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افتتاحـية
احلم�د هلل رب العاملين ،والصالة والسلام عىل س�يدنا
حممد وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعـــ�د :فيسر « دائ��رة الش��ؤون اإلس�لامية والعم��ل اخلريي

إصداره�ا اجلدي�د « لكي تتميز
بدب��ي  -إدارة البح��وث » أن تق�دِّ م
َ

يف دراس�تك » جلمه�ور القراء من الس�ادة الباحثين واملثقفني

واملتطلعني إىل املعرفة.
وهي رس�الة إرشادية تربوية موجهة  -بالدرجة األوىل -
لإلخ�وة الطلاب ،ركَّز فيه�ا مؤلفها عىل زب�دة نصائح املربني
وأه�ل االختص�اص عبر حم�اور س�تة ،كل حم�ور يتمحور يف
خط�وات عرش ،يتضم�ن خالصة التج�ارب وأمهه�ا ،ويربط
بين توجيه�ات الدين الس�ديدة ،وخربة أهل الرتبي�ة احلديثة،

بأسلوب جزل رشيقٍ ،
خال عن التعقيد واإلطناب.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء

ألرسة آل مكت�وم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله،

وت�ؤازر قضاي�ا اإلسلام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام ،ويف
مقدمتها صاحب الس�مو الش�يخ حممد بن راش�د بن سعيد آل

مكت�وم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس جملس الوزراء ،حاكم ديب
الذي يش� ِّيد جمتمع املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويش�جع

أصحابه و ُطالبه.

راجني من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفي�ق والس�داد ،وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب
التميز املنشود.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلىَّ اهلل وس َّلم

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
مدير إدارة البحوث
الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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احلمد هلل ال�ذي َع َّلم بالقلم ،والصالة والسلام عىل نبيه
األك�رم ،وعىل آله وصحبه صفوة األم�م ،واحلمد والثناء عىل

م�ن اتصف ِع ْلم�ه ِ
بالقدم ،من اهت�دى هبداه فقد فاز وس ِ
�لم،
َ َ
ُ
ومن التجأ لسواه فقد خاب َون َِدم ،وبعد:

في�ا عـزي�زي الطال�ب :اعل�م أن�ه ال م�كان للكس�اىل يف
دني�ا الن�اس ،فعلي�ك أن تتمي�ز وتتف�وق وتطم�ح للمع�ايل
ترض بالدون ،قال الشاعر املتنبي:
وال َ
إِ َذا غامر َت يف رَش ٍ
ف َم ُـرو ِم
َْ
َ

ون الن ُُّجـو ِم
َـع بِ اَم ُد َ
َفال تَـ ْقن ْ

َف َطعم املو ِ
ت يف َأ ْم ٍر َح ِق ٍ
ــري
ُْ ْ

َك َطع ِم املـو ِ
ت يف َأ ْم ٍر َعظِي ِم
ْ
ْ
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ولك�ي تتميز يف دراس�تك فعليك أن تنتبه إىل س�تة حماور
هي أساس التميز يف دراستك ،وهي:
احملور السادس

احملور األول

نظام اإلجابة على

أثناء تلقي الدرس

أسئلة االختبار

احملور الثاني

حمـــاور

مكان ووقت

التميز الدراسي

الدراسة

احملور اخلامس
نظام املراجعة

احملور الثالث

احملور الرابع

االستعداد للدراسة

نظام الدراسة

•

•

•
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احملور األول
أثنـــاء تلقي الـدرس
اعل�م أخي الطال�ب :أن م�ن األمور التي تس�اعدك عىل
حتقي�ق التميز يف دراس�تك أن تلتزم هبذه اخلطوات العرش أثناء
تلقيك الدرس:
 -1احضر مبك�ر ًا وال تتغي�ب ع�ن دروس�ك إال عن�د
الرضورة القصوى.
 -2اجل�س يف املقاع�د األمامية أثناء ال�درس؛ ألن ذلك
يساعدك عىل وضوح الرؤية والصوت ،واهتامم املعلم بك.
ـس�ن
َع�رف على معلم�ك ،وطـريق�ة رشح�هَ ،
وح ِّ
 -3ت َّ

عـالقتك مـعـه.
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َ -4حضرِّ لدروسك قبل أن تأخذها ،فإن ذلك يساعدك

عىل الرتكيز والفهم.

