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(الدورةأجندة ) 

الخرائط الذهنية

مهارات الطالب في القاعة الدراسية

(وزنه وتكوينه وخالياه)الدماغ 

صفات المتفوقين

كيف أتعلم؟

أنماط التعلم

اإلختبارات



اللقاء األول 

ه ال يوجد إنسان فاشل بطبيعت

ا فكل انسان قادر على النجاح إذ

أراد



!!تعلمتعلمنا أشياء كثيرة ولكننا لم نتعلم كيف ن

وقت على فبتعلمك تقنيات التعلم ستقلل الجهد وال

نفسك



وزنه
1 1

غرام 1400•

من طاقة الجسم وُعشر األكسجين% 20يستهلك •

تكوينه
1 2

ماء% 78•

دهون % 10•

بروتينات% 8•

عناصر أخرى% 4•

الخاليا
1 3

(كيرخاليا التف)مليار خلية عصبونية نيترونات100يتكون من •

مليار خلية مساندة وتحمي الخاليا األخرى900•

نقل المعلومات
1 4

0.5بين راوح تتتنتقل المعلومات عبر الخاليا العصبية بسرعات مختلفة 

(بالساعة/ميل268حوالي )ثانية /متر120ثانية و /متر



لية ينشئ الدماغ روابط ضعيفة فور استالم المعلومة بين خلية وخ•

(نيرون–نيرون ) إستالم المعلومة

هنالك ثالث أنواع مميزة لوظائف الذاكرة•

طويلة األجل–قصيرة األجل –حسيه : أنواعها• كيف تعمل الذاكرة



إستخدام عدة وسائل•

الوصول إلى قاعدة الهرم •

12يقوي المعلومة ب 

ضعف 

سماكة روابط النيرونات •

لمرتبط بإستخدام الوسائ

:تقوية المعلومة



الجانب األيسرالجانب األيمن

تحليل المعلومات بشكل 

ونفسيعاطفي 

اإلبداع

إنجاز المهام 

بشكل عشوائي

والنظر لألمورالتفكير 

بصورة شمولية

إستخدام 

الحدس لحل المشاكل

تحليل المعلومات

بشكل منطقي

اإلستنتاج والتحليل

التفكير والنظر لألمور

بصورة تفصيلية

اآلنجاز بطريقة 

منظمة ومرتبة

إستخدام 

المنطق لحل المشاكل



الذكاءويقوي نسبة % 14يزيد سرعة الدماغ بنسبة 

انتوجد في المكسرات، السبانخ، سمك السلمون وبذور الكت

توجد في األفوكادو، التوت،الكرز، التفاح والعنب

لي والبيض ويتركز في البقوليات، المكسرات، اللحوم، الموز، الجزر،البروك

ويتركز في الكربوهيدرات والسكريات الطبيعية

الرياضة

Bفيتامين 

مضادات األكسدة

3أوميغا 

الجلكوز

الماء

محور صحة العقل حيث أنها تقوي الذاكرة وتزيد نسبة التركيز  

تقوي الدماغ وتزيد من اإلدراك وتحليل األمورالقراءة



لتعليميةالسكريات المضافة تؤثر سلباً على الذاكرة واإلدراك والقدرات ا

اكزيادة الملح في األطعمة يزيد من نبضات القلب وتؤثر على اإلدر

بعيدتؤثر على السلوك والوظائف اإلدراكية على المدى ال

تحتوي على النكهات والمواد الحافظة واألصباغ

تضر بالدماغ إلحتوائها مواد كيميائية 

األطعمة المصنعة

األطعمة المقلية

الملح

الوجبات السريعة

السكريات

(..الكوكيز،الكروسان)كالمخبوزات المصنعة من العجين بالدهون والسكريات اءالكربوهيدرات البيض



النجاح يجر النجاح ، كما يجر 

المال المال

اللقاء الثاني 



يحافظ على 

كرامته

أهدافهم واضحة

ومحدده

اللباقة في

التعامل 

المبادرة

اإلنضباط الذاتي

التواضع

يستمتع بكل 

ما يقوم به

لديه روح

التحدي



Video/نيكولاس فوجيسيك.mp4


تكوين عالقة طيبة مع المعلم

اخل الحركة د–نبرة الصوت –سرعة الشرح )تأقلم مع المعلم

(الفصل

التركيز المقاعدة األمامية مفتاح النجاح

مستمع جيد

شارك في المناقشة

أسأل فالسؤال نصف العلم

أكتب العبارات الهامة

حب المادة

حضر قبل الدرس



 آالف كلمة4يحدث اإلنسان نفسه في اليوم بمعدل

80 %من هذه اإليحاءات سلبيه

فكر دائماً بطريقة إيجابية

إيحاءات سلبية إيحاءات إيجابية

المناهج سهلة وممتعة المناهج الدراسية صعبة

ذاكرتي قوية وتساعدني كثيراً  ذاكرتي ضعيفة

سأتذكر بإذن هللا كل ما حفظت سأنسى هذا الجزء في اإلختبار

بإستثمار الوقت سأنجز ال يوجد لدي وقت

كانأستطيع التأقلم مع أي ظرف ظروفي ال تساعدني على النجاح

..تذكر دائماً بأن توقعاتك هي التي تحدد سلوكك



جميعنا عندنا وقت متساوي

 (مصفوفة األولويات)حدد أولوياتك وفق الوقت المتاح

ضع جدول يومي وأسبوعي

 مهارة تقسيم الواجبات والرغبات

الناجحون هم من يستثمرون وقتهم بفعالية

اإلختبارات النهائية اإلختبارات الدورية األيام العادية النسبة للمجال

50% 40% 25% نسبة الوقت الدراسي

15% 20% 25% األعمال الشخصيةنسبة

25% 25% 25% النوم نسبة

10% 15% 25% األعمال األسرية واإلجتماعيةنسبة

100% 100% 100% المجموع الكلي

Video/Jar Of Life - Put IMPORTANT Things FIRST!.mov


األولأعلم أن الناجحين والمتفوقين معظم وقتهم في المربع الثاني وليس



تدريبات فهم  حفظ المادة

40% 30% 30% انجليزي

60% 25% 15% فيزياء

50% 30% 20% كيمياء

60% 30% 10% رياضيات

يجب أن تعلم كيف تتعامل مع كل مادة

تصنيفك للمواد يسهل عليك ترتيبها

 أعد ترتيب جميع المواد



أرسم دوائر أو خط حول المصطلحات والتعاريف

 ال تذاكر بدون قلم

األلوان تشغل الجانب األيمن من الدماغ

 أستخدم الورق الالصق ذو األلوان للتعليق

أكتب بالهامش



أستخدم األلوان في التلخيص

ستستخدم الروابط الحسية مع المعلومات

ستثبت المعلومة وتقوي روابط الدماغ

تقلل الوقت في المذاكرة



الخلية العصبية=الخريطة الذهنية

 ننا يه األيمن واأليتمك ِّ سر، فترفع من قراءة المعلومة بكامل الدماغ، بفصَّ

واالستيعاببذلك من كفاءة التعلُّم 

 سهولة الوصول للمعلومة، وسرعة مراجعتها بشكل أسهل عن طريق

الذهنيةالرجوع للخريطة 

 صورة شاملة عن الموضوع الذي نريد دراستهتعطينا

تساعدنا على ترتيب المعلومات وتصنيف المفاهيم

 ننا من ربط المعرفة الجديدة بالمعارف السابقةتمك ِّ

 ي العقلومهارات النشاط اإلبداعي فينا تنم ِّ









الحسي السمعي البصري

الرسم بدل الكتابة  التكرار اللفظي التكرار الكتابي

استخدام الحواس  الحوار التخيل

الربط الحسي والمشاعر المناقشة الرسم

التعلم بالمرح واللعب شرح المعلومة األلوان

عمل المجسمات السؤال والجواب الربط الصوري

التنظيم والترتيب الربط باألصوات  التلخيص

الخريطة الذهنية شرح الخريطة الذهنية الخريطة الذهنية



اللقاء الثالث



الجانب البصري والشمي والسمعي

 والمرتبالمكان الهادئ المريح تهيئة

خلو المكان من المشتتات

 درجة مئوية25جو الغرفة الدراسية المثالي

أن يكون ذو إضاءة كافية

تجدد الهواء

الجلسة الصحية

تجنب السهر

توفر األدوات المدرسية في متناول اليد



التركيز الذهني

ضع جدول لكل المواد

حدد لكل مادة عدد األيام التي تحتاجها

اقرأ ملخصاتك

ارح نفسك خمس دقائق كلما شعرت بفقدان التركيز

 المعلوماتاكتب ما فهمته ، فالكتابة تُثبت

قلل من المنبهات

النوم المبكر

 (أدرس وأنت نائم)راجع قبل النوم!!

أختبر نفسك

الوحداتتجنب السلبيين المادة التاريخ اليوم 

10-1درس  رياضيات 20/08/2017 األحد

20-11درس  رياضيات 21/08/2017 األثنين

5-1وحدة  فيزياء 22/08/2017 الثالثاء

10-6وحدة  فيزياء 23/08/2017 األربعاء



(نشيط)يكون بكامل طاقته

(اإلسترخاء)الراحة الجيدة 

الغذاء الجيد

هدف محدد

المعلومات التي غذيته بها



 ضى وتقاذهب إلى قاعة االختبار بوقت لتتكيف على األجواء

االختبارعلى رهبة 

كن هادئاً وتنفس بعمق

 وانتباهورقة االختبار بأكملها بدقة اقرأ

 جيدقس م وقتك لإلجابة على أسئلة االختبار بشكل

آخرؤال إذا تعثرت في أحد األسئلة، ال تتردد في االنتقال إلى س

أفهم المطلوب من السؤال

 أبدا باإلجابة على أسهل األسئلة بالنسبة

 من أجوبتك بشكل كاملتحقق



 ً دع ورقة اإلمتحان جانبا

أبعد ذهنك أنك في قاعة اإلمتحان

فكر بأمور إيجابية في حياتك

 (إذا سمحت القوانين)أغسل يديك ووجهك

عد إلى ورقة اإلختبار وابدأ بالسؤال السهل



 (أسماء الشرياني)ُكتيب مهارات التفوق

 (حمدي عبدالعظيم)مهارات المذاكرة

 (توني بوزان)الخرائط الذهنية




