أثناء االمتحان

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 استرخ وتنفس بعمق .

اعتمد على نفسك وال تحاول أن تقدم أو تطلب مساعدة ،فمثل
هذا العمل غش  ،والقانون ٌعاقب الغاش بالطـرد من مـركز
االمتحان والحرمان من المشاركة لمدة محددة.

 تذكر الدعاء ﴿ اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال  ،﴾ ...اسال هللا
التوفٌق وتوكل علٌه .

 انتبه للمدة الزمنٌة المحددة لإلجابة وأدر وقت االمتحان بحكمة
و توزٌع الوقت المناسب لكل سؤال .

أجلس بشكل مرٌح .

 اكتب كل المعلومات الشخصٌة فً ورقة االجابة .
 اقرأ االسئلة كلها جٌدا بتمعن وهدوء  ،وال تتعجل فً االجابة
وتأكد من االسئلة االجبارٌة واالختٌارٌة .

مديرية التربية لوالية باتنة

مركز التوجيه م م

 تنفس بعمق فً حالة الرغبة فً تذكر معلومات معٌنة.
 تذكر أن وضوح خطك ونظافة اوراق االجابة و حسن التنظٌم
ٌساعد المصحح على تقٌٌمك بشكل دقٌق.

 وزع زمن االختبار بدقة وذكاء بٌن قراءة المواضٌع واالجابة
على المسودة واالجابة النهائٌة ومراجعة وتنقٌح االجابة .

 خصص وقت لمراجعة اجابتك بدقة وتمعن  ،فقد تكون نسٌت
معلومات أو تتذكر أخرى وقاوم الرغبة فً تسلٌم ورقة االمتحان.

 اثناء قراءة االسئلة قد تتذكر معلومات  ،فسارع الى تدوٌنها فً
المسودة .

 ال تقلق عندما ترى التالمٌذ اآلخرٌن ٌسلمون اوراقهم فلٌس
هناك جائزة لمن ٌخرج أوال.

 إبدا باإلجابة على االسئلة السهلة بالنسبة لك  ،فهذا ٌزٌد الثقة
بنفسك .

من االفضل أن ال تناقش أو تستفسر زمالئك او أي احد من
أساتذتك بعد الخروج مـن قاعة االمتحان  ،فقد ٌؤثر ذلك على
مردودك فً باقً االختبارات.

 إذا شعرت بنوع من التوتر -وهذا امر طبٌعً -خذ راحة لبضع
دقائق وخذ نفسا عمٌقا .

وزارة التربية الوطنية

 إعمال على تهدئة نفسك اثناء توزٌع االسئلة بأخذ نفس عمٌق
ومنتظم ومستمر لفترة قصٌرة .
 ردد على نفسك عبارات اٌجابٌـة محفـزة .
 ال تتردد عند االجابة او االختٌار حتى ال تهدر وقتك .
 استرسـل فً الكتابة  ،ألنها طرٌقة تساعـدك علـى تذكـر
المعلومات .
 إذا واجهت سؤاال صعبا (حسب اعتقادك) فال تتردد وانتقل
الى السؤال الموالً .
ال تترك اي سؤال مطلوب االجابة علٌه دون ان تجٌب علً ما
تعرفه وتفهمه.
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تقديــــم
ٌ عد النجاح فً الدراسة هدف كل تلمٌذ فً كل المستوٌات
الدراسٌة و ال ٌتحقق ذلك إال من خالل النجاح فً مختلف
االختبارات الفصلٌة واالمتحانات ،و ألن نجاح ابنائنا التالمٌذ هدف
نسعى له و ٌسعدنا تفوقهم فً دراستهم ،لذلك نقدم لهم هذه المطوٌة
و نتمنى أن تساعدهم على التحكم فً بعض مهارات االستعداد و
أداء االختبارات و خصوصا ما ٌتعلق باالمتحانات الرسمٌة بما
تتضمنه من إجراءات عملٌة للتحضٌر المالئم و المناسب .
التحضير من بداية السنة الدراسية

 حدد هدفك فً الدراسة وفقا لقدراتك وامكاناتك وظروفك
واسعى للوصول الٌه  ،فذلك ٌعود علٌك بالنفع اوال .
 استعن باهلل وال تعجز  ،وتٌقن ان النجاح هو ثمرة مجهود
متواصل.
 اعط اهمٌة لحضور الحصص الدراسٌة النظامٌة  ،فهً مفتاح
االستٌعاب والفهم .
 جدول مذاكرتك حسب اوقات فراغك ووزن كل مادة دراسٌة
ضمن المقرر السنوي  ،فً نطاق نشاطاتك الحٌاتٌة  ،ذلك أن
االعمال المجدولة :

اختبر نفسك فً المواد كما لو انك تمر بتجربة امتحان بشكل
مستمر ٌ ،عد ذلك أفضل طرٌقة لترسٌخ المعلومات بالذاكرة و
التغلب على النسٌان.

 قلل من حجم ووقت المذاكرة و المراجعة وامنح لنفسك
فرصة اكبر لالسترخاء والنوم .

 ذاكر بشكل مستمر ٌومٌا ،هذا ٌساعدك على الوصول الى
الدراسة المركزة .

 اعتمد على المراجعة العامة لكل مواد االمتحان .

 اعتمد على تسمٌع ما تم مذاكرته ،ذلك ٌساعدك على االستٌعاب
و ترسٌخ المعلومات بالذاكرة لفترة اطول .

 حاول أن تنهً مراجعتك قبل  24ساعة من االمتحان على
االقل .

 حاول قدر االمكان أن تجعل مذاكرتك لمواد الحفظ خالل
فترات الصباح الباكر.

 تجنب السهر لفترات طوٌلة.

 تجنب مذاكرة المواد العلمٌة مع بعضها البعض أو المواد
االدبٌة مع بعضها  ،اعتمد التنوٌع بٌن المواد حتى تقلل من
فرص تشابك المعلومات .
 ال تذاكر وانت مرهق ،فذلك هدر للوقت والجهد ،فاالستٌعاب
ٌضعف فً حالة االرهاق .
 امنح لنفسك فترات لالسترخاء ،وتعلم افضل الطرق فً ذلك.
اعلم ان ممارسة الحركات الرٌاضٌة تساعد على شحذ الذهن.
 ركز نفسك حول األفكار اإلٌجابٌة وأبتعد عن االٌحاءات السلبٌة
وتأكد أن ذهنٌتك تؤثر فً قوتك و توجه سلوكك .

قبل االمتحان
 استرخ وامنح نفسك قسطا كافٌا من النوم لترتاح جسمٌا
ونفسٌا .
 ال تحاول ان تراجع أي مادة أو موضوع  ،بل توقف عن ذلك
تماما .
تأكد أنك حضرت جمٌع االدوات التً تحتاجها .
 تأكد من أنك حضرت االستدعاء وبطاقة الهوٌة .
 ال تذهب الى االمتحان ومعدتك خاوٌة ،تناول فطورا خفٌفا و
خذ معك قطعة حلوى .

تجعلك تتحكم فً الوقت وتنظم مختلف مناشط حٌاتك.

 إمنح لنفسك وقتا كافٌا لتذهب الى مركز االجراء من غٌر
عجلة .

تتفادي كثافة الدروس و الواجبات .
ٌعطٌك الرغبة و الدافع للدراسة .

 ال تتحدث مع اصدقائك وزمالئك فً مواضٌع ذات عالقة

 إبدا مذاكرتك من بداٌة السنة واجتهد فٌها باتباع هذا الجدول
وتٌقن ان كل الجهود التً تبذلها لن تذهب سدى .
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أسبوع قبل االمتحان

باالختبار أو مواضٌع استشكلت علٌك  ،بل لتكون احادٌثكم
مرحة و ودٌة .
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