
 

 

 طريقة اعداد برنامج دراسي يومي                         

 

  إفى الهدؼ من اعداد البرنامج اليومي هو التخفيف من العبء الدراسي اليومي كعدـ تراكم المواد

 .الدراسية

 

 بذؿ الجهد كالتعب  إفٌ النجاح كالتفوؽ ال يأتي صدفة فهو يعتمد على هدؼ في الحياة كعلى

كيتصور مخترع ... منا الى المصباح الكهربائي في الغرفة التي يجلس فيها  ظر كلهالمتواصل، لين

 قبل الوصوؿ الى هدفه؟ هذا المصباح ككم هي عدد المرات التي فشل فيها 

عنه أنه مجنوف كانه مرة في تجاربه كلم يياس كقالوا  ( 100000) توماس اديسوفنعم لقد فشل    

 .كقد تحقق... على حيلمو لن يتحققد حياته يبدٌ

 

  اف الشخصية الناجحة في الحياة هي الشخصية المصقوله بالمعاناة كالتجارب المؤلمة حيث يقاس

 . نجاح الشخص بقدرته على خوض كمواجهة التجارب الجديدة مهما كانت صعبة كمؤلمة

 

 نفسك هذق االسئلة يلقبل البدء بالدراسة اسأ : 

 لماذا ادرس؟  -

 ماذا سيحدث اذا لم ادرس؟   -

  ماذا سيحدث اذا أجلت هذا العمل؟   -

 . إذا اجبت بأمانة كصدؽ ستدرؾ أهمية البدء بالدراسة   

، كانتً  أنتً نيفي انجاز كاجباتك المدرسية ستفشل لنفسك كإذا فشلتً ينانك تدرس تذكٌرم/تذٌكر

 من أداء كاجباتك بسرعة، سيكوف لديكً  العواقبى اآلف كفي المستقبل، فإذا انتهيتً التي ستتحملين

ن عليكًلالكثير من الوقت لل من هموـ الدراسة  كعقلك خاؿو ياف تفرح عبً كالمرح كسيكوف سهال

 . المتأخرة

 

 



 

 جدكؿ الدراسة 

 أف استغالؿ الوقت بكفاءة من العوامل الهامة للتحصيل الدراسي كالجدكؿ  يؤكد علماء النفس

 . المكتوب يساعد على تنظيم الدراسة

 على التخلص من التأجيل كمكاف محدد للدراسة يوميًا يساعدؾكقت  تخصيص . 

 وازف بين الدراسة كالتركيح عن النفسة كيف تتعلٌم الطالبأف ت. 

 ساعات 5ليومية عن أف ال يقل عدد ساعات الدراسة ا.  

 الفترة االكلى من الجدكؿ بعد فترة راحة من اليوـ الدراسيدئي اب . 

 جدكؿ الدراسة اليومي بما درسته من مواد في نفس الموضوع لتكوف هناؾ  يفضٌل اف تبدئي

في اليوـ التالي  لتعودمصعوبات الاكتشاؼ  ىمتابعة لنفس الموضوع كهذا يساعدؾ عل

 . عليكلإلستفسار عمٌا صعب 

  تندفع لدراسة مادة معينة تميل اليها كتهمل ال مراعاة توزيع كقت الدراسة على جميع المواد بحيث

 .لمواد االخرل اك مادة سهلة لديكا

 كاحدة لإلنتهاء منها حتى اليصاب  ـ التركيز على مادةيجب دراسة اكثر من مادة في اليوـ كعد

 . الطالب بالملل

 العمليةكعليك فصل المواد النظرية عن ة مع بعضها في المعلومات عدـ دراسة المواد المتشابه .

 . فمثال دراسة اللغة العربية مع الرياضيات كاللغة االنجليزية مع الجغرافيا

 ترتيب المواد حسب صعوبتها كاعطاء المادة االصعب كقتًا اطوؿ . 

  ؼ رعضوية كهو ما يع الحديد اذا كانتمشكلة السرحاف أثناء الدراسة تعود اسبابها الى نقص

أما اذا كاف السرحاف نفسي هذا ما يجب أف ينتبه اليه االهل، ك بفقر الدـ كخاصة لدل البنات

 . صيرةاجعة مواد الحفظ اك يتمشى لفترة قفيمكن التغلب عليه بالدراسة بصوت مرتفع لمر

  الطالب أثناء الدراسة يجب على الطالب أف يأخذ قسطًا من للتغلٌب على النعاس الذم يهاجم

 . فقط كال يفعل فيها شيئًا( دقائق 5) الراحة لمدة 

  أك يراجع دركسه كهو نائم على ظهرق اك على االرض اك افٌ الدراسة كالطالب راقد في الفراش

جالس على  تؤدم الى النعاس لذا يجب الدراسة كالطالبعوامل  كلها كضع كسادة تحت راسه 

  . مقعد أماـ مكتب إذا امكن بطريقة سليمة كإضاءة جيدة

 ن لفترات متأخرة ف عدـ حصوؿ الطالب على عدد ساعات نوـ كافيه تؤدم الى عدـ السهر ليال

 . النسياف كضعف الذاكرة كبطء في التفكير

  اإلبتعاد عن المنبهات مثل الشام كالقهوة كالمشركبات الغازية (Pepsi – 7 up   ) 

  ٌعزيزتي الطالبة إفٌ كجبة االفطار هي كجبة ضركرية كهامة جدًا حيث يقوؿ خبراء التغذية إف

على التركيز كاإلنتباق خاصة  ساعدقلة عن نجاح الطالب حيث تكهي المسؤ كجبة االفطار

  . تينات مثل الحليب كمشتقاته كالبيض كجميع انواع العصيرالبرك

 ًا اك االكل لدرجة الشبع الشديد خاصة كجبة الغداء التي تسبب االبتعاد عن الوجبات الدسمة جد

الخموؿ كالنعاس حيث يعمل الجسم على ضخ كميات دـ اكثر الى المعدة كاالمعاء من اجل 

 الهضم بينما يقل ضخ الدـ الى االعضاء الحيوية مثل المخ كاالعصاب

 

 



 

 من  اتمنعهتاتي ظركؼ  فقد( غدال تؤجل عمل اليوـ الى ال) بالحكمة القائلة  ةعمل الطالباف ت

من ساعة الى ساعة اخرل الننا ال  رسوبها بل يجب عدـ تأخير الدراسةيؤدم الى مما الدراسة 

 . نعلم ماذا سيحدث بعد ساعة من مشكالت كظركؼ طارئة

  ؤدم الى الفصل االكؿ الى ما قبل االمتحانات مما ي مادة يجب عدـ تأخير اك تاجيل دراسة

ن اف دماغ االنساف ال يستطيع اف يستوعب كميات هائلة م اكم االعصابرهاؽ كتوتر اال

نسياف الطالب للكثير من اسئلة االمتحاف رغم المعلومات في فترة زمنية قصيرة، كهذا يفسٌر 

   .الدراسة الجيدة 

 خطأ لمفاهيم كالمصطلحات اك الكلمات ابعض في الحصة ل هشرحمن المعلم اثناء  نقل الطالب

عدـ إضاعة ة ككال يسأؿ عنها اذا شكٌ في صحتها الف همه الوحيد هو الحفظ اك الكتابة بسرع

 . بالحديث اثناء الدرسالوقت اك إلنشغاله 

 باستخداـ على النقاط االساسية في الدرس يعند القراءةمن اجل الحفظ عليك اف تتعرف  (

اريف التي يركٌز عليها المدرس اثناء كخاصة التع ككضع خط تحتها اك تعاريف( القلم الفسفورم

 . الحصة كالشرح

 حفظ الرسوـ ت كالمعادالت كحفظها عن ظهر قلب كفهم القوانين كالقواعد كالمصطلحا

 .التوضيحية كالخرائط كالتدرب على رسمها

 االجابة على االسئلة التي توجد عادةن في نهاية  ينالتأكد من فهم الدرس فهمًا تامًا بحيث تستطيع

 . الدرس

  االشراؼ المباشر من قبل االهل أثناء الدراسة عن طريق التسميع اك كضع اسئلة كأسئلة

 . االمتحاف من األمور الضركرية جدأ

 كفيها ارتباط المواد التي تحتاج الى دراسة طويلة كمفصٌلة يجب تجزأتها الى كحدات متماسكة

 . اجزائها بينكامل 

 ن تحديد  ينتحديد الوقت المناسب للمادة التي تريد دراسة كحدة كاملة في كقت غير دراستها، فمثال

لنفسك في  ضعتهفهم اك التخلي عن النظاـ الذم كالدكف منها الف ذلك سيؤدم الى االنتهاء  كاؼو

 . الجدكؿ

  بإعادة  يموالجدكؿ الدراسي قاذا حصل ام ظرؼ طارلء اك مشكله أدت الى الخركج كمخالفة

  .الجدكؿ للتعويض عن ذلك

 رفقاء السوء الذين يحاكلوف تشتيت أفكار زمالئهم أثناء الدراسة من خالؿ التلفونات م إحذر

   Internetالمستمرة ك الػ 

  جادة اليومية الدراسة عليكن اليجب  ن النجاح كاف يفرح أبائكنإذا اردت عزيزاتي الطالباتكاخيرًا

 . تقدٌركا االمواؿ التي تصرؼ عليكم من قبل االهلكاف 

 

 .ارجو اف تناؿ هذق النصائح آذانًا صاغية كقلوبًا كاعية كاثارة الدافعية كالمسؤكلية عند آبنائنا

 

 المرشدة االجتماعية

 منى زريقات                                                                                   

 قسم االساسية العليا   



 


