
 مهارات التفوق الدراسي

 باسمة المغربي: المدربة 



 وهي كل ما ُيلهي العقل عن الدراسة: المشتتات
 :وهي نوعان

 :  داخــلــيــة▪

 غضب  -3قلق               -2حزن               -1

 عطش   -6جوع               -5حزن شديد       -4  

 .نعاس  -7

 : خــارجــيــة▪

 األصدقاء  -4وسائل التواصل    -3الهاتف    -2األهل    -1

 حار -بارد ، ب -أ: الجو: إزعاجات البيئة -5

 .الجلوس على سرير النوم  -6



 تمرين
 

 

 

النقطة 
 األساسية



 القوى من مجموعة وهو والفاعلية للنشاط المولد هو :التحفيز
 وهي واحد آن في ومحيطه الشخص داخل من تصدر التي النشيطة

 اتجاهه وتحدد عمله في معين تصرف على الفرد تحث

 وهو نوعان

 

 داخلي                               خارجي                              
 من صميم الذات                                  من المحيط         

 والدان -:                                         قال رسول هللا 

 صديق مقرب  -(                      إذا أراد هللا بعبٍد خيراً جعل له واعظاً من نفسه يأمره وينهاه)

 أخت -أخ  -               في مسند الفردوس عن أم سلمة                                                                                                    الديلميأخرجه 



 أرسم هدفك



 الهدف
 هو تصور وتخطيط لتحقيق رغبة شخصٍ ما

 واضح                                                             

 قابل للقياس                                                                  

 

 صفاته                 واقعي            

 

 محدد                 صياغته بطريقة إيجابية                                   



 أكتب هدفك





 مهارات الحفظ
 .هو المرحلة التي تفصل بين العلم والتذكر : الحفظ

للحفظ الجيد أساسيات ومبادئ بمثابة المهارات المهمة التي ينبغي 
 :مراعاتها عند التعلم ومن أهم هذه المهارات 

 عقد النية على الحفظ               -1

 التسميع الذاتي  -2

 االنتباه والرغبة  -3

 الفهم والتنظيم  -4

 التدريب الموزع  -5

 النوم عقب الحفظ -6



 عقد النية على الحفظ -أ

 الحفظ في لتساعده الصغير أخيك مع طويلة لمدة تجلس كأن : مثال

 يحفظه هو النهاية وفي المرات عشرات وتكرره تقرأ وقد ((نشيد حفظ))
 . ال وانت

 

 .. تعقدها لم وأنت النية عقد ألنه *



 :التسميع الذاتي -ب
إن التسميع مع التكرار في التدريب الموزع يساعدان في إدخال المادة 

 المتعلمة إلى الذاكرة طويلة المدى

 أنواع التسميع

 

 

 التسميع الشفوي                                 التسميع العملي            

 (عن طريق إجراء تجارب من المقرر أو وضع أمثلة)                                                                                              

 

 التسميع التحريري                                         

 (عن طريق كتابة ما يتم حفظه)



 االنتباه والرغبة -ج
 :أثبتت الدراسات الحديثة أن العمليات العقلية العليا في اإلنسان تبدأ من

 االنتباه                اإلدراك              التعلم             التذكر           التفكير

 

 ما هو سبب عدم حفظ الطالب للفقرة رغم قراءتها عدة مرات ؟: س 

 ألنه لم يفكر من خالل قراءته في حفظه ، فالمالحظة وحدها ال تكفي: ج   

 .بل يجب أن يعتمد الطالب على االنتباه المقصود في التركيز        



 :الفهم والتنظيم -د
أثبتت تجارب علم النفس أن المادة الدراسية إذا ما انتظمت بحيث تصبح 
أنماطاً من الوحدات التي تجمعها فكرة واحدة صارت أيسر في حفظها من 

 .الوحدات الصغيرة التي ال تجمعها خيط واحد 

 :التدريب الموزع -هـ

 التدريب من أفضل الموزع التدريب أن النفس علماء تجارب أثبتت-
 . المباشر االسترجاع حالة في المتواصل

 أعطى قد مثالً  أيام خمسة على اليوم في واحدة مرة المادة قراءة إن-
 بعد وذلك متتالية مرات (5) قراءتها قدمته ما أضعاف (3) يعادل احتفاظاً 
 . التعلم من االنتهاء

 لتثبيت إال تكررت فما القرآن في  النبي قصص تكرار لنا يفسر ما وهذا *
 وأذهان عقول في القصص هذه من المستفادة المواعظ وتثبيت النبي فؤاد

 .  هللا رسول أصحاب



 النوم عقب الحفظ -و
المهارة هنا ال تكمن في النوم بذاته بل في موضع استعمال 

 النوم ويجب أن يكون مباشرة بعد الحفظ



 موجات الدماغ
هي إشارات كهربائية دقيقة جداً تعكس التغييرات الحاصلة في تردد موجات : الموجة

 الدماغ خالل حاالت عقلية مختلفة وهو نشاط الخاليا الدماغية

 :وهي أربع موجات

 .والتوتر والقلق بالخوف الشعور عند اليقظة حالة في الدماغ يرسلها :بيتا -1

 (الدراسة أو القرار اتخاذ يصح ال)       .بالثانية نبضة 60          30 تردداتها

 ويكون اليقظة أحالم أو والعقلي الجسدي االسترخاء عند الدماغ يرسلها :ألفا -2
 ثا/في 13          7 من وهي شيء أي يتعلم أن قابل ويكون جداً  ُمركّز الدماغ

 .بالنوم نرغب عندما النعاس حالة في الدماغ يرسلها :بيتا -3

 .أقوى تعليمهم ليصبح للمراهقين ُتعطى :غاما -4

 هذا صاحب مشاعر الموجات هذه تحدد أن ويمكن الغضب، حالة في تنبعث وهي
 .عنها يفصح لم ولو حتى المخ

 



 كيفية توليد موجات ألفا

  االسترخائيعن طريق التنفس  

 

 نفخ الصدر= التنفس الخطأ هو الشفط 

 

 (زفير تحويلي -شهيق )هو التنفس البطني = الطريقة العملية للتنفس الصحيح 

 

 عدات 8ثم حبس الهواء لمدة عدتين ثم زفير طويل لمدة  عدات 4شهيق لمدة * 



 مهارات التغلب على النسيان

 

هو عملية دماغية ال شعورية الغرض منها الهروب من موقف يثير : النسيان
 .حاالت وجدانية مؤلمة

 

 .  تجديد النية والتقوى -1

 

أوقات الجوع أجود للحفظ من أوقات الشبع والتغذية السليمة مقاومة : الغذاء -2
 .للنسيان



 أفضل الغذاء

 

 

 المشمش المجفف-الليمون                                                      الماء           

 التين-النعناع                               أكليل الجبل                           

 التمر -الزنجبيل     العسل                                                         





 تنظيم الوقت
 :وفيه

 (وقول ال)قوة اآلن •

 التفويض•

 جدول الزمن•

 

 

 

 

 

أجود األوقات للحفظ األسحار، وللبحث اإلبكار، وللكتابة وسط النهار، : )قال ابن جماعة
 (.وللمطالعة والمذاكرة الليل
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 الذروة الثانية                 الذروة األولى



 تنشيط المزاولة لتدريبات تنشيط الذاكرة                     

 

 

 

 

                      

 ننتقل إلى أسرار الذاكرة                                                

 



 :نحن نتذكر* 

 فقط مما نقرأ% 15-

 مما نسمع % 13-

 مما نراه% 35 – 25-

 مما نراه ونسمعه% 75 – 50-

 مما نقوله ونسمعه% 95 – 85-

 

 





 الذاكرة وأنواعها                    

 

 

 

 الذاكرة الطيارة                                                      الذاكرة الذهبية             

 الراسخة طويلة األجل، -الذاكرة الزئبقية                      مؤقتة سريعة            -             

   ومنظمطويلة األجل نوعاً ما، لها طبيعة الزئبق       ال يدخل فيها إال كل مرتب  -للمناقشات القصيرة         -             

 تخزن أمور لم نقصد تخزينها أو مشاهدة التلفاز                            

 تخرج عند حدوث حادث مشابه -                                                        



 استخدام الحواس للمذاكرة

 من خالل جعل للمادة صيغة إيقاع موسيقية -1 :استخدام حاسة السمع ▪

 سجل المادة بصوتك واسمعه أثناء المواصالت -2                                            

 

 ربط المادة بحاسة الشم على منديل -1 :استخدام حاسة الشم 

 الدراسة ونأخذ المنديل معنا للقاعة بأثناءنضع عطر                                               

 

 وزع المعلومات على غرفة المذاكرة -1: استخدام حاسة البصر 

 .رسم المعلومة على شكل صورة  -2                                         



 كي نقوم بتمارين الذاكرة علينا أوالً أن نتعرف على فصي الدماغ

 

 

 

 

 

 

 الفص األيمن مسؤول عن الجزء األيسر في الجسم

 الفص األيسر مسؤول عن الجزء األيمن في الجسم



 تحفيز الدماغ                     

 

         

 كيفية تحفيز الفص األيمن للدماغ                   كيفية تحفيز الفص األيسر للدماغ          

 وذلك باستخدام عدد: تمرين األرقام -أن يكون لكل مادة لون                                 -1

 استخدام األلوان في الكتابة                           مكون من رقمين ومضاعفته -2

                                                                    11 ،22 ،44 

 كيفية الجمع بينهما                                      

 التركيز على الساعة لمدة دقيقتين -1                           

   8باللغة األجنبية  8كتابة رقم  -2                           

 السلم الموسيقي                           -3                           



 نالواأل



 استخدام األلوان وفوائدها

األلوان الحارة: 

 البرتقالي  ، األحمر     

 .تقوم على تغذية الدماغ اليمين وتحفز العملية الدماغية للحفظ والتي لها عالقة بالقراءة

األلوان الباردة: 

 نيلي ، بنفسجي   

 .يحفز الدماغ اليساري ويساعد على الحفظ

 األلوان المعتدلة: 

 األخضر

 .يحفز الفصين وهو أفضل األلوان



 من فوائد استخدام األلوان

 %78%                 55ترفع نسبة التعلم والتذكر ما بين  -1

 %  73تزيد الفهم بنسبة  -2

 %  80تزيد الرغبة في القراءة بنسبة  -3

 %   85ترفع نسبة المبيعات لـ  -4



 الخارطة الذهنية
هي وسيلة يستخدمها الشخص للتعبير عن وجهة نظره الشخصية والمتعلقة 

بالمخططات والتي تدور في خلده وتستعمل عوضاً عن االقتصار على أسلوب الكلمات 
 وحسب

 



 مزاياها وفوائدها

 سهولة وصول المعلومة للمخ -1▪

 ترتيب المعلومات  -2▪

 الحصول على المتعة أثناء العملية التعليمية -3▪

 %  40تزيد استيعاب الطالب بنسبة  -4▪

 %  30إلى % 70تخفف جهد األستاذ من  -5▪



 عناصر الخريطة الذهنية

 توضيع الفكرة المفتاحية في منتصف الصفحة -1▪

 تنبت األفكار الرئيسية لتنبت لنا أفكار ثانوية  -2▪

 تنبت األفكار الفرعية من األفكار الثانوية إلى أن تصل إلى أدق التفاصيل -3▪

 استخدام األلوان والرموز والصور الرمزية -4▪



 مهارات التغلب على الملل

 المذاكرة عند الجيد التنظيم -1▪

 المذاكرة في التنويع -2▪

 واحد وقت في صعبتين مادتين مذاكرة عدم -3▪

 (استراحة دقائق عشر د45 كل بعد) مذاكرة فترة كل بعد الراحة -4▪

 متباعدة فترات على دافئة حمامات وأخذ النفس عن الترفيه -5▪

  الدعاء وكثرة هللا إلى اللجوء -6▪

 التفريغي التنفس -7▪



 أثر التنفس العميق على زيادة التركيز

 يقطع األفكار السلبية ويسرع عملية الحفظ -1▪

 يجعلك تفكر في قوة اآلن  -2▪

 يرفع مستوى التركيز -3▪

 (اكتئاب ، صداع ، إرهاق ، تربية أوالد)تخفيف من التوتر االنفعالي  -4▪

ثم حبس الهواء لمدة  عدات 4شهيق لمدة  :تنفس عميق تفريغي•
 .عدات 8عدتين ثم زفير طويل لمدة 

 تغذي القسم األيسر من المخ= فتحة األنف اليمنى  :تنفس تنازلي•

 تغذي القسم األيمن من المخ= فتحة األنف اليسرى                        



 مهارات قبل االمتحان

 ممارسة الرياضة الخفيفة قبل االمتحان -1▪

 د وهي صدقة15د وتعادل رياضة 45ابتسامة تعادل استرخاء  100 -2▪

 من المخ ماء % 90اإلكثار من شرب الماء ألن  -3▪

تخيل أنك حفظت المادة ونجحت فيها، الدماغ يتفاعل مع : التخيل -4▪
كشرب الليمون الوهمي يشعرك )الخيال كما يتفاعل مع الحقيقة 

 (بالحالة كأنه حقيقة

 (دقائق 5)التسخين قبل الحفظ  -5▪

 .حاول القراءة بأحلى صوت عندك ؛ فاإلنسان يحب صوته: التنعيم -6▪



 أتمنى لكم النجاح والتوفيق

 باسمة المغربي : المدربة ▪


