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 -التعريف بالبحث : -1
 -المقدمة وأهمية البحث : 3-3

اف عممية التعمـ تعد مف المرحؿ الضرورية في حياة الطالبة فيي ال تقتصر عمى المادة 
جوانب الحياة وكؿ ىذه العناصر العممية فحسب وانما ايضا الجانب التربوي والتثقيفي لكؿ 

 تعمؿ تقويـ شخصية الطالبة وتحديد مستوى االنجاز الدراسي .

لذا فاف ميارات التعمـ واالستذكار ىي مف اىـ مراحؿ عممية التعمـ لمطالبة وتعتمد عمى ما 
تكتسبو الطالبة مف معمومات معتمدة عمى المادة المعطاة ليا خالؿ الدرس وطبيعة العمميات 
العقمية لمطالبة تستطيع مف خالليا اف تبرمج ما حصمت عمية مف مادة واالحتفاظ بيا في 

الستفادة منيا في االمتحاف لذا فيوجد اختالؼ بيف االفراد في عممية االحتفاظ مخيمتيا ل
بالمادة العممية لوجود فروؽ فردية بينيـ في العمميات العقمية وبالتالي سيؤثر ذلؾ في عممية 

 االنجاز الدراسي .  

ميارات ومف خالؿ ما ذكر سابقا تتجمى أىمية البحث في محاولة التعرؼ عمى مستوى 
كميات جامعة بابؿ وكذلؾ  بعض لدى طالبات تذكر واالستذكار ومستوى االنجاز الدراسيال

التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى المتغيريف في االختصاصيف االنساني والعممي لكميات 
 جامعة بابؿ .

  -مشكمة البحث : 3-2
العممي وى تاف عمميات التعمـ واالستذكار وما ليا مف دور كبير في تحديد طبيعة المس

لمطالبة وانما تعتمد ايضا عمى طبيعة حرص الطالبة وجوانب كثيرة ميمة لذا فيذا 
االختالؼ سيولد ايضا اختالؼ في المستوى الدراسي لذا سنحاوؿ مف خالؿ ىذا البحث 
اف نحدد مدى امتالؾ الطالبات عينة البحث لميارات االستذكار والتعمـ وكذلؾ مستوى 

ايضا التعرؼ عمى نوع العالقة بيف المتغيريف قيد البحث وىؿ االنجاز الدراسي لدييف و 
  افراد العينة .تالؼ بيف خلالختصاص ) العممي واالنساني ( لمكميات دور في وجود ا

 
 



3 
 

 
 -أهداف البحث : 3-1
لدى  ومستوى االنجاز الدراسيميارات التعمـ واالستذكار التعرؼ عمى مستوى  -1

 طالبات بعض كميات جامعة بابؿ .
لدى عينة  واالنجاز الدراسييف ميارات التعمـ واالستذكار تعرؼ عمى العالقة بال -2

   .البحث
بيف  واالنجاز الدراسيالتعمـ واالستذكار  التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى -3

 االختصاص ) االنساني ، العممي ( لكميات الجامعة .

 -ض البحث :و فر  3-3

ومستوى االنجاز ميارات التعمـ واالستذكار ىناؾ عالقة ذات داللة احصائية بيف  -
 لدى عينة البحث . الدراسي

في  واالنجاز الدراسيف ميارات التعمـ واالستذكار ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بي -
 االختصاص ) العممي ، االنساني ( لكميات الجامعة . 

 -مجاالت البحث : 3-3

ة الرابعة في بعض كميات جامعة بابؿ لمعاـ طالبات المرحمالمجال البشري :  3-3- 3         
 . 2113-2112الدراسي 

 . 15/3/2112ولغاية  15/12/2111الفترة مف  المجال الزماني : 3-2-  1         

بعض كميات جامعة بابؿ لالختصاص ) العممي ، المجال المكاني :  3-3-1          
 االنساني( . 
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  -الدراسات النظرية : -2

 -: مهارات التعمم واالستذكارمفهوم  2-3

عاريؼ عديدة لمفيوـ ميارات التعمـ واالستذكار ومنيا ما بيف انيا تعبر عف لقد ظيرت ت
المتكررة لتحصيؿ المعارؼ والمعمومات  اخالؿ ممارستي ة مفكتسبو الطالبنمط سموكي ت

تقاف الخبرات والميارات، وىذا النمط السموكي يختمؼ باختالؼ األفراد، ويتبايف بتبايف  وا 
             1التخصصات " .

