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            ا هذا الدليؿ؟لماذ

 كلمٌ الزيد مدير التربيٌ لكِيٌ المديٌ:   

لكمات مف عيذتلؼ المنظكر العاـ للتربيٌ عف ذلؾ الذم كاف زاُدا مف قبؿ ؛خيث كاف التلميذ يتلقٍ الم  

زأؿ يكـ اِمتخاف عف مدل قدرتى علٍ التذزيف دكف أف المدرزٌ كيعمؿ علٍ تكديزوا ؽً ذاكرتى ثـ ي  

إسراؾ ضركرة وا زكاءن اآلف أك مزتقبَّ لكف المؾوكـ الزاُد للتربيٌ اآلف هك تكظيؾى ليتزاءؿ أخد عف 

 .كتؾعيلى ؽيوا كؽً شيركرتواؽً العمليٌ التربكيٌ   التلميذ

ؽيوا  ديلكخباليس هك ككالذم هك التلميذ التربكيٌ بالتالً أشبد هناؾ ؽاعؿ قكم كموـ ؽً العمليٌ         

بيف المدرزٌ كإزرة كيجزد عمليٌ  اِتشاؿيقكـ بنزح سبكٌ مف ذّؿ ككنى  َتعبيرا عف المجتمع

 التؾاعؿ بينوما.

ؽً تقكيٌ كتدعيـ هذق العّقٌ كتكطيدها كتسجيع  <أيوا الكلً> كيزيد هذا الدليؿ الذم نضعى بيف يديؾ   

 ف أعضاء إزرتيف.السراكٌ بي

يختكم هذا الدليؿ علٍ معلكمات كنشاُد كذّشٌ تجارب إداريٌ كتربكيٌ كتقنيٌ تمكنؾ>أيوا    

الكلً<مف اِختكاؾ المزتمر مع مذتلؼ أعضاء إزرة التربكيٌ كاإلداريٌ كجميع عماؿ المؤززٌ 

 التربكيٌ التً يدرس ؽيوا ابنؾ دكف خرج أك خزازيٌ متٍ اختجت إلٍ ذلؾ.

هذق المعلكمات كاإلرسادات مؾيدة جدا كهامٌ كتتعلؽ بمذتلؼ جكانب تنظيـ الخياة المدرزيٌ كتزييرها   

عبر كؿ مراخؿ التعليـ ابتداءن مف التعليـ التخضيرم إلٍ الزنٌ النواُيٌ مف التعليـ الثانكم كامتخاف 

 البكالكرياَمركرا ببعض جكانب التككيف المونً.

تبزيطى لما ؽً الخياة المدرزيٌ مف تركيب كتضاؽر بيف اإلجراءات اإلداريٌ  خاكلنا علٍ قدر اإلمكاف  

مف جوٌ كالتربكيٌ مف جوٌ أذرل كطكؿ المدة التً تزتػرقوا كؿ كاخدة كالتزلزؿ المتكاجد بينوا كبيف 

 المراخؿ التعليميٌ.

التبايف بيف مزتكياتوـ كما أننا كضعنا نشب أعيننا التنكع المكجكد بيف ؽُات إكلياء اِجتماعيٌ ك    

ؽقنا ؽً جعلى كاضخاَ ككفنالتعليميٌ لوذا خاكلنا كنتمنٍ أف  كاؽيا كشالخا لكؿ ؽُات إكلياء َسارخاقد ك 

هـ بالمزاعدة ؽً متابعٌ أعماؿ د  أبناُوـ الدرازيٌ ليم   وـ التعليميٌ كمزتكياتخزب اذتّؼ مزتكيات

 أبناُوـ الدرازيٌ كتثمينوا.       

                                                              ّكملعخمد  أ                                                                                                      

 مدير التربيٌ لكِيٌ المديٌ 
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 مقدمٌ
يتزارع التطكر التكنكلكجً كيتكاثؼ الزيؿ المعلكماتً كتتأثر خياتنا اليكميٌ بوذا التػير           

 لذا كبسكؿ مزتمر لتشبد أكثر تعقيداَكباتت المدرزٌ اآلف غً قادرة علٍ أداء مومتوا كاملٌ بمؾردها

     أنتـتمد يدها للمجتمع لطلب المزاعدة كنقشد بالمجتمع هنا ؛هـ إزرة :إكلياء بات عليوا لزاما 

ؽالمدرزٌ تخضف الطؾؿ منذ شػرق ختٍ يشبد سابا كتتكؾؿ بتخضيرق لمجابوٌ الخياة بكؿ ما تخمؿ    

 مف مذاطر كتخديات.

عتمد علٍ نؾزى كي عتمد  أم ؽردا عامّ ي:هدؼ المدرزٌ إعداد الؾرد لينزجـ ؽً المجتمع كيشبد منتجا 

 عليى ؽكيؼ تعمؿ المدرزٌ علٍ تخضيرق تخضيرا جيدا كناجخا؟

 المككلٌ إلٍ المدرزٌ؟المومٌ هؿ تزاءؿ أخد مف إكلياء ؽً مدل تعقيد هذق   

 هؿ أدرؾ خجـ المزؤكليٌ الملقاة علٍ عاتقوا؟  

كؿ مزتمر ؽً هيكلتوا التً تعيد النظر بس فَ كأعلٍ المدرزٌ أف تتؾخص داُما مدل نجاح مواموا  

 منوا تنطلؽ مواموا 

 لكف هؿ تبقٍ المدرزٌ تتذبط لكخدها ؽً هذا البناء الشعب كالمعقد؟  

دركيف لمدل أهميٌ ؽعاليتوـ ؽً تكجيى كتقكيـ ك بناء لخزف الخظ أف هناؾ الكثير مف إكلياء الم    

 العمليٌ التربكيٌ يدا بيد مع المدرزٌ.

وـ مف مؤززٌ أبناُوـ الدرازيٌ كالتطلع ب  ـ كالعنايٌ مف طرؼ هؤِء إكلياء ؽً تقرٓ يتمثؿ هذا اِهتما  

علٍ ما يجرم ؽيوا كعلٍ جكانب تزييرها ككؿ ما لى عّقٌ بتمدرس كتربيٌ أبناُوـ كيطالبكف بذلؾ ٕنى 

 برة.كيزيدهـ قكة كمثاعلٍ العمؿ أكثر مف خقوـَإمر الذم يسجع المربيف كجميع العامليف ؽيوا 
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 التعليـ التخضيرم

؛ وا األطفال الشػار فً زنوم األولالتً يزتفيد منأقزام الخضانٌ و يالتعليم التخضيرفرق بين  نوضد أنى هناك  

األطفال الذين لم يبلػوا :ٍزنوات؛ بمعنما بين أربع زنوات وأقل من زت التخضيري زن األطفال فً التعليم نخشر ي

التخضيري غير إجباري.لكن هذه المرخلٌ  مالتعلي ويعتبرالزن القانونً للتزجيل فً الزنٌ األولٍ من التعليم اِبتداًُ.

                                                                                              هذه الفواُد:وهذا لتخقيقوا التعليميٌ وإن كانت غير إجباريٌ إِّ أنوا هامٌ 

                                                                                                               * يُتكفل بالطفل فً زن مبكرَ

                                                                                     * يزتطيع الطفل الشػير أن يندمح اجتماعياَ

                               * يقوي ويدعم قدراتى الفرديٌ ومواهبىَ   من الناخيٌ التطبيقيٌ والخركيٌَنمً الطفل ذكاُى * يُ 

                                                                                                                                                         * يذلق الطفل قدرتى علٍ اِعتماد علٍ النفس واِزتقّليٌَ

 .ض ما فقده من خرمان مادي وعجز فً الوياكل التربويٌيعويتمكن الطفل الفقير من ت* 

ذاشٌ من النواخً ر مجموعٌ من الظروف ختٍ يتمكن هذا النوع من التعليم من تخقيق أهدافى التربويٌ ويسترط توفٓ      

  ـ نوعيٌ الوزاُل التعليميٌ وجودتواَ   : كفاءة المعلم المدرس لوذا المزتوىَالتربوي للمكلفين بالتدريس تأهيلـ ال التاليٌ:

 ـ التػذيٌَ والوقايٌ.  ـ ظروف األمن واإليواءَ

هذه فيمكنوم تعويض  لمعيسيٌ؛األولياء الذين لم يزعفوم الخظ بتزجيل أبناُوم فً تلك األقزام نتيجٌ ظروفوم بالنزبٌ ل    

وذلك بسراء بعض اللوازم المدرزيٌ البزيطٌ  د أبناُوم وتنمً قدراتوم الفكريٌزع  األقزام بالقيام ببعض األمور التً تُ 

وتعليموم فً أوقات عجينٌ...  –أقّم ملونٌ  –كراس شػير -قلم رشاص -طبسور -وبأقل األثمانَتتمثل فً لوخٌ

وتخديد نساطات بزيطٌ جدا إلنجازها ومراقبتوا فً األذير الشباخيٌ  و من األفضل أن تكون فً الفترةاليوم  منقشيرة 

                                                                                                    داُما. مبتسجيعو موالثناء عليو

ذطيرة للطفل ومن خولىَ  د تتزبب فً خوادثتخذير: تبقٍ قاُمٌ المستريات مخدودة فً األدوات غير الخادة والتً ق

يبقٍ الطفل داُما تخت أنظار المراقبٌ  وذاشٌ بالشػارَ أذرىكاألقّم المبريٌ جدا والتً يمكن تعويضوا بأقّم 

كالكتابٌ أو  مأعمال شعبٌ أو مركبٌ تتطلب ذكاًء يفوقوعلٍ إنجاز  مإجبارهب ومعدم إرهاقمع غير البوليزيٌَو فٌذفْ المُ 

تقتشر النساطات علٍ رزم  لوا إلٍ األبدَ بونمنوا فزوف يوجر واضجرم إن وألن ٌزاعكثر من علٍ العمل أل مإرغامو

ممارزٌ رياضٌ وتتذلل هذه النساطات َ ومػلقٌأو تلوين أسكال مخددة مزتقيمٌ أو منخنيٌ أو منكزرة دواُر أو ذطوط 

 ذفيفٌ لليدين وغناء أناسيد قشيرة.
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 ًلتعليـ اِبتداُا
َوهو زنوات ذمسزتمر لوالتً تلتمدرس األولٍ لمرخلٌ اليعتبر خجر األزاس فً كل البناء التعليمً ألنى          

أزاس وجزء ِ يتجزأ من التعليم اإلجباري القاعدي المتكون إلٍ غايٌ اآلن من تزع زنوات علٍ ضوء التعديّت التً 

والتذفيف عليى من وطأة كثافٌ  مُ لّ  ع  ت  طفل المُ التربويٌ لل الشيرورةمزت المنظومٌ التربويٌ والتً هدفوا األولً تزويل 

                                                                                    ذششٌ لوا.وطول البرامح والوتيرة الزمنيٌ الم

 13عليك أيوا الولً أن تزجل ابنك أو ابنتك أو كّهما إذا بلػا زت زنوات ذّل هذه الزنٌ الجاريٌ وإلٍ غايٌ 

 غايٌ األزبوع األول من الدذول المدرزً. ٍإلوتزتمر َجوانطفال الجدد ذّل سور ديزمبرَوتنطلق خمّت تزجيل األ

                                                  تتمثؿ إجراءات التزجيؿ ؽً الزنٌ إكلٍ ابتداًُ ؽيما يلً:

ـ اإلزراع فً التزجيل فً أقرب مدرزٌ لمقر الزكن بالخً : ػ بالنزبٌ لألطؾاؿ البالػيف الزف العادم1

زنوات  6الزن األدنٍ المسروط هو زت الجاريٌَ ـ اخترام الفترة الزمنيٌ المخددة رزميا للتزجيلَ ـ قبل نوايٌ الزنٌ 

                                                                                                                 ديزمبرَ  13إلٍ غايٌ 

ـ دفتره  وادة الميّد(َ)س ـ مزتذرج من عقد الميّد الذاص بالطفل المعنً إيداعى من:ـ يتكون ملف التزجيل المطلوب 

شل الكراء أو فاتورة و يعاد تزليمى للولًَـ ثبوت اإلقامٌ فً الخً من ذّل سوادة اإلقامٌ أو مللتلقيدَ ثالشخً 

                                                                                                                ـ شورة سمزيٌ للطفل. الكورباءَ

زيارتكم معى للمؤززٌ من الداذل لرؤيٌ الزاخٌ وتعتبر مرافقتكم للطفل يوم التزجيل واليوم األول للدذولَ كما ينبػً 

ألزرتى ومدرزتى معا ويتكيف من ربط الشورتين الطفل  يتمكنل ـإن أتيخت لكم الفرشٌ ــ مومٌ جدا  وخجرات الدرازٌ

 .بزوولٌ

يضن الكثير من األولياء أنوم إذا زجلوا أبناءهم   ػ بالنزبٌ لألطؾاؿ الذيف لـ يبلػكا الزف القانكنً:2

باعتبارها زنٌ قبل الزن القانونيٌ للدرازٌ فإن ذلك زيعود بربد زنٌ وفواُد أذرى تربويٌ كتعويضوا أثناء اإلعادة 

هذا الزن القانونً والرزمً والمخدد بزتٌ زنوات هو  فً خقوم وأنْ  أنوم ارتكبوا ذطأ فادخاً معرفٌ ذرةَلكن عليوم مدْ 

المتفق عليى دوليا كون نمو الطفل العقلً والعضلً والخركً قد وشل إلٍ نقطٌ التمكن من الفوم واِزتيعاب والقدرة 

لقدرة علٍ الكتابٌَوأقل من هذا الزن قد يؤدي بالطفل ــ يك اليد والذراع بالدقٌ التً يطلبوا مر الطفل ليخقق ارعلٍ تخ

كما أكده العديد من العلماء وأذشاُيً النمو وعلم النفس الطفل ــ إلٍ تعب الطفل وإرهاقى والذي يؤدي ِ مخالٌ إلٍ 

لخريٌ واللعب كما أن الطفل فً هذه الزن مازال بخاجٌ إلٍ ا الفسل والذي يتخمل مزؤوليتى أوِ األولياء وليس الطفل.

أبدى نوعا من التقبل فً بدايٌ الزنوات الدرازيٌ وتكيفا مدرزيا قد يكون تفوقا فً بعض األخيان إِّ وإن والمرح وختٍ 

وبزبب  لّنطفاء زواًء المفاجئ أو البطًء فً أي مرخلٌ درازيٌ نتيجٌ خاجتى إلٍ الراخٌ والخريٌداُما أنى معرض 

                  لتعقيد وتطلبوا ِزتمراريٌ فً بذل الجود المضاعف بالنزبٌ لى وألمثالى.ازتمرار البرامح الدرازيٌ فً ا

قدر بثمن فً كنف المدرزٌ وفً هذا الزن بالضبط وما وِ يمكن اإلغفال أن الولً عندما يضع أمانتى الثمينٌ والتً ِ تُ 

يتميز من خزازيٌ ــ والذي من المفروض أن يكون فيى الطفل فً خضن العاُلٌ أو دور الخضانٌ أو التعليم التخضيري 

لتأهيل نقص اكذلك  الولً ِ يراعً أي  ىإِْ أن ؛هذه المرخل النماُيٌفيى اختياجاتى النفزيٌ والعاطفيٌ فً راع خيث ت

 ؤِء المربون فولألطفال؛المعلمون من خيث عدم اذتشاشوم فً هذا المجال العمري  يفتقر إليىالمونً التربوي الذي 

ومن جوٌ أذرى فإن البرامح غير معمولٌ لوذا الفٌُ العمريٌ وبالتالً ََهذا من جوٌرين للتكفل بشػار الزنغير مخضْ 

.دون أن ننزٍ أنى كلما أخس الطفل بوجوده رفقٌ أقران أكبر لتلميذ الدرازًقد تؤدي إلٍ تسكيل عقبٌ كبيرة فً مزار ا
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 التعليـ التخضيرم

وبالتالً يشبد ُمخبطا وذاشٌ الدرازيٌ منى زنا كلما أخس بعدم القدرة علٍ التأقلم معوم وإتباعوم فً مذتلف نساطاتوم 

 .فً أغلب األخيانعلٍ نفزى ثم منعزِ متقوقعا 

 

 ويكؿ التنظيمً للتعليـ اِبتداًُال 
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 تعليـطكر إكؿ مف الال

 بتداًُاِاإلجبارم: 

 إعادة الزنٌ الذامزٌ

 

7 

5 

زف 

 الطؾؿ

 امتخاف اِزتدراكً

 انتقاؿ بالمعدؿ:)ش.+س(

 القبكؿ ؽً الزنٌ إكلٍ متكزط

       

 ناجح

 التعليـ التخضيرم غير إجبارم

8 

9 

 

8 

10 

 

8 

6 



 دليل ولي التلميذ 

8  

 

 الزنٌ إكلٍ متكزطما هً 

 المكاد التً زت درس ؽً الزنٌ إكلٍ متكزط

 اللػات

د امكال

 العلميٌ

د امكال

اإلجتماعيٌ

 علميٌ

د االمك

 الجماليٌ

ذامزٌ ابتداًُ            المف الزنٌ ينتقؿ ابنؾ 

 كلٍ متكزطإ إلٍ الزنٌ
 تعرؼ جيدا علٍ هذق المرخلٌ التعليميٌ المومٌ ؽً خياة إبنؾ المدرزيٌ أِ كهً:  

 َ إكلٍ متكزط كالتً تليوا ؽً الزنٌ المقبلٌ:الزنٌالذامزٌ ابتداًُ  

       

 زنكات 4المتككف مف بدايٌ التعليـ المتكزط  

 بدايٌ التخضير الؾعلً للدذكؿ إلٍ الثانكيٌ 

 ؽرشٌ لتخزيف معارؽؾ كمواراتؾ 

 :زيسود إبنؾ ؽً هذق الزنٌ بعض التػيرات

 المؤززٌ جديدةَرؽقاء جدد 

 تكقيت جديد  

 مكاد مؾيدة كمومٌ 

 أزتاذ لكؿ مادة. 

 

 

 

                

     

 

 

 

                                               

                                                                                                                                       

 

 

 

 المعامؿ التكقيت المادة

 2 6 العربيٌ

 1 5 الؾرنزيٌ

 1 3 اإلنجليزيٌ

    1 3 إمازيػيٌ

 المعامؿ التكقيت المادة

 2 5 رياضيات

 1 2 العلكـ الؾيزياُيٌ كالتكنكلكجيٌ

 1 2 علكـ الطبيعٌ كالخياة

 المعامؿ التكقيت المادة

 1 1 تربيٌ إزّميٌ

 1 1 تربيٌ مدنيٌ

 1 1 تارير

 1 1 جػراؽيا

 المعامؿ التكقيت المادة

 1 1 تربيٌ مكزيقيٌ

 1 1 تربيٌ تسكيليٌ

 1 2 تربيٌ بدنيٌ كرياضيٌ
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 للمادة: المعدؿ الؾشلً

 (x3(+)معدؿ اِذتبارx2المراقبٌ المزتمرة )معدؿ

5 

أعماؿ ابنؾ  كيؼ زتقكـ

 المدرزيٌ؟

 إليؾ بعض النشاُد كاإلرسادات لمزاعدة ابنؾ علٍ تخقيؽ النجاح؟

              

 لديؾ ؽً كؿ ؽشؿ ما يلً:

 )ازتجكابات سؾكيٌ ككتابيٌَأعماؿ تطبيقيٌ ك مكجوٌ  كظاُؼ منزليٌَمساريع(المراقبٌ المزتمرة: -أ 

 )رياضياتَ عربيٌ َؽرنزيٌ َ إنجليزيٌ( ؽرضيف مخركزيف ؽً المكاد إزازيٌ: –ب 

 :ؽً المكاد إذرلؽرض كاخد مخركس –ج 

  : ؽً نوايٌ كؿ ؽشؿ. اذتبار كاخد –د 

 *كيخزب المعدؿ الؾشلً لكؿ مادة كاآلتً*:

 

             

 تنظيـ أعمالى ككراريزى منذ بدايٌ الزنٌَػ انشد إبنؾ ختٍ يتمكف مف  .1

 ػ زاعدق ليقكـ بكاجباتى المدرزيٌَكخؿ التماريف ؽً كقتوا كباعتمادق علٍ نؾزىَ .2

 ػ اخؾظ تكزيعى الزمنً إزبكعً كزاعدق ؽً تنظيـ كقتى كأدكاتىَ .3

 ػ خاكؿ اف تعمؿ معى لتزطير  برنامجا ذاص بالمراجعٌَ  .4

ؼ علٍ أشدقاُى كرؽقاُى بالمدرزٌَ ػ اهتـ لنساطاتى الدرازيٌ كجميع ا .5  نسػاِتى كتعر 

َرة ليككف منظبطنا داذؿ المؤززٌ كذارجواَ .6 ْبش   ػ امنخى ثقٌ م 

 ػ جالزى بازتمرار أثناء خاجتى إليؾ ذّؿ مذاكرتى لدركزىَ .7

 ػ تعرؼ علٍ شعكباتى الخقيقيٌ ؽً آنوا كراجع لى الدركس الشعبٌ مف خيف آلذرَ  .8

عبٌ اف ازتطعت أك انشخى بطلب السرح مف مدرس المادة قبؿ ػ أعد لى سرح الدركس الش .9

 انتواء الخشٌ كأف يؾوـ دركزى بسكؿ جيدَ

ػ مكنى مف ازتذداـ جميع قدراتى كإمكانياتى كمواراتى ؽً خؿ التماريف ك الكضعيات   .10

 كاإلسكالياتَ

 إمرؽً كقتىَػ تكلـ مع مدرس المادة التً يجد ؽيوا إبنؾ شعكبٌ كخاكؿ ؽوـ المسكلٌ لمعالجٌ  .11

 ػ انشخى بأف يسارؾ ؽً القزـ.   .12

 امنعى مف الزور كسجعى علٍ النكـ المبكر كأذذ القزط الكاؼ مف الراخٌَ .13
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 ابنؾ ؽً الزنٌ

 إكلٍ متكزط 1
                                                        متكزط؛ كهً بدايٌ التعليـ المتكزطَ مف التعليـإكلٍ  1ابنؾ اآلف ؽً الزنٌ   

              الثانكمَ جديدة تعرؼ بالتعليـ أذرللتخؽ بمرخلٌ يل أربع زنكات بالمتكزطٌ مدةابنؾ درس يزػ 

                                                             ٌَمدرزتلؾ بالهنا عف بالمتكزطٌ  تذتلؼ الخياة المدرزيٌػ 

للنجاح  قبذؿ جودؽً  رالجديدَ كلّزتمراالمدرزً  ىالتكيؼ مع مخيطمزاعدة ابنؾ ؽً آلف ا عليؾ مفؽػ 

                                                                                              .كاِنضباط ٌكاظبالمبكهذا طبعا 

 إزاتذةمع عدد كبير مف  تعامؿي ىؽان اآلفأما  أك ثّثٌ ؽقط اثنيف ميفعلٔ مع م  تعامؿ مف قبؿ ابنؾ يف اكػ 

                                             ؽيما بعد. ـدرازيٌ معينٌ أك أكثر زنتعرؼ عليويدرس مادة  أزتاذ ككؿ

                َجدد قادميف مف مذتلؼ المدارس ءاقؽر علٍهذا الجديد المدرزً  ىتعرؼ ؽً مخيطكيلتقً يزػ كما أنى 

                        َف معوـ عّقٌ زمالٌ بأدب كاختراـكٔ كَ ػ زاعدق ؽً انتقاء إشدقاء المنازبيف لى؛خيث ي  

مف ازتػّؿ كقتى بسكؿ عقّنً كمنظـ  مكفمنذ بدايٌ الزنٌ ختٍ يتجدكؿ التكقيت الجديد  علٍى دربػ 

                                                                                                   نؾزى أك يتكازؿَيجود  أفكدكف 

 الزابؽ مثؿدرزوا ؽً يف اللمكاد التً ك إضاؽٌمكاد جديدة ابنؾ درس يمف هذق الزنٌ ز ابتداءن ػ اعلـ أنى 

                                                                       َنكلكجياالعلكـ الطبيعيٌ كمادة العلكـ الؾيزياُيٌ كالتك

 َؽأكثر أكثر ىع معارؽيتكزنؾس هاتيف المادتيف المذككرتيف لؽً  بإؽكاجتطبيقيٌ  بأعماؿقكـ يزػ ك
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 ماهً هذق المكاد؟    كماهً مكاقيتوا؟    كماهً معامّتوا؟   كماهً أهداؽوا؟                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ً خشٌ مدتوا زاعٌَ كأعماؿ ؽً الجدكؿ الزابؽ إلٍ تدريس مادة العلكـ الطبيعٌ كالخياة كمادة العلكـ الؾيزياُيٌ كالتكنكلكجيا علٍ سكؿ أعماؿ تطبيقيٌ:)نشؼ ؽكج( ؽ تسير النجمٌ)*(ّخظٌ: م

 تلذيشيٌ ؽً خشٌ مدتوا زاعٌ لكؿ الؾكج.

 

 كادالم
 أهداؼ هذق المكاد كمجاِتوا ؽً إكلٍ متكزط المعامؿ التكقيػت

 
 مذتلؼ المكاد. موارات تمكف مف ازتيعاب لػٌ التعليـ كالتكاشؿَ الودؼ منوا اكتزاب 2 زا 6 اللػٌ العربيٌ - 1

 كالمعرؽٌ العالميٌ. ٌالمعلكم كالكشكؿ مباسرة إلٍكاشؿ كتزمد بالت1جنبيٌإلػٌ النوا إ 1 زا 5 اللػٌ الؾرنزيٌ - 2

 تزمد باِتشاؿ كمزايرة التطكر العلمً ك التكنكلكجً ك الثقاؽٌ العالميٌ.جديدة ك كتزب معارؼ لػكيٌت   2لػٌ أجنبيٌ 1 زا 3 اللػٌ اِنجليزيٌ - 3

بشؾٌ ك رس ؽً التعليـ اِبتداًُ كتودؼ إلٍ دعـ المكتزبات كإثراُوا كالجديد ؽً هذق المادة هك ازتعماؿ الترميز العالمًهً امتداد كتعزيز لما د   2 زا 5 الرياضيات - 4

 تدريجيٌ.

 (*) 2 الؾيزياُيٌ كالتكنكلكجياالعلكـ  - 5

 

 –إدبيٌ–كتضـ أبعادا متنكعٌ كمترابطٌ : قكانيف ؽيزياُيٌ نظريٌ كتجارب مذبريى تمكف هذق المادة مف ؽوـ مجاِت الخياة المتنكعٌ:)العلميٌ 1

 ر ؽيى ايجابيا.أثيتالتؾاعؿ معى كالمخيط التكنكلكجً كال ابعازتيالثقاؽيٌ(كتزاهـ ؽً تككيف الؾكر العلمً ك –اِقتشاديٌ  –اِجتماعيٌ 

 ؽوـ مظاهر العالـ الخً كمعرؽٌ قكانيف الطبيعٌ كتطكرها.مزاعدة علٍ مجمكعٌ مف الكؾاءات ال اكتزابتعكض العلكـ الطبيعيٌ كترمً إلٍ  1 (*) 2 العلكـ الطبيعٌ كالخياة - 6

 بتنميٌ العقؿ كتشليد اللزاف  كتوذيب الزلكؾ بترزير إذّؽ كتعلـ القرآف كالزنٌ النبكيٌ الخميدة.تودؼ إلٍ تككيف السذشيٌ المتكاملٌ  1 زا 1 التربيٌ اإلزّميٌ - 7

 خقكؽَ كالتكيؼ اِجتماعً كتعلـ قكاعد الخياة اِجتماعيٌ الطبيعيٌ.الكاجبات كالممارزٌ المكاطنٌ المزُكلٌ بتبياف تودؼ إلٍ  1 زا 1 التربيٌ المدنيٌ  - 8

 تودؼ إلٍ اكتزاب ثقاؽٌ عامٌ تتعلؽ بتطكر المجتمعات اإلنزانيٌ عبر العشكر التاريذيٌ ككؿ الظكاهر الطبيعيٌ كعّقتوا بخياة اإلنزاف. 1 زا 1 التارير  - 9

 زا 1 الجػراؽيا  - 10

 1 زا 1 التربيٌ المكزيقيٌ  - 11
الخياة ضمف إؽكاج عندما تمارس رياضٌ جماعيٌ .كتضـ:ػ المكزيقٍ ػ تدرب علٍ قكاعد المكاهب  كالخازيس الجماليٌ كإبراز إترمً إلٍ تنميٌ 

 1 زا 1 التربيٌ الؾنيٌ  - 12 الرزـ ػ الرياضٌ.

