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اإلعداد
لإلمتحانات
اإلعداد لإلمتحانات
مبكرا
 .1إبدأ
ً
إبدأ بالمراجعة قبل إمتحاناتك بستة أسابيع تقريبًا .تج َّنب الزحمة وترك
الدراسة حتى آخر ليلة والدراسة طوال الليل  -فهذا أسلوب غير فعَّال.
ومن المستحيل أن تتذ َّكر كل شيء في ليلة واحدة.

تدرب على أساليب المراجعة
.5
َّ
• أعِ د كتابة مالحظاتك ومدوناتك .إنها طريقة رائعة لتحفيز
وتنشيط ذاكرتك من جديد .إحرص على كتابتها مستعمالً
مفرداتك الخاصة .فهذا يُبيِّن فهمك واستيعابك للموضوع.

 .2حدَّد جدوالً زمن ًيا
ضع إشارة مقابل وقت المراجعة على جدول دراستك .ح ِّدد األهداف
لنفسك واشطب األهداف بعد إنجازك لها .إحرص على أن تكون
واقعيًا وحدد أهداف يمكنك تحقيقها.

• اطرح األسئلة على نفسك .أ ِجب على أسئلتك بصو ٍ
عال وكأنك
ت ٍ
تشرح أجوبتك لشخص آخر للمرة األولى.

 .3إحتفظ بمالحظات ومدونات شاملة
إن المالحظات التي تدونها كل يوم تشكل جزءًا هامًا من مراجعتك.
راجع مالحظاتك ومدوناتك بعد كل درس وإحرص على أن تكون
مدوَّ نة بشكل واضح وكامل .إذا كنت غير متأكد من شيء ما أو فاتتك
دراسة يوم ما ،تحدَّث إلى مدرِّ سك واطلب منه توضيحها لك.
 .4ن ِّظم وقتك والمساحة حولك
احسب وقت المراجعة ضمن جدول دراستك .إحرص على أن
يكون كل ما تريده بمتناولك مع بداية كل جلسة دراسية بما في ذلك
المالحظات والنشرات والكتب الدراسية.
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• قم بإعداد بطاقات تذكير وتنشيط للذاكرة .إنها وسيلة رائعة لتتعلُّم
التفاسير والمعاني واألنظمة والقواعد .يمكن أيضًا ألفراد أسرتك
مساعدتك عبر طرح األسئلة عليك.
• ِّ
لخص وأوجز فكرة رئيسة واحدة في كل مرة .استمر في ذلك
بإنتظام لحين تتمكن من إتمام هذه المهمة دون الرجوع إلى
مالحظاتك األصلية وإلى الكتب.
• حاول إخضاع نفسك ألسئلة إمتحانات سابقة .سيساعدك ذلك في
التعرُّ ف على أنواع اإلجابات التي تحتاج إلى تقديمها.
• تحدَّث إلى مدرسيك .سيكون ذلك بالغ األهمية إذا كنت تواجه
صعوبة في فهم أي شيء .إنهم موجودون لمساعدتك.