                     أنمػػاط سػػػموكية مكتسػػبة، تتكػػرر فػػػي المواقػػؼ المتشػػابية، وتسػػػاعد  وكػػذلؾ ىػػي عبػػػارة عػػف   
تقػػػػػاف الخبػػػػػرات التعمعمػػػػػى تػػػػػوفير الو  تمػػػػػؼ بػػػػػاختالؼ وتخ يميػػػػػة لمطالبػػػػػاتقػػػػػت والجيػػػػػد، وا 

 2التخصصات واألفراد .

      المتكػػررة فػػي  اخػػالؿ خبراتيػػ ة مػػفكتسػػبيا الطالبػػية خاصػػة، تتمثػػؿ أنماطػػًا سػػموك كمػػا انيػػا        
 3. التحصيؿ واكتساب الخبرات 

     فػػي اسػػتيعاب المػػواد الدراسػػية التػػي  ةتبعيػػا الطالبػػتالطػػرؽ الخاصػػة التػػي  أو ىػػي عبػػارة عػػف       
وتػػتفحص بالحقػػائؽ،  ةمػػـ الطالبػػتيا، أو التػػي سػػوؼ تقػػـو بدراسػػتيا، والتػػي مػػف خالليػػا تدرسػػ

اآلراء واإلجراءات، وتحمؿ، وتنتقد، وتفسر الظواىر، وتحؿ المشكالت، وتبتكر أفكارًا جديدة، 
ت جديػػػدة تفيػػػده فػػػي مجػػػاؿ كتسػػػب سػػػموكياوتنشػػػد اداءات تتطمػػػب السػػػرعة والدقػػػة وتػػػتقف وت
 4. اتخصصي

                                                           
السػيد عبػد القػادر زيػػداف .عػادات االسػتذكار فػي عالقتيػػا بالتخصػص ومسػتوى التحصػػيؿ الدراسػي فػي الثانويػة العامػػة لعينػة مػف طػػالب  1

، القػػاىرة الجمعيػػة المصػػرية لمدراسػػات النفسػػية، بحػػوث المػػؤتمر السػػنوي السػػادس لعمػػـ الػػنفس فػػي مصػػركميػػة التربيػػة جامعػػة الممػػؾ سػػعود، 
 . 45، ص 1991

 
، جامعػة المنصػور، مجمػة كميػة التربيػةمحمد نبيو بدير. عادات االستذكار وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طػالب وطالبػات الجامعػة،  2

 . 34،ص 1991(، الجزء الثاني ،14العدد )

 
مجمػة عالء محمود جاد الشعراوي . عادات االستذكار واألسموب المفضؿ لمػتعمـ وعالقتيػا بقمػؽ االختبػار لػدى طػالب المرحمػة الثانويػة،  3

 . 165،ص  1995(، 29، جامعة المنصورة، العدد )كمية التربية
 
المػػؤتمر السػػنوي الثػػاني ادييف مػػف طػػالب المرحمػػة الثانويػػة، محسػػف محمػػد عبػػد النبػػي . ميػػارات الػػتعمـ واالسػػتذكار لممتفػػوقيف عقميػػا والعػػ 4

 . 48،ص  1996، كمية التربية، جامعة المنصورة ، لقسـ عمـ النفس التربوي
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 أىـ الممارساتعمى انيا  بقا نستطيع اف نعرؼ ميارات التعمـ واالستذكارسالذا فمف خالؿ ما ذكر 
 اد الدراسية .لممو  واألساليب السموكية التي تمارسيا الطالبات عادًة عند استذكارىف وتعمميف

 -: نجاز الدراسيمفهوم اال  2-2

اف االنجاز ذو اىمية كبيرة في حياة الفرد والمجتمع ، وينشأ عف حاجات مثؿ السػعي وراء التفػوؽ 
 ، وتحقيؽ االىداؼ السامية ، والنجاح في االعماؿ الصعبة . 

اإلنجاز الدراسي بأنو: الكفاءة في األداء، وىو قدرة مكتسبة أكثر مف كونيا 1934 عرؼ) ووريف (
  . عف طريؽ واجب معيف أو اختبار مقنفقدرة موروثة، وتقاس عادة 

1 
وقػد تكػوف القػدرة عامػة أو  ،مكتسػبة عمػى أداء الميػاـ المدرسػيةبأنػو: القػدرة ال 1958( وعرفو) إنجمػش 

 2. خاصة بموضوع دراسي معيف 
 3.بأنو: النزوع لبذؿ الجيد مف أجؿ تحقيؽ النجاح المدرسي  1965 وعرفو )فنجر وسجميزر(

بأنػو: معرفػة مكتسػبة أو ميػارات فػي مواضػيع مدرسػية، وتحػدد عػادة عػف  1973 و عرفػو )جػود (
  4. طريؽ اختبار أو تقديرات المعمميف أو كمييما

