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 1األهداف

   لالمتحان االستعداد عندة التي تنتابهم عوري  الب الحالة الش  أن يعالج الط. 

   راسة لالمتحانن أجل الد  ات الناجعة التي تناسبهم م  أن يشخ ص الطالب االستراتيجي. 

  راسة لالمتحان.أدوات وآليات جديدة للد   على الطالب فيتعر  ان 
 

 2تمهيد
: هل ن األحيانا، حيث نتساءل في كثير م  واحد من   لالمتحان المناسبة لكل   االستعدادراسة ور اليوم حول طرائق الد  سنتمحو  
 درس لالمتحان؟نأن  ينالالمتحان؟ كيف علدرس نأن  نان الوقت عليدرس لالمتحان؟ كم م  نيجب أن 

 قوة اإلرادة والمواظبة.و ةكالدافعي   ،ة عواملبعد   راسة لالمتحانة الد  كيفي   ختارها بشأنر الخيارات التي نتتأث  
 

 دقائق( 10محادثة )

 ؟متحانإجراء ا عندما تدركون أنه سيتم  رون ك  ذا تشعرون وتفما 
   لالمتحانات؟ لماذا؟ االستعدادن منكم يقوم بم 
   لالمتحانات؟ لماذا؟ االستعدادن منكم ال يقوم بم 

ة لجميع شرعي  منح أن نن المهم لالمتحانات. م   االستعدادق بة تتعل  ة مواقف وخيارات سلوكي  يمكن أن يعب ر الطالب عن عد  
 حي زراسة، وفي الوالد   االستعدادعدم  يختارن لالمتحان وهناك م   االستعدادراسة ون يختار الد  م   هناك": المواقف المختلفة
ا يقوموعة األولى والمجموعة الثانية نجد طال  مالموجود بين المج ا ويختارون عدم أحي لالمتحانات االستعدادب ونبا انا

 ."الطالب هراختيأمٌر هو  راسة لالمتحانوالد   االستعدادالقيام بفي أحيان أخرى. إن  االستعداد
. على تحصيل الطالبلالمتحان  االستعدادراسة ومارين والدّ التّ  ر حلّ ؤثّ ي: خالل المحادثة يل  اإلشارة إلى ما ي   ن المهم  م  

ن أجل، عديدة أسبابراسة في أعقاب الن" عن امتناعهم عن الد  ب يختارون "اإلعهناك طال   إخفاء الجهود التي  مثال، م 
ا م  يبذلونها  رسالة مفادها أن إيصالن المحب ذ م   عور بالقلق وغيرها.أو في أعقاب الش   ن المجموعة"،، أو كي يكونوا "جزءا

 .اجد ّ  ةهمّ وم   جديةفّضلة وم  راسة لالمتحان مناسبة وم  الدّ 
 

  

                                                           
1
 الكتابة: دافنه كالين وأوريت ب رغ، الخدمات النفسي ة االستشاري ة 

2
كور على حد  سواء.  هة لإلناث والذ   ُكت بت الجمل بصيغة المذك ر لكنها موج 

    
 

 نتعل م كيف ندرس: 

 المتحانل واالستعدادراسة الدّ 

 مجال التدريس النفسي  ، قسم برامج المساعدة والوقاية
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 (دقيقة 25) ةفعاليّ 

   ن منكم يملك طريقة للد ن يود   االستعدادراسة وم   ريقة التي يت بعها في ذلك؟ أن يصف لنا الط   لالمتحانات؟ م 
 
 ،لالملحق األو  في طريقة  ل كل  حو  يوجد شرح ) أشار إليها ريقة التيالبطاقة المالئمة للط   البم بمنح الط  يقوم المعل  

  .(انيالملحق الث  رة في البطاقات متوف  و
مالءلا مكن أن يطرحي الب أسئلة  ز   ل طريقته. حو  على الط 

 الطريقة التي يت بعها تاالب أن يشير إلى إيجابي  ن الط  م م  ، يطلب المعل  نهان طرح األسئلة واإلجابة عبعد االنتهاء م  
 .وسلبي اتها