 -5جه�ز عُ�دَّ ة الدراس�ة املناس�بة كاألقلام والكراس�ة

والكتب الدراسية.

 -6كن مستمع ًا جيد ًا أثناء الدرس ،وتع َّلم مهارة الرتكيز.
 -7ال تنش�غل أثناء ال�درس باهلات�ف ،وال باحلديث مع

زمالئك ،وتعرف عىل مسببات السرَّ َ حان كي تتجنبها.

 -8ق ِّي�د الفوائ�د واملالحظات ،واكت�ب العبارات املهمة

واألفكار الرئيسة.

 -9شارك وأجب عن األسئلة التي يطرحها املعلم واترك

انطباع ًا إجيابي ًا عن نفسك.

 -10اجتهد وثابر واسأل معلمك عام مل تفهمه.

ِ
ـوس كِـ َبــار ًا
إِ َذا كانَت النُّـ ُف ُ

ت يف مـر ِ
ِ
ادها األَ ْجسـا ُم
تَع َب ْ ُ َ

[املتنبي]
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احملور الثـاني
مكـان ووقـت الـدراســة
اعلم أخي الطالب :أن من األمور التي تعينك عىل حتقيق
التمي�ز يف دراس�تك أن تتب�ع هذه اخلط�وات العشر يف مكان
ووقت دراستك:
 -1ادرس يف امل�كان اهل�ادئ ،ال�ذي تتواف�ر في�ه التهوية
الكافية املتجددة واإلضاءة املناسبة اجليدة.
 -2ال ت�درس يف م�كان نوم�ك ،وال ت�درس وأن�ت
ٍ
مس�تلق على فراش�ك؛ ألن ذلك من ش�أنه أن يثري يف نفس�ك
الرتاخي والكسل.
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 -3ابتع�د ع�ن رفقاء الس�وء ،وال تصاح�ب إال األخيار

الذين يعينونك عىل طاعة ربك ومذاكرة دروس�ك ،واعلم أن
ِ
ب ،قال أبو بكر اخلوارزمي  -رمحه اهلل :-
الصاحب ساح ٌ
ب ا ْلك َْسلاَ َن فيِ َحـالاَ تِ ِه
لاَ ت َْص َح ْ

		

كَم صالِحٍ بِ َفس ِ
ــر َي ْف ُسـدُ
ــاد َ
ْ َ
آخ َ
َ

		

وض ُع فيِ
اجلم ُر ُي َ
الرمـاد َف َيخْ ُمدُ
َ
َو ْ

يد إلىَ اجللِ ِ
عـدْ وى ا ْلبلِ ِ
يد سرَ ِ ي َعـ ٌة
َ
َ َ

واحذر املعايص ،فإن املعايص تورثك ذالً وندام ًة ،وتؤثر

تأثري ًا بالغ ًا يف جهازك العصبي ،و ُيروى عن الشافعي قوله:
ِ
وء ِح ْفظِي
َشك َْو ُت إلىَ َوكي ٍع ُس َ

		

َـر ِك امل َعــايص
ـأر َشـدَ يِن إلىَ ت ْ
َف ْ

		

ونـور اهلل ال هُيـدى لـعــايص
ُ

أخـبـر يِن َ ِ
ُــور
بـأ َّن العـلـ َْم ن ٌ
َو ْ َ َ

لكي تـتـمـيـز يف دراسـتك
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 -4اب�دأ باالس�تذكار فور ًا م�ن بداية الفص�ل الدرايس،
وال تؤج�ل ذل�ك إىل ما قب�ل االختبار؛ ألن االس�تذكار املبكر
يمنحك الراحة النفسية ،ويبعث يف نفسك أمن ًا واستقرار ًا.
�م وقتك بني االس�تذكار والراح�ة والنوم بحيث
 -5ن ِّظ ْ
ال تقل وال تكثر ساعات النوم عن ثامن ساعات يومي ًا.
 -6اعلم َّ
أن ما حتص ُله يف س�اعات االستذكار القائ ِم عىل
االنتب�اه املرك�ز أفضل بكثري مما حتصله يف س�اعات االنش�غال
وأنت مشتت االنتباه.
 -7اعلم َّ
أن أفضل أوقات االستذكار هي الساعات التي
تعقب صالة الفجر وصالة العرص ،بعد أن يكون اجلس�م نال
قس�ط ًا كافي ًا م�ن الراحة والن�وم ،وتذكَّر أن م�ن صىل الربدين
دخل اجلنة.
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 -8ال تذاك�ر وأنت متعب ِجس�مي ًا أو نفس�ي ًا؛ ألن ذلك
ال يساعدك عىل الرتكيز واالنتباه.
ِ
واعتن بنظافة مكتبك.
 -9ن ِّظ ْم مكان دراستك
 -10ال تس�هر ،فالس�هر املتوايل من األمور الضارة بدني ًا
وذهني ًا ،وقد ال تالحظ رضره يف البداية.
َعىل َقـدْ ِر َأ ْه ِ
		