 ية بصػورة جيػدةمقػدار الرببػة والنػزوع فػي بػذؿ الجيػد ألداء الواجبػات والميػاـ الدراسػ انو يمثػؿ كما
.5 

 مقػػدار الرببػػة والنػػزوعيتمثػػؿ فػػي لػػذا فمػػف خػػالؿ مػػا ذكػػر سػػابقا نجػػد اف مفيػػـو االنجػػاز الدراسػػي 
حصؿ عمييا تالدرجة التي مف خالؿ  لمطالبة في بذؿ الجيد حيث يمكف يمكف األستدالؿ عف ذلؾ

 .وى دافع اإلنجاز الدراسي عف المقياس المستخدـ لقياس مست امف خالؿ إجابتي ةالطالب
 

 تشكيل سموك اإلنجاز:

                                                           
1 Warren, H. C. Dictionary of Psychology. Massachusetts : Mafflin , 1934 , p.3 . 

 
2 English, H. B; & English, A. C. A Comprehensive Dictionary of Psychology and Psychological 

Terms. 1
st
. ed., London : Long man.1958,p.6. 

 

3 Finger, J. A; & Schlesser, G . Non – intellective Predictors Academic Success in School of College. 

The School Review, Vol. 73,1956,p.25. 

 
4 Good, C. V. Dictionary of Education. 3

rd
 . ed., New York : McGraw – Hillbook Co , 1973 , p.7. 

 
جامعػة صػالح الػديف، ، . رسػالة ماجسػتير مسػتوى دافػع االنجػاز الدراسػي لطمبػة كميػات التربيػة بالجامعػات العراقيػة. مجيػد  عمي حمدهللا 5

 . 34، ص  1991،  كمية التربية
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 1 -تية :ويمكف اف يتشكؿ االنجاز مف تاثير العوامؿ اال
 :Familyاألسرة  -أ

 تقػػػػػػػػػػػػػػػـو األسػػػػػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػػػػػدور ىػػػػػػػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػػػػػويف حاجػػػػػػػػػػػػػػػات اإلنجػػػػػػػػػػػػػػػاز األكػػػػػػػػػػػػػػػاديمي 
Academic Achievement حيػػػث يؤكػػػد اآلبػػػاء الػػػذيف يحصػػػموف عمػػػى درجػػػات عاليػػػة فػػػي ،

اختبارات  اإلنجاز عمى أىمية النجاح، واالستقالؿ، وىؤالء اآلباء يكافئوف أبنائيـ عمى اإلنجازات، 
روادًا، وتكػػويف الصػػداقات،  ومحاولػػة القيػػاـ بالميػػاـ الصػػعبة بأنفسػػيـ، والمثػػابرة فػػي كػػأف يصػػبحوا 

األداء، وفضال عف ذلؾ، يميؿ آباء وأميات )األبناء( ذوي الحاجات القوية لالنجاز إلػى االشػتراؾ 
 انفعاليًا في األعماؿ التي يؤدييا أبنائيـ والتي ترتبط باإلنجاز .

اجػػد بقػػوة فػػي األسػػر التػػي تمػػنص أطفاليػػا فرصػػًا لكػػي يكونػػوا مسػػتقميف ف الحاجػػة لجنجػػاز تتو ا كمػػا
 .سف مبكرة ومعتمديف عمى أنفسيـ في 

 :Teachersالمدرسوف  -ب
يقػػـو  المدرسػػوف بػػدور ىػػاـ فػػي تنميػػة السػػموؾ المػػرتبط باإلنجػػاز، اذ أنيػػـ يقومػػوا خػػالؿ السػػنوات 

التي تساعد  Feedbackاألخيرة مف المدرسة االبتدائية باستخداـ أنماط التغذية المرتدة )الراجعة( 
 .اإلنجاز  عمى القدرة والكفاءة في مواقؼ

دائية ليا تأثيرًا أساسيًا في تنمية أو إعاقػة الحاجػة إلػى ومف الجدير بالذكر أف سنوات المرحمة االبت
 .الجامعية اإلنجاز في المرحمة الثانوية ومف ثـ تأثير كال المرحمتيف في اإلنجاز خالؿ المرحمة 

 : Societyالمجتمع  -ج
 Williamيقػػـو المجتمػػع بػػدور فاعػػؿ فػػي تنميػػة اإلنجػػاز لػػدى األفػػراد، فقػػد أشػػار وليػػاـ جػػيمس 

