند  تتوقف  ول  منها.  واأنك متمكن  �سهلة  اأنها  تعتقد  التي  الأ�سئلة  بالإجابة عن 

يحتاج اإلى مزيد من التفكير، ودعه اإلى النهاية، واعلم اأن الوقت يمر ب�سرعة.

اإ�سافة ما ن�سيته بعد مراجعة ورقة الإجابة قبل  اأو  اإجاباتك  اأو ت�سحيح بع�ض  )2( قد ترغب في تغيير 

ت�سليمها، فاإن فعلت ذلك فال تكن مندفعًا بتغيير اإجاباتك، لأنه يجب عليك اأوًل قراءة ال�سوؤال مرة 

اأخرى بتركيز، وقارن بين ما كتبته اأوًل وما تود كتابته بعد التعديل. 

ماذا تفعل لو ؟

)1( انتهى الوقت المحدد ولم تكمل اإجابة اأحد الأ�سئلة !!؟ 

        -  اكتب مالحظات مخت�سرة مو�سحًا للم�سحح باأنك تعرف الإجابة كاملة. 

)2( توقف تفكيرك !!؟ 

        - خذ نف�سًا عميقًا، وا�سترخ قلياًل ، وابداأ من جديد. 

)3( ارتبك تفكيرك، واختلطت عليك الأمور واأنت تجيب عن اأحد الأ�سئلة !!؟ 

       - اترك ال�سوؤال، وابداأ باإجابة �سوؤال اآخر، ثم ارجع ثانية اإلى ال�سوؤال الذي تركته اإذا تذكرت 

الإجابة، فاإن لم ت�ستطع، ف�سجل مالحظاتك عنة مبينًا للم�سحح محاولتك في الإجابة.

)3( اقراأ التعليمات جيدًا، ول تت�سرع في الإجابة، وعند نهاية الوقت خمن اإجابة ما ل تعرفه.

)4( في نهاية الوقت اح�سر الأ�سئلة التي لم تجب عنها، واإن ف�سلت في الح�سول على الإجابة فخمنها ول 

تترك الم�ساحة المخ�س�سة لالإجابة بي�ساء، فلعل ما تخمنه اأو جزءًا منه يكون �سحيحًا.

)5( يجب عليك مراجعة ما �سجلته في الختبار قبل ت�سليمك ورقة الإجابة. 
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رابعًاً: مرحلة ما بعد الختبارات:

بمجرد اأن ت�سلم كرا�سة اإجابتك، وتخرج من قاعة الختبار، ابداأ في تقويم اأدائك في المتحان، لتحدد 

ما اأنجزت ودرجة اإنجازك، وفي �سوء هذا التقويم ت�سعر بالر�سا اأو عدم الر�سا عن نف�سك، وهذا ال�سعور 

يكون بمنزلة قوة موؤثرة في التجاه الإيجابي اأو التجاه ال�سلبي لك فيما بعد. 

)اأ( حين توفق في الإجابة :

ففي حالة �سعورك بالتوفيق في الإجابة عليك بالتالي:

)1( تقويم اأ�سباب الأداء الجيد بمو�سوعية، اأكان هذا الأداء نتيجة لقدراتك الذاتية واإتباع طرق ا�ستذكار 

جيدة، اأم كان نتيجة لعوامل اأخرى خارجية مثل: �سهولة الأ�سئلة، اأو توقع الأ�سئلة نف�سها دون غيرها 

الأداء الجيد الذي  اأن  التركيز على  اإلى  الأ�سباب  اأهمية تقييم  الخ؟ وترجع  الغ�ض في الختبار..  اأو 

يتم في �سوء قدراتك الذاتية وطرق ا�ستذكارك الجيد يمكن اأن ي�ستمر ويتح�سن في كل الأحوال، اأما 

الأداء الذي يتم في �سوء عوامل خارجية فال يمكن اأن ي�ستمر اأو يتح�سن، ولذلك ل ُي�سمن النجاح 

في كل الأحوال.

)2( ا�ستمرار الدافعية للنجاح فالأداء الجيد يمكن اأن ي�ستمر بنف�ض المعدل اأو يزيد، بل ويمكن تح�سينه 

اإذا كان لديك دافع قوى للنجاح، وم�ستوى طموحك يتنا�سب مع قدراتك العقلية، هنا فقط يمكنك اأن 

تحدد ما تريد تحقيقه وما يمكنك اأن تفعله؟

)3( الحر�ض على التناف�ض الإيجابي بينك وبين زمالئك ي والرغبة الجادة في تحقيق م�ستوى اأف�سل، مع 

احترام حق زمالئك في تحقيق هذا الم�ستوى اأو تحقيق م�ستوى اأف�سل منه.

)4( تعزيز النجاح، لأن الأداء الجيد في مادة يوؤدي اإلى الأداء الجيد في المواد الأخرى.

)اأ( حين ل توفق في الإجابة:

من العوامل التي توؤدي اإلى الأداء المنخف�ض وعدم التوفيق في اختبار المواد الدرا�سية:

- ا�ستمرار اعتماد الطالب على التخمين اأو الغ�ض.

- توقع الطالب اأنه طالما اأجاب بكفاءة عن اأ�سئلة المقرر ال�سابق فيمكن اأن يجيب عن اأ�سئلة المواد 

الأخرى باأقل مجهود.