ـل ال َعـ ْز ِم ت َْأيت ال َعـزَائِ ُم
		

َوت ْ
َـأيت َعىل َقـدْ ِر الكِ َـرا ِم املـك ِ
َــار ُم

ِ ِ
		
َـارهـا
َو َت ْع ُظ ُم يف َعـينْ ِ َّ
الصغ ِري صغ ُ
		

ُـر يف َعـينْ ِ ال َعظِي ِم ال َع َظــائِ ُم
َوت َْصغ ُ
[املتنبي]
•

•

•
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احملور الثالث
االسـتعـداد للـدراسـة
اعل�م أخ�ي الطال�ب :أن من األم�ور الت�ي توصلك إىل
التمي�ز يف دراس�تك أن تس�تعني هب�ذه اخلط�وات العشر عند
استعدادك للدراسة:
 -1تَ�وكَّل على ر ِّب�ك ،واعتم�د علي�ه يف مجي�ع أم�رك،
وأخل�ص العمل ل�ه وحـده ،وألـزم نفس�ك تق�واه ،واحـذر
أن تعصيه.
 -2حاف�ظ عىل صالتك يف وقتها م�ع اجلامعة ،واحرص
سـر متيزك يف حياتك.
عىل بِ ِّـر والديك فهام ُّ
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 -3كن متفائ ً
ال باليرس والسهولة والنجاح والتميز ،و َفكِّر
ٍ
ب�ذكاء وإجيابية ليتربمج عقلك الباط�ن (غري الواعي) بتحقيق
ص نفسك من مشاعر
التميز ،واحذر اإلحياءات السلبية ،وخ ِّل ْ
القلق واليأس ،فهي كفيلة بتحقيق الفشل.

ِ -4
انت�ه من مجيع أعاملك قبل الدراس�ة؛ حتى ال تش�غل

ذهنك هبا أثناء دراستك.

َ -5ر ِّوح ع�ن نفس�ك بحي�ث تتخل�ل فرتات دراس�تك

فترات للراحة ،ومارس الرياضة ،فإهنا من أس�باب الس�عادة

والراحة النفسية ،وقدي ًام قيل :العقل السليم يف اجلسم السليم.
 -6اهت�م بتغذيت�ك كّم�اّ ً ونوع� ًا ،وابتعد ابتع�اد ًا تام ًا عن

التدخين واحلبوب املخدرة واألرشبة املس�كرة ،فإن ذلك كله

حم�ر ٌم يف دينك أوالً ،ويزيد م�ن توترك ويقلل من قدرتك عىل
الرتكيز يف دراس�تك ثاني ًا ،وابتعد أيض ًا عن الوجبات الرسيعة
واملرشوبات الغازية ،وال تكثر من املنبهات كالشاي والقهوة.
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قال الش�يخ عبد اهلل بن حممد سفيان احلكمي يف أرجوزته

البديعة املوسومة بـ « ُعدة الطلب بنظم منهج التلقي واألدب»:
َـش َـر ِ
ال ت ْ
ب البِ ْب يِس وال الكَـكُـول

		

ِ
ُـن َأكُـــول
ـم ا ْقـتَـصـدْ َولاَ تَـك ْ
ُث َّ

		

ِ
ِ
ِ
ـمــــا
ـو ا ْلـ َف ْ
ُـم ُّ
ـهـ ِم م اَّـم ُعـل َ
بِـه ن ُ

		

َـس َ
َوكَـالـ َّزبِ ِ
ـأ ِل
ْـرةًَ ،و ْلـت ْ
ـيـب ُبـك َ

		