James أف ىنػػػػػػػػػاؾ إنجػػػػػػػػػازات ليػػػػػػػػػا قيمتيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػع األمريكػػػػػػػػػي  منيػػػػػػػػػا )مػػػػػػػػػثاًل(:  إلػػػػػػػػػى 
))أف يكوف ترتيب الفرد ىو األوؿ(( و ))التقدـ إلى األماـ((..الخ، وبالبًا ما يصاحب اإلنجاز فػي 
أمريكا مكافآت مادية: األرباح المادية، النفوذ، والمركز االجتمػاعي المرمػوؽ. ونتيجػة لػذلؾ يتكػوف 

 .ية لجنجاز ؿ األمريكييف حاجات قو لدى األطفا
وزمػػالؤه بدراسػػات حػػػوؿ الحاجػػة إلػػى اإلنجػػاز، فوجػػد بدراسػػػتو  McClellandوقػػد قػػاـ ماكميالنػػد 

لمحضارات اإلنسانية أف الشعوب المتقدمة يتميز أبناؤىا بقوة مستوى الحاجػة لجنجػاز فػييـ، حيػث 
 ماديػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الأنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوف إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػى النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح والػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمكف والسػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ 

  

                                                           
1
 . 67-66، ص  1991، مطبعة جامعة الموصؿ، الموصؿ ، النفس التربويعمـ  فاضؿ محسف االزيرجاوي . 
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  -منهج البحث واجراءاته الميدانية : -3
 -منهج البحث : 1-3

 استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمالئمتو لطبيعة مشكمة البحث واىدافو .

  -مجتمع وعينة البحث : 1-2          

اشتمؿ مجتمع البحث عمى طالبات المرحمة الرابعة لكميات جامعة بابؿ لمعاـ الدراسي           
اما العينة فقد تضمنت طمبات المرحمة الرابعة الربع كميات تـ اختيارىا  2113- 2112

( يوضص  1( طالبة والجدوؿ ) 211عشوائيا بطريقة القرعة مف باقي الكميات وبواقع ) 
 ذلؾ .

 ( 1جدوؿ )

 يبين الكميات وعدد الطالبات عينة البحث 

 

 

 -أدوات البحث واالجهزة المستخدمة : 1-1

 -حيث تضمنت االتي :

 .  التعمـ واالستذكار و االنجاز الدراسيمقياسي  -1
 ( . Dellجياز البتوب نوع )  -2
 المصادر العربية .  -3

 

 النسبة المئوية العدد الكمية االختصاص
 %8225 17 الصيدلة عممي

 %12213 25 طب االسناف
 %11218 23 القانوف انساني

 %68244 141 الدراسات القرأنية 
  216  المجموع
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 -اجراءات البحث الميدانية :1-3
 -اجراءات استخدام مقياسي  : 1-3-3

نورجاف عادؿ لػ ) التعمـ واالستذكار  ميارات ر العممية ومقياستـ االعتماد عمى المصاد
فقد اعتمد عمى  االنجاز الدراسي( فقرة اما مقياس  112والذي يتألؼ مف ) 1( محمود

( فقرة وقد عرض المقياساف عمى 41يتألؼ مف ) 2(ابراىيـ اسماعيؿ حسيفمقياس لػ) 
وقد ابدوا رأييـ في مالئمتيما مع اجراء بعض   3مجموعة مف الخبراء والمختصيف 

 (. 2( و ) 1ما في الممحقيف ) التغيرات الطفيفة وظيرا بالصورة النيائية ك
 
 -التجربة االستطالعية : 1-3-2

( طالبات مف المرحمة الرابعة في كمية 6عمى ) 18/12/2111تـ اجراء التجربة بتاريخ 
الدراسات القرأنية / جامعة بابؿ وتـ خالليا التعرؼ عمى مدى تفيـ العينة لعبارات 
المقياس وىؿ يوجد بموض يذكر في االجابة لتالفي كؿ مشكمة ممكف حدوثيا في 

 عممية التطبيؽ الرئيسية لممقياس .
 -اسموب تصحيح المقياسين : 1-3-1

  ( 1-5( فقرة واالجابة عنيا تكوف وفؽ ) 112مف )  االستذكار والتعمـيتكوف مقياس           
( وبقيـ دائما ، بالبا ، احيانا ، نادر، ابدالخماسية وىي )درجة لكؿ فقرة وحسب البدائؿ ا

االنجاز جابية  اما مقياس ( لمفقرات السمبية والعكس لالي1،2،3،4،5حسب التتابع )
أوافؽ بشدة، ( وحسب البدائؿ )1-5( فقرة واالجابة تكوف )31وف مف )فيتك الدراسي

                                                           
1
نورجان عادل محمود . مهارات التعلم واالستذكار وعