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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 

له، ومن يضلل  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،، وأشهد 

 أن حممًدا عبده ورسوله.
 أما بعد:

متياز يف النجاح الدراسي هو منهج له أسس فإن الطريق إىل اال
 وقواعد قامسها املشرتك دائًما هو اجلد واالجتهاد والطموح واملثابرة.

وبقليل من التنظيم احلازم، وكثري من اجلد املتواصل يستطيع 
 أن ينال مراده ويظفر مببتغاه. –أي طالب  –الطالب 

 فما هو الطريق إىل نيل االمتياز؟
 العزيمة

الب: إن العزم واملثابرة مها شرطان ال غىن لطالب أخي الط
االمتياز عنهما. فمهما تكن العوائق اليت تواجهك يف مسريتك العلمية 
فإنك إذا عقدت النية على اجلد، وعزمت على الصرب والتحمل 
وعرفت كيف حتافظ على وقتك وتنظم أعمالك واستعنت باهلل يف 

 .فإنك إن شاء اهلل تنال االمتياز –ذلك 
فدرب االمتياز خطوات حمسوبة معدودة، أوهلا ومبدؤها العزمية 

 والصرب..
 ولذلك قال الشاعر:

 علىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىدر أهىىىىىىىىىىىىل العىىىىىىىىىىىىزم تىىىىىىىىىىىى   العىىىىىىىىىىىىزائم
 

  
 وتىىىىىىىىىىىىىىىىىى   علىىىىىىىىىىىىىىىىىىى قىىىىىىىىىىىىىىىىىىدر الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام املكىىىىىىىىىىىىىىىىىىارم  

 وتعظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم يف عىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغار صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغارها 
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 وتصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىغر يف عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  العظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيم العظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىائم  

 التنظيم 
راغب يف احلصول على االمتياز التنظيم مسة أساسية يف الطالب ال

 ويشمل التنظيم ما يلي:
: فال جتد أوقاته إال مقسمة على مهامه وواجباته، تنظيم وقته -1

 يعرف جيًدا كيف
يصرفها، وكيف يغتنمها، فوقت احلفظ واملراجعة عنده مسطر يف 
برناجمه، ووقت الراحة والزيارة واالهتمامات الشخصية عنده حمدود 

ب  أوقاته وال جيهل قيمتها.. وهو بذلك ميتثل لقول  مع ، فال خيلط
اغتنم خمًسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، »: رسول اهلل 

وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، 
 ]رواه احلاكم[. «وحياتك قبل موتك

وذلك باحلرص على بذل اجلهد األكرب يف  تنظيم جهده: -2
ام أكثر بالواجبات الصعبة اليت يتضاعف املهام الكبرية، واالهتم

 معاملها وتستحق منه طاقة مضاعفة.
فبعض الطالب رغم اعتنائهم بتنظيم أوقاهتم يعيشون يف فوضوية 
ملحوظة حينما يبذلون جهدهم الكبري يف املواد الثانوية لقدرهتم 
عليها، بينما يهملون املواد األساسية ملا تقتضيه من الصرب واحلرص، 

 ؤدي يف النهاية إىل قصورهم العلمي.وهذا ي
: وهو عنصر مهم من عناصر النجاح وبلوغ تنظيم الدروس -3

درجة االمتياز، فإن االعتناء بكتابة الدروس وترتيبها وتوضيحها 
 يساعد بشكل كبري على املذاكرة والرتكيز، ويفتح النفس للحفظ.

 والطالب بالنسبة لرتتيب دروسهم أصناف ثالثة:
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ول: ال يعتين بالكتابة مطلًقا، ويعتمد يف ذلك على الصنف األ
نسخ املذكرات من غريه يف األيام األخرية قبل االمتحان، وهذه الفئة 

 ال تعد من أهل االمتياز قطًعا.
الصنف الثاين: صنف يكتب الدروس لكن يفوته معظمها، وليس 
له اعتناء بتنظيم دروسه لذلك فهو جيد صعوبة بالغة يف الرتكيز، 

 يشكو من شتات أفكاره كلما هم باملذاكرة واملراجعة.و 
أما الصنف الثالث: فصنف دقيق يف كتابة دروسه أواًل ب ول، 
ينظم أوراقه، ويعتين بتسجيل املالحظات والفوائد، وال يفوته شيء 
خيص دروسه إال ويقيده بنظام متقن، فدفاتره تعكس اجتهاده ومتكنه 

 ظها.من الرتكيز واستحضار الدروس وحف
وفرق كبري ب  طالب مثابر على احلضور والكتابة وتنظيم أفكاره 
مما ميكنه من سهولة احلفظ وقراءة اخلط واستحضار ما كتبه، وب  

 طالب حيفظ من خط غريه يف حلظات الضيق واحلرج.
 العلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد والكتابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة قيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىده

 
  

 قيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد صىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيودك باحلبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال الواثقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  
 فمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن احلماقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة أن تصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيد غزالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 
  

 وتفكهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  اخلالئىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىق طالقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  
أخي الطالب: فإذا كنت حتب نيل االمتياز فال هتمل دفاترك وكن  

السباق إىل كتابة دروسك وحضور حماضراتك، واالجتهاد يف تنظيمها 
 والتنسيق ب  فقراهتا.

ومن مسات الطالب الناجح  تنظيم األعمال الشخصية: -3
،وأعماله؛ لذلك فهو يعتين أيًضا أن يكون متوازنًا يف نفسه ومظهره 

برتتيب مكتبته وسطح مكتبه، فال جتد نفسيته إال منشرحة للمبادرة 
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إىل أداء واجباته، بعكس الطالب الفوضوي فإنه وإن عزم على مراجعة 
دروسه فإنه جيد نفسه أمام خليط من األوراق والكتب مما يبعث يف 

 نفسه امللل فيتثاقل عن البحث ومباشرة مسؤولياته.
أنه ينظم أفكاره،  –أي الطالب الناجح  –من مساته أيًضا و 

ويستع  على ذلك مبفكرته اجليبية يسجل فيها مهامه.. أين 
سيذهب؟ ومىت سيعود؟ وماذا سيفعل؟ فال جتده متخبطًا يف سريه وال 
حائرًا يف أمره ألنه يعرف وجهته، ويعلم جيًدا ماذا يريد بكل خطوة 

 خيطوها.
 كيف تحضر دروسك؟

خي الطالب: إن عملية حتضريك للدرس قبل حتصيله يف الفصل، أ
تساعدك بشكل كبري يف فهم املعوقات اليت تعوق فهمك، كما 

 تعطيك تصورًا واضًحا عن حماور الدرس واجتاهاته.
لنقل مثاًل أنك على موعد يوم غد مع درس جديد يف مادة من 

 الباب. املواد اليت حتتاج إىل حتضري، ولنخرت مثال  يف هذا
املثال األول: درس يف مادة النحو: ولتحضري هذا الدرس عليك 

 اتباع اخلطوات التالية:
مرة ومرت  وثالثًا حىت  –بت مل  –قراءة الدرس من الكتاب  -1
 الفهم.
إذا واجهتك إشكاالت يف الفهم، فسجلها على ورقة خاصة،  -2

نك يف البيت، وحاول أن حتل اإلشكال باالستفسار عنها ممن هو أعلم م
أو باالستعانة مبراجع أخرى يف مكتبك ال سيما الكتب امليسرة، وإذا 

 فهو حسن. –وكنت قادرًا  –اضطررت إىل شرائها 
بعد القيام هبذا اجلهد سجل كل االستفسارات اليت واجهتك  -3
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أثناء حتضريك لتطرحها على املدرس يف الفصل إن مل يتطرق إليها 
 ها عمدتك يف املشاركة.بالشرح والتحليل، واجعل

وت كد أن هذه الطريق ستكسبك مهارة يف حتضري الدروس، 
وستجعلك أكثر فهًما للدرس وستسهل عليك عملية احلفظ وتوفر 

 لك الوقت وتضمن لك بإذن اهلل النجاح.
 املثال الثاين: درس يف املواد العلمية كالفيزياء مثالً:

 قم بقراءة الدرس قراءة مت نية. -1
ل تلخيص الدرس مركزًا على القواعد اجلديدة املهمة حاو  -2

 فيه.
حاول فهم األمثلة وحفظها، وكذلك األمر بالنسبة للتجارب  -3

 إذا كان األمر يتعلق مبادة الكيمياء أو الفيزياء مثالً.
وال ب س إذا فشلت  –حاول حلَّ التمارين املتعلقة بالدرس  -4

بعد اجلهد واحملاولة ألن ذلك سيدفعك إىل الرتكيز أكثر مع األستاذ 
 يف الفصل لتعرف أين كان اخللل؟!

سجل اإلشكاالت اليت تواجهك لتكون قاعدة ملشاركتك  -5
 يف الفصل.

وباملداومة على هذه الطريق ستجد نفسك ماهًرا يف حتضري 
ول لنفسك! وأنه ال يلزمك دروسك، بل وستكتشف أنك األستاذ األ

 إال الشيء القليل الستيعاب درسك بالكامل.
وعلى املثال األول تقاس مجيع التخصصات األدبية، كما أن على 

 املثال الثاين تقاس مجيع التخصصات العلمية.
 

 كيف تحفظ دروسك؟
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عملية حفظ الدروس عملية متفاوتة حبسب قدرات الطالب 

ه أن احلفظ يف متناول اجلميع. فكل ومهمهم، ولكن الذي ال شك في
 درس يستطيع أن حيفظه كل طالب إذا هي  نفسه لذلك.

 وإليك أخي نصائح مهمة يف حفظ الدروس:
عليك أن حترص على الفهم أواًل، ويعين ذلك احلرص على  -1

حتضري الدرس قبل حضوره، والرتكيز يف الفصل أثناء إلقاء األستاذ 
خبطك فإن ذلك من أكرب العوامل  للدرس، مث احلرص على كتابته

 على االستذكار.
إن بدأت يف احلفظ ومل تكن بعد قد فهمت الدرس، فحاول  -2

 أوالً فهمه بقراءته قراءة مت نية، ومتعن حماوره وفقراته فقرة فقرة.
 بعد فهم الدرس فهًما جيًدا حاول قراءته مرت  أو ثالثًا. -3
بسهولة مث قم بتسجيل قّسم الدرس إىل أجزاء ميكن حفظها  -4

ذلك اجلزء يف ذهنك بقراءته وترداده دون نظر يف الكتاب أو الورق، 
مث كرر ما حفظته مرات عديدة حىت تطمئن فإن إصرارك على التكرار 
برتكيز سيؤدي إىل ترسيخ املعلومة مهما كنت تشتكي من قلة احلفظ 

 فال تي س.
تمع  حىت إذا حفظت مقطع  متفرق ، فحاول تكريرمها جم -5

تطمئن نفسك حلفظهما.. وهكذا تقوم بعملية احلفظ ألجزاء الدرس 
جزًءا جزءًا جامًعا الالحق بالسابق حىت تنتهي من األجزاء كلها، 

 فتستظهر الدرس كله، وتطمئن على حفظه.
استخرج أسئلة لكافة نقاط الدرس وقم بتدوينها يف ورقة  -6

سئلة مث أجب عنها يف  مصاحبة للدرس، واطرح على نفسك تلك األ
 كل مراجعة، فإهنا غالًبا ما تكون تلك هي أسئلة االمتحان.
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أما إذا كان ختصصك علمًيا فتضيف إىل جانب حفظ  -7
القواعد والقوان  الرياضية والفيزيائية وحنوها، دراسة التمارين، والتمرس 

 عليها من خالل الكتب املتاحة اليت حتتوي على التمارين وحلوهلا.
الطالب ذا التخصص العلمي ال ينبغي له أن يقنع بالتمارين  إن

اليت يف كتب املقرر بل عليه أن يبحث عن الكتب املوسعة، ال سيما 
 األجنبية منها فإهنا تفيد كثريًا يف تغذية مدارك الطالب العلمي.