ـك الـ َّط ِ
ـه َ
ــل َل َ
ـــريـ َقــا
ـس ِّ
َو َأن ُي َ

احل ْف ِ
واح ِرص علىَ ما زَاد يف ِ
ظ َو َما
َ ْ ْ َ َ َ

ِْ
ـس ِ
ـــل
يــر ُه َونَـ ْفـ ُعــ ُه كَـا ْلـ َع َ
تـأث ُ

ــولاَ َك أن َي ْمن ََح َ
َّـوفِيـ َقــا
ـك الـت ْ
َم ْ

َ�م مبك�ر ًا وقم مبك�ر ًا؛ ف�إن ذلك يوفر ل�ك الراحة
 -7ن ْ
والنشاط ويزيد قدرتك عىل االستيعاب خالل اليوم الدرايس.
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 -8ال تتوان�ى يف ِّ
ح�ل واجبات�ك ،وال تؤجله�ا إىل وقت
ف» جندٌ من
�و َ
«س ْ
آخ�ر ،وال ِّ
تس�وف يف وقت دراس�تك ،فإن َ
جند إبليس.

 -9ن ِّظ�م وقت�ك وأدوات�ك وم�كان دراس�تك بش�كل
يس�اعدك عىل الدراس�ة ،واس�تعن عىل تنظي�م وقتك بجدول
مقسم عىل أيام األسبوع وأوقات الصلوات.
 -10اجع�ل ل�كل م�ادة ملف� ًا خاص� ًا بأوراقه�ا ،وض�ع
لنفس�ك جدوالً يومي ًا وأس�بوعي ًا للمذاكرة ،يعينك عىل إدارة
وقتك وأولوياتك.
ـل املطالِ ِ
َوما نَـ ْي ُ
ـب بِالت ََّمنِّي

ُـؤ َخ ُ
ـذ الدُّ ْن َيا ِغـلاَ َبا
َو َلكِ ْن ت ْ

َوما ْاس َت ْع ىَص َعىل َق ْو ٍم َمن ٌَال

إِ َذا ا ِ
هلم ِركَـا َبا
إل ْقـدا ُم َ
كـان ْ
[أمحد شوقي]

•

•

•
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احملور الـرابـع
نـظــام الـدراســة
اعل�م أخي الطال�ب :أن م�ن األمور التي تس�اعدك عىل
حتقي�ق التمي�ز يف الدراس�ة أن تعم�ل هب�ذه اخلط�وات العشر
عند دراستك:
 -1خل�ص بنفس�ك َّ
كل م�ادة م�ن م�واد دراس�تك إن
اس�تطعت ،فإن التلخيص يس�اعدك عىل وض�ع صورة مركزة
شاملة عن املادة ،مما يؤدي إىل رسعة فهمها وحفظها ،ومن َث َّم
رسعة استحضارها عند االختبار.

 -2اعم�ل خريط�ة ذهني�ة للعناوي�ن الرئيس�ة والفرعية
للامدة ،واعمل خرائط تشجريية للمسائل املتفرعة.
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 -3ارب�ط املعلومات والنصوص واألع�داد والنظريات
والقوانين بأمور حمسوس�ة يف الواقع ،فإن ذلك يس�اعدك عىل
استحضارها.
 -4ح�اول أن تعتمد عىل فهم ما تق�رأ أوالً ،ثم احفظ ما
جيب حفظه من نصوص أو قواعد.
 -5اس�تعمل أكث�ر م�ن حاس�ة يف دراس�تك ،ف�إذا
�معها لنفس�ك أوالً ،ث�م اكتبه�ا يف
فس ِّ
حفظ�ت معلوم�ة َ
�معها لش�خص آخ�ر ثالث� ًا ،ف�إن ذل�ك
وس ِّ
ورق�ة ثاني� ًاَ ،
يس�اعدك على الفه�م الدقي�ق والضب�ط الكام�ل واحلف�ظ
الراسخ.
 -6ض�ع خط� ًا حتت األف�كار الرئيس�ة واألج�زاء املهمة
امللون.
بالقلم ِّ