- ت�سييع الوقت ما بين اختبار المادة ال�سابقة والمادة التالية في ممار�سة �سلوكيات ل تتعلق بال�ستذكار 

مثل: المبالغة في اللعب، اأو القيام بالزيارات العائلية، اأو ت�سييع الوقت مع الأ�سدقاء.

ففي حالة �سعورك بعدم التوفيق في الإجابة عليك بالتالي:

)1( عدم الن�سغال كثيرًا بما حدث ولكن وجه تفكيرك واهتمامك للمواد المتبقية حتى توؤدي فيها بكفاءة 

وذلك لعدة اأ�سباب:
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- تذكر اأنه من الم�ستحيل بل ومن غير القانوني اإعادة الختبار النهائي للمادة نف�سها في نف�ض الف�سل 

الدرا�سي، ولكن �سيكون اأمامك فر�سًة اأخرى في الف�سل اأو العام الدرا�سي التالي.

- عدم ال�ست�سالم للغ�سب وتاأنيب ال�سمير والت�ساوؤم لأن ذلك �سيحملك با�ستمرار على العتقاد باأنك 

معر�ض للف�سل عند اختبار اأي مادة فيما بعد، حتى في حالة ا�ستذكارك لها بدرجة كبيرة.

)2( مراجعة اأ�سباب انخفا�ض التح�سيل وقلة الكفاءة في الإجابة عن اأ�سئلة الختبار، ومعرفة ما اإذا كان 

اإلى اتباع طرق ا�ستذكار غير  اأم يرجع  اأ�سباب �سخ�سية مثل قلة التركيز والنتباه،  اإلى  ذلك يرجع 

جيدة اأم اإلى ظروف اأ�سرية، وهكذا. وفي كل الأحوال فاإن المطلوب منك هو عدم المبالغة في تقويم 

الأ�سباب، فبقدر ما تكون مو�سوعيتك يكون حل الم�سكلة اأ�سهل.

)3( عدم تجاهل النواحي اليجابية في �سخ�سيتك اأو التقليل منها، وعدم الن�سغال ب�سلبياتك، والتعود على 

تدريب نف�سك على اإيجاد حلول بديلة، فاإذا كنت تعاني من �سعف الذاكرة يمكن تقوية الذاكرة ببع�ض 

اأ�سباب  واإتباع طرق ال�ستذكار الجيدة، واإذا كان خطك )من حيث ال�سكل والجودة( من  التمارين 

اأ�سخا�ض  اأو  الخطوط  مدار�ض  تنظمها  دورات  الجيد من خالل  الخط  تعلم  يمكنك  درجاتك  تدني 

لديهم خبرة ومهارة في علم وفن الخط. 

ال�سلوك  لأن مثل هذا  واأكثر كفاءة؛  اأكثر نجاحًا  يبدون  اآخرين  بم�ستوى طالب  )4( عدمقارنة م�ستواك 

يجعلك من�سغاًل كثيرًا بعيوبك ومميزاتهم، مما يجعلك ت�سعر اأنك عديم القيمة، اإذ لي�ض المطلوب اأن 

تكون عبقريًا، لأن كل �سخ�ض لو اعتقد اأنه ل بد اأن ي�سل اإلى درجة العبقرية، فمعنى ذلك اأننا ننتظر 

اأن يتحول المجتمع اإلى عباقرة، وهذا درب من  دروب الخيال، ولكن المطلوب منك اأن ت�ستذكر المواد 

الدرا�سية بطريقة جيدة واأن يكون اإنجازك في �سوء قدراتك.

)5( عدم جعل تفكيرك يتقوقع حول اعتقادك باأنه يجب الح�سول على كل �سيء واأف�سل �سيء اأو ل �سيء 

اأن  وكما  له درجات،  اأي�سًا  الف�سل  فاإن  له درجات  النجاح  اأن  الكمال، فكما  فيها  لي�ض  الحياة  لأن  ؛ 

النجاح جزئي فاإن الف�سل كذلك جزئي، كما اأن اأفكار الكمال المطلق خيالت واأوهام ل اأ�سا�ض لها من 

ال�سحة، وكل �سيء له درجات، نحكم عليه بمعاييرنا، وهي في الغالب غير مو�سوعية ونقنع دائمًا باأن 

ما ل يدرك كله ل يترك ُجّله.

)6( عدم جعل توقعاتك �سلبية عن م�ستقبلك، ول تتوقع اأنك �ستف�سل في اأي محاولة تقوم بها، لأنك بهذه 

الطريقة تف�سد حياتك وتبدد طاقاتك في اأفكار لم تتحقق بعد، كما اأن ا�ستمرار تفكيرك بهذا ال�سكل 

لن يحل الم�سكلة بل �سيزيد الو�سع �سوءًا.

للتفكير  كافيًا  وقتًا  نف�سك  اأعط  بل  واأنت في حالة غ�سب،  بم�ستقبلك  يتعلق  اتخاذ قرار مهم  )7( عدم 

في اأي قرار، والأف�سل اأن ت�ستعين بالوالدين وذوي الخبرة وتناق�ض معهم هذا القرار، وتوقع اأن كل 

�سخ�ض ربما يو�سح لك اأ�سياء كانت غائبة عنك.



37
كيف تتغلب على قلق االختبار

عمادة تطوير المهارات

وبعد اإتباعك لالإجراءات ال�سابقة �سوف تجتاز  - اإن �ساء اهلل – الختبارات بنجاح وتفوق واأقل قدر 

ممكن من القلق المثبط، ولن ينتابك �سوى القلق الطبيعي الذي يحفزك لمزيد من النجاح والتفوق.
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