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 تعرف على مادتك الدراسية .3
  

طيبة لك عزیزي القارئ، وأهال ومرحبا بك مع المحطة الثالثة من سلسلة آيف تدرس لتنجح، والتي سنتحدث  حية ت
دعونا قبل البدء نجري مراجعة سریعة على ما آان معنا في الحلقات . ها عن المادة الدراسية وآيفية التعامل معهافي

ن أحسنت اآتشافها واستخدامها، إوضعها اهللا عّز وجل بك، والتي السابقة، تحدثنا في البدایة عن القدرات الرائعة التي 
ستقوم بنقلة نوعية في حياتك، وذآرنا أهمية التكرار والراحة في الحفظ مع أهمية الربط بين ما تقرأ وبين واقع حياتك، 

نا بعض الطرق في ي، وبّيثم انتقلنا إلى المحطة الثانية التي تحدثنا فيها عن أنماط المعلمين، البصري والسمعي والحّس
بحيث نكسب هذا الشخص إلى جوارنا وال نشكل خصومات ال داعي لها، أو حزازات قد ، آيفية التعامل مع آل نمط

  . تضر بعض الطالب لتغيير المدرسة 
  

هو أن تتعرف على  األول... عندما أتحدث عن تعرفك على المادة، فأنا أعني بذلك أمرین
هو أن تتعرف على طریقتك أنت في استيعاب وفهم  والثاني، هذه المادة بطرق جدیدة

هل تذآر مادة معينة سواء اليوم أو : المواد، ولكي تتضح الفكرة دعني أسألك سؤاال 
وممتعة؟؟ وآانت عالماتك في  بالعودة بذاآرتك إلى الوراء، حيث آانت هذه المادة سهلة

جميعنا في الصف األول آنا من األوائل، هذه المادة متميزة؟؟ ال بد وأن هناك وقتا آهذا، ف
  . الصف الذي ندرس به نا فيارتفعولكن العالمات أصبحت تأخذ مسارا انعكاسيا آلما 

سؤال آخر وسامحني إن أطلت عليك، هل حدث وذهبت في رحلة سياحية إلى مكان لم 
ت یهدف تقم بزیارته من قبل، وآنت برفقة دليل سياحي؟؟ ستجد أن هناك برنامجا للزیارا

االماآن السياحية التي تستحق الزیارة، ولكنك ال  على أهمسریع  لإلى تعریفك وبشك
خصص للمجموعة یوم مفتوح أو ، وفيما بعد ُی)جولة سریعة ( الكرام  عليها مّر تمكث في أي منها وقتا آبيرا، بل تمُر

ماآن لتتجول هناك لوقت أآثر وتتعرف على األ كشاء، ویمكن في تلك المرحلة أن تعود إلى أحد تلتقوم به بما تأآثر 
  أليس هذا ما یحدث ؟؟؟ . المكان بدقة أآبر

جولة سريعة ثم دراسة وبعدها مراجعة لما درست وبهذا تنتهي وقد حققت ما ذات األمر نريد أن نقوم به مع المواد الدراسية، 
   .رار والربط ثم الراحةديد فالتكالتذآر والحفظ بالتحتحدثنا عنه في لقائنا السابق من آلية 

في أحد األيام ذهب أحمد ورفاقه إلى مطعم وهناك طلب صحنا ضخما من الدجاج وتوابعه يكفي خمسة، فنظر إليه رفاقه  
وأنا أريدك أن تكون مع مادتك الدراسية مثل ". لقمة .. لقمة : " ، فأجاب بهدوء "آيف ستأآل آل هذا ؟: " باستغراب وسألوه
  .  قسم المادة إلى أجزاء صغير فيسهل عليك التعامل معهاة جزء تلو االخر، أحمد تأخذ الماد

سوف تبدأ بجولة سريعة تتعرف فيها على المعالم األساسية والنقاط المرآزية للمادة، وإياك في هذه المرحلة أن تتعمق في 
ت بصفة عامة، تأخذ قسطا يسيرا جدا من ، وبعد أن تتعرف على هذه المعلوماوفائدتها وإال ستفقد الرحلة حالوتها لالتفاصي
تجلس خاللها متكئا إلى الخلف وتقوم بالترآيز على تنفسك بحيث يكون الزفير أطول من الشهيق ) دقائق فقط  3( الراحة 
هذا التدريب البسيط يضع ذهنك في ) . أخرج الزفير في أربع أو خمس ثوان ... يق في ثانيتين هأي إذا أخذت الش( بمرتين 

  . لة من االسترخاء البسيط وهذه يا عزيزي آفيلة بمضاعفة قدرتك على االستيعاب عدة مراتحا

  

  

  



بالتفصيل، طبعا أقصد بذلك دراسة الجزء الصغير الذي قمت بتحديده مسبقا، وبعد أن تنتهي من دراسته،  تبدأ بعد ذلك بالدراسة
وبذلك تكون قد ) . هنا سنسميها مراجعة ( ة السريعة مرة أخرى أريدك أن تعيد تدريب التنفس السابق، ثم تقوم بإعادة الجول

  . درست المادة وراجعتها أآثر من مرة، فيثبت الفهم والحفظ بإذن اهللا 

واالن سننتقل أنا وأنت إلى زاوية أخرى تتعرف خاللها على أسلوبك الخاص في الدراسة، ستجد نفسك 
ون الكتاب وآأنه معرض أحيان أخرى ترسم وتلأحيانا تدرس وأنت جالس تنظر إلى الكتاب، وفي 

للوحات فنية لن ينالك من ورائها أي فائدة مالية لألسف، ومع ذلك عندما تكون في االمتحان ويأتي سؤال 
معين، تتذآر أنت صورة الصفحة وذلك الرسم الذي آنت ترسمه، فتتذآر االجابة، أو قد تجد نفسك تسأل 

نت في غرفة الضيوف جالسا على يد المقعد آ.. أين آنت عندما درست هذا الجزء؟؟ آه .. ُترى: " 
، أليس هذا ما يحدث أحيانا؟؟ وفي بعض األحيان تجد نفسك تحفظ .." قلوب، آآآه تذآرت االجابة بالم

رفة إلى غرفة أو من حائط إلى آخر، وتقرأ المادة بصوت مسموع، وتدقق على غأآثر عندما تسير من 
نفسك أقوى على الحفظ إذا قمت بالكتابة أو قمت بتجربة وفي حاالت أخرى تجد .  آثير من التفصيالت

  . األمر بنفسك 

الكثيرة، وزع  لنصيحتي إليك سهلة وبسيطة، راقب نقاط قوتك وقم بتنميتها، فإذا آنت سريعا تحب الحرآة وال تتحمل التفاصي
ال يهم ، المهم أن  ..وق الباب، هههههفي غرفة النوم وأخرى في الخارج وغيرها وانت معلق ف فتارةأماآن الدراسة في البيت، 

تقوم بتوزيع أماآن الدراسة، فهذا سيجعل التذآر أسهل بالنسبة إليك، وإن آنت تحب التفاصيل وتحب الدراسة وأنت تسير 
أما إن آنت . إرحم من حولك وادرس بصوت مسموع وغير مزعج لالخرين وصوتك يجلجل في المكان، أيضا ال يهم فقط 

دراسة آتابة وممارسة لما يتعلم، فأيضا ال بأس، عليك أن تقوم بالترآيز على األفكار األساسية وافهم الموضوع ممن يحبون ال
  . وإذا أردت رأيي، ال ضير من أن تجرب جميع الطرق فالتنويع يضيف متعة على األمر فال تكون الدراسة مملة . جيدا

م، وهي زاوية األسئلة، ألنك باألسئلة تفهم أآثر وباألسئلة تستطيع تقييم فهمك نأتي االن إلى آخر زاوية من زوايا حلقتنا لهذا اليو
: ومكانك من الدراسة، وباألسئلة تستطيع أن تتعرف إلى نقاط ضعفك ونقاط قوتك، فكيف يمكن أن تسأل سؤاال ذآيا وال يقال لك 

ل أخرى تحت دائرة الترآيز السلبي، وآذلك سيفع، فتشعر بالحرج وعدم الرغبة في أن تكون مرة !!!"ما هذا السؤال الغبي " 
أتمنى لو آانت لدي إجابة سريعة  ...رفاقك الذي ضحكوا عليك، وستجد نفسك ال تسأل، وبالتالي لن تفهم جيدا ما يقال أمامك

م آيف تسأل ولكن الحّل يكمن فقط في الخبرة، وهذه تأتي من الممارسة، فال تخجل أن تسأل مهما آانت النتائج، ومع ذلك تعل
وبما أن آل شخص . ، ومن يدري ربما أقوم به" آيف تسأل بذآاء " بذآاء، هل تعلم أنني فكرت يوما بعمل آتاب يحمل عنوان 

، وقد استخدمنا بعضها في يحتاج في حياته إلى مكان يبدأ منه، فسوف أعطيك مفاتيحا تستطيع أن تبدأ باستخدامها لتسأل معلمك
 من – أين – متى –ماذا :  ينرآز على نوعية األسئلة، هناك ستة مفاتيح أو طرق للبدء في السؤال وه الحلقة الماضية دون أن

هذه المفاتيح إذا أحسنت استخدامها فسوف تساعدك على فهم أي موضوع بطريقة جيدة ومحيطة، وفي آتابي .  وآيف – لماذا –
  . شرح واٍف عن هذا االمر"  متعة القراءة السريعة" 

حدث أو ما هو الموضوع، فتحصل على جزء من  ماذان أمامك مسرحا فارغا وتريد أنت تعبئته بالتفاصيل، فتسأل تخيل أ
حدث أو  أينحصل هذا االمر أو متى يمكن استخدامه فتعطي المسرح بعدا زمانيا، ليأخذك سؤالك  متىالصورة، بعد ذلك تسأل 

 منثم تجد في نفسك رغبة لمعرفة صورة التي بدأت تفاصيلها تتضح أآثر، أين يمكن تطبيق هذا االمر إلى إضافة بعٍد مكاني لل
معنويا تستطيع أنت قياسه، وبفضول االنسان سترغب بمعرفة  ااجتماعيا أو بعد ابعداألمر له عالقة باالمر أو الموضوع فيأخذ 

 آيفة الفراغات التي تبقت وذلك بمعرفة حدث هذا االمر أو الشيء، وال يتبقى لك من الصورة إال تعبئ لماذاأسباب ذلك بسؤال 
حصلت هذه االمور أو آيف يمكن استخدامها أو آيف يمكن تطبيقها، فسؤال آيف هو اللمسة النهائية الستكمال بناء المسرح 

  . ووضوح األمر أو الموضوع

تكتشف في نفسك قدرات رائعة س هما أن تعتاد عليه وتحترف استخدام.. ثير من التدريب، ولكنآمرة أخرى هذا أمر بحاجة إلى 
آان هذا لقاؤنا لهذا اليوم وفي لقائنا القادم سنتحدث عن الوقت وتوزيعه للدراسة، آيف . وستحصد نتائج بإذن اهللا أآثر من رائعة 

أآثر دارة وقتنا بطريقة منتجة وفّعالة بحيث تتضاعف نتائجنا؟؟ إذا آنت تجد نفسك بحاجة إلى ساعة أو إيكون وهل يمكن أساسا 
 . تكسبها آل يوم ؟؟ ال تنسى متابعة لقائنا القادم، وإلى ذلك الحين أترآك في رعاية اهللا وحفظه 