لكي تـتـمـيـز يف دراسـتك
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 -7اق�رأ املوض�وع يف امل�رة األوىل ق�راءة رسيع�ة إمجالية
لتك�ون صورة عام�ة عن املوضوع ،ثم اقرأه م�رة أخرى قراءة
ِّ
متأني�ة متعمق�ة ،لك�ي تفهم�ه وتس�توعبه ،فالق�راءة املتعمقة
تس�اعدك على الرتكيز واس�تحضار املوض�وع عن�د املراجعة
واالختبار ،واعلم أن حفظ كتاب اهلل تعاىل من أعظم األسباب
يف تقوية ذاكرتك وحفظك ،وزيادة حتصيلك العلمي ،ورسعة
اس�تيعابك واس�تحضارك ،فعليك بحفظ القرآن فهو طريقك
إىل الفالح يف الدنيا واآلخرة.
َ -8ق ِّس�م املواضي�ع الكبيرة إىل أج�زاء صغيرة ،وأعط

ك َُّل ج�زء عنوان ًا مس�تقالً ،فهذا يس�اعدك على الفهم واحلفظ
واالستذكار الرسيع اجليد.
 -9امنح املواد الصعبة وقت ًا أكثر ،مع إعطاء نفسك راحة
بعد مذاكرة كل مادة.
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 -10ح�اول أن تس�تعيد املوض�وع م�ن ذاكرت�ك بعي�د ًا
ع�ن الكتاب بعد دراس�تك له ،فإن ذلك يس�اعدك عىل تثبيت
املعلومات وعدم نسياهنا.
ـب امل َعـايل		
َـس ُ
بِ َقـدْ ِر ال َكـدِّ تُـكْـت َ
		

ب ال ُعـال َس ِه َـر ال َّل َيـال
َو َم ْن َطـ َل َ

		

ِ
ضـاع ال ُع ْم َـر يف َطـ َل ِ
املحـال
ب
َأ
َ

ب ال ُعـال من َغـيرْ ِ كَـدٍّ		
وم ْن َطـ َل َ
َ

[املتنبي]
•

•

•
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احملور اخلـامـس
نـظـــام املـراجـعــة
اعل�م أخ�ي الطال�ب :أن م�ن األم�ور الت�ي تعينك عىل

حتقيق التميز يف دراس�تك أن تأخذ هب�ذه اخلطوات العرش عند

مراجعة دروسك:

 -1ح�اول أن تكون فترات املراجعة متقاربة حتى تثبت

املعلومات وال تكون عرضة للنسيان ،ومن األفضل أن تكون

يف إجازة األسبوع.

كل ما درسته أثناء ِ
 -2راجع  -مراجع ًة شامل ًة َّ -
يومك،
َ

قبل أن تنام.

 -3راج�ع النص�وص والقواعد والقوانين واملعادالت

والنقاط املهمة؛ وذلك لتثبيت النقاط األساسية.

24

لكي تـتـمـيـز يف دراسـتك

 -4أجب عن األس�ئلة والتامري�ن التي تتعلق باملوضوع،
ويف حـال�ة عـ�دم اس�تطاعتك ارج�ع لقـ�راءة املـوضـ�وع
مرة أخرى.
 -5راجع م�ع زمالئك املجتهدين يف دروس�هم ،ولتكن
املراجع�ة معهم عىل هيئة أس�ئلة وأجوبة؛ فإن ذلك يس�اعدك
عىل تثبيت املعلومات يف معظم األحيان.
 -6ح�اول أن تراج�ع مراجع�ة صامت�ة فه�ي تس�اعد
على حتقي�ق اس�تيعاب أفض�ل مل�ا تراجع�ه ،وال تق�ف طوي ً
ال
عند كل نقطة.
 -7ح�اول أن تفترض أس�ئلة االختب�ار باالعتماد على
تركي�ز امل�درس عليه�ا أو النظ�ر يف اختب�ارات س�ابقة للامدة،
فإن وضع األس�ئلة االفرتاضية يس�اعدك على التهيؤ لإلجابة
يف االختبار.
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 -8ركز على النقاط األساس�ية أو الرئيس�ة ملوضوعات
امل�ادة الدراس�ية ،واسترجعها بطريق�ة ذاتية دون أن تنش�غل
بتفاصيل املوضوع عند ضيق الوقت.
 -9ركز عىل املوضوع أثناء املراجعة وال تنش�غل بأش�ياء
أخـ�رى ،فما جع�ل اهلل يف ج�وف امـ�رئ م�ن قلبين ،وقلل
م�ا أمكنك م�ن مش�اهدة التلف�از ،ودخول ش�بكة املعلومات
املعروف�ة بـ (األنرتنت) ،قال الش�يخ عبد اهلل س�فيان احلكمي
يف أرجوزته:
ت َو َســائِ ُل الإْ ِ ْعــلاَ ِم
َقـدْ َأ ْج َل َب ْ
		

بِك ِّ
ُـل َصــائِ ٍل َعـلىَ الأْ َ ْحـــلاَ ِم

َت فيِ الـمغ ِ ِ
الص ِ
ـار َف ْه
َت َفنَّن ْ
ْـر َيات َّ
ُ
		

ات ال َفـاتِـن ِ
وا ُمل ْل ِهي ِ
َـات الـزَّائِـ َف ْه
َ َ
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ِمن َقـنَـو ٍ
ات َتك ِْش ُ
ُورا
َ
الـم ْست َ
ف َ
		

ـورا
الـم ْ
ْـم َ
ـحـتَـ َق َـر ا َملغ ُ
َو ُتـبرْ ِ ُز ُ

		

ِ
ـم هِ َبـا َوال َّظـالِـم
َوتُـ ْبص ُـر ال ُّظـ ْل َ

َو جَ ْت َع ُل الـ َفـدْ َم َ
ـه َ
ـول َعـاِلـم
اجل ُ

 -10إذا نس�يت أي�ة معلوم�ة أثن�اء املراجع�ة ،فاس�تعن

برب�ك س�بحانه أوالً ،ث�م ح�اول أن تتذكرها ،حي�ث إنك إن
تذكرهت�ا فيصع�ب علي�ك نس�ياهنا ،وإن رجع�ت هلا بس�هولة

فستنساها بسهولة.

ال َي ْمتَطِي المَ ْجدَ َم ْن مَل ْ َي ْرك ِ
َب َ
اخل َط َرا

		

َــال ال ُعـال َم ْن َقـدَّ َم َ
وال َيـن ُ
احل َ
ــذ َرا

		

ِ
ول ي ْق ِ ِ
َق ىَ
ــرا
ض م ْن إِ ْدراكها َو َط َ
ـض مَ ْ َ

ـن َأ َرا َد ال ُعــال َعـ ْفـو ًا بِلاَ تَـ َع ٍ
ب
َو َم ْ

[صفي الدين احليل]

•

•

•

27

لكي تـتـمـيـز يف دراسـتك

احملور السـادس
نظـام اإلجـابة على أسئلة االختبـار
اعل�م أخي الطال�ب :أن م�ن األمور التي تس�اعدك عىل
حتقيق التميز يف دراس�تك أن تطب�ق هذه اخلطوات العرش أثناء
إجابتك عىل أسئلة االختبار:
 -1اب�دأ ي�وم اختب�ارك بصلاة الفج�ر يف املس�جد ،فإن
ذل�ك يزي�د يف انرشاح ص�درك وتكون يف حف�ظ اهلل ،وبالتايل
ي�زداد اس�تيعابك وتذك�رك ،ويذه�ب عن�ك القل�ق والتوتر،
واب�دأ االختب�ار بالت�وكل على رب�ك ودعائ�ه أن ييسر ل�ك
االختبار ،واكتب اس�مك وبياناتك التعريفي�ة الرضورية عىل
ورقة اإلجابة.
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وقس�م
 -2اق�رأ أس�ئلة االختب�ار بأكمله�ا بدقة وانتباهّ ،

وقت�ك لإلجابة عىل أس�ئلة االختب�ار واملراجعة بش�كل جيد،
وتعرف عىل عدد األسئلة املطلوب منك اإلجابة عنها.
 -3أجب عىل األسئلة السهلة أوالً ثم الصعبة.
َ -4ح ِّس�ن خطك ونظم عباراتك ورتبها ،فحس�ن اخلط

يزيد احلق وضوح ًا.

ِ
َ
ذميم
الغ�ش
اح�ذر الغ�ش يف االختب�ار ،ف�إن
-5
ٌ
خل�ق ٌ

وعاد ٌة قبيح ٌة وحمر ٌم يف دين اإلسلام ،وتق َّيد بأنظمة االختبار،

واعل�م أن للغ�ش عواق�ب وخيمة ،فقد حيرمك من الدراس�ة
ويفقدك االحرتام ،وجيلب غضب الوالدين ،ويشعرك بالذنب
واخلجل ،ويفقدك اإلحساس باألمان.
 -6إذا واجهت س�ؤاالً صعب ًا ،فاس�تعن بربك واجلأ إليه
بالدعاء واالس�تغفار ،وخذ نفس ًا عميق ًا ،فإن ذلك خيفف نسبة
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التوتر واالرتباك لديك ،وال تستس�لم ل�ه ،بل عاجله بأن تركز
يف األف�كار التي يطرحها الس�ؤال واربطها مع م�ا تتذكره من
معلومات حتى لو كانت بسيطة.
 -7ح�اول أن ت�دون إجابتك ألي س�ؤال باهلامش أثناء
تذكرك له وأنت حتل سؤاالً معين ًا.
 -8راج�ع ورقتك االمتحاني�ة وتفحصها هبدوء ومتعن؛
فقد تكون نسيت اإلجابة عن سؤال أو كانت إجابتك ناقصة،
أو مل تكن واضحة ودقيقة عىل النحو الكايف.
 -9تع�رف عىل أس�اليب وفن�ون اإلجابة عىل األس�ئلة،
فاألس�ئلة تتنوع إىل أس�ئلة م�لء الفراغات ،وأس�ئلة االختيار
املتع�دد ،وأس�ئلة الرب�ط بين عبارتين ،وأس�ئلة الص�واب
واخلطأ ،واألس�ئلة املقالية والتعابري اإلنشائية ،ولكل نوع منها
طريقة يف اإلجابة.
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 -10ال تش�غل نفس�ك بعد اخل�روج من قاع�ة االختبار
بأخطائ�ك وابدأ االهتامم باالختبار القادم ،وثق بربك ،واعلم
أن اهلل ال يضيع أجر املجتهدين الصاحلني.
ِ
ْـر ُه ال ُط ُ
ـول ُمــدَّ تِـه
ــر ال َفتَى ذك ُ
ـم ُ
ُع ْ
		

ِ
ـو ُمـــ ُه الـدَّ ان
َو َمــوتُـ ُه خــ ْز ُيـ ُه ال َي ْ

ـأح ِ ِ
إل ْح ِ
ْـر َك بِا ِ
سـان تَـ ْفـ َعـ ُلـ ُه
َف َ ْ
ـي ذك َ
		

تـجـمـع بِ ِ
ِ
ـه َل َ
ـاتـان
ك يف الدُّ نْيـا َحـ َي
ْ َ ْ
[ابن الرومي]
•

•

•
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يف اخلـتـــام
اعلم أهيا الطالب:
أن َم� ْن َج�دَّ َو َج�دَ  ،و َم� ْن زرع حص�د ،وم�ن س�ار عىل

سه َل اهلل
الطريق وصل ،وأن من سلك طريق ًا يلتمس فيه عل ًام َّ

له طريق ًا إىل اجلنة.

واس�تحرض دائ ً
ما قول إم�ام احلرمين اجلوين�ي رمحه اهلل
حني قال:

ٍ
بسـتـة
أخـي لن تـنـال العلم إال

		

ِ
بـبـيــان
سـأنبيك عـن تفصيلها

وحـرص واجتها ٌد و ُب ْلغـ ٌة
ذكـاء
ٌ
ٌ

		

ٍ
ِ
ُ
زمـان
وطـول
أسـتـاذ
وصحبـ ُة
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وعلي�ك أن ختلص نيتك يف دراس�تك ،ب�أن تريد هبا رفع
اجله�ل عن نفس�ك وعن أمت�ك ،فاإلخالص يف العلم س�بيل
اخلالص م�ن اجلهل ،وباب الربكة يف العم�ر ،ومفتاح الفالح
يف العمل.
أسأل الرمحن الرحيم أن يوفقك يف دراستك ،وأن جيعلك
من املتميزين ،وأن يرزقك خريي الدنيا واآلخرة ،إنه ويل ذلك
والقادر عليه.
واحلمد هلل رب العاملني،
وصىل اهلل وسلم وبارك وأنعم عىل
عبده ورسوله حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
•

•

•

“إن التفــوق يف العلــم واملعرفــة هــو
الطريــق إىل الرفعــة واجملــد ،وال ميكــن
احلصــول عليــه إال باجلهــد املتواصــل،
ومضاعفــة التحصيــل الدراســي”.
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

“التفــوق ليــس أمنيــة ،بــل جهــد وعمــل،
ر املتفوقــن
ــم ال يتذكــر غــ َ
فالعا َل ُ
واملتميزيــن ،كــن دائمــً يف املقدمــة”.
الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم

