
 

 

 

 

 

 المراحل الوضعيات التعليمية والنشاطات المقترحة التقويم
 

 
  ا�نط�ق نن الوضعية التعلمية

أيام قليلة وتبدأ ا�متحانات& ويبقى السؤال الذي يشغل بال الط�ب ا�ن: من أين أبدأ 
المذاكرة؟! كيف أنظم وقتي، وكيف أضمن أ� أنسى ما أذاكره؟! ھل ما َتَبق)ى من الوقت 

 ..سيكفي؟.. وھل وھل؟.. أسئلة كثيرة سنحاول ا7جابة عنھا
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 معى المذاكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معرفة مراحل 
 المراجعة

ماذا تفعل قبال ا�متحان؟    
أراجع دروسي_ ج   
ما مفھوم المذاكرة؟   _ س  

 مفھوم المذاكرة : مصدر ذاكَر : معاودة فھم الدروس وحفظھا
)يتلقى ا5ستاذ إجابات مختلفة ( كيف تذاكر؟ _ س  

كل شيء في حياتنا � يحصل دفعة واحدة بل يمر بمراحل مختلفة فا9نسان مث	 من 
 طفل إلى  شاب ثم كھل وبعدھا شيخ حتى المذاكرة تمر بمراحل

 مراحل المذاكرة
مرحلة ا�ستعداد للمذاكرة : أو�  
إخ	ص النية C تعالى واعلم بأن A مطلع عليك، _   
اختر الوقت المناسب للمذاكرة ويفضل بأن يكون في الصباح الباكر حيث يكون   _

.الذھن في أعلى درجات نشاطه  
اختر المكان المناسب للمذاكرة بحيث يكون بعيدا عن الضوضاء والحركة، كما   _

يكون جيد ا9ضاءة، ويحتوى على منضدة وكرسي، ويفضل أن يكون فى مكان 
    . مريح لIعصاب مثل حديقة

دقائق  مع قراءة ما تيسر من القرآن 10ا�سترخاء لمدة _  
دقائق 5مدة القيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة ل_   
تناول كمية من السكريا ويستحسن قليل من الزبيب أو التمر_   
اشرب ماء كثيرا أن الماء يساعد على تدفق الدم إلى المخ وبالتالى يساعدك على _

   .التركيز
:دعاء التوفيق قال تعالى _   

 ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ) 

مرحلة الشروع في المذاكرة: ثانيا  
. عرف على محتويات الدرس وقواعدهوسريعة للت ابدأ بقراءة الدرس قراءة اجمالية_  

.قسم الدرس إلى أجزاء كبيرة وكل جزء يحتوى على عدد من العناصر الدقيقة_   
.ركز على الرسوم التخطيطية والتوضيحية والمخططات والجداول التلخيصية _   
.هحاول ان تفھم ما تقرأه وأن تربط العنصر الذي تقرأه بالذي يسبقه وبالذي يلي _   
عليك بالحفظ 5نه أفضل شئ للحصول على أعلى الدرجات ولكن حفظ مع الفھم  _

. ، وليس أن تحفظ دون فھم  
حاول أن تحلل ما تقرأه بأن تسأل نفسك عدة أسئلة مثل ماذا يقصد المؤلف من _

.قوله ؟ ولماذا عبر بھذا ا5سلوب ، وھكذا  
فذلك تعمل على تثبيت  حل أسئلة الدرس أو المسائل التى فى نھاية كل درس _

.المعلومة  
خص ما ذاكرته في كراسة خاصة واحتفظ بھا للمراجعةل _   

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

ة 
عي

ض
  و

 

ساعة2:زمن    رابعة متوسط/ المستوى      كيف تذاكر :الوضعية التعلمية  أعمال موجھة          : النشاط  

يعرف معنى المذاكرة_   
يعرف مراحل المذاكرة_   

يطبق مراحل المذاكرة_    

معيريفنجمة                                                                                    



  
 

 ثالثا مرحلة المراجعة 
.ع ما ذاكرته عن طريق إجابتك لبعض ا5سئلة فى آخر الكتابراج_   
.اكتب النقاط الرئيسية في كل درس وكذلك القوانين المھمة والقواعد  _   
. كل منكم سؤا� لIخر ويجيب عليه   ناقش مع زم	ئك الدروس وليسأل _   
.حل أسئلة امتحانات ا5عوام السابقة _  

  مراجعة ليلة ا�متحان مھمة جدا، ولكن دون سھر وا5فضل أن تنام مبكرا _ 
  وا�ستيقاظ مبكرا لمراجعة بعض العناوين الرئيسية

 

 

 

تطبيق مراحل  
 المراجعة

 
الخروج إلى حديقة المدرسة أو ا�ستعانة بميدان كلة السلة _   

تناول _ التمارين الرياضية _ ا�سترخاء (  ةعللمراج  ا�ستعدادتطبيق مرحلة 
)شرب الماء_ سكريات   

العودة إلى حجرة الدرس المطالبة بفتح كتاب التربية ا9س	مية ا�يات من سورة _ 
 فصلت 

  دقيقة 20ضبط العداد لمدة 
مطالبتھم بالتسميع_   

 حثھم على المداومة على ھذه الطريقة  
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