م راسة لالمتحان، يمكن أن يستعرض المعل  والد   االستعداد بغيةرائق التي يت بعونها الب باإلشارة إلى الط  إذا لم يقم الط  
ريقة، ويطلب منهم اإلجابة عن األسئلة حون بأنهم يت بعون هذه الط  الب الذين يصر  لطوأن يمنح البطاقة لالبطاقات المختلفة 

  لها.حو  
ر   ةم  ق مهإذا كانت هناك طرائ هذه  ونت بعتال  م  : ل  واأن يشرح البط/الن الطالب، يمكن أن نطلب م  إليهاالب الط   لم ُيش 

 ريقة؟ الط  
 

 البطاقات:
ا .1  الحفظ غيبا
 ةد  تلخيص الما .2
 لالمتحان ستعدادن أجل االر الوقت الكافي م  توفي .3
 "يكفي يوم واحد" .4
 "أعل م زمالئي" .5
ا" .6  "نتعل م معا
 ب، مواقع..(تُ امتحانات سابقة، كُ  تمارين وأسئلة )في ل  أح .7
 ة ة التعليمي  أقوم بصياغة أسئلة بنفسي حول الماد   .8
 ة()دروس خصوصي   م خاص  لجأ إلى معل  أ .9

 ن عائلتيمساعدة م  أحصل على  .11
 ستكون األمور على ما يرام""أقول في نفسي  .11
 "لهذاا ال أكترث "أن .12
 الخوف .13
14.  
15.  

 
 ق إليها خالل المحادثة:ة يجب التطرّ مالحظات مهمّ 

  ّعلى نتيجة االمتحان بشكل إيجابي.  االستعدادر يؤث 
  ةمادّ ق في التعمّ تيح لنا أن نتكما  ،يل االمتحانب  منحنا الشعور بالثقة ق  ت ي، فهم جدية لالمتحانالدراسة 

 فهمها أكثر.أن نو المطلوبة
 م ه  إيجابي على ف   تأثير وتسليم الوظائف اتالمهمّ تنفيذ وواإلصغاء خالل الحصص  نةلدراسة طيلة السّ يوجد ل

ّهل كما أنة المادّ    لالمتحان. االستعدادعملية  هذه األمور ت س 

  ّلالمتحانات. ال توجد طريقة واحدة تناسب الجميع. االستعدادراسة وة للدّ طالب طريقته الخاصّ  يوجد لكل 
   ّلالمتحان. االستعدادراسة ولدّ لطالب أن يطّور طريقته الخاصة  على كل 

  ّمبادئ إلدارة الوقت: ثالثةطريقة  يجب أن تحوي كل 
 ة. راسن الدّ م  نتقاص وعدم اال -راسةن الوقت للدّ تكريس الكثير م   .1
 .راسة في الوقت المناسبالقيام بالدّ  -راسةللدّ  وقت كاف   تخصيص .2
 أي عدم اإلفراط في الدراسة. -الحفاظ على الحدود في الدراسة .3

 
: كيف األسئلةطرح ن خالل م   حولها ةمعلومات إضافي   اإلشارة إلى ن المهم  ريقة التي يت بعها م  يشير الطالب إلى الط ماعند

التمارين؟  ب وحل  ات طريقة "أنا أعل م زمالئي"؟ كيف نقوم بالتدر  هي إيجابي   نقوم بالتلخيص؟ ما هي الدراسة التعاوني ة؟ ما
 طريقة..(  وغيرها.. )يمكنك االستعانة بالملحق األول حيث توجد معلومات حول كل  ه لطلب المساعدة كيف نتوج  
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(دقائق 10) تطبيق  

  الملحق الثالثانظر  -في البيت اب عليهن أجل التدر  م   "لالمتحان ةاجعالن   راسةلد  ا"ائل حولنمنح الطالب وس

 
 تلخيص

ا هدية في نهاية الدرس: توجد لديكم  حيث  نافي ة الكامنةل هذه الوسيلة المعرفة الخفي  تمث   . البديهة"" وهي ةإضافي  وسيلة دائما
ثقوا بأنفسكم، فإحساسكم الداخلي وبديهتكم ، فيها الوقت مر علينا دون أن ندرك ذلك. خالل اللحظات التي يداهمكتؤث  

ا مهما  تشك  سسترشدكم في اختياركم، و  ة بكم.راسة والمعرفة الخاص  ن مهارات الد  ا م  ل جزءا
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 راسةدّ ال طرائقحول  -لالملحق األوّ 
 

 ات الطريقةسلبيّ  ات الطريقةإيجابيّ  وصف الطريقة اسم الطريقة
 

ا  الحفظ غيب 

ة تلو األخرى كي يحفظ مر   ي  و"التكرار بشكل شف
ا"ة التعليمي  الطالب الماد    ة غيبا

كي يستطيع الطالب تذك ر  ي  وتتم  الدراسة بشكل شف
 فيها بالضبط. حفظهاالتي  ة بالطريقةالماد  

ة بشكل أفضل ال يضمن أن يفهم الطالب الماد   التكرار
 )ويكيبيديا(

 سريعة -
 دةبسيطة وغير معق   -
 ناجعة -
 ر في االمتحانتتمحو   -
أن و بسهولة اكتساب المهارةالطالب يستطيع  -

 تطويرهايقوم ب

 تابةر  تت سم بال -
اكرة ت في الذ  يعاني صعوبا الطالب الذيسيواجه  -

 قصيرة األمد صعوبات في استخدام هذه الطريقة
 

 
 التلخيص

 
ة بشكل مختصر، حيث المعلومات المركزي  تلخيص "

المعلومات ة التي تشمل مل العام  الجُ التلخيص يحوي 
 "الرئيسة

ة ذات صلة بي )أي التعليمي   المواد   تكون -
 بالطالب(

 لغتيب هاعندما أكتبيكون تذك ر المواد  أسهل  -
 عندما تكون مختصرةيكون تذك ر المواد  أسهل  -
 م المادة بأسلوبيص وأكتب وأنظ  أن ألخ   انا أحب   -

 الخاص  

 بةتع  مُ  -
 االرتباكالبلبلة وب يمكن أن تسب   -
 ن الفهمبالتلخيص بدال م  ينشغل الطالب  -
 ن الحفظ بالتلخيص بدال م  ينشغل الطالب  -
اتست -  غرق وقتا
 يخط   ال أستطيع قراءة -
 صال أحب أن ألخ   -

 
"أن يكون هناك وقت 

 كاف"

نظيم ت ل أن يتم  ن المفض  "م   -إدارة الوقت بشكل سليم
 اد  والمجميع دراسة  واستطيعتالوقت بشكل ناجع كي 

 ة أيام قبل موعد االمتحانراسة عد  . ابدأوا الد  المطلوبة
حسب عدد  متساوية إلى وحدات د  اوموا الموقس  

إلى اليوم األخير قبل  ةمهم  المواد  اللوا األيام. ال تؤج  
 االمتحان.  

 ن الضغطف م  خف  ت -
 العمل نجاعةن زيد م  ت -
خ الماد   -  ة أكثرترس 
 أملك زمام األمور)الطالب( أنا  -
 أنا أستطيع أن أدرس بشكل تدريجي -

 تستغرق الكثير من الوقت -
 وقت فراغ خالل األسبوعال ُتبقي  -
 ن المادةالشعور بالملل م   بعثت -
 بةتع  مُ  -
 ال أعرف أن أعمل وفق جدول أعمال -

 
 "يكفي يوم واحد"

في اليوم األخير قبل  ستعداد"تركيز الجهود لال
 االمتحان"

 تثير الحماسة )أدرينالين( -
 تركيز أكبر -
 ة مثيرة لالهتمام تكون الماد   -
 ةالتعليمي   اد  ووقت طويل على دراسة الم يمر   لن -

م ل  المتحانقبل التقد 
 ة مرك زةالماد   -

 بةتع  مُ  -
 مضغوطأشعر بأني مغمور و -
  يمكن أن تسب ب البلبلة -
 م لالمتحان ونحن منهكوننتقد   -
 تثير الشعور بالضغط -

 
 "م أصدقائيأعلّ "

 ،المعلومات. التعليم يشمل الشرحمنح الزمالء 
 لآلخرين ةومنح تغذية مرتد   ،تمارينال وحل   ،واألمثلة

 ةالتعليمي   اد  وفرصة لتعميق فهمي للمهذه  -
 اد  وكي أراجع الم فرصةهذه  -
 خالل أخطاء اآلخرين وأسئلتهم نم م  التعل   -

 نفسيبن أنشغل بدال م   أصدقائيبأنشغل  -
 نم  بدال  اآلخرون أن يفهم في يتمحور اهتمامي -

 أفهم أنا أن أتمحور في
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 عةمت  مُ  -
 ةني  تعاوُ  -
 صالح عملٌ  -

 مستوى تعل مي أدنىتجعل  -
ن التركيز بدال م   مور أخرىبأيمكن أن ننشغل  -

 على الدراسة
 ق بظروف اآلخرين وأوقاتهمتتعل   -

 
االتعلّ   م مع 

ا م  التعل   العطاء  .ن والعمل في طاقمن خالل التعاوُ م معا
ة بين ن الثقة التام  والمساعدة المتبادلة في أجواء م  

ال وفق قة في التعاون الفع  سهم هذه الث  الزمالء. ستُ 
   .زميل كل   الكامنة فية واطن القو  القدرات وم  

ان الم   -  ممتع أن نكون معا
 إثراء متبادل -
 أنا الوحيد الذي أواجه صعوبة لستُ  -
 عنيشج  ت -
 د العالقاتوط  ت -

 ب االرتباكتسب   -
 أمور أخرىب ليمكن أن ننشغ -
 ال تسير األمور وفق أسلوبي -
 زعاجإو هناك ضجة -
 ق بظروف اآلخرين وأوقاتهمتتعل   -

في تمارين )أسئلة ال حلّ 
 ،بت  ك   ،امتحانات سابقة
 مواقع..(

امتحانات سابقة ومواقع في الشبكة،  نتمارين م   حل  
، وغيرها. تنفيذها في الصف   ات تم  مراجعة مهم  

على و الطالب مهاالتي تعل   ب على المواد  التدر  
 استمارات امتحانات.

 حديتبعث الشعور بالت   -
 تثير االهتمام -
 لالمتحان تزيد استعدادي -
 ةالحصول على تغذية مرتد   لي تتيح -

 بةتع  مُ  -
ا طويال تستمر   -  وقتا
 فيها رتابة -

صياغة أسئلة حول 
 ةالتعليميّ  ادّ والم

الممتحن ) ن وجهة نظر اآلخرة م  التعليمي   اد  ول المتأم  
دعي توسيع زاوية قة تستوكتابة أسئلة خال   (مأو المعل  

 .مختلفة وجديدة اأمورا  زبر  الرؤية وتُ 

 فيها إبداع -
 يتثير التحد   -
 ةالتعليمي   اد  وق في المي إلى التعم  تؤد   -
 تتيح مالحظة التفاصيل -

 مضيعة للوقت -
 ةة وغير ضروري  مالحظة تفاصيل هامشي   -
 ةالتعليمي   اد  وفي المأشعر بالضياع  تجعلني -

 
 م الخاصّ المعلّ 

يقوم بتعليم الطالب بشكل  م خاص  االستعانة بمعل  
 األسلوبير الدرس برمت حيث يتم  ، وجماعي   فردي  
 الشبكة. رم عب  أو بواسطة التعل   تقليدي  

 بشكل فردي  م التعل   -
 ر سؤاليأستطيع أن أسأل وأكر   -
 طرح أسئلةأن أن ال أخجل م   -
 يتالءم مع احتياجاتي لي بشكل شخصي  شرح ي -

 ةمكلف -
ات -  ستغرق وقتا
ا تسب ب البلبلة - أسلوب م بالتعل   عندما يتم   أحيانا

 الصف   في بعالمت   سلوباأل ختلف عني

 
الحصول على مساعدة 

 ن العائلةم  

ا، كالوالدين سي من  ن هو أكبر ه إلى م  التوج   نا
لحصول على مساعدة ا بغيةواألقارب وغيرهم، 

 ة تعليمي  

 لي غونمتفر  هم  -
ولذلك  موا هذه المواد  لمرحلة وتعل  وا بهذه القد مر   -

 هم يملكون دراية في هذا المجال
 عرفونني ويعرفون كيف يمكنهم مساعدتيهم ي -
ا، يا لها من متعة -  نحن معا
 ليست مكلفة -

 هم يثيرون أعصابي -
 األحكام علي  يصدرون  -
 بشؤونهمهم منشغلون  -
 يضايقونني -
 ةألف مر   نفسه يعيدون الكالم -

"ستكون األمور على ما 
 يرام"

 عدمالسير مع التيار، أن أختار  التفاؤل، األمل،
على  ر هذايؤث  حيث قد  ،المفرطر بالضغط وشعال

راسة   دالمحد   موعدفي الاستعداداتي للد 

 السكينة -
 التفاؤل -
 البسمة -
 ل الذاتيالتقب   -

 االستخفاف -
 ل الجهود كما يجبعدم بذ   -
ا كما يجبق  ال أكون ي   -  ظا
 ال يمكن أن نعتمد فقط على األمل -

 ات المطلوبةعدم استيفاء المهم   - أنا أملك زمام األمور -ن قيمة م   ط  راسة، الح  االمتناع، أن أختار عدم الد   
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م راسة واالمتحان والعالمة. أن أختار الد   "ال أكترث" التقد 
أقوم مسبق، أو أن ال  استعدادلالمتحان دون 

 .  لالمتحان االستعدادب

 الفشل - أنا اختار -
 تفويت الفرصة -

 
 الخوف

ن عدم النجاح، الدراسة ن الفشل، الخوف م  الخوف م  
ن عدم الخوف م  ر الداخلي، الشعور بالتوت  في أعقاب 
 عاتق  تحقيق التو

 ال تي في داخلي جن د القوىعني وتتشج   -
 ثير الرغبة في بذل الجهد وتجنيد القوىت -
 ثير الشعور بااللتزامت -

 تثير الشعور بالعجز و"الشلل" -
 ثير الشعور بالضغطت -
 الشعور باالرتياح بعثال ت -

 

 ...ينتهجها الطالبطرائق خاصة  طريقتي الخاصة
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 راسةطرائق الدّ  -الملحق الثاني
 
 

 
 

ا  الحفظ غيبا
 
 
 

 
 
االتعل    م معا

 
 

"ستكون األمور على 
 ما يرام"

 
 

 التلخيص

 
 في تمارين )أسئلة حل  

 ،امتحانات سابقة
 مواقع..( ،بتُ كُ 

 
 

 
 

 "ال أكترث"
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"أن يكون هناك وقت 
 كاف"
 
 
 

 
 
 

 صياغة أسئلة حول 
 ةالتعليمي   اد  والم

 
 

 
 
 

 الخوف

 
 
 

 "يكفي يوم واحد"
 
 
 

 
 
 

 م الخاصالمعل  

 
 
 

 "أعل م أصدقائي"
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 (למידה יעילה למבחן)باالعتماد على:  ةالناجع ّدراسةلحول انصائح  -الملحق الثالث

اإلصغاء ك ،الصف  في  بما يحصلبدأ لالمتحان ي االستعدادإال أن ة عوامل، عد  ق بيتعل  االمتحان رغم أن النجاح في 

 م. سئلة على المعل  األوطرح  لمعلوماتا تلخيصو

 .أسهل راسة لالمتحانأن الد   نة وحرص على تحضير الوظائفدرس طيلة الس سيكتشف الطالب الذي

 ن إمكانية النجاح في االمتحان:تزيد م   نصائح قدفيما يلي 

ن معرفة موعد االمتحان دوا م  ، وجمعها وترتيبها. تأك  المطلوبة لالمتحان جميع المواد   عليكم معرفة :االستعداد .1

، فهذا يمكن بوها وفق فصول ومواضيعن المهم أن ترت  ، م  المطلوبة ن جميع المواد  دتم م  تأك   أن ته. بعدومبناه ومد  

ا تحضير قائمة تحوي عملية التذك   لأن يسه   ر والفهم واإلجابة في االمتحان. يمكنكم أيضا

المعلم، أو تظهر بشكل بارز في الكتاب..(. قوموا  برزهاة )التي أالمصطلحات/المعطيات/التواريخ المهم  

 ويبعث االرتياح في نفوسكم.  ،زعاج، فيه تهوئة وإضاءة كافيةن الضوضاء واإلراسة في مكان مريح يخلو م  بالد  

 

ابدأوا الدراسة  .جميعها المطلوبة المواد   تطيعوا دراسةقوموا بتخطيط الوقت بشكل ناجع كي تس: إدارة الوقت .2

لوا. ال تيةمتساوإلى وحدات  اد  وموا المقس  ة أيام قبل االمتحان، وعد    اليوم األخير: إلىة المهم   المواد   ؤج 

ا للمواضيع وحدة.  خص   صة لكل  ة المخص  طوا المد  إلى وحدات قصيرة، وخط   د  واموا المقس   - ا كافيا صوا وقتا

 خالل الدرس.ها المعلم برزفيها، أو المواضيع التي أواجهون صعوبة التي ت

. استشيروا لحظة األخيرةعبة أو األمور التي ال تفهمونها إلى الالمواضيع الص   لوا: ال تؤج  اد  وترتيب الم -

 م بشكل مباشر.هوا إلى المعل  أصدقاءكم أو توج  

ن خالل اللقاء مع األصدقاء أو األقارب، أو القيام بنشاط استراحات م  أوقات الفراغ والفرص: قوموا ب -

راسة و النوم لفترة قصيرة، أو مشاهدة فيلم، كي تعودوارياضي، أ دة. يمكنكم مع طاقات متجد   إلى الد 

 .وتجديد الطاقات ن أجل االنتعاشدقائق( م   10) تخصيص استراحات

ون إلى على ذلك، حيث ستضطر   ، ولكنكم ستندمونآخريوم  إلى الدراسةل ن المريح أن نؤج  التأجيل: م   -

 عالمةال من خاللوهكذا سيداهمكم الوقت وستدفعون ثمن ذلك  ،في نهاية المطاف جميعها د  دراسة الموا

 خزنه في الذاكرة، وما يتم   يتم   مونه في اللحظة األخيرة لنما تتعل  االمتحان.  التي ستحصلون عليها في

ا سيتم  تعل   ا. تذك   مه سريعا ا حد  روا، يمكن أن تحصل أمور مفاجئة قد تُ نسيانه سريعا في برامجكم، ث تغييرا

 ات.وعليكم مالءمة أنفسكم للمستجد  

 

ا، عي نوا : عندما تدرسون حاولوا العثور على األفكار المركزي  سيرورة الدراسة .3 ة، ضعوا تحتها خطا

ا.مل المهم  الكلمات/المصطلحات/التواريخ/الجُ   ة أيضا

ا.ذك  كي تستطيعوا أن تت واستخدموا لغتكمأثناء القراءة،  ةالمهم   فكاراكتبوا األ -  روها جيدا

 .اد  والمتتعل ق باطرحوا أسئلة على أنفسكم  -

ا.الاحفظوا  -  تفاصيل غيبا

 هل عليكم األمور.ط جريان أو جداول إذا كان ذلك يس  حاولوا رسم مخط   -

، يمكنكم اللقاء مع زميل أو زميلين كي تطرحوا اتة مر  عد   اد  وبعدما قمتم بمراجعة المبالنفس إذا كنتم تشعرون بالثقة 

اسئلة األ  .وتمتحنوا بعضكم بعضا

 امتحانات سابقة. ن خالل حل  يمكنكم اختبار أنفسكم م  

 م الطالب، وعليه أن يختار ما يالئمه منها.لز  مالحظة مهمة: االقتراحات المذكورة هنا هي مجرد اقتراحات وال تُ 

 :ةالتعليميّ  ادّ ور الماقتراحات لتحسين تذكّ  .4

 :منها لذاكرة. اختاروا ما يناسبكمسهم في تحسين اة وسائل تُ هناك عد  

  :ا.ا أو كتابيا  ويا  شف ،اد  ور المتذك   يتم   كيات ة مر  المراجعة عد  مراجعات 

   ن األحداث والصور..ة: تلوين، تظليل، خلق قصة م  وسائل بصري 

 مختلفة )الركض مثال( نشاطاتقيامكم ب خاللصغاء: قوموا بتسجيل الحصص واإلصغاء إليها اإل. 

http://edu.gov.il/special/students/matriculation-exams/Pages/how-to-prepare-for-exams.aspx
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 :الذي يسبق االمتحاناليوم  .5

ا للر  خص   ب لكم ع في اإلجابة والتفسير، فهذا يمكن أن يسب  التوس   قوا إلى أسئلة تقتضياحة. ال تتطر  صوا يوما

 .وتجن وا السهر، البلبلة ويزعزع ثقتكم بأنفسكم حول ما تعرفونه. اذهبوا للنوم في الوقت المناسب

 

 يوم االمتحان:  .6

   قت الكافي لتجهيز أنفسكم.امنحوا أنفسكم الون النوم: موعد النهوض م   -

 .ل التواجد نصف ساعة قبل موعد االمتحانن المفض  م   -

ا.ن البيت. يمكنكم إقبل خروجكم م   غذ  احرصوا على تناول طعام م -  حضار زاد معكم أيضا

 

 خالل االمتحان: .7

ا، وأجيبوا عن األسئلة التي  ع منكم. اقرأوا التعليماتما هو متوق   معرفة بغيةارة االمتحان اقرأوا استم - جيدا

 احرصوا على تخصيص وقت كاف لجميع األسئلة. ص لها نقاط كثيرة.ص  تعتقدون أن إجاباتها واضحة وخُ 

ا والحظوا الكسؤال جي   كل  اقرأوا  - ن، ض، اشرح، قار  ف، استعر  مات التي تشير إلى المطلوب )ص  لدا

 .مث ل..(

جميع ق إلى ن التطر  نوا م  ة أسئلة قصيرة كي تتمك  بتحليلها إلى عد  تكون هناك أسئلة طويلة، قوموا عندما  -

 .أقسامها

 .ن أجل تدوين قائمة أسماء الفصول وفق ما قمتم بتحضيرهن ورقة االمتحان م  استخدموا الوجه اآلخر م   -

 .حاولوا استخدام المصطلحات في إجاباتكم -

ا )تمهيد، موضوع، خاتمةباتكم جي  حاولوا صياغة إجا -  (. دا

 إذا اقتضت الحاجة. ملن إضافة جُ نوا م  كي تتمك   باعدوا بين اإلجابات -

 السؤال؟بنود اقرأوا اإلجابة وافحصوا: هل أجبتم عن جميع  -

ا، اجلسوا في ، توق  اد  ور المتذك   رتم في االمتحان انكم ال تفلحون فيإذا شع فوا عن الكتابة، ضعوا القلم جانبا

ا(. تذك  نكم، أو وغلقوا عيأة مريحة ووضعي   روا، اطلبوا الخروج بضع دقائق كي تنتعشوا )إذا كان ذلك متاحا

 ر على رغبتكم في النجاح.االنفعال هو شعور طبيعي، فهو مؤش  

 :ي االمتحانل  اليوم الذي ي   .8

راسة الناجعة قد انتهت، ف م لالمتحان ال يعني أن الد   ةطريقالمدى نجاعة أن تعاينوا الدراسة الناجعة تعني إن التقد 

ن أجل تموهاالتي ات بع ر التي ب  االمتحان، والع   خاللأموركم فيها  الطريقة التي تدب رتملالمتحان، و االستعداد م 

ات واطن الضعف التي يجب التحسين فيها في المر  ة التي يجب الحفاظ عليها وم  واطن القو  م  وها، نستخلصوت

 القادمة.

 ن أخطائكم.موا م  العالمة، اقرأوا مالحظاته، وتعل  مع إليكم عيد المعلم االمتحان عندما يُ 

 


