
 

 

 ز في المدرسة ؟مي  جاح والت  كيَف تُساعد طفلَك على الن  

 ا  تفوقين دراسي  الميذ المُ بعها الت  عادات يت   4

 راسي ؟ق الد  جاح والتفو  هل يبحث طفلك عن الن  

 حضير لالختبارات ؟الت   وأراسة هل يواجه طفلك صعوبات أثناء فترة الد  

 راسي والمعرفي ؟الد   ساعدة طفلك على زيادة تحصيله  م   كيف يمكنك  

قين في جميع مناحي حياتهم، ولكن ما يشغل الحي ز األكبر نر  أطفالنا ناجحين ومتفو   نتمنى جميعنا كآباء أن  

واألهم من اهتمام األبوين تجاه أطفالهم هو تحصيلهم الدراسي والعلمي وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم 

ق، جاح،للوصول إلى أعلى درجات الن    تمي ز واإلبداع.ال التفو 

طى ثابتة وواثقة احة ألطفالهم للسير على درب العلم والمعرفة بخ  يسعى األبوان جاهد ين لتأمين كاف ة سبل الر  

ة إلزامي ة على الطفل أن ينجزها، مع تعة والش  والنظر إلى مفهوم التعل م على أنه درب يحمل الم   غف وليس مهم 

ة تحصيله العلمي ت يمكنه تجاوز كافة العوائق والمشكالت وزياداتباع الطفل لبعض النصائح والتعليما

قة، زها مالمح الث  ة قوي ة تمي  غف، وبشخصي  شاط، االهتمام والش  فعمة بالن  راسي واإلقبال على التعل م بروح م  والد  

 جاعة والعزيمة.الش  

جاح في المجال كم على تحقيق الن  صائح واالستراتيجيات التي تساعد أطفالالن   م لكم في هذا المقال أهم  سنقد  

عادات  4حضير لالختبارات من خالل تناول بعة في الدراسة والت  ت  ة األساليب الم  راسي وزيادة فعالي  الد  

ة يت   قين دراسي ا  :هام   بعها الت الميذ المتفو 

 

 وإدارة الوقت :نظيم ، الت  خطيط الت   .1

الجي د لها وإدارة  والتنظيم خطيطعمل بشكل فع ال وناجح هو الت  ة أو إلنجاز أي مهم  إن  أحد األسباب األساسي ة 

والتقي د بها هر منية الثابتة اليومية واألسبوعية وعلى مدار الش  الوقت بشكل صحيح من خالل وضع الجداول الز  

ة المطلوبة  بنجاح. إلتمام إنجاز المهم 

، يمكنك حث  طفلك على دراسيا   ينالمتفوق يت بعها الت الميذة التي خطيط وإدارة الوقت من العادات األساسي  الت   إن  

 إدارة الوقت من خالل تقديم الن صائح واإلرشادات التالية :و نظيم، الت  خطيطتنمية مهاراته في الت  

 حضير والمراجعة.دة للدراسة والت  حد  ن ساعات م  جدول زمني يتضم   ع  ض 

   تطاع.سراسة والمراجعة قدر الم  بمواعيد الد   تقي د 

 حضير لالختبارات من خالل منح كل اختبار الوقت الكافي من بشكل جي د خالل فترة الت   قم  بإدارة وقتك

 راسة والتحضير.الد  

   ة كل نهاية أسبوع.بمراجعات دوري   قم 

   ص خص  ر على الوقت الم  د إلنجاز المهام والنشاطات اليومي ة األخرى بحيث ال تؤث  خطيط الجي  اعمل  على الت

 دراسة.لل

ق الط فل في دراسته. سن إدارة الوقت ي سهم بشكل كبير في تفو   الت خطيط والت نظيم الجي د وح 



 

 

 : رتكر  مراجعة المعلومات بشكل مُ  .2

ر يؤدي إلى الحفاظ على تلك مرور المعلومات على الذ   ة أن  جارب العلمي  الت  أثبتت  تكر  اكرة بشكل دوري وم 

 ب ترسيخها وتفادي نسيانها.ر يسب  تكر  مراجعة المعلومات بشكل م   أي أن   ،كذكريات طويلة األمدالمعلومات 

روس ة للمعلومات والد  بها بمراجعات دوري   ة التي يمر  ظر عن المرحلة الدراسي  الن   قيام الطالب بغض   إن  

راسي والعلمي، تي يحصل عليها يساعده على الحفاظ على تلك المعلومات وبالتالي زيادة تحصيله الد  عة ال  المتنو  

ة يمكن مساعدة طفلكم على تطبيقها وات   راسية لزيادة ة ناجحة في حياته الد  خاذها كاستراتيجي  إليكم تجربة هام 

ق الد  تحصيله الد   ال عاد طفلك من المدرسة وبعد راسي، ففي حراسي ووصوله إلى مستويات عالية من التفو 

 لخطوات التالية :باع ااحة، شجع ه الت  كاٍف من الر   ا  قسطأخذه 

 في نفس اليوم. الطفل تي تعل مهادراسة المعلومات الحديثة ال   (1

 الزمن.مراجعة تلك المعلومات بعد أسبوع من  (2

 يوم وحتى شهر(. 15الية يكون بعد فترة زمنية طويلة نسبيا  )من موعد المراجعة الت   (3

 زيمة.حضير من أجل االختبار بكل ثقة وعوبهذا يكون الطالب قادر على الت   (4

 لمراجعة المعلومات بشكل دوري ومتك رر دور هام في الحفاظ عليها وتفادي نسيانها.

 ت االنتباه :شت  االبتعاد عن كل ما يُ هادئ و في جو   بتركيز راسةالد   .3

حضير من أجل االختبار، ولكن أثناء إجراء االختبار قد راسة والت  ساعات متواصلة في الد   قد يقضي طفلك

ره ويؤثر على درجة االختبار قدرته على تذك ر اإلجابات المطلوبة بشكل جي د ما يزيد من قلقه وتوت  ئ بعدم فاج  ي  

حضير، فقضاء ساعات راسة والت  خالل الد   ركيزغياب عامل الت   بب الحقيقي لحدوث ذلك إلىهائية، يرجع الس  الن  

 ! التركيز شويش وانعدامالت   مل  تملؤه عوا ه في جو ٍ أكل   ؤتىطويلة من الدراسة وبذل الجهد قد ال ي  

حضير بتركيز راسة والت  فل في الد  ا  في نجاح الط  فل خالل فترة الدراسة يلعب دورا  سلبي  تشتيت ذهن الط   إن  

ض الطفل لنسيان المعلومات التي يدرسها، إليكم باإلضافة إلى أن  بذل الجهد في حفظ المعلومات دون فهمها  يعر 

ة   حضير :راسة والت  ركيز لدى أطفالكم خالل فترة الد  ل الت  التي تساعدكم على زيادة معد  بعض النصائح الهام 

   راسة في جو هادئ وإيجابي.الد 

   شويش أو اإللهاء ) الموبايل، التلفاز، .... (ة مصادر الت  االبتعاد عن كاف 

   د قبل حفظها.فهم المعلومات بشكل جي 

   اي.القلق والتوتر كالقهوة والش  ب االبتعاد عن تناول المشروبات التي تسب 

   ركيز.من الت   ل عالٍ وم واالستيقاظ للحفاظ على معد  دة وكافية للن  حد  الحفاظ على ساعات م 

 إن  الد راسة بتركيز واالبتعاد عن كاف ة مصادر الت شويش ي سهم بشكل كبير في تحقيق أفضل الن تائج.

 :اليوم إلى الغد  م تأجيل مهام  عد .4

المشاكل شيوعا  وال تي يواجهها أطفالنا خالل دراستهم هو حدوث تراكمات من الوجبات والمهام  من أكثر 

تراكمة، إن  االلتزام الكامل الط فل روس الفائتة فال يجد والد   مت سعا  من الوقت إلنهاء كاف ة الواجبات والمهام  الم 

ة من بتنفيذ الواجبات والفروض اليومي ة يمنع حدوث أي ضغوط الحقا    من خالل االمتناع عن تأجيل أي مهم 

 المفترض إنجازها اليوم إلى يوم آخر.

تراكمات  وكلة إليه بشكل يومي يمنع حدوث أي  إنجاز كاف ة الفروض والواجبات الم  الب إلى االلتزام بسعي الط  

ق وإحفل ضغوطات الحقا  ما يزيد من قدرة الط   فل من أي  وبالتالي يحمي الط   إليكم  تائج،راز أفضل الن  على التفو 

ة ال تي يمكنكم تقديمها ألطفالكم لحث هم على إنجاز المهام  بعض الن    واالمتناع عن تأجيلها : صائح الهام 



 

 

   ل  اليوم إلى الغد. عمل   ال تؤج 

   جاح والتمي ز.التقي د بتنفيذ المهام والواجبات اليومي ة هو أساس الن 

 ة واحدة يمكن تراكمة سيرهقك إنجازها.ولكن عد ة مهام  بسهولة إنجازها كمهم   م 

ا  في التزام الط   فل بإنجاز المهام اليومية في مواعيدها واالبتعاد عن مراكمة الواجبات والدروس يلعب دورا  هام 

قه. نجاح الط فل  وتفو 

 هل أعجبك  المقال ؟

 شاركنا المشكالت التي يواجهها طفلك خالل دراسته وتحضيره لالختبارات.

قين دراسيا  ؟ وهل  ترى أن  هناك عادات أخرى يت بعها األطفال المتفو 