 كيف تواجه االمتحان؟
 د له العدة يف وقتهاإذا اقرتب موعد االمتحان، فالبد أن تع -1

املناسب وذلك بوضع برنامج عملي جديد ملدة معينة، تنتهي فيها من 
مذاكرة كل دروسك قبل أسبوع من جميء االمتحان، وهذا سيجعلك 
قادرًا على اكتساب وقت كاف لتدارك أي نقص حمتمل يف دروسك،  

 كما يهيئك نفسًيا لالمتحان.
حاول أن تكون املدة اليت جتهز فيها نفسك لالمتحان ال  -2

 قل عن شهر.ت
حاول أن تطلع على أسئلة متنوعة للسنوات السابقة دون أن  -3

 تعتمد عليها، ولكن فقط لت خذ صورة عن كيفية ورود االمتحان.
استعن باهلل جلَّ وعال فإن من توكل على اهلل كفاه، قال  -4

ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبهُ تعاىل:   ، واحرص على اإلحلاحَوَمْن يَ تَ وَكَّ
على اهلل يف الدعاء حىت ولو كنت مهيً  هتيًؤا تاًما لالمتحان فإن 

 التوفيق بيد اهلل وحده.
حاول أن ال تسهر ليلة االمتحان بل من مبكرًا، واستيقظ  -5

 مبكرًا، حىت ال يصيبك اإلجهاد ويعوقك عن اجلواب.
إذا أهنيت االمتحان ففوض أمرك إىل اهلل، وارض مبا قسم  -6
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لو فعلت كذا لكان كذا وكذا فإن )لو( تفتح عمل لك، وال تقل 

 الشيطان.
 خاتمة

إن االمتياز يف النجاح الدراسي ال ينتهي بانتهاء الدراسة 
وموامسها، بل إن الطموح يقتضي من الطالب اجتهاًدا متواصاًل حىت 
يف أوقات العطل واإلجازات.. فاالمتياز يفتح لصاحبه آفاق البحث 

ه.. فتجد الطالب املتميز يف علوم الرياضيات على فروع العلم ودقائق
مثاًل ال يشبع من املسائل اليت تقع عليها عينه أثناء دراسته للمقرر.. 
وألن الرياضيات متسلسلة يف مواضيعها مرتابطة يف مسائلها، فإن 
الطالب الناجح يستغل أوقات فراغه يف اإلجازات والعطل ليطلع 

رك وقًتا لالطالع عليها يف موسم ويتعمق يف كل املسائل اليت مل يد
الدراسة.. وهو هبذا الطموح والبحث واملثابرة يفتح لنفسه آفاقًا 

 جديدة لالمتياز يف سنواته القادمة.
وهذا يصدق أيًضا على كل التخصصات العلمية.. سواء كان 
ختصًصا يف االقتصاد.. أو األدب.. أو اللغة.. أو الدراسات 

ة.. كما يصدق على كل املستويات االجتماعية.. أو اإلسالمي
 الدراسية.

وإليك أخي نصائح مهمة لالستفادة من أوقات اإلجازة دعًما 
 لطموحك إىل االمتياز يف املستقبل.

حاول أن تراجع مقرراتك السابقة ال سيما مقررات  -1
 التخصص الذي أنت عازم على املضي فيه.

بذلك  حاول أن تتقن الوسائل اليت تدعم ختصصك وأعين -2
احلاسب اآليل وسائر الربامج التطبيقية اليت تدعمك يف تعليمك وذلك 
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من خالل املشاركة يف الدورات التعليمية املناسبة لطموحك، فمن 
املعلوم أن سائر العلوم البحتة أصبحت ال تستغين إطالقًا عن 
احلاسوب فإذا أتقن الطالب استعماالته فقد قطع شوطًا يف نيل 

كما يصدق على العلوم الرياضية واهلندسية واإلدارية   االمتياز، وهذا
 واالقتصادية يصدق أيًضا على العلوم األخرى.

حاول أن تضع برناجًما ثقافًيا لنفسك من خالل حتديد كتب  -3
 للمطالعة وأخرى للدراسة أو املدارسة مع األصدقاء ذوي اهلم نفسه.

 .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجع 
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