 1 زا 2 رياضٌ  - 13

 الثقاؽٌ الكطنيٌ إشيلٌ بػيٌ التكاشؿ مع مخيط المتعامؿ بوذق اللػٌ كهً اذتياريٌ. للتعرؼ علٍ 1 زا 3 إمازيػيٌ)إف كجدت( -14

 المجمػػػػػكع 
31(+3)

 زا
14+(1) 

إنجاز كازتمرار نمكها يتـ بمزاعدة اِبف التلميذ ؽً اكتزاب معارؼ جديدةَيؤدم إلٍ اذتّؿ ؿ أم كاخدة منوا اهمإذق المكاد ؽيما بينوا ؽه تكامؿت

 التماريف كالبخكث كالمساريع كتعلـ طرؽ التخليؿ كالتركيب كالتمييز بينوا كبيف مذتلؼ مختكياتوا
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 (3+ـ.ؼ.2للمادة +ـ.ؼ. 1ؾشؿ)معدؿ ال 

3 

 جميع المعدِت الؾشليٌ للمكاد

 عدد المعامّت

 (3+ـ.ؼ.2للتلميذ+ـ.ؼ. 1)المعدؿ العاـ ؽً الؾشؿ 

3 

سوادة التعليـ   ؽً نوايٌ الزنٌ الرابعٌ متكزط زيككف لؾ مكعد مع امتخاف

 كالتً تلعب دكران هامان ؽً اِنتقاؿ إلٍ المرخلٌ الثانكيٌ المتكزط

 هامٌ:مّخظٌ 

                                             يخزب المعدؿ الؾشلً للمادة كؽؽ المراخؿ اآلتيٌ:كيؼ يخزب المعدؿ؟

سؾكيٌَأعماؿ تطبيقيٌَ أعماؿ  }ازتجكاباتػ عّمٌ لكؿ أعماؿ التّميذ التً تنجز ؽً ؽترة ما قبؿ اِذتبار:

                                                                                             مكجوٌَكظاُؼ منزليٌَبخكثَ مساريع{.

                                       ػػ عّمٌ الؾرض بالنزبٌ للمكاد إذرلَ  ػػ عّمٌ الؾرضيف بالنزبٌ للمكاد إزازيٌ .

عّمٌ ×.*ثـ تضرب النتيجٌ = العّمٌ المخشؿ عليوا 2×ك يضرب هذا المعدؿ)كؿ إعماؿ الزابقٌ(

 كما رأينا ؽً الؾقرة الزابقٌ 5لتقزـ علٍ (3×اِذتبار)كالذم نتيجتى بدكرها تضرب

 ؾشلً للتلميذ :المعدؿ ال

 

  للمادة: مزنكالمعدؿ ال

  

 زنكم للتلميذ:المعدؿ ال

 

 

 

 هيا نتعرؼ علٍ الوياكؿ المكجكدة بالمتكزطٌ

  اإلدارة 

  ٌالرقابٌ العام 

 ٌالمكتب 

 ذليٌ اإلعّـ كالتكثيؽ 

 قاعٌ إزاتذة 

 ٌإقزاـ أك قاعات الدراز 

 الكرسات كالمذابر 

 ٌالزاخ 

ـ  إعماؿ؟  عف طريؽ :    كيؼ ت َقٔك

 اِزتجكاب 

 ًالمساريع-البخكث-الؾرض المنزل 

 ٌالمسارك 

 تنظيـ الكراس 

 الؾرض المخركس 

 اِذتبار 

 ماهً مذتلؼ المجالس التً تعقد بالمؤززٌ؟
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اتشؿ بالمزتسار عند الخاجٌ أثناء مداكمتى 

ٍ ؽً المؤززٌ أك بثانكيٌ إقامتى أك عل

 مزتكل مركز التكجيى المدرزً كالمونً

 اإلجازات

 تقدير

 امتياز

 تونٌُ

 تسجيع

 لكخٌ سرؼ

 العقكبات
 إنذار

 تكبير

 :نوايٌ الزنٌ. الؾشؿ كؽًالمدرزيٌ ذّؿ  َ يقيـ النتاُحالزنٌ مرات ؽً 4ينعقد مجلس القزـ 

  :المؤززٌ كذكم إذّؽ كالزيرة الزيٌُ. المذالؾيف لقكانيفيذص التّميذ مجلس التأديب 

  تتمثؿ ؽً: اإلجازات كالعقكباتالقزـ:قرارات مجلس 

 

   

  

 

 

  

 

 نتعرؼ علٍ إسذاص الذيف زيتعامؿ معوـ ابنؾ بالمؤززٌ؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هك الذم يزور علٍ زير المؤززٌ التربكيٌ كازتمرارها كهك المزُكؿ إكؿ عفػ المدير: 1               

 كؿ ما يتعلؽ بالنظاـ ك التربيٌ بواَ

يسارؾ ؽً تربيٌ التّميذ كانضباطوـ كمزاعدتوـ ؽً كؿ ما يتعلؽ مزتسار التربيٌ: – 2                   

 نظاـ  العاـ بالمؤززٌبدرازتوـ كهك المسرؼ علٍ ال

زلكؾ  كعمؿ يضمف التنزيؽ بيف إزاتذة ؽً القزـ الكاخد كيتكؾؿ بمتابعٌ   :للقزـمنزؽ ال إزتاذ – 3

َكما ينسط تؾكيرهـ الجماعً إلجاد الخلكؿ للمساكؿ انسػاِتوـ كالتطلع علٍؽً القزـ الكاخد  التّميذ كنتاُح 

 كيزاعدهـ علٍ علٍ بذؿ المجوكد المتكاشؿ لتقديـ أعماؿ ناجخٌ. التً يتلقاها كؿ مف التّميذ كإزاتذة

 يتكؾؿ بتزيير السؤكف الماليٌ للمؤززٌ المقتشد:  – 4                          

          يعمؿ تخت إسراؼ مركز التكجيى المدرزً مزتسار التكجيى المدرزً ك المونً:  – 5                  

بنتاُح الدرازات كإجراءات اِنتقاؿ  اإلعّـ باإلعّـ كالتكجيى كاإلرساد كالتقكيـ بالمؤززٌ:يقكـ كالمونً 

باإلجابٌ عف تزاؤِت التّميذ  اإلرساد.كالتكجيى كعف المذارج الدرازيٌ المزتقبليٌ كالتككينيٌ كالمونيٌ

ي َكٔكف لدل التلميذ شكرة عف ذاتى  التكجيى.ككانسػاِتوـ كيقدـ المزاعدة النؾزيٌ للذيف هـ ؽً خاجٌ إلٍ ذلؾ 

لتشكر مسركعى المدرزً ك المونً المزتقبلً كتكضيد ما هك متاح لى مف مجاِت درازيٌ خزب ما تزمد بى 

 قدراتى ليخقؽ التكاؽؽ مع رغباتى ك قدراتى ك كؾاءتى.
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 ابنؾ ؽً الزنٌ

 الثالثٌ متكزط؟ 3
                                                             ؛الدرازيٌابنؾ  ةمرخلٌ هامٌ ؽً خيا متكزط 3 ٌتعتبر الزن    

الدرازيٌ أك  ىؽً تخقيؽ مساريع ىلترجمٌ كؾاءت ىكتكظيؼ موارات ىكقدرات ىإبراز إمكانيات ىإذ تتطلب من

 الخزنٌ. ةزيرالنضباط كِبا ىككف زؾير أزرتيأف  ىالمونيٌ. كما تتطلب من

 ما يجب أف تعرؽى هذق الزنٌ

 ؽّ تتردد باِتشاؿ بى ىأثناء مداكمتى بمؤززتكذدمٌ ابنؾ التلميذ إف مزتسار)ة( التكجيى ؽً ذدمتؾ  .1

 كانشد اِبف بذلؾ أيضاَ

متخف ؽيوا كلوا أهميٌ ؽً عمليٌ اِنتقاؿ)ؽً خزاب ابنؾ ؽً هذق الزنٌ زي  درزوا ً يأف كؿ المكاد الت .2

 معدؿ اِنتقاؿ( 

ؽً المكاد إزازيٌ لوا أهميٌ ؽً عمليٌ التكجيى ؽً نوايٌ  ابنؾتخشؿ عليوا يإف كؿ العّمات التً  .3

 متكزط. 4الزنٌ 

ـ   مف طرؼ أز اِبف بالمتكزطٌ قدمواي  إف كؿ إعماؿ كالكاجبات كالخلكؿ التً  .4 ـ  كت َقْك تى تذاَزت َقيْ

 .كمزتسار التكجيى

الرابعٌ متكزط كؽً سوادة  4الثالثٌ متكزط هً أزاس النجاح ؽً  3إف التركيز كاِجتواد ؽً الزنٌ  .5

 التعليـ المتكزط.

هً  كالتًمتكزط  4ؽً هذق الزنٌ هك عبارة عف قاعدة أزازيٌ للزنٌ المقبلٌ  التلميذ قكـ بىي كؿ عمؿ .6

 بمثابٌ امتداد لوذق الزنٌ مف جود كنظاـ كمثابرة كبالتالً نجاح.

   

                       +             

 متكزط 4متكزط ككذا  3جاح مؤكد ؽً ن=                                   +                    

                                                                                                                         

 عمؿ ؽكضكم كبدكف ازتمراريٌ                                                                                                                +                     

 مػامرة  دكف خزاب العكاقب= توكر                                                      +                        

 ؽسؿ كانتظار المعجزات كالشدؼ                                 =                                        

 الدرازيٌ لوذق الزنٌ زتؤذذ بعيف اِعتبار ؽً عمليٌ  ابنؾ ف نتاُحإركز معً هنا:                      

ابنؾ ؽً هذق الزنٌ تخشؿ عليوا ب اِهتماـ بالعّمات التً يكجيزتمتكزطَ لذا  4نوايٌ الزنٌ  التكجيى ؽً

 .الدرازً كالمونً ىكمسركع شٌ ؽً المكاد إزازيٌ التً تؤهلى إلٍ تخقيؽ طمكخاتىكذا

 نجاح

 فشل
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 التلميذ

طمكح ؽً بناء المسركع  ميؿ علمً ميؿ أدبً

 المزتقبلً

 ترجمتوا إلٍ كؾاءات ؽً المكاد

 الشخٌ

 المعارؼ

 القدرات

 الموارات

 ترجمتوا إلٍ كؾاءات ؽً المكاد

 

 اللػٌ العربيٌ

 اللػٌ الؾرنزيٌ

 اللػٌ اإلنجليزيٌ

 تارير جػراؽيا

 اللػٌ العربيٌ

 الرياضيات 

 علكـ الطبيعٌ كالخياة

 علكـ ؽيزياُيٌ كتكنكلكجيٌ

للمزيد مف المعلكمات كلإلجابٌ عف انسػاِتؾ 

كتزاؤِتؾ اتشؿ بمزتسار)ة(التكجيى المدرزً 

 كالمونً المكلؼ بمؤززتؾ أثناء مداكماتى)ها(

 الزلكؾ كالزيرة الخزنٌ

 

       

    

 

 

 

 

                  

 

 

 شاُد هامٌن

 ٌَزاعد ابنؾ ؽً تنظيـ عملى الدرازً منذ بدايٌ الزنٌ بكضع برنامح للمراجع 

 َسجعى علٍ اِنضباط داذؿ المؤززٌ كداذؿ القزـ 

 َانشخى باِنتباق كالتركيز أثناء الدرس جيدا كالمساركٌ داذؿ القزـ 

 َكف شارما معى ؽيما يذص القياـ بكاجباتى المدرزيٌ كخؿ التماريف ؽً كقتوا 

  ٍيخؾظ دركزى بازتمرارَ كمراجعٌ الدركس الشعبٌ مف خيف إلٍ آذرَأف ازور عل 

 ٌَزاعدق ؽً تذشيص دؽتر لتدكيف المعلكمات الوامٌ أك الشعكبات عند المراجع 

 َدربى علٍ تكظيؼ قدراتى كمواراتى ؽً خؿ كؿ الكضعيات كاإلسكاليات ليترجموا إلٍ كؾاءات 

 ٍجزء للمراجعٌ الؾرديٌ كآذر للمراجعٌ الجماعيٌ علٍ أف  اقترح عليى كضع برنامح ينقزـ إل

 ِ يميؿ إلٍ جزء دكف اآلذرَ

  كاللعب مع أشدقاُى ككزع لى ذلؾ بيف دعى يأذذ قزطى مف الراخٌ كاِزترذاء لّزتمتاع

زاعات المراجعٌ كاخرص علٍ نكمى ؽً ؽترات متقدمٌ مف الليؿ ِزترجاع طاقتى كاكتماؿ 

 نمكق.

   

  

 

 جذع مسترؾ علكـ كتكنكلكجيا جذع مسترؾ آداب
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 )عّمٌ المراقبٌ المزتمرة للمادة)أ((+)عّمٌ الؾرضيف المخركزيف)ب((

3 

 (()ج)عّمٌ المراقبٌ المزتمرة للمادة)أ((+)عّمٌ الؾرض المخركس

2 

 ةعّمٌ اِذتبار للماد

 (x3(+)عّمٌ اِذتبار للمادة x2المراقبٌ المزتمرة للمادة)عّمٌ 

5 

 ابنؾ ؽً الزنٌ             

 الرابعٌ متكزط 4       
 

  

 لثانكيٌ ؽً انتظار ابنؾا

 ؽً هذق الزنٌعلٍ ابنؾ الجديد ما هك 

أيوا الكلً إف ابنؾ)تؾ( التلميذ)ة( ؽً آذر مرخلٌ مف التعليـ المتكزط كالتً تتطلب منى)ها( إبراز    

إمكانياتى كقدراتى كتكظيؼ مواراتى ليترجموا إلٍ  كؾاءات كعلٍ أف يخؿ مذتلؼ  الكضعيات 

كالكاجبات كاإلسكاليات كالمكاقؼ التً ت عَرض عليى أثناء الدرازٌ كإعماؿ المطلكبٌ منى كالبخكث 

المنزليٌ كالمساريع كأثناء الؾركض كاِذتبارات.لذا كاجب عليؾ اِهتماـ بى كبكؿ إعماؿ التً يقكـ 

 كالخلكؿ التً يقدموا ٕزتاذق لتقييموا كتقكيموابالمؤززٌ ؽً هذق الزنٌ يوا 

 المدرزيٌ؟ ىـ أعمال  قكْ كيؼ زت  

                                                                                                      اعلـ أف لديى ؽً كؿ ؽشؿ ما يلً:

 (منزليٌَ مساريع ؼتطبيقيٌ كمكجوٌَ كظاُ ؿالمراقبٌ المزتمرة: )ازتجكابات سؾكيٌ ككتابيٌَ أعما -أ

                     (إنجليزيٌَ ٌَ ؽرنزيٌؽرضيف مخركزيف ؽً اللػات إزازيٌ: )رياضياتَ عربي -ب

                                                                               ؽرض كاخد مخركس : ؽً المكاد إذرل. -ج

 .ؽً كؿ مادة اذتبار كاخد : ؽً نوايٌ -د 

 :ىتعرؽعليؾ مما ينبػً 

 معدؿ المراقبٌ المزتمرةػػ  1

 للمادة إزازيٌ = 

 

 معدؿ المراقبٌ المزتمرة –  2     

 للمكاد إذرل =           

 معدؿ اِذتبار =  – 3     

 يخزب المعدؿ الؾشلً لكؿ مادة كاآلتً = –  4     
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 رغبٌ التلميذَ – 2

 ػ إماكف البيداغكجيٌَ 3

 ػ اقتراخات إزاتذةَ 4

  ػ اقتراخات مزتسار)ة( التكجيى كاإلرساد المدرزً 5

 الرياضيات التكجيى إلٍ اخد الجذعيفمعايير 

 علكـ الطبيعٌ كالخياة

علكـ ؽيزياُيٌ 

 كتكنكلكجيٌ

 اللػٌ العربيٌ

 لػٌ العربيٌال

 اللػٌ الؾرنزيٌ

 اللػٌ اإلنجليزيٌ

 تارير كجػراؽيا

توافق الرغبٌ مع  توجيى زليم•

 المؤهّت

تكيؼ مع الذات كمع •

 المخيط الذارجً
تزكيٌ األزاتذة 

(  ة)ومزتسار

 التوجيى

 متكزط + معدؿ سوادة التعليـ المتكزط 4المعدؿ الزنكم ؽً 

2 

جذع مسترؾ علكـ 

 آدابجذع مسترؾ  كتكنكلكجيا

  :                                                                                         ثانكم 1اِنتقاؿ إلٍ 

 ؽً سوادة التعليـ المتكزطَ 10كبر أك يزاكم أيعد مقبكِ كؿ تلميذ متمدرس كتخشؿ علٍ معدؿ  - 1

المتكزط مرهكف بالخشكؿ وادة التعليـ ؽً س 10انتقاؿ بقيٌ التّميذ الذيف لـ يتخشلكا علٍ معدؿ  - 2

 كيخزب كما يلً: 10علٍ معدؿ قبكؿ أكبر مف 

    

 ثانكم 1التكجيى إلٍ 

                                                                       إلٍ الثانكيٌ؟ابنؾ كيؼ يتـ تكجيى 

  كلٍ ثانكم:اعلـ أف هناؾ جذعيف مستركيف ؽً الزنٌ إ

 جذع مسترؾ علكـ كتكنكلكجيا  – 2                                                          جذع مسترؾ آداب – 1

 

 

 مؤهّت التلميذ)ة(ؽً المكاد إزازيٌػ ػ  1

 متكزط 4متكزط ك3ذّؿ 

 

 

  

 

 

  

     

 

 

   

 

  

  

عمؿ دءكب 

رغبٌ ؽً 

اِزتمرار

 يٌ

 نجاح 
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 رياضيات

 علكـ تجريبيٌ

 هندزٌ مدنيٌ

 هندزٌ ميكانيكيٌ

 هندزٌ كورباُيٌ

 هندزٌ الطراُؽ

 آداب كؽلزؾٌ

 جذع مسترؾ آداب

 تزيير كاقتشاد آداب كلػات أجنبيٌ

 إكلٍ ثانكم 1الزنٌ 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

                       مّت المكاد ؽً كؿ جذع مسترؾادكؿ التكقيت كمعج

 المواد

 
يٌ التوقيت / المعامل
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 ج.م.آداب
 33 2 / 2 2 2 3 2 2 3 4 5 6 التوقيت
 26 1 / 2 2 2 2 1 2 ●3 ●3 ●3 ●5 المعامل

ج.م.علوم 
 /تكنولوجيا

 34 1 2 2 4 4 6 2 1 2 3 3 4 التوقيت
 30 1 ●2 ●2 ●4 ●4 ●5 1 2 2 2 2 ●3 المعامل

 = المكاد المميزة لكؿ جذع مسترؾ   ●

 شاُد كإرساداتن

                َكاِزترذاء لّزتراخٌبرنامجا للمراجعٌ مع تذشيص كقت  ضعػ اقترح علٍ ابنؾ ك 1

                           َعند المراجعٌ ؽً دؽتر ذاصف المعلكمات الوامٌ كالشعكبات دكٔ ػ عٔكدق علٍ أف ي   2

                َكالتدريبات ؽً كؿ مادة سعرت ؽيوا بنقص أك غمكض ثر مف القياـ بالتماريفػ ازور علٍ يك 3

عتمد علٍ ي ِعلٍ أف الؾرديٌَك ٌآذر للمراجعكذشص كقتا للمراجعٌ الجماعيٌ يأف ػ انشخى ب 4

                                                                                                                       َكاخدة ؽقط 

                     َشعكبتوا كزوكلتوا المكاد خزب كثاؽتوا أك علٍالمراجعٌ  ـ كقتيقزػ زاعدق ؽً ت 5

ػ اتشؿ بأزاتذتى كمزتسار التكجيى علٍ مدار الزنٌ كلبً ازتدعاءات كدعكات المؤززٌ ٕنوا  6

                                                                                                     تشب جميعوا ؽً مشلخٌ ابنؾَ

                                  القزـَداذؿ  ٌساركالمرس كز مع إزتاذ أثناء الديكػ سجع ابنؾ علٍ التر 7

ػ تعامؿ مع ابنؾ كشديؽ كبتزامد أثناء تعثراتى الدرازيٌ كخاكؿ معرؽٌ إزباب الخقيقيٌ المؤديٌ  8

                                                     إلٍ ذلؾ كمعالجتوا بمكضكعيٌ كخكمٌ كدكف غضب كؽً كقتواَ

ػ اطلب المزاعدة أثناء المعضّت الشعبٌ)زكاءن الدرازيٌ أك الشخيٌ أك مف خيث الزلكؾ( مف  9

 إزاتذة كمف مزتسار)ة( التكجيى ٕنوـ ؽً ذدمٌ التلميذ ككليىَ

 جذع مسترؾ علكـ طبيعيٌ

 الثالثٌ ثانكم 3الثانيٌ ك 2الزنٌ  

 تقنً رياضً
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ػ اقنع ابنؾ بضركرة إتباع الدركس المقررة لى كعدـ التأذير ؽً ؽوموا كمراجعتوا كالخؾظ  10

 للدركس التً تتطلب الخؾظ.

:                                                التخضير الجيد ِمتخاف سوادة التعليـ المتكزط

                                                                                                                                                                         العمؿ المنتظـ كالمزتمر طكؿ الزنٌَ ػاِزتعداد النؾزً: 

                                                                                       ػ التركيز علٍ جميع المكاد الدرازيٌَ

                                                                  ػ المراجعٌ كالعمؿ الجماعً)القزـَالمكتبٌَالبيت(

                                                                                                          ػ اِزترذاء كممارزٌ الرياضٌَ

                                                                                                   ػ الثقٌ بالنؾس كعدـ اِرتباؾَ

                                                                                  ػ التعرؼ علٍ مكاف إجراء اِمتخافَ

                                                                                                   ػ التأكد مف كزاُؿ النقؿَ

                                                                                  ػ العمؿ بالنشاُد كالنكـ المبكر ليلٌ اِمتخافَ

 ػ تخضير اللكازـ الضركريٌ)أدكاتَكثاُؽ(

 يكـ اِمتخاف:

                                                                                                                     ػ اِعتماد علٍ النؾسَ 

                                                                                                                        ػ قراءة إزُلٌَ

                                                                              زتػّؿ الكقت المذشص لكؿ مادة كامَّػ ا

                                                                                                 ػ مراجعٌ كرقٌ اِذتبار قبؿ تزليمواَ

 ً بداعً التساؤـ كاإلذؾاؽ.ػ عدـ التذل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التعليـ المتكزط ٌهيكل

 

 لتخاؽ بالتككيف المونًاِ
 نتقاؿ إلٍ الزنٌ إكلٍ ثانكماِ
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 الزنٌ إكلٍ متكزط

 الزنٌ الثانيٌ متكزط

 الزنٌ الثالثٌ متكزط

 الزنٌ الرابعٌ متكزط

 تعليـطكر الثانً مف الال

 متكزطالاإلجبارم:

 إعادة الزنٌ الرابعٌ خزب تكؽر السركط

 

 المتكزط قبكؿ آلً للناجخيف ؽً سوادة التعليـ

غير  

 حناج

 قبكؿ باقً التّميذ بخزاب معدؿ القبكؿ 

 لتخاؽ بالتعليـ المونًاِ

زف 

 الطؾؿ

11 

مقبول 

 بالمعادلة

هدة التعليـ اس امتخاف

 المتكزط

       

 ناجح

 التعليـ بالمرازلٌ

12 

13 

14 
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 جذع مسترؾ علكـ كتكنكلكجيا جذع مسترؾ آداب

 ابنؾ ؽً الزنٌ

 إكلٍ ثانكم؟ 1
تعتبر الزنٌ إكلٍ ثانكم القاعدة إزازيٌ لمرخلٌ التعليـ الثانكم العاـ كالتكنكلكجً           

 كذات أهميٌ بالػٌ مف خيث أنوا زتخدد الذطكط العريضٌ لبناء مسركع ابنؾ المدرزً كالمونً.

                        ػ تدعيـ معارؼ التلميذ المكتزبٌ ؽً مرخلٌ التعليـ المتكزطَ تودؼ هذق الزنٌ إلٍ:

د بالكسؼ عف مالتً تزكى مف تكزيع معلكماتى)المعرؽيٌ كالعلميٌ(ن  مكٔ ت  التلميذ ثقاؽٌ عاليٌ  إكزابػ 

الدرازيٌ المؾتكخٌ سعب التمٔكنى مف اذتيار التكجيى إنزب كالمكضكعً نخك ك قدراتى الخقيقيٌَ

 الزنٌ الثانيٌ كالثالثٌ ثانكم.ؽً 

 

 

  

المتؾرعٌ مف كؿ جذع مف الجذعيف  تتكج الزنٌ إكلٍ ثانكم ؽً نوايتوا بالتكجيى إلٍ إخدل السعب   

.                                                                                       يف يتمدرس ؽً أخدهما اِبف التلميذالذَ 

 الدرازً كالمونً اِبفوا زتخدد الذطكط العريضٌ لمسركع أهميٌ بالػٌ مف خيث أنالتكجيى عمليٌ ل

                ما يلً: عليى بكؿ مكضكعيٌ المنازبٌ لى كلسعبٌ الجيد لمف اذتيار اِبف تمكف يَككً المزتقبلً

                                                  .قأمر كلً أنت: ػ.جَةزاتذإ .بَمزتسار)ة(التكجيى.مناقسٌ عمليٌ اِذتيار مع إطراؼ التاليٌ:أ. 1

 َ                                                               ىثـ ميكل ىقدرات :التركيز ؽً عمليٌ اِذتيار علٍ – 2

                           َوا بتؾكؽزتطيع مكاشلٌ الدرازٌ كالنجاح ؽيير ؽً اذتيار السعبٌ التً يؾكالت – 3

                              كآؽاقوا المونيٌ.ؽيوا متطلباتواَالمكاد المدركزٌ  : خكؿ السعب اءزتقشاِبخث كلا – 4

ػػ البخث كاِتشاؿ بكؿ مشادر المعلكمات المكثكؽ بوا كمزتسار)ة( التكجيى المكلؼ بمؤززتى  5

كالتردد علٍ ذليٌ اإلعّـ كالتكثيؽ بمؤززتى ك بمركز التكجيى المدرزً كالمونً كاِزتؾادة مف كؿ 

 كالمتعلقٌ بوذا البابَكجداريات التكثيؽ المقدـ لى كالزندات اإلعّميٌ مف مطكيات 

ابنؾ  إذا تخشؿأم ؛الثانيٌ ثانكم بكازطٌ المعدؿ الزنكم 2نتقاؿ إلٍ الزنٌ اِيتـ  كيؾيٌ اِنتقاؿ: 

 ثانكم 2قبؿ مباسرة ؽً ي  10/20علٍ معدؿ زنكم يزاكم أك يؾكؽ 

 تابع الدرازٌ ؽً إخدل السعبيثانكم ز 2مف المنتقليف إلٍ الزنٌ ابنؾ ف اإذا ك كيؾيٌ التكجيى:

 ثانكم. 1ى ؽً الزنٌ الذاشٌ بالجذع المسترؾ الذم درز

سعبٌ لػات أجنبيٌ  -2سعبٌ آداب كؽلزؾٌ       -1  آداب السعب المتؾرعٌ عف الجذع المسترؾ

      

 تنظيـ الزنٌ إكلٍ ثانكم
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        علكـ كتكنكلكجياالسعب المتؾرعٌ عف الجذع 

    جريبيٌتسعبٌ علكـ  -4    سعبٌ تزيير كاقتشاد-3    سعبٌ تقنً رياضً -2   سعبٌ رياضيات -1

هندزٌ .3 هندزٌ ميكانيكيٌ.2 هندزٌ مدنيٌ.1:اذتيارات 4سعبٌ تقنً رياضً تتضمف  مّخظٌ:

 ػػ كما هك مبيف ؽً السكؿ التكضيخً الزابؽ. هندزٌ الطراُؽ.4 كورباُيٌ

                                              تكجيى علٍ المقاييس التاليٌ:عمليٌ العتمد تمقاييس التكجيى: 

   ح بوا ؽً بطاقٌ الرغبات كالمكاؽؽ عليوا مف طرؼ كلً إمرَميؿ التلميذ كرغبتى المشرْ ػ  1

ؽً  ىإكلٍ ثانكم)الجذع المسترؾ(كترتيبخشؿ عليوا ذّؿ الزنٌ تَ م  النتاُح المدرزيٌ الػ  2

                                                                                                     مجمكعات التكجيىَ 

                                       َمتطلبات السعبٌ أم المكاد إزازيٌ ؽً عمليٌ التكجيى لكؿ سعبٌػ  3

                         بواالمزتذلشٌ مف المتابعٌ التً قاـ كمّخظات كاقتراخات مزتسار)ة(التكجيى ػ  4

                                                                                        َإزاتذةػ آراء كمّخظات  5

 إماكف البيداغكجيٌ المتكؽرة.ػ  6

  المكاد إزازيٌ ؽً التكجيى:

 المجمكع المكاد إزازيٌ ؽً التكجيى السعبٌ

 كؽلزؾٌآداب 
 إنجليزيٌ ؽرنزيٌ اجتماعيات عربيٌ المادة

10 
 1 2 2 5 معامؿ

 لػات أجنبيٌ
 إنجليزيٌ ؽرنزيٌ اجتماعيات عربيٌ المادة

10 
 3 3 1 3 معامؿ

 رياضيات
 / العربيٌ العلكـ الؾيزياُيٌ رياضيات المادة

11 
 / 1 4 6 معامؿ

 تقنً رياضً
 العربيٌ التكنكلكجيا العلكـ الؾيزياُيٌ رياضيات  المادة

11 
 1 4 3 3 معامؿ

 علكـ تجريبيٌ
 طبيعٌ كخياة علكـ رياضيات المادة

علكـ 

 ؽيزياُيٌ
 العربيٌ

11 

 1 3 4 3 معامؿ

 تزيير كاقتشاد
 إعّـ آلً اإلجتماعيات العربيٌ رياضيات المادة

11 
 1 4 2 4 معامؿ

                                                                   هً: الكزاُؿ المعتمدة ؽً عمليٌ التكجيى:

                                                                                                            ػ بطاقٌ الرغباتَ 

                                                                                         ػ ازتبياف الميكؿ كاِهتماماتَ

               ػ دؽتر المتابعٌ الجماعيٌ الذاص بوذا المزتكلَلػرض المتابعٌ كالتقييـ كالتقكيـ كالتكجيىَ

ػ بطاقٌ المتابعٌ كالتكجيى )مجمكعات التكجيىَخشيلٌ المتابعٌ التً يقكـ بوا مزتسار التكجيى 

ً كآراء إزاتذة(                                                                                                         كاإلرساد المدرز

ػ  مف التّميذ الناجخيف علٍ مزتكل كؿ جذع مسترؾ تلبٍ رغباتوـ إكلٍ. %5ـ مّخظٌ:

  يب التؾاضلً لرغبتوـ.المتبقيٌ يتـ تكجيى هؤِء التّميذ كؽؽ الملمد كالترت 95%
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مدير التربيٌ  تركيبتى

أك ممثؿ عنى 

مدير  (رُيزا)

 الثانكيٌ
مدير مركز التكجيى 

أك مزتسار التكجيى 

كاإلرساد المدرزً 

 المكلؼ بالمقاطعٌ

إزاتذة 

منزقك المكاد 

ؽً الزنٌ 

 الثانيٌ ثانكم

عضك مف 

جمعيٌ اكلياء 

التّميذ 

 (مّخظ)

إزاتذة 

منزقك أقزاـ 

الزنٌ الكلٍ 

 ثانكم

 الناظر

مجلس القبكؿ 

 كالتكجيى

تخديد قاُمٌ التّميذ 

المكجويف نخك التعليـ 

 كالتككيف المونييف

تخديد قاُمٌ التّميذ 

المقترخيف إلعادة الزنٌ 

 إكلٍ ثانكم

توجيى التّميذ 

 لمذتلف السعب

تخديد القاُمٌ النواُيٌ 

للتّميذ المقبكليف ؽً 

 الزنٌ الثانيٌ ثانكمَ

 موامى

الذم لديى شّخيٌ اتذاذ قرار التكجيى ف يقرر تكجيى التلميذ إلٍ الزنٌ الثانيٌ ثانكم؟م

 إلٍ إخدل سعب الزنٌ الثانيٌ ثانكم هك :مجلس القبكؿ كالتكجيى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              التاليٌ:تمند ؽرشٌ اإلعادة لكؿ تلميذ لـ يزبؽ لى اإلعادة بمراعاة السركط   إلعادة:ا

                                َ كؽً خدكد اإلمكانيات المتكؽرة ؽً المؤززٌ.باطضناِ –الزلكؾ  –الزف 

                 إذا لـ يزعؼ ابنؾ الخظ ؽً اِنتقاؿ  ؽً خالٌ عدـ انتقاؿ التلميذ إلٍ القزـ إعلٍ:

                                                                                                           تبقٍ أمامى ؽرص أذرل:

وؿ إدماجى ؽً عالـ السػؿ يزمد بالخشكؿ علٍ مؤهؿ مونًَيزأ ػ التعليـ كالتككيف المونييف:  

متذششٌ ؽً التعليـ  تككينا ؽً مؤززات متذششٌ: ػ مركز التككيف المونًَ ػ معاهد كيمند لى

         المونً.                                                                                                                      

  المركز الكطنً للتعليـ كالتككيف عف بعد.مكاشلٌ الدرازٌ بالمرازلٌ: ب ػ

إلعادة النظر ؽً قرار مجلس القبكؿ َكهذا  التلميذ ؽً الطعفكلً أمر ؾ الخؽ كل لطعف:ا    

                                                                                                  ؽً الخاِت التاليٌ:كالتكجيىَ

لمادةَخزاب نقؿ العّمات )التقكيـ المزتمرَخزاب معدؿ القبكؿَخزاب معدؿ اذطأ ؽً ػ كقكع  1

                            معدؿ مجمكعٌ التكجيىَالذم يؤثر زلبا علٍ ترتيب التلميذ ؽً مجمكعٌ التكجيى(

َ                                                                  إكاُؿ %5إذا لـ تخترـ رغبتى ككاف مف بيف ػ  2

نكنيٌ.                                                                       ػ الؾشؿ عف الدرازٌ قبؿ الزف القا 3

ازتمارة طلب الطعف تزخب مف المؤززٌ إشليٌَ                    ػ 1مما يتككف ملؼ الطعف؟

 ػ طلب طعف يخرر كيمضٍ مف طرؼ الكل3ًَ             ػ نزذٌ مف كسكؼ النقاط الؾشلي2ٌَ

  .يقدـ طلب الطعف ؽً إزبكع إكؿ مف سور زبتمبر إلٍ مدير الثانكيٌطعف؟إلٍ مف يقدـ ال
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  الثالثٌ ثانكم: 3الثانيٌ ك 2ؽً كؿ مف الزنٌ  المعامّتػ   1

 السعب

 المكاد

 

 تقنً رياضً تزيير كاقتشاد علكـ تجريبيٌ رياضيات آداب كؽلزؾٌ لػات أجنبيٌ

            

 3 2 3 2 3 2 3 2 6 5 5 4 إدب العربً

 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 1اللػٌ إجنبيٌ 

 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 4 2اللػٌ إجنبيٌ 

 / / / / / / / / / / 4 4 3اللػٌ إجنبيٌ 

 2 / 2 / 2 / 2 / 6 5 2 / الؾلزؾٌ

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 العلكـ اإلزّميٌ

 2 2 4 3 2 2 2 2 4 4 2 4 كالجػراؽيا التارير

 6 6 5 3 5 5 7 7 2 2 2 2 الرياضيات

 6 5 / / 5 5 6 6 / 2 / / العلكـ الؾيزياُيٌ

 / / / / 6 6 2 2 / 2 / / علكـ طبيعٌ كالخياة

 7 6 / / / / / / / / / / التكنكلكجيا

 / / 6 5 / / / / / / / / التزييرالمخازبً كالمالً

 / / 5 4 / / / / / / / / كمناجمانتاقتشاد 

 / / 2 2 / / / / / / / / القانكف

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 التربيٌ البدنيٌ

 / / / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 التربيٌ الؾنيٌ
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 للمزيد من المعلومات اتشل بمزتسار)ة( التوجيى علٍ مزتوى الثانويٌ التً يزاول بوا ابنك درازتى

 هيكلٌ التعليـ الثانكم:

 

 

  

  

 

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانكمالزنٌ إكلٍ 

 ثانكمالزنٌ الثانيٌ 

 ثانكمالزنٌ الثالثٌ 

 مرخلٌ التعليـ الثانكم )غير إجبارم(

إعادة الزنٌ الثالثٌ ثانكم 

 كؽؽ تكؽر السركط 

 

 لتخاؽ بالتككيف المونًاِ

 لتخاؽ بالتعليـ الجامعًاِ

 عالـ السػؿ

زف 

 طالبال

15 

16 

17 

       

 ناجح

 التعليـ بالمرازلٌ

 التككيف عف بعد

 جامعٌ التككيف المتكاشؿ

 هدة البكالكريااس امتخاف

غير  

 حناج

 التككيف المتذشص
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البزوامج بيت 

مه ورق إن 

 ورقة وقصت

 وقع

امتخاف  مقبؿ علٍابنؾ 

 البكالكريا

 
هك امتخاف رزمً يتكج مرخلٌ التعليـ الثانكم بسوادة تزمد للمترسد الناجد   ما البكالكريا؟

النجاح ؽً هذا اِمتخاف بالخشكؿ علٍ  كالمعاهد العليا. يتخقؽلمدارس باِلتخاؽ بالجامعٌ أك أخد ا

زٌ ذّؿ الزنٌ كتجرل مجمكعٌ مف اِذتبارات الكتابيٌ ؽً المكاد المدر ؽما ؽكؽ. 10/20معدؿ 

(كإذا تجاكز الؾرؽ anonymeشخد كرقٌ اِمتخاف مرتيف ؽً زريٌ تامٌ كبرقـ إغؾاؿ)ت  َكالدرازيٌ

 .ثالث يتـ تشخيدنقاط 3بيف التشخيخيف 

تنؾس  ؽً ٌكالمتمثل َالراُعٌ بوا كؿ مف يمر بوذق التجربٌ رخالٌ نؾزيٌ عاديٌ قد يسع تكتر اِمتخاف؟

ك ذؾقاف قلب متزرعاف كارتؾاع ؽً درجٌ الخرارة كبركدة ؽً إطراؼ...كاإلخزاس بالؾراغ الؾكرم 

إذا ازتمرت هذق أما َإلٍ غايٌ هنا كؿ سًء طبيعً. الرهيب كالتستت كؽقداف الثقٌ بالنؾس كاإلخباط

عانً مف قلؽ ِ الطالب اِبف المترسد يمف انطّؽ إجراء اِمتخاف ؽإف  الخالٌ أكثر مف ربع زاعٌ

 التكقؼ قليّ. يى يمكف معى اِزتمرار كعل

 ؛ لممتَخفا الدعامٌ إكثر قكة كالتً يزتند عليوا ابنؾأيوا الكلً تسكؿ  إنؾ :التذؾيؼ مف التكتر

                                                                                                                    ؽانشخى بما يلً:

                          طؾئ سمعٌنك           سـ كردةيؤدم إلٍ اإلخزاس ككأننا نتنؾس بالسكؿ الذم ال ػ

كالعكس عدة اتجاق عقارب الزاعٌ  الوكاءؽً كرزـ دكاُر ـ بخركٌ ذؾيؾٌ للذراعيف بؾتخوما القياػ 

                                                                                   يمكف القياـ بالتمريف قبؿ اِمتخاف.كمراتَ

ت اِمتخاناى يبقٍ امتخاف كباقً وـ كلكنم   ر  مَ ا مَ اِمتخاف أهميٌ أكبر مما يزتخؽ ؽوك خقن  ػ عدـ إعطاء

 الدرازيٌ التً مررت بوا. 

                                                                                   زاعدق ؽً تجزيد ما يلً ختٍ يؾتْؾ النجاح:  تخضر لّمتخاف؟يٌ الكيؾ

لؾترة اِمتخانات                التنظيـ الجيد لألدكات كٕعماؿ المراجعٌ كالتماريف كالكاجبات كعدـ تراكموا ػ

 3كهً  لزكء المعرؽٌ بالطريقٌ الشخيخٌ للمذاكرة كإنماؽالؾسؿ  ِ ينجـ عف  ضعؼ القدرة العلميٌ  

                                                                            المراجعٌ بالتزميع الذاتً:كأؽضلى المناقسٌ مع الزمّء.  أنكاع أك مراخؿ:

           تلذيشى بألكاف جذابٌ. تتمثؿ ؽً إعادة كتابٌ الدرس بأزلكب ذاص أك : المراجعٌ الكتابيٌ

قؽ مف تجارب مع النتاُح التطبيقيٌ: القياـ بالتماريف كالتجارب كمقارنٌ ما خ   أكالمراجعٌ العمليٌ 

                                                                                         النظريٌ المقدمٌ ؽً الدرس أك الكتاب.

 ـ المطالعٌ كالمذاكرة بكتب ذارجيٌ عف المقرر كخكليات سريطٌ أف تككف لوا عّقٌ بالدركس.عْ دَ ت  
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              اكمؿ معى ما بدأتى منذ إكؿ ختٍ:                                                                  

عف                                                ًالسذش قتشكرمكقؼ الذهنً كطبيعٌ الالنجاح ؽ ى ؽًظكؼ خظيضاع  الثقٌ بالنؾس ل تترزر ؽيى*

                                         َقادر علٍ نيؿ السوادة كباقً الناجخيف ى بأنسعر ي ىيجعّن ىلقدراتك ىذات

َ               الخضكر الؾعلً ؽً جميع الدركس المقررة بدكف ازتثناء كمتابعتوا باهتماـ*التعكد علٍ 

                                                              .لى إزتاذ كالتركيز أثناء الدرساإلشػاء لما يقك*

الكتب كالكراريس كالدركس كإنجاز الكاجبات كالبخكث ٕف ذلؾ بمثابٌ الكضكح كالدقٌ كالعنايٌ ب*

                                                                                            تدريب لعضلٌ المر ليكـ اِمتخاف.

  اؿ إزتاذ.بكازطٌ القامكس أك مراجع أذرل كزؤ ًسرح الكلمات بالبخث عف معناها الخقيق*

بزيطا  بداكلك  ختٍتراكـ الَ ؽأك نزياف ؾوـالعدـ لأك  ػيابجٌ عف التانال تتأذيراالكنقاُص الؾ اازتدر*

 ٌ.عزيمال يثبط يسكؿ معضلٌ تعطٔؿ مزار المراجعٌ كيتعقد مع مركر الكقت كيكبر ك

                                                                                            زاعد ابنؾ إف رأيتى ِ يزتطيع تخقيؽ ما يأتً:  ؟ٌراجعالم يٌكيؾ

 يمكف اِزتعانٌكأياـ  إزبكعَ ؽيى جميع المكاد المدركزٌ علٍ ـ قز  ضع برنامح أزبكعً ت  ك *

اء عطمع إللدركسَ لمكاد بيكـ ختٍ يزوؿ التخضيرا ؽيزببالثانكيٌ كتعديلى بتتكزيع الزمنً الذاص الب

                                                                                                                    لمكاد الشعبٌ كقتا أكبر.ا

                                                                                     ر الكقت كالمكاف المنازبيف للمراجعٌَيااذت* 

                                            .المذاكرة ؽً زلبا د عف التلؾاز كالضكضاء إف كاف ذلؾ  يؤثرابتعِا* 

َخبْب  زْ زوؿ ثـ البإايٌ داُما بدلا*                                                                                                                       لدرازٌ كالمذاكرة.ا ٌؾتد سويلوؿ كبالم 

مى إلٍ يقزكتعناكيف التؾشيؿ بتؾخص الثـ َبسكؿ زريعأذذق ككخدة كليٌ كنظر إلٍ الدرس كليا كلا* 

                                                                            كثر مف كقتوا اِؽتراضً.مكزعٌ علٍ أكقات دكف إعطاء المادة أ لؽقرات هً إذر

الذكؼ كسركد الذهف كالتعب كلكف  علٍ نزع ابنؾ عمؿ مع الجماعٌ ٕف ذلؾ أمر ممتع كيزاعدلا* 

 اذتيار العناشر النسطٌ كأف ِ يككف العدد كبيرا.ؽً  بمزاعدتىعليؾ 

                                                                                            سجعى علٍ ما يلً: أثناء العمؿ كالمذاكرة

ؽً دؽتر ف لٌ للؾوـ الزريع كالتذزيف ؽً الذاكرة كأيف ت دكْ ؤ زَ م  ذاشٌ ٌ شياغٌ الدركس بلػ ةداعإ *

ـ إلكاف الجميلٌ كالجذابٌ كالرمكز كالرزكـ التً تربط ازتذدكاذاص أك قشاشات ذاشٌ بالمذاكرة 

                                                                                                                        المؾاهيـ كالمعارؼ كالكؾاءات المدرجٌ ؽً الدرس. بيف

لخازكب للعب يات التً تأذذ الكقت كالجلكس أماـ التلؾاز كازتذداـ اتخرر مف كؿ العادات كالوكا* ال

وا كزاُؿ تزاعد علٍ اِزترذاء ن  توا َٕكإلعاب الرياضيٌ المنوكٌَدكف هجركإنترنت لكقت طكيؿ

       .تزاعد علٍ التذلص مف التكترمثّ الرياضٌ كازترجاع الطاقٌ ؽ

                                                                                      شختؾ أهـ مف الدرازٌ

إلٍ النكـ المراهؽ ؽً تلؾ إثناء بخاجٌ  مف الليؿ ككف ةت متأذراكقأؽ أك ؽً اهٌ مع إرراجعمِ  *

                                                                                                             إلٍ إكؿ. ىكنؾس خاجت

                                                        اللعب.كالراخٌ كالتزليٌ كاِزترذاء * أذذ القزط الكاؼ مف 

 .كاِنتباق كتزيد مف التكتر سرب المنبوات مف قوكة كسام ككنوا تستت التركيز* اِمتناع عف 
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                                                                                                   اخرص علٍ أف يقكـ ابنؾ بما يلً:  اِمتخافيكـ 

                                                                               اِزتدعاء بسكؿ جيد لتجنب التأذير. اءةقر *

الخظ ِ يككف إِ مع العمؿ  أفمف تأكد الب باكرا إلٍ مركز اِمتخاف)الثانكيٌ( بكؿ ثقٌ كعزـ كاذه* ال

                                                                                                                                           الدءكبَ

ؽً خاِت اإلجوادَ                                        ك اقتراح الطبيبإذا كانت مف ؾيتاميف الد بأقراص زكٓ * الت

                                                                                                   َ                      سرب الماءؽً ذلؾَك ؽراطاإلبوا ؽً أكقات الراخٌ دكف اع  متاِزتعلبٌ سكككِطٌ ك* يمكف أذذ 

                                                                                                      .إكؿ زاعٌ المعشـ علٍ كقت انطّؽ اِمتخاف ضبط* 

لتؾادم إذطاء كهذا اإلجراء الركتينًَ تذلص مفٌ اإلجابٌ مباسرة بعد تزلٓموا للمؿء أعلٍ كرق* 

                                                                       . اإلجراء لّمتخاف قتكؽً آذر ثميف الكقت كهدر التركيز كال نزيافكال

                                                                    َوا عدة مرات بتأف  اءتتناكؿ أزُلٌ اِمتخاف بودكء كقر* 

                                                      َ                                              ألزُلٌلـ باِذتيار إخزف ياق* ال

                                                                                           بإزُلٌ الزولٌ ثـ الشعبٌَايٌ تككف بدلا* 

                                                                                                                               اإلجابٌَؿ علٍ المشخد ؽوـ تزؤ  ٍَختقدـتسطيب علٍ الكرقٌ التً زكؼ ت   بذط كاضد دكف ٌباكت* ال

                                                                                    ب إذطاء اللػكيٌ ختٍ ؽً المكاد العلميٌَتجنٓ * 

التؾكير المبذكؿ ؽً تردد بعد اذتيار الزؤاؿ ؽً إزُلٌ اِذتياريٌ إذرل ٕنى مضيعٌ للكقت * عدـ ال

                                                                                                                                 كاإلجابٌ.

لقراءة إكليٌ ذاص لمتخاف بتقزيـ كقت اِمتخاف علٍ إزُلٌ مع إضاؽٌ كقت كقت اِلع جيد يكز* ت

 5اإلجابٌ علٍ دقيقٌ لكؿ زؤاؿ ؽً خالٌ  36ٍ عطالنواُيٌ كأف ت  كقت آذر للقراءة لألزُلٌ قبؿ اإلجابٌ ك

                                                                                                     زاعات. 3امتخاف ت قدر بػمدة مكزعٌ علٍ أزُلٌ 

 أك ذكؽا مف عدـ كؾايٌ الكقت ٌجابشخٌ اإلد مف تأكٓ الإلٍ الزؤاؿ المكالً دكف بزرعٌ ؿ اِنتق* عدـ ا

                                                                                                                                                      .لذلؾ

 أك مف نزياف أم زؤاؿ دكف إجابٌ خذرلبوا خزب ترتيب إزُلٌ المعطاة كايرتتك اتجاباإلـ كؿ يرق* ت

                                                                                                                 .بٌاكتماؿ إجاعدـ 

ؽيوا علٍ الكتابٌ إؽقيٌ كإزوـ المكجوٌ  ظ اخؾع الرزـ البيانات كإسكاؿ كبيرة الخجـ كبكضكح م* 

                                                                     جاجَنخك إسياء التً تسير إليوا بدكف تداذؿ أك اعك

تعريؼ يوا كالمعطاة ؽً مكضكع اِمتخاف؛كي زتكجب ـ الرمكز كالمشطلخات المتؾؽ علاازتذد* 

اإلسارة د اري  ما لف تكوٓ الٕف المشخد ِ يزتطيع َجديد لرمز تػيير أك إدراج ؽً خالٌ أم  رمز مزبقاال

                                                                                                                                          إليى.

كزب بعض النقاط التً يتكقعوا المشخد مقابؿ السرح ؛ذلؾ قد ي  قإيجاد رتعذٓ ؽً خاِت لخؿ لمقاربٌ * ال

                                                                                                                                     .هذا علٍ إدِء عدـ الدرايٌ الكاملٌ بالمكضكع ؿ  ض  ؾَ اب أك إلٍ جزء منىَكي  الذم يؤدم إلٍ الجك

                                                                                        َواتزليمقبؿ كرقٌ اإلجابٌ جيدا  * مراجعٌ

ؽ مف شخٌ تخقٓ الؿ بما خدث ؽً اِمتخاف كاسػّنً لعّ دا* ما مضٍ انقضٍ كالمزتقبؿ آت؛ؽ

                                                              اد الداُـ لما هك آت.زتعداِبؿ بعد الذركج مف قاعٌ اِمتخاف جكبٌ مع الزمّء إ

                                                     .ؽً أخزف شكرة ٌكثيقالـ يقدَكتكشؿ إليوامتر النتاُح ال* تؾزي

ـ أدلٌ ازتذداؽ كـ لػٌ نظيؾٌ كزلزٌ كبزيطٌ مع تجنب الثرثرة العقيمٌ كاإلطناب المنمْ اازتذد* 

 د منوا.  تأكْ غير مراهيف كب
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                                                                                                   هؿ يعرؼ ابنؾ هذق التقنيٌ؟ :تقنيات النجاح

                                                                                                                              تقكيـ خر:

                                                                                                       اختراـ التعليماتَ : تنظيـ ت:

 ر تشميـ لإلجابٌ.قراءة إزُلٌ مع تخديد الكلمات الوامٌ كالمؾتاخيٌَمع تشكٓ  ةداعإكقراءة  : ؽ: قراءة

                                                         .توالمراجعلقراءتوا كجيد لألزُلٌ كبسكؿ تكزيع الكقت  : كقت : ك

                                                                                  .واليزوتط المؾاهيـ كالمعانً كيبزت:  رزْ ي   : م

                                                                                     ـ بعمليٌ مزد ذهنً للمقررياقال : مزد : ـ

بدقٌ  ٌباجاإللإلجابٌَتجنب اإلجابات الطكيلٌ ك اإلجابٌ ؽً مرخلتيف بكضع مذططير رتخ خٔرر: : ح

                                                                                    ؿ مباسرة مف المزكدة إلٍ كرقٌ اإلجابٌ.انتقاِك

  كتملٌ اإلجابٌم  وملٌ أك غير إزُلٌ الم  ؿ اكمإلجابٌ مف خيث السكؿ كالمضمكفَ كإا ٌراجع: م ر: راجع

  

                                                                                                                   خذرال

                                                        .ج قبؿ كقت اِمتخاف ختٍ كإف كاف المكضكع زوّكذرأثناء اِمتخاف كعدـ ال عمؿ براخٌ تامٌلا* 

                                                                                                                                                                       تذكر الخؿَيٌ نامكالتؾاؤؿ بإيأس إف بدا المكضكع شعبا ك* عدـ ال

                                                             َأكترؾ الؾرشٌ لوـ لذلؾ زمّءالج ازعكعدـ إإخضار جميع إدكات الّزمٌ * 

 شاخبى عليى عقابا سديدنا.اقب ا كي عسن ؽقطَ ٕف غير ذلؾ يعتبر غ   نؾسالد كؿ اِعتماد علٍ اعتم* اِ
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 عامٌنشاُد كإرسادات 
                                                    ؛إذا كاف إزاس متينا إِ يتخقؽ النجاح كِ يزتبيف ِ

كلكً يتخقؽ هذا ؽً كؿ مراخؿ  َإعماؿ الشػيرة إتقافإف النجاح ؽً إعماؿ الكبيرة يتكقؼ علٍ 

عندما يشؿ التلميذ إلٍ مرخلٌ خزازٌ جدا  ايمز   َإزاسمف التعليـ َ ِبد مف منخى العنايٌ الذاشٌ 

 .درازيٌ يجتازهامرخلٌ تتكج نوايٌ كؿ كالتً  كاِمتخانات الرزميٌ

                                                                                                     ؟تخضيريٌ الكيؾ

تناكؿ الخؾظ إلٍ إياـ كترؾ المكاد التً تالمراجعٌ العامٌ لكؿ المكادَيذص كقت ؽيما التنظيـ ػ 

َؽً خيف القشيرة ةذاكرالتتطلب تنسيط ك ؾظَالخ  تزتلزـ  مثّ ر.ؽالمكاد إدبيٌالتذكٓ  َلتزويؿةإذير

نٌ مف قكانيف كمبادئ تـ تذزيف المكاد المتككٔ أيف يالطكيلٌَ رةذاكال تنسيط لمكاد الدقيقٌ تتطلب اأف 

                                                                                                                             كمعادِت.

 .ؽارهمع اإلالمراجعٌ  ٌكاشلبم سًءأم تخقؽ َٕنى لف يتعبالس باخزعند اإلمف الراخٌ  ذذ قزطأػ 

         ف مراجعٌ الشباح تككف أكثر ؽاُدة.مبكرا ٕ ظزتيقااَِ كر مف الزوراكثعدـ اإلمبكر كالـ كنالػ 

 .لزكرياتاإلكثار مف ا كتجنبيزاعد علٍ تنسيط الذاكرة طكيلٌ المدل  نىٕالبقدكنس ك: طعاـالتناكؿ ػ 

            .ةذاكرالؽً الجملٌ العشبيٌ كبالتالً علٍ  هاريثأت ببزب َعف المنبوات مف القوكة كالسام دابتعِاػ 

                                                                                    اِمتخافَمراجعٌ المكاد إكلٍ ليكـ  ادةعإػ 

   .المؤدم إلٍ اإلرهاؽ ؽً النوارالنؾس إجواد جدا ك بكرامض كنوال كعدـالعميؽ ـ كنالػ 

                                                    المذاكرة أثناءعلٍ التركيز  ةقدرالر يتطك يٌكيؾ

علٍ المذاكرة ذاشٌ المتميزيف منوـ كلعؿ الزؤاؿ  ميذّتمع قرب اِمتخانات الؾشليٌ يزداد إقباؿ ال

ككيؼ يتـ تطكير القدرات  ؟زيادة القدرة علٍ التركيزهؿ يمكف  ى:طرخداُما علٍ  كلياءإالذم يلد 

                                                                                         ؟كثير مف العناءالر ياِزتذكار كتكؽ الذهنيٌ التً تزاعد علٍ زرعٌ

لمزيد مف التذكير الذهنً ٍ العة قدرلاتطكير ؽً هذق مجمكعٌ مف اإلرسادات كالتعليمات التً تزاعد 

                                                                                                                        أثناء المذاكرة.

 ىمنَكهذا يتطلب درسيقرأ أك ما يراق ضركريا لضماف ؽوـ ما اترؾ ِبنؾ الخريٌ ؽً القياـ بما ي* 

                                                                                                                                                  :يلًما

                                                                                                  المختكل يكما بيكـ. ٌزا* در

                                                         .ربط المعلكمات المدرزيٌ بالمعلكمات العامٌ ذارج نطاؽ الدرازٌ* 

                                     زكر المدرزٌ. لما قد تككف لى عّقٌ بالمادة مف قرارات كمساهدات ذارج ٌيقظال *

                                                                      .لنص أك الدرسا أؽكارٌ كتتبع كؿ كلمٌ بعنايٌ تام ةاءرق *

                                                                                     ازتمتاع.جعؿ الدرازٌ كالمراجعٌ نكعا مف  *

                  علٍ التركيز. ةقدرالزوؿ مف التً ت المبادئ العامٌ ؽً الؾشؿ المدركس مف الكتاب البخث عف *

أك  ٌباكتلل كزاعٌ أذرل ءةقرالل زاعٌكتذشيص َ ٌطنسع إينكتاد ككير الميػتب الملؿالقضاء علٍ  *

                                                                                                                     .خؿ التماريفل

                                                                              .ثناء التخضير كالمراجعٌد أهداؼ قشيرة المدل أيخدت *
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كاف الكقت قشيرا  فَ ؽإد إنجازها بما يتنازب مع الكقت المذشص لتخقيقواارالمهداؼ إد يخدت *

                                   ذهف.الد كسرزبب  ف كاف الكقت طكيّ جداإر بالؾسؿَككسعأدل إلٍ الجدا 

                                                          تركيز أثناء المذاكرة.ال ِزتمرارد عازمهك كؿ ما لقياـ با *

                          دقيقٌ مف الدرازٌ.50-45دقاُؽ بعد كؿ  10-5مف الراخٌ تتراكح ما بيف  ؽترة ذذأ *

تشرؼ بشكرة خكيمٌ كال َابنؾ مف خكؿ ٌقضاي  تٌ كالمستٔ م  إبعاد جميع إمكر كإسياء كإؽكار ال *

                                                                               .عمؿالإلٍ اِلتزاـ بما برمجى كبالكقت كالعكدة مزاعدتى علٍ ك

للقلؽ كالذكؼ بالتدذؿ ؽً يزتكجب عدـ الزماح  إنىشعكبٌ ؽ فكبدهداؼ الدرازيٌ إتخقؽ تختٍ  *

 .ًالذهن تركيزال

                                                     تخكيؿ نظاـ الدرازٌ الجيدة إلٍ عادات ثابتٌ. ٌجربت

                                                                                 بما يلً:اِلتزاـ تعكيد اِبف المخكر يجب كلتخقيؽ هذا 

                    كؽؽ جدكؿ أك نظاـ معيف ِف ذلؾ زيزاعد علٍ تككيف عادات درازيٌ ناؽعٌ. ٌزادرلا* 

يككف ؽيى  فأالكقت الذم يؾترض ؽً علٍ أزاس كضع المادة الشعبٌ كإقؿ متعٌ  ٌدرازال * تنظيـ

    .ٌ نسطٌيقظالألكقات التً ِ تككف ؽيوا لإكثر متعٌ كإقؿ شعكبٌ  َ كالمادةعالياالتركيز مزتكل 

                                                             .ةكرامذلل مثمرةلخشكؿ علٍ نتاُح االقدرة علٍ مف كاليقيف التأكد * 

 .المبذكلٌ جوكدالهتماـ لتخديد ما يمكف عملى للخشكؿ علٍ درجات جيدة تتنازب مع اِى بعض يكج* ت

                         .معنكيا كماديا كدكف إؽراطعند الخشكؿ علٍ درجات جيدة  ٌكاؽُ* تسجيع اِبف بم

                    .مثّ عند الخشكؿ علٍ درجات جيدة بأذذ قزط مف الراخٌنؾزى  ٌكاؽُعلٍ مكيدق * تع

َ ك تلؾبالمعلكمات بدِ مف تضييع الكقت ؽً التزاؤؿ عف مدل أهميٌ درازٌ هذق المادة أ* اِزتمتاع 

ثبت أهميتى ؽً ختمؿ أف  آلف ي  اما قد يبدك قليؿ إهميٌ مف معلكمات ٕنى ص كقت للدرازٌَيذش* ت

  المزتقبؿَ

                                                                                                  : قلؽ اِمتخاف

ؽخزب كإنما كالطلبٌ يشاخب ؽترة امتخانات نوايٌ الزنٌ بعض أعراض القلؽ... ليس ذلؾ عند التّميذ 

قبؿ ك أثناء اِمتخانات مشخكبٌ منوـ بعض اللدل أزرهـ أيضاَكقلؽ اِمتخانات خالٌ انؾعاليٌ تعترم 

مما يؤثر زلبا علٍ نتيجتىَكالقلؽ ؽً اِمتخانات  َالتركيز المطلكب أثناء اِمتخاف بتكتر يتداذؿ مع

داؽعا ايجابيا لتخقيؽ النتاُح الجيدةَأما إذا اتذذ أعراضا  عدٓ أمر طبيعًَماداـ ؽً درجاتى المقبكلٌ بؿ كي  

ؽإنى يزتكجب اتذاذ بعض التدابير التً  عدـ النكـ المتكاشؿَكعدـ تناكؿ الطعاـ ...الركغير طبيعيٌ 

 .يأتً: زكؼ نؾشلوا ؽيما

 أعراض خالٌ قلؽ اِمتخانات كنذكر منوا :-

 اِمتخاف. ٌ)عدـ النكـ(كؽقداف السويٌ كتزلط إؽكار الكزكازيٌ الملخٌ قبيؿ كأثناء ليلالتكتر كإرؽ -

                                                        السعكر بالضيؽ النؾزً السديد قبؿ كأثناء تأديٌ اِمتخاف. -

تزارع ذؾقاف القلب قبؿ كأثناء اِمتخاف مع جؾاؼ الخلؽ كالسؾتيف كزرعٌ التنؾس َتشبب العرؽَ  -

              .كاإلزواؿ الخاد َكثرة التبكؿالػثيافلـ البطفَأََبركدة إطراؼارتعاش اليديف َ عدـ التركيز

                   .نتاُجى المتكقعٌ بالتساؤـ خكؿؾكير ؽً اِمتخافَكاِنسػاؿ قبؿ كأثناء اِمتخاف كثرة الت -

كتعيقى عف المواـ الضركريٌ لألداء الجيد   ؾ التلميذرب  ؽوذق إعراض كالزلككات اِنؾعاليٌ كالعقليٌ ت  

إزرة كالمدرزٌ باعتبار أف نتيجٌ  زة مف قبؿعزْ ؽً اِمتخاف َ لككنوا مقركنٌ بالذكؼ ... كقد تككف م  

 اِمتخاف زتؤدم إلٍ مكاقؼ مشيريٌ ؽً مزتقبؿ التلميذ .
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اتجٌ عف اإلخباط كالدكار كاإلغماء التً يتعرض لوا بعض التّميذ نبف خالٌ القلؽ كالسعكر إ      

ر مف كؿ هذق تخرٓ اللكلً مزاعدة ابنى ؽً ا ٍؽعل اِمتخاناتَأثناء ؽترة  عقكلوـإؽكار التً تجتاح 

    النجاح. ناؿيَلأثناء اِمتخاناتَ علٍ إقؿ رإؽكار كالمساع

                                                                                                                   دكر إزرة ؽً مرخلٌ اِمتخانات :

كجكد جك عاُلً لتً تزاعد التلميذ علٍ المراجعٌَمف العكامؿ الوامٌ اَ كجدا دكر أزرة التلميذ موـ إف

خيث تقكـ إزرة بتويٌُ الظركؼ الؾعالٌ مف دعـ بودكء كاِزتقرار كركح المزؤكليٌ يزكدق ال

 علٍ المثابرة كاِجتوادَ لتخقيؽ الودؼ المبتػٍ.  إبناءكتسجيع 

 التلميذ ؽً التذزيف كالنجاح أذيرا.يرؽع مف خظ   إف المكاف الوادئ للمراجعٌ    -

أك َإزرةمع  ءن االتخلً بالشبر كخزف المعاملٌ زكتعليـ ابنؾ لكً يتخقؽ النجاحَ عليؾ     -

                                                         ما يلً:كالتً هً ؽً متناكؿ إكلياء أؽضؿ الطراُؽ للتعامؿ مع خاِت القلؽ ك...ةزاتذأك إَإشدقاء

                                              .تعكيد التلميذ علٍ اِلتجاء هلل تعالٍ ؽً كؿ إكقات كتعكيدق خزف الدعاء

ف مضاميف أكمنخى الثقٌ بنؾزى كجعلى قادرا علٍ اجتياز اِمتخانات كإقناعى ب بفطمأنٌ اِ -1

                                                                                         المكاضيع المدركزٌ.اِمتخانات ِ تذرج علٍ مزتكل كطبيعٌ 

 كتأميفَالمداكمٌ علٍ تنظيـ الكقت مع اِزتراخٌ الكاؽيٌ بيف ؽترات مراجعٌ كؿ مادة كأذرل -2

                                                          اِزتيقاظ مبكرا.ك يؿبعض الترؽيى مف خيف ٕذرَكالتركيز علٍ أهميٌ النكـ الكاؽً ؽً الل

  علٍ تناكؿ اإلؽطار مع اِبتعاد عف المنبوات بفكتسجيع اِ  ضركرة اِهتماـ بالتػذيٌ الشخيخٌ -3

                                                                                                                                                كالمودُات.

                             ف يزتعيف بالملذشات التً قد أعدها زابقا.أتعكيد التلميذ علٍ المراجعٌ بطمأنينٌ كهدكءَك -4

مكاد اليكـ  كيز علٍعلٍ عدـ اِنسػاؿ بالتؾكير ؽً نتيجٌ امتخانات اليكـ الزابؽ كالتر تىمزاعد -5

                                      لشعكبتوا مع اِبتعاد عف إجكاء الشاذبٌ كالذّؽات إزريٌ.كالتعظيـ توكيؿ الالتالً دكف 

ذاشٌ بالنزبٌ للؾتاةَختٍ ِ يتستت ثقيلٌ أسػاؿ منزليٌ  كبيرة أكمف أم تكاليؼ أزريٌ  ُىإعؾا -6

                                                                                                                     بالقلؽ كاإلرهاؽ. )تشاب(الذهف كيشاب

             إلٍ أذر يكـ. ىجعلوا تتراكـ علييِ أف ك َمرة كاخدة كثيرةدرازيٌ ـ بأعماؿ ياقٌ الخاكلمف م ىمنع -7

 ك المراجعٌف كقؼ عيتف أك مف التركيز ىقد تمنعالتً ضطرابات كالمساكؿ العاطؾيٌ اِكقايتى مف  -8

كنزيانوا تماما ىَقلقيالنكع مف المساعر  أف هذاس بكيخ عندما تزيطر علٍ عقلىإلٍ كقت ِخؽ  جلواأي

   .إزُلٌؽوـ  لٍز ؽً اإلجابٌ عيركالتؽً خجرة اِمتخاف ك

                                                                         :ابنؾ كسجعى علٍ التقكيـ الذاتً ـ مواراتقكٔ 

                                                                                                     قبؿ اِمتخاف؟ ؾنابهؿ تذتبر     -1

                                                                                                      قبؿ اِمتخاف؟نؾزى ؾ ابنذتبر يهؿ     -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                              أثناء كقبؿ اِمتخاف؟ ىالقلؽ الذم ينتاب ابنؾ مف تهؿ عالج    -3

                                                                أثناء كقبؿ اِمتخاف؟ ىنتابالقلؽ الذم ي ى مفنؾزابنؾ عالح يهؿ     -4

                                             اِمتخاف؟ أثناء كقبؿ ىينتابأك قد  ىالقلؽ الذم ينتابنشختى كتنشخى بكيؾيٌ الذركج مف هؿ     -5

                                                                                       ؽوـ السًء المراجع؟عادة ابنؾ ً ؽً نمٔ هؿ ت      -6

                                                            متخاف؟اِتجنبوا ؽً يالزابقٌَل ىمف أذطاُابنؾ  زتؾيديهؿ     -7

                                                                                           ق يكـ اِمتخاف؟كرتطبيؽ ما ذاخزف ابنؾ ي  هؿ     -8

                                                                               قكيٌ لتخقيؽ النجاح؟الرغبٌ ركح ابنؾ الهؿ تزرع ؽً     -9

 ؟قبؿ تزليموا ذطاءإؾ ازتدراكرقٌ اإلجابٌ يكـ اِمتخاف ك ٌراجعنؾ بمنشخت ابهؿ   -10
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 لّمتخػاف؟إرسادات تؾيد ابنؾ ؽً اِزتعداد 

 ر كراس المراجعٌَيتخض 

 ؽعالٌ للمراجعٌ إزتراتيجيٌازتذداـ  

 َتككف المذاكرة زردا كازترجاعا للمعارؼ الزابقٌَكتدريبا علٍ اِمتخاف 

 عليواتركى ليجيب نؾ ثـ ابالؾعلًَبطرح أزُلٌ علٍ  اِمتخاف مكقؼكذلؽ ل كيمكنؾ مخاكاة 

 الؾعلًَ اِمتخاف مكقؼ كذلؽمخاكاة ترؾ المجاؿ ِبنؾ ؽً يمكنؾ ك .كالقياـ بالتقييـ كالتقكيـ معا

  .كهذا بالقياـ بجميع إدكار لكخدق كاكتؾاءكـ بالمراقبٌ كالتسجيع

                                                كهً: اذتباريىكهناؾ ثّثٌ مزتكيات أزازيٌ تختاج إلٍ كضع أزُلٌ  

 اِزترجاع الخرؽً: -1

كهك يتطلب ازترجاع المعلكمات كالتكاريرَك إزماءَكالتعريؾاتَكالشيؼ كالمعادِت كالقكانيف 

 التركيز التاـ ختٍ يككف اِزترجاع مجديا كمؾيدا.بف َ كدقيؽَ كعلٍ اِ...ؽوذا التذكر خؾظ خرؽً

 التؾزير:  -2

َ كتخديد النقاط الرُيزيٌ لىدِؿ ؽً مكضكع يتألؼ مف معلكماتَكهك يتضمف التؾكير كيتطلب اِزت

إزباب كالنتاُح كعقد المقارناتَكتخديد المسكّت  َكتجديدكربطوا كؽوـ العّقات بينوا كإجماعوا

 كإدراؾ التزلزؿ كالترتيب كتشنيؼ هذق المعلكمات.  الخلكؿؼ علٍ كالتعرٓ 

 التطبيؽ: -3

قد تزتذدـ معادلٌ لخؿ  المثاؿ:كعلٍ زبيؿ معقدَالتطبيؽ يتطلب ازتذداـ معلكمات لؾوـ سًء  إف 

 الرياضيات.مزالٌ ؽً الؾيزياء أك 

 يكما: 15 ػقبؿ اِمتخانات ب
خاكؿ أف يـ بوا أثناء الدرازٌ كاكالتطبيقات التً قمراجعٌ المزاُؿ كالتماريف ٍ اِبف التلميذ عل

 .ى أك أخد أؽراد العاُلٌكأزاتذت ىجد ؽيوا غمكضا مزتعينا بأشدقاُيعلٍ كؿ نقطٌ  راتؾزاِز

  اِمتخاف:ب ارتقاعند 

 الدرازٌَالمزاُؿ المخلكلٌ أثناء  ٌراجعم قكـ بمراجعٌ ساملٌ لجميع المكاد مثّ:يأف  ىعلي

َكالشيؼ َالتعريؾاتتذكر القكانيف َللمرة إذيرة كبطريقٌ مركزة كجيدة لتبقٍ رازذٌ ىدركز كخؾظ

 ذراُط ككتابٌ الشيؼ المعقدة ...(كالرزكـ )رزكـ ال

 ليلٌ اِمتخاف:
  َبالتؾكير ؽً اِمتخاف أك ؽً مساكؿ الخياة باؿالسػؿ اِبف مف  عمن - *

 ذذ قزط مف الراخٌَأأف ي -* 

 .ؽً كقت مبكركجيد بسكؿ ـ باعتداؿ ككنالطعاـ كالتناكؿ إجبارق علٍ  -* 

 عف القلؽ كالخاِت العشبيٌ. ق دابعإ -* 

 .ءػذاالب اـنؾس قبؿ اِمتخاف كاهتمال داجوإ فمى عمن -* 

 َرةَؽوً تضر أكثر مما تؾيدإدكيٌ المزؤ كلمنبوات تؾادم ا  -* 

لوذا ينشد إطباء الطلبٌ )التّميذ( الذيف يبذلكف جودا ذهنيا أف  للجزدَؽ ارهاإلالزكر يزبب ك -* 

 كذاشٌ النسكيات.  مف ذّؿ إرزعلٍ الزكر  يخشلكا

 ف مراجعٌ الدركس إلٍ الزاعٌ الرابعٌ شباخا زتكلؿ بالنجاحَكهذا ذطأأبعض التّميذ يعتقدكف  -* 

 النكـا يزتكجب الخرص علٍ أف يككف َلذف العقؿ يككف مرهقا كعمليات اِزتيعاب تشبد ضعيؾٌٕ َ

كلتؾادم زاعات  08مف النكـ الكاؽً الذم ِ يقؿ عف  ىنشيبالطؾؿ أك المراهؽ  ذذ علٍ أف يأكمبكراَ

 نؾزً.الجزدم كالرهاؽ اإلبٌ شاباإل

 :قنتباإلا
قكـ هذق العكامؿ زكاءن لكخدها أك مع تكالعشبيٌ كالقلؽ كالذكؼ كالترددَ تعد مف أزباب الؾسؿَ 

 :              أيوا  الكلً ؾً هذق الخالٌ عليؾَؽتشيبوا بعجز سبى تاـ لش العقؿ كالذاكرة يسكبعضوا بت

س مف الخليب الطازجَ أك الماء الؾاتر تعشر ؽيى قطرات مف أتناكؿ كنشد اِبف أك إرغامى علٍ 

 .الليمكف قبؿ النكـ
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  يكـ اِمتخاف :

 اخرص علٍ أف يلتزـ ابنؾ بما يلً: 

 دكات بما ؽيوا إقّـ كالمزطرة كقلـ الرشاص ك الممخاة ...إذذ جميع ػ أ 

 ىَكالكثاُؽ التً تثبت هكيتى كتلميذَنس ازتدعاُيِ ػ أف  

اإلجابٌ كبيرة ؽً قدرتى علٍ العمؿ ك ٌثقكبمزتريد الجزـَناف كهدكء كاطمُبؿ اِمتخاف كدذػ  

 علٍ إزُلٌ.

 َريتأذبدكف ك ان بكرملٍ مركز اِمتخاف إ الذهاب ػ 

 تجنب المناقسٌ التً تجلب القلؽ كالتكتر ؽً ؽناء مركز اِمتخاف. ػ 

 

  ؽً قاعٌ اِمتخاف:

  ؾ.ارتبعدـ اِالودكء كاِزترذاء كالتخلً ب  

  تردد ؽً اإلجابٌ ختٍ ِ يضيعال ِك ٌعجلَ كعدـ الكرقٌ إزُلٌ كلوا جيدا بإمعاف كهدكء قراءة  

 كقتؾ.

 بعضا منى لمراجعٌ كرقٌ اإلجابٌ. َ كترؾبيف إزُلٌ المطلكب اإلجابٌ عليواـ زمف اإلجابٌ يقزت  

 بيف اإلجبار كاِذتيار ؽيوا. ٌؾرقالتباإلجابٌ عف إزُلٌ الزولٌَك ءبدلا  

 المراجعٌ.ختاج لزيادة سًء ما عند ي َ ؽربماعف كؿ زؤاؿ اإلجابٌترؾ ؽراغ بعد   

ؽً  ٌجاباإلب يرتتعلٍ قدرقَ ك ٌباإلجاعليىَ كد المطلكب مف الزؤاؿ بالضبط بكضع زطر يخدت 

 .سكؿ عناشر كؽقرات

علٍ ؽ ان عجزكاف شعبا كزبب كإذا  ؽيىَ ٌباكتال جابٌ عليى دكفلإلترؾ أم زؤاؿ مطلكب عدـ  

 ف ذلؾ مخزكب ؽً العّمات.ٕمنى ؼ كعرمعف الجزء الإقؿ اإلجابٌ 

بالزؤاؿ  باؿ كلى شلٌالعمؿَككؿ ما يذطر علٍ الؼ مزكدةَٕنوا تزاعدؾ علٍ ترتيب يكظت 

 إلٍ تزجيلى عليوا . اعتكجب اإلزرزيؽ

مف غسنا السريؼ" مشداقا للخديثالػش َ التؾكير ختٍَؽً  ٌخاكلعدـ منؾس كالد علٍ اعتماِ 

كما أف مخاكلتؾ للػش تزيد مف تكترؾ كاضطرابؾ كتستت أؽكارؾ كتعرضؾ إللػاء  "ؽليس منا

 امتخانؾ كالرزكب َ ؽاخذر أف تضيع نؾزؾ.

  البدء ؽً اِمتخانات: أثناءكشايا هامٌ 
أثناء   للكراء  للرجكع  إف الرغبٌ ؽً النجاح مف أهـ دعاُـ زرع الثقٌ ؽً النؾس. ؽّ مجاؿ    

 جلى طكيّ كخلـ بى كثيرا. أالنجاح الذم تعب مف يّمس أف  إِ   التلميذ ـأمااِمتخاف َ كليس 

 انشد ابنؾ بما يلً:   

ذذ أثـ  فرُتيال زتنسؽ الوكاء ختٍ تمأليف أب؛ـ طريقٌ إطباء للتذلص مف ذلؾاازتذد - 

 7أك  5ر ذلؾ اكركتترؾ الزؽير يذرج ببطء. مف الؾـ المؾتكح. ثـ  سويؽ إضاؽً زريع

 .بالتكتر قركعقت سككقبيؿ اِمتخاف أك أثناءق  مراتَ

منى ف المكقؼ ِ يختاج أ ىعاإقن زتكجبيؽ .العرؽتشبب اِرتعاد كب ٌشابعند اختماؿ اإلك - 

كؿ  دابعء ؽعليى إذطاإمعارؼ كتشكيب اللتقكيـ   ف اِمتخاف ما هك إِ كزيلٌكأ ذلؾكؿ 

 .ىدكاعً القلؽ كالتكتر عف ذهن

ِ يتداذؿ  َختٍقبؿ اِمتخاف الدرازٌ كخكؿ المكاضيع المثيرة للجدؿعف تجنب أم خكار  - 

 فَلّمتخا اهيأهى مف معلكمات مع ما ؽً ذهن

تزجيؿ كرقـ الكالمادة كالتارير كرقـ  زـاِكِ أ ؽً الكتابٌ علٍ كرقٌ اِمتخافَ البدايٌ - 

 الخجرة .

 .بالكتابٌ الكاضخٌ ٌياعنال- 
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بعد تكزيع مباسرة َؽوـ الزؤاؿ نشؼ الجكاب  فالمكضكع أكثر مف مرة ٕ ءةقرا - 

 دالقراءة ك التشؾٓ  خيث تتيد هذقف نكع إزُلٌ ك المكضكعات التً تتناكلواَاتبيَلالمكاضيع 

 رؤيٌ اِمتخاف ككؿ كيزاعد علٍ التذلص مف التردد ؽً إزُلٌ اِذتياريٌ.

 .اإلجابٌ أك خؿ الزؤاؿالمكالً ؽً خالٌ العجز عف ؿ إلٍ الزؤاؿ الذم انتقِا - 

 مف خيف ٕذر. الكقتتؾقد  

 .زؤاؿ أكثر مف الّزـ الر يِ ينبػً تأذ - 

ـ ركتا كالقياص كقت ؽً نوايٌ اِمتخاف لمراجعٌ ما كتب كلإلجابٌ عف إزُلٌ التً ت  يشتذ - 

 .بالتشخيخات كالتػيرات الضركريٌ

  هاـ جدا:

  ر العناكيف.يزطتك ٌجكبإـ يرقت    - 

 بكضع الؾكاشؿ كالنقاط)عّمات الترقيـ( اـهتمِا    - 

 دقاُؽ إذيرة إلعادة قراءة ما كتب. 10ص يذشت    - 

 تؾكر ؽيوا مطلقا.عدـ الك  كرقٌ اإلجابٌ إرجاع    - 

 

 أدعيٌ اِمتخانػػات : 
 :ٌاللوـ اجعؿ اللوـ إنً أزالؾ ؽوـ النبييف كخؾظ المرزليف كالمُّكٌ المقربيف َ "قبؿ البدء ؽً المراجع

كنعـ  هللا ألزنتنا عامرة بذكرؾ كقلكبنا بذسيتؾَكأزرارنا بطاعتؾَانؾ علٍ كؿ سًء قدير ..خزبنا

 ."الككيؿ

  :ٌاللوـ إنً ازتكدعؾ ما قرأت كما خؾظت كما تعلمت َ ؽردق عند خاجتً إلً انؾ علٍ  "بعد المراجع

 ."كؿ سًء قدير ...خزبنا هللا كنعـ الككيؿ

 منؾ إِ إليؾ منجٍوـ إنً تككلت عليؾ كزلمت أمرم إليؾ َ ِ ملجأ كِ الل:"يكـ اِمتخاف." 

 بً أدذلنً مدذؿ شدؽ كأذرجنً مذرج شدؽ كاجعؿ لً مف لدنؾ : "رعند دذكؿ قاعٌ اِمتخاف

 ".زلطانا نشيرا

 : ٌرب اسرح لً شدرم كيزر لً أمرم َ كاخلؿ عقدة مف لزانً يؾقى قكلً َ "قبؿ البدء ؽً اإلجاب

 ."يا ارخـ الرخميف إف سُتالؾتاح اللوـ ِ زوؿ إِ ما جعلتى زوّ كأنت تجعؿ الخزف زوّ  بزـ هللا

 الى إِ أنت َ زبخانؾ إنً كنت مف الظالميف َ يا خً يا قيكـ برخمتؾ ازتػيثؿ"ِخاف:أثناء اِمت   

 ."ربً إف مزنً الضر ؽانؾ ارخـ الراخميف

 :ضالتًاللوـ يا جامع الناس ؽً يكـ "عند النزياف  ً  ."ِ ريب ؽيى اجمع عل

 :الخمد هلل الذم هدانا لوذا كما كنا لنوتدم لكِ إف هدانا هللا"بعد اِنتواء." 

 إذا هـ أخدكـ ؽً "دعاءَمشداقا لما جاء ؽً خديث النبً)ص(:اللقياـ بشّة اِزتذارة ثـ طرح ا

 زجدت ؽأدعك هللا. . ؽوً ركعتاف مف دكف الؾراُض كإذا"الؾريضٌ أمرَؽليركع ركعتيف مف دكف

 

 تكجيوات هامٌ:

ضركرة ازتعماؿ المزكدة لتؾادم اِرتجاؿ كالتزرع اللذيف يجعّف التّميذ يكثركف مف السطب  -1-

 كالكقكع ؽً إذطاء اللػكيٌ كرداءة الكتابٌ )زكء الذط(.

المزتػرؽ ؽً كالزمف   ضركرة مراعاة التنازب بيف أقزاـ إزُلٌ مف خيث ازتيؾاء المطلكب -2-

 .اإلجابٌ عليى

 إذطاء.  مراجعٌ اإلجابٌ بقراءتوا مرة أك مرتيف قشد ازتدراؾ -3-

 ؽً مجاؿ اللػٌ العربيٌ:

إهميٌ لعنكاف النصَ كأؽكارق كالعبرة اء عطإَ كنص عدة مرات قراءة متأنيٌ كمركزةال ءةقرا    -
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 .أكالمومٌمنازبٌ البقلـ الرشاص للتزطير تخت الجمؿ كالكلمات  ٌنازتعَكاِمنى

 اةمراع ة اإلجابٌ مع ؾقرلكضع تشميموا كالتعبير()المتف كالتعليمٌ ؽً الزؤاؿ إذير اءةقر     -

 تقزيمات المكضكع )مقدمٌ َ شلب المكضكعَ ذاتمٌ(.

 :اإلزّميٌؽً مجاؿ التربيٌ     -

  كتجنب التػيير كالتبديؿ  لخؾظ الجيد للنشكص القرآنيٌ كإخاديث النبكيٌَاختراما لقدزيتواا    -

 كالتأذير كالتقديـ.

 الؾقويٌ كتجنب اِرتجاؿ.  ألخكاـل  المراجعٌ الجيدة    -

 يات)تارير كجػراؽيا(:ؽً مجاؿ اِجتماع

 ب علٍ رزـ الذراُط ِف ذلؾ يزاعد علٍ تكظيؾوا ؽً اِمتخانات.التدر    -

 جابٌ.تدريب قدراتؾ علٍ التؾكير كالمنوجيٌ علٍ كرقٌ اإل    -

 اإلطّع علٍ إخداث التاريذيٌ)اإللماـ بالمعلكمات التاريذيٌ كالتكارير الوامٌ( .    -

 اللػٌ العربيٌ.تخكـ الجيد ؽً ال    -

 المكاد العقليٌ )رياضيات(:

 تذكر هذق القكانيف لتكظيؾوا ؽً الخلكؿ. كاجبالخؾظ القكانيف كتطبيقوا أثناء خؿ التماريف ؽمف     -

 .بعض الرزكـ ؽًبعض المشطلخات التً تطلب خؾظ     -

 

لٍ المقبلكف عاآلباء المزُكلكف عف هؤِء البراعـ مستلٌ المزتقبؿ نتـ أَ ٕكلياءكؽً إذير أعزاًُ ا

َلـ نيؿ العلـ كالمعارؼ كاجتياز مجمكعٌ مف اِمتخانات التً تقيـ نتاُجوـ  كتمكنوـ مف معرؽٌ ذاتوـ 

َأك تزمخكا لوـ بأف ـوـ كتؤثر علٍ نجاخبوتضرأكِدكـ ؽً أسياء قكؿ لكـ ِ ترهقكا نإِ أف  نايبؽ ل

َمثلما َابتعدكا عف القلؽ كمشادرقهذق النشاُد كخاكلكا العمؿ بواؽكركا كثيرا ؽً ؛يؾعلكا ذلؾ بأنؾزوـ

 .زليمٌالطريقٌ الـ بودركزٌ جعؽوـ سديدم التأثر بكـَ كزاعدكهـ علٍ مراَتبعدكا أبناُكـ عنى

تترككا أكِدكـ عرضٌ إلتباع  ِ تزتمعكا ٕقاكيؿ كأؽعاؿ الناس ؽً مجاؿ السعكذة ككتابٌ التماُـَ ِ   

ـ بكزاُؿ الػش كعدـ جدكل نويػرك ُوـ كقتدكا بآرارؽقاء الزكء الذيف يبعدكنوـ عف الطريؽ الزليـ كي

 المراجعٌ َ ............

َكالنجاح زيككف إف ذلؾ ؽً ركح أكِدكـ منذ الشػر كاغرزكا ككنكا مؤمنيف باهلل متككليف عليى  

 ـ...وساء هللا خليؾ

       

 كؽً الذتاـ؛        
          أشبخت عمليٌ التربيٌ أكثر ؽأكثر شعبٌ كسديدة التعقيد كمزندة علٍ خزب                            

مف إذشاُييف كبيرة إلٍ مجمكعٌ ب كالمخيط إزرم كالعاُلً ؽكؽ رعايٌ إـ كإتعقيداتوا 

ازتذراج ؽرد  كالمتمثلٌ ؽًكالمربيف ختٍ تتخقؽ أهداؽوا الزاميٌ كتتمكف مف لمس النتيجٌ النواُيٌ 

 متكامؿ كناجد يعرؼ ما يريد كيدرؾ ما هك مطلكب منى.

          ؽوذا الدليؿ الذم نضعى بيف يديؾ ما هك إلٍ كزيلٌ تزاعدؾ ؽً ؽوـ مذتلؼ جكانب تزيير     

كتقدمكا المزاعدة  القياـ بدكركـ علٍ أخزف كجى ٌ التً يمر بوا ابنؾ للتمكف مف مراخؿ الخياة التعليمي

 َكنتمنٍ أف نككف قد كؽقنا كلك نزبيا ؽً تخقيؽ ذلؾـكاُلمدرزٌ ابن


