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اأبنائي... طالب وطالبات اجلامعة...
ت�ستقبلكم جامعتكم باملحبة وتقدم لكم هذه ال�سل�سلة  "�سل�سلة 
دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة "يف حماولة منها لتذليل ال�سعاب، 
كي تتفرغوا لنهل العلم وبناء قدراتكم ومهاراتكم التي يعول عليها 

الوطن يف بناء ح�سارته واقت�ساده.

لقد اأرادت وكالــة اجلامـعــة للـدرا�ســات والتطـــويـر واالعـتـمــاد 
االأكادميي من "�سل�سلة  دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" اأن تكون 
مر�سدًا بني يدي طلبة اجلامعة، تدلهم على �سبل التعامل مع املعرفة 

وم�سادرها وو�سائطها ومن ثم �سناعتها وتطبيقها.

 تاأتي "�سل�سلة دعم التعلم والتعليم يف اجلامعة" واحدة من خطوات 
وطالبهم؛  التدري�س  هيئة  الأع�ساء  العلمية  امل�ساندة  هدفها  كثرية، 
نواجته، مت�سيًا مع االجتاهات  والرتكيز على  والتعليم،  التعلم  الإجادة 

احلديثة يف التعليم العايل.
عميد التقومي واجلودة  

 د. اأحمد بن يحيى اجلبيلي

مدير اجلامعة
اأ. د. �سليمان بن عبداهلل اأبا اخليل

وكيل اجلامعة للدرا�سات والتطوير والعتماد الأكادميي
اأ.د. خالد بن عبد الغفار اآل عبد الرحمن
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تقديم

تركز اجلامعات اليوم على املعلومات وم�سادرها والتعليمات، ون�سرها بني امل�ستفيدين والطلبة؛ وذلك 
اإدراكًا منها لقيمة اإ�سراك الطلبة يف عملية بناء خرباتهم باأنف�سهم، ومن اأجل توفري الكثري من اأوقاتهم، 
خر جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية جهدًا يف مد يد  وحفاظا على هذه امل�سرية وهذا النهج ال تدَّ
العون ملن�سوبيها واأبنائها الطلبة لت�سهل لهم �سبل التح�سيل العلمي، وبالتايل اال�ستفادة مما تعلموه �سلوكًا 

وتطبيقًا، ليتميز بذلك خريج جامعة االإمام مبالءمته حلاجات جمتمعه واقت�ساديات بالده.
التعلم يف اجلامعة حر�سًا منها على  ال�سل�سلة من كتيبات دعم عملية  اأن تقدم هذه  وي�سر اجلامعة 
ب�سكل خا�س  ال�سل�سلة موجهة  وهذه  التعليمية،  العملية  العمليات يف  اإىل جانب جودة  املخرجات،  جودة 
لطالب اجلامعة ومن�سوبيها من اأ�ساتذٍة وموظفني، وهي مبثابة اأدلة اإر�سادية تدعم عملية التعليم والتعلم 
يف اجلامعة، وتقدم التوجيه الالزم لطالبها ليتغلبوا على امل�ساعب التي قد تواجههم يف رحلتهم العلمية، 

وميكن للطالب اأن ي�ستخدموا �سل�سلة دعم عملية التعلم هذه من اأجل تثقيف اأنف�سهم ذاتيًا.
تعليمية  اأغرا�س  خلدمة  توجه  بحيث  تنظيمًا  اأكرث  بطريقة  الكتيبات  هذه  ا�ستخدام  املنا�سب  ومن 
الطالب  توجيه  برامج  لت�ستخدم يف  الكتيبات  العديد من  املثال: مت ت�سميم  �سبيل  وبحثية معينة، فعلى 
دعت  كلما  الدرا�سة  قاعات  ويف  املكتبة،  يف  التعريفية  املحا�سرات  ويف  اجلدد،  التدري�س  هيئة  واأع�ساء 

احلاجة.
هذه  من  اال�ستفادة  كيفية  يف  طالبهم  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  ي�ساعد  اأن  املوؤمل  ومن 
الكتيبات، وذلك من خالل برامج توجيه الطالب امل�ستجدين، وعند تدريب الطالب على كيفية اال�ستفادة 
من املكتبة يف جمع املعلومات لكتابة املقاالت واإعداد البحوث، كما ميكن ا�ستخدام بع�س هذه الكتيبات يف 
توجيه الطالب لال�ستعداد لالختبارات، و يف تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ويف اإر�سادهم لتحا�سي الغ�س 

وال�سرقات العلمية.
اإليها عند احلاجة، وال�ستخدامها يف دعم  للرجوع  والطالب  الكتيبات متاحة لالأ�ساتذة  وتبقى هذه 
م�سرية الطالب الدرا�سية، فالغر�س منها تقدمي االإر�سادات حول كيفية اال�ستثمار الفاعل  واالأمثل ملنا�سط 

اجلامعة ووقت الطلبة ومواردهم من اأجل التعلم املنتج واملفيد.
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تمهيد
اأخي  ت�ساعدك  التي  التعلم  الفعالة وطرائق  التفكري  الكتيب �سرح كيفية تطوير مهارات  يتناول هذا 

الطالب على النجاح يف جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية. 
ويخفق بع�س الطالب يف درا�ستهم؛ الأنهم ال ميلكون املهارات االأ�سا�سية التي ت�ساعدهم على التعلم، 

مع العلم باأن كل طالب لديه القدرة على التعلم، ولكنه يحتاج ملعرفة الطريقة. 
اإن املتعلم الفعال يدرك ماهية تفكريه اخلا�س، فيعرف كيف يكتب ويتحدث عما يفكر فيه، ويعرف 

كيف ي�ستخدم طرائق التعلم يف  حل امل�سكالت واإجناز املهام. 

ومن الطرق اجليدة التي جتعل منك مفكرًا ومتعلمًا فعااًل اأن تتحدث اإىل نف�سك وتطرح عليها االأ�سئلة، 
فعلى �سبيل املثال:

»هل أعرف كيف أحصل على معلومات لهذا المقال؟«
»ما الذي ينبغي علي أن أبدأ بفعله في مذاكرتي من أجل اختبار المقرر؟«

»كم تبقى لدي من الوقت إلكمال هذه المهمة؟«

عندما ت�ساأل نف�سك مثل هذه االأ�سئلة، »فاأنت تفكر يف التفكري«. وهذا يعني اأنك تدرك تفكريك. واأنك 
ا مبا حتتاج فعله من اأجل الدرا�سة وا�ستكمال مهامك بنجاح.  تتحدث اإىل نف�سك اأي�سً

�سوف يو�سح لك هذا الكتيب كيف ت�سبح مفكرًا ومتعلمًا فعااًل، ويحتوى هذا الكتيب على ثالثة ف�سول:
1( فكر يف تفكريك.

2( ا�ستخدم طرائق الدرا�سة من اأجل حت�سني تعلمك.
3( حدد اأهدافًا لتقييم تقدم تعلمك ومتابعته.

اإن اأف�سل اإ�سهام ميكنك اأن تقوم به لنف�سك وللجامعة هو اأن تنجح يف درا�ساتك. فاملعلومات الواردة 
يف هذا الكتيب من املمكن اأن ت�ساعدك يف تنمية املهارات التي متكنك من اأن تكون مفكرًا ومتعلمًا فعااًل.
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1( التفكير في تفكيرك: 
يف  التفكري  على  قـــادرًا  تكون  اأن  للغاية  مفيد  الأمــر  ــه  اإن
للتفكري  طريقة  اأف�سل  حتديد  على  ي�ساعدك  فهذا  تفكريك، 
وكيفية التحقق من جناح اأ�سلوبك يف التعلم. فاإذا كنت تدرك 
يف  التحكم  بالتايل  فيمكنك  بــك،  اخلا�سة  التفكري  عمليات 
�سبيل  فعلى  اجلامعية.  بواجباتك  والقيام  املذاكرة  يف  نهجك 
على  يتم  ال  للملحوظات   تدوينك  اأن  تــدرك  كنت  اإذا  املثال، 
النحو اجليد، فبالتايل ميكنك و�سع خطة عمل ت�ساعدك على 
حت�سني تدوينك للملحوظات . وقد تكون خطتك يف العمل هي 
الت�ساور مع طالب اآخرين حول كيفية تدوينهم للملحوظات، اأو 
اأن تقوم بتجربة بع�س االأ�ساليب اجلديدة لتدوين امللحوظات . 

خطة العمل:  
االأغــرا�ــس.  مــن  غــر�ــس  الأي  عمل  خطة  و�ــســع  ميكنك 
اأجل  من  اجلامعة  يف  بذلك  نقوم  نحن  االأحيان،  معظم  ويف 
املذاكرة والوفاء باملتطلبات. وللقيام بذلك، ا�ستخدم طريقة 

خطة العمل. وهناك ثالثة اأجزاء رئي�سة لها:
1( قم بو�سع خطة عمل لنف�سك.

2( �سع اخلطة مو�سع تنفيذ.
3( حتقق من اخلطة.

وفيما ياأتي مثال خلطة عمل تهدف اإىل اإكمال واجب كتابة مقال:
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خطة عمل لكتابة مقال
قبل الكتابة: عندما تقوم بو�سع خطة العمل، ا�ساأل نف�سك ما يلي:

ماذا اأعرف بالفعل، ويكون من �ساأنه اأن ي�ساعدين يف هذا الواجب املقايل؟ ��
كيف ميكنني احل�سول على املعلومات التي اأحتاج اإليها؟  ��

ما الذي ينبغي اأن اأفعله اأواَل؟ ��
ماذا يذكر الكتاب املقرر والقراءات االأخرى ب�ساأن هذا املو�سوع؟  ��

ما الوقت املتاح لدي الإكمال واجب املقال؟ ��
اأثناء الكتابة: عندما ت�سع اخلطة مو�سع التنفيذ، ا�ساأل نف�سك:

كيف اأفعل ذلك؟  ��
هل اأنا على الطريق ال�سحيح؟ ��

كيف ينبغي علي اأن اأكمل العمل؟ ��
ما املعلومات املهمة التي ينبغي اأن اأتذكرها؟  ��
هل ينبغي علي اأن اأنتقل اإىل اجتاه خمتلف؟  ��

ماذا ينبغي اأن اأفعله اإذا كنت ال اأفهم؟  ��

بعد الكتابة: عند التحقق من خطة العمل، ا�ساأل نف�سك ما يلي:
كيف اأبليت؟  ��

هل طريقتي جيدة يف احل�سول على املعلومات؟  ��
ما الذي كان ينبغي علي اأن اأفعله بطريقة خمتلفة؟ ��

كيف ميكنني اأن اأطبق مثل هذه الطريقة على م�سائل اأخرى؟  ��
هل علي اأن اأرجع اإىل املقالة ل�سد اأي ثغرات يف فهمي؟ ��
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2( - استخدم طرائق الدراسة من 
أجل تحسين تعلمك: 

يقدم لك هذا اجلزء بع�س االأمثلة على طرائق املذاكرة. 
�ستكــــون  الطرائـــق،  هذه  ال�ستخدام  تعلمك  خـــالل  فمــن 
قــــادرًا-باإذن اهلل- على حت�سني ذاكرتك وا�ستيعابك. ويف�سل 
بالن�سبة  اأجدى  اأيها  لتكت�سف  الطرائق  هذه  بتجربة  تقوم  اأن 
لك. اإن من اأف�سل الطرائق لكي ت�سبح متعلمًا ناجحًا هي اأن 
تدرك ماهية ذاكرتك وكيفية عملها، وفيما يلي بع�س الطرائق 

التي ت�ستطيع من خاللها حت�سني اأداء ذاكرتك:

صورة
خريطة ذهنية
تظليل

ار�سم �سورة اأو 
خريطة مثل هذه 

لتبني االأفكار املهمة

ر�سوم تخطيطية مثل 
هذه ت�ساعدك على 
الفهم بطريقة اأف�سل

ا�ستخدم 
التلميحات 

قم بتق�سيم 
املهمة

الب�سري 
واللفظي

زيادة 
التعلم

أ- استخدم الذاكرة اللفظية والبصرية:
املحا�سرة  الرئي�سية يف  االأفكار  لتمثيل  تو�سيحي  اأو خمطط  اأو عمل خريطة  �سورة  ر�سم   حاول 
وذلك باالإ�سافة اإىل تدوين االأ�سياء. وقم بدرا�سة النقاط الرئي�سية من خالل التحدث اإىل نف�سك عن 

املادة املرئية.

حاول ر�سم �سورة اأو عمل خريطة اأو خمطط تو�سيحي لتمثيل االأفكار يف املحا�سرة. حتدث اإىل نف�سك 
عن مو�سوع الدر�س واأنت تدر�سه.

اإ�سرتاتيجيات
 الذاكرة
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ب- زيادة التعلم لموضوع جديد في المقرر:
 اإن اأف�سل طريقة لتعلم معلومات جديدة هي مدار�ستها عدة مرات، حتى يحدث »زيادة يف التعلم«. قم 
مبمار�سة ذلك حتى تتمكن من ا�ستذكار املادة التعليمية دون اأخطاء. واإن التحدث ب�سوت عاٍل اأو ب�سوت 

منخف�ٍس لنف�سك ي�ساعدك على تعلم مواد تعليمية جديدة على نحو اأف�سل.

تعليقات طالب:
يف اأ�سول الفقه، اأتعلم كل يوم تعريفًا جديدًا من تعريفات االأحكام التكليفية، فتعلمت خالل اأ�سبوعني 

جميع التعريفات املطلوبة الختبار ن�سف الف�سل الدرا�سي.
»اإن اأف�سل طريقة للتعلم هي التدرج �سيئًا ف�سيئًا. فاأنا اأحاول قراءة وتدوين امللحوظات حول اأحد ف�سول 

كتاب البالغة العربية كل اأ�سبوع، ولدي جدول وو�سعت لنف�سي هدفًا«.

ج- استخدم تلميحات إشارية أو أنماط الكلمة:
 ميكن اأن ت�ساعدك التلميحات الب�سرية يف تذكر املعلومات، ويتكون هذا النمط عادًة من حروف اأو 

كلمات.
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أمثلة للكلمات اإلشارية التلميحية:
ميكن ا�ستخدام البيت:  �سف ذا ثنا كما جاد �سخ�س قد �سما                      دم طيبًا زد يف تقى �سع ظاملًا
مل�ساعدة طالب القراآن الكرمي على تذكر حروف االإخفاء )�س- ذ-ث-ك-ج-�س-ق-�س-د-ط-ز-

ف-ت-�س-ظ(

وميكنك اأي�سًا ا�ستخدام �سور )ب�سرية( مرتبطة بكلمات اأو جمل مل�ساعدتك يف تذكرها. فعلى �سبيل 
املثال، ميكنك ر�سم م�سباح �ساطع ليعني فكرة ذكية. 

فاالإ�سارات التلميحية للكلمات تعني عقلك على ا�سرتجاع املعلومات من ذاكرتك.   

 د-  قم بتظليل الكلمات والجمل 
الرئيسية: 

اأو تدوين ملحوظات  من حما�سرة،  عندما تقوم بقراءة 
حاول دائمًا اأن ت�سع خطًا اأو تظلياًل على ما تعتقد اأنها كلمات 
على  اهتمامك  تركيز  يف  جــدًا  مفيد  وهــذا  رئي�سة.  وجمل 
املعلومات االأكرث اأهمية ووثيقة ال�سلة باملو�سوع. فعندما يقوم 
بع�س االأ�ستاذين باإعطائك اأوراق عن مو�سوع معني يف بداية 
املحا�سرة، وهي عادة ما حتوي اخلطوط العامة عن املو�سوع، 
فاإنه ميكنك ا�ستخدامها يف تدوين ملحوظات  واإكمالها اأثناء 
املحا�سرة. اإن تظليل املعلومات   الأكرث اأهمية  ي�ساعدك 
ي�ساعدك  كما  املحا�سرة،  يف  الواردة  املعلومات  ا�سرتجاع  يف 
فكال  ملحوظاتك،  دفرت  يف  للمعلومات  اجليد  الرتتيب  على 

الن�ساطني مفيدان يف حت�سني تذكر املعلومات.
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نصيحة للطالب:  ألصق أوراق الملحوظات  الالصقة في 
كتابك المقرر.

اأوراق  اأي�سًا  اأ�ستخدم  كما  بي.  اخلا�س  النف�س  علم  كتاب  يف  االأ�سا�سية  الكلمات  بتظليل  اأقــوم  اأنا 
املقرر.  الكتاب  اإىل  اأخــرى  قــراءات  اأي  من  اأو  املحا�سرة  من  جملة  اأي  الإ�سافة  الال�سقة  امللحوظات  

وي�ساعدين القيام بهذا على تنظيم املعلومات وتذكر ما يراه االأ�ستاذ اأنه مهم.

هـ- كن قارئًا نشطًا:
 اإن اأف�سل طريقة لتح�سني الذاكرة ق�سرية املدى لديك عند القراءة هي و�سع خط، اأو تظليل، اأو كتابة 
اأن ترجع وتقوم بقراءة ما مت و�سع خط  كلمات رئي�سة يف الهام�س، عند قراءتك للف�سول. وثم ميكنك 
حتته، اأو ما قمت بتظليله، اأو كتابته يف الهوام�س، فكونك قارئًا ن�سطًا ي�ساعدك يف اأن تويل اأهمية خا�سة 

للمعلومات املهمة واأن تفكر فيما تقراأه، وما تعتقد اأنه مهم.

 و- قم بتقسيم المشكالت إلى خطوات صغيرة: 
عندما تقوم باإجراء معادالت معقدة اأو حتتاج اإىل تذكر �سل�سلة من العمليات، فمن االأف�سل اأن تقوم 
الفرائ�س  اإىل �سل�سلة من اخلطوات ال�سغرية. وهذا مفيد ب�سكل خا�س يف حل م�سائل  امل�ساألة  بتق�سيم 

والريا�سيات، ولكنه يطبق على كل اأنواع امل�سكالت.

13 كيفية التعلم في الجامعة



 ز- درب نفسك على استرجاع المعلومات: 
ميكنك حت�سني الذاكرة طويلة املدى عندك من خالل التدريب على ا�سرتجاع املعلومات، فاالختبار هو 
تدريب لال�سرتجاع، الأنك حتتاج اإىل ا�ستدعاء املعلومات التي قمت بدرا�ستها من الذاكرة طويلة املدى، 

وميكنك التدرب من خالل ما يلي:
�� اإجراء اأ�سئلة اختباريه لنف�سك.

��  العمل مع طالب اآخر ليقوم كل منكما ب�سوؤال االآخر.
��  ت�سميم اختبار تدريبي ملجموعة من الطالب.

نصيحة للطالب: قم بإجراء اختبار تدريبي 
قصير مع طالب آخر.

قبل يومني من اختبار مقرر م�سطلح احلديث، قمت اأنا واأحمد باختبار بع�سنا 
لرنى ما اإذا كنا نعرف تعريفات احلديث ال�سحيح. فكان ذلك ممتعًا وذا فائدة 

كبرية. وكنا ن�سرب القهوة يف كل جل�سة اختبار وح�سل كل واحد منا على الدرجة 
العالية يف االختبار!

 ح- مراجعة المواد الدراسية قبل النوم:
فلقد  لياًل.  للنوم  الذهاب  قبل  �سحيح  نحو  على  الدرا�سية  املــواد  مبراجعة  تقوم  اأن  املفيد  من  اإنه   
اأظهرت البحوث اأن املعلومات التي يتم مذاكرتها بهذه الطريقة تكون اأف�سل يف ا�ستذكارها. فعلى �سبيل 

املثال، ميكنك مراجعة ف�سل من كتابك املقرر. 
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طرائق االستيعاب والتخطيط:
القراءات  خالل  من  بك،  املتعلقة  للمعلومات  فهمك  لتح�سني  اال�ستيعاب  طرائق  ا�ستخدام  ميكنك 
واملحا�سرات. فغالًبا ما يقراأ الطالب الذين لي�س لديهم طرائق ا�ستيعاب جيدة فقرة من الكتاب املقرر 
التي  االأ�سياء  ا�ستيعاب جيدة يف  الذين لديهم طرائق  بينما يبحث الطالب  اأن يعرفوا ما يقروؤون،  دون 
املادة  قراءة  اإعــادة  على  البحث  خالل  من  قادرين  يكونون  وبالتايل  مت�سقة،  غري  اأو  خمتلطة  يجدونها 

الدرا�سية اأو البحث عن املعلومات االأخرى التي ت�ساعدهم على الفهم. 

 أ- تحليل المهام والواجبات: 
اإن حتليل املهام والواجبات فكرة جيدة تتعرف من خاللها على ما هو املطلوب بال�سبط. وهذا مثال 

على حتليل املهام والتخطيط من اأجل اإمتام املهمة.

املهام الفرعيةاملهام

خطط كيف 
تنفذ هذه 

املهمة

ما وقت ت�سليم الواجب ؟ اكتب التاريخ يف دفرت تدوين امللحوظات  اخلا�س بك. ��
التواريخ يف دفرت تدوين      متى �ستكمل امل�سودة االأوىل وامل�سودة النهائية؟ اكتب هذه  ��

امللحوظات  اخلا�س بك.

قم بتحليل 
مهمة الواجب

ق�سم املهمة اأو امل�ساألة اإىل اأجزاء، ثم ا�ساأل نف�سك: كم عدد االأجزاء اأو االإجراءات  ��
التي تت�سمنها؟

اإىل  وما  قارن،  ا�سرح،  �سف،  ناق�س،  )مثل:  اال�ستفهامية  الكلمات  حتت  خطًا  �سع  ��
ذلك( وتاأكد من فهمك ملعانيها املحددة.

قم بتحليل ما يرى اأ�ستاذك اأنه مهم، وتاأكد من اإدراج هذه املعلومات يف مهمتك. وما  ��
هي املعلومات االأخرى التي تعتقد اأنك حتتاج اإىل معرفتها؟

حدد املواد التي حتتاجها من اأجل تنفيذ املهمة. وقد يكون ذلك نظريات اأو معادالت  ��
اأو اإح�ساءات اأو درا�سة حالة اأو مقابالت، اأو ما اإىل ذلك.

لهذا  مالءمة  االأكــرث  االأفكار  ما  معًا:  وجتميعها  لالأفكار  ذهني  ع�سف  بعمل  قم  ��
املو�سوع؟ ماذا يربط بني هذه االأفكار؟

ا�ستخرج اخلطوط العري�سة للعناوين الرئي�سة. ��
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نصيحة للطالب: قم بإعداد رسم تخطيطي 
لكل محاضرة.

اأقوم باإعداد ر�سم تخطيطي لكل حما�سرة،  يو�سح املو�سوع الرئي�س واالأفكار 
املهمة. كما اأ�ستخدم اخلطوط والدوائر من اأجل ربط النقاط الرئي�سة. 

املهام الفرعيةاملهام

قم بتجميع 
معلومات 

للمهمة

�سيعطيك  ذلك  الأن  املو�سوع،  حول  كتبت  التي  االأدبيات  على  باالطالع  مبكرًا  ابداأ  ��
فكرة عن كيفية التعامل مع املو�سوع.

راجع املادة املتناولة يف املحا�سرات والكتب املقررة والقراءات االأخرى. ��
اجمع اأية معلومات اأخرى اأو بيانات مطلوبة. ��

اقراأ املواد التي جمعتها ودون ملحوظاتك  بعناية. ��
احتفظ ب�سجالت االأدبيات والدرا�سات التي راجعتها. ��

�سع ملخ�سًا تف�سيليًا بالعناوين الرئي�سة والفرعية بحيث ميكنك اأن تبداأ بالفعل يف  ��
الكتابة. 

 ب- تصور ما تقرأه أو تسمعه:
ار�سم �سورًا يف عقلك ميكن اأن ت�ساعدك يف تذكر ما قمت بقراءته. ��

بني  والربط  اأفكارك  تنظيم  يف  ي�ساعدك  فهذا  اخلريطة،  اأو  التخطيطي  الر�سم  اأو  ال�سورة  تخيل  ��
النقاط الرئي�سة. 

ميكن اأن يكون الت�سور فعااًل للغاية لتعلم اأفكار معقدة. ��
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مثال للتحليل ال�سلوكي من حما�سرة لعلم النف�س

 ج- فكر فيما تقرأه:
اجعل قراءتك عملية تتميز باحليوية والتفاعلية، ال تقراأ الكلمات فقط، بل حدث نف�سك عما تقراأه، 

وهذه بع�س اخلطوات عن القراءة الفعالة.

تعزيز �سوء ال�سلوك 

االأ�سباب 
)قبل(

العواقب
 )بعد(

احلدث/ ال�سلوك
)ماذا حدث؟(

ي�سحك طالب الف�سل االآخر ي�سربه طفل يثري طفاًل اآخر  
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 د( اربط ما تقرأه بمعلوماتك السابقة من أجل زيادة االستيعاب:
ابحث اأثناء قراءتك عن العالقات بني الن�س وبني ما تعرفه بالفعل، اأو بني ما لديك من خربات. واإذا  ��

اأمكنك اإجراء ربط �سخ�سي مع حياتك، ف�ست�سبح املعلومات اجلديدة ذات مغزى �سخ�سي. 
فاإنه  ذلك  اأمكنك  فاإذا  م�سبقًا،  تعلمته  قد  تقراأها مبا  التي  املعلومات اجلديدة  ربط  كيفية  فكر يف  ��

�سيكون مفيدًا جدًا. واإذا فهمت العالقة فاإن ذلك �سيدفعك للقراءة واملذاكرة. 

خطوات القراءة الفعالة:
قبل القراءة:

األق نظرة �سريعة على الف�سل اأو املقال؛  للتعرف على ال�سور واالأ�سكال والر�سوم البيانية والعناوين  ��
الرئي�سة والفرعية. وهذا �سوف ي�ساعدك على فهم كيفية تنظيم املادة. 

أثناء القراءة:
فكر مليًا يف االأفكار والنقاط املهمة. ��

ظلل اأو �سع خطًا حتت الكلمات الرئي�سة وامل�سطلحات اأو اجلمل. ��

ا�ساأل نف�سك اأ�سئلة حول ما تقوم بقراءته. ��
اربط ما تقراأه مبا تعرفه م�سبقًا.  ��

ار�سم �سورًا يف عقلك مل�ساعدتك على اال�ستيعاب. ��

بعد القراءة:
�� قم مبفردك اأو مع زميل لك بعمل خريطة ذهنية لالأفكار الرئي�سة. 

�� دون ملحوظات خمت�سرة من اأجل تلخي�س االأفكار الرئي�سة والتفا�سيل. 
�� حدد اأ�سئلة جديدة بارزة يف الن�س. 

�� حدد االأفكار التي ال تزال غري وا�سحة لك.
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3( حدد أهدافًا لتقييم تعلمك ومتابعته:
ويحددون  تعلمهم،  عملية  يتابعون  الذين  اأولئك  هم  فاعلية  االأكرث  الطالب  اأن  اإىل  االأبحاث  ت�سري 

اأهدافًا الأنف�سهم. 
ولكي يحقق الطالب التعلم االأكرث فاعلية فينبغي عليهم اأن يقوموا باالآتي:

فهم طرائق املذاكرة املتوفرة. ��
معرفة الغر�س من هذه الطرائق. ��

نصيحة للطالب:  ضع أهدافًا لنفسك.
ما  لتو�سيح  خمطط  ولدي  االأ�سبوع،  مدار  على  لتحقيقها  اأ�سعى  اأهــداف  بو�سع  �سبت  يوم  كل  اأقوم 

يحدث كل يوم، وهذا ي�ساعدين على روؤية ما قد مت اإجنازه وما ينبغي علي فعله.

اختيار اأف�سل طريقة لهذا الغر�س. ��
تقييم ا�ستخدامهم للطريقة. ��

اإن الطريقة االآتية مفيدة بوجه خا�س:
 اأ(  قم بتق�سيم الهدف طويل املدى الأهداف اأق�سر ميكن اأن تتحقق خطوة بخطوة. 

 ب( حدد االأهداف التي ميكنك حتقيقها، بحيث ميكنك اأن تعي�س جتربة النجاح، و�سوف ي�ساعدك ذلك 
على حتفيز النف�س من اأجل حتقيق اأهدافك، وهو ما ي�ساعد على بناء الثقة لديك ب�سفتك متعلمًا.

االأ�ساتذة  تابع تقدمك بنف�سك، واحتفظ ب�سجل يو�سح كيف تقوم بذلك. واطلب تغذية راجعة من   ج( 
والطالب االآخرين عن عملك.

 د(  ا�ستخدم مهارات التفكري وطرائق املذاكرة املقدمة يف هذا الكتيب. واإذا واجهتك �سعوبة يف اإحراز 
تقدم، فاطلب م�ساعدة من اأ�ستاذك اأو من طالب اآخرين. حتقق من وجود طريقة اأكرث فاعلية، وقم 

باإعادة تقييم اأهدافك وجدولك الزمني.
هـ( قم بتقييم تقدمك على نحو منتظم. واعلم اأن التمكن من قيا�س التقدم هو مفتاح التحفيز والنجاح 

امل�ستمر يف درا�ستك.
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الخالصة:
يعترب تعلم كيفية التعلم عملية حيوية وتفاعلية، فهي تتطلب منك اأن تدرك كيف تفكر وما هي االأ�ساليب 

التي ميكن اأن ت�ستخدمها لكي ت�سبح متعلمًا فعااًل.
اإن املتعلم الفعال هو الذي:

يعي تفكريه. ��
يعرف كيف ي�سع خطط عمل. ��

ي�ستطيع اأن يختار طرائق املذاكرة مل�ساعدته يف التعلم. ��
يعرف �سبب احلاجة لطرائق املذاكرة، وكيف ي�ستخدمها. ��

ي�ستطيع اأن ير�سد تعلمه بنف�سه. ��
ي�ستطيع اأن يقوم بالتقومي الذاتي لتعلمه، ولطرائق املذاكرة، من اأجل اإجراء التغيريات والتح�سينات  ��

عند احلاجة.

مع أطيب األمنيات لك بمستقبل مشرق ،،،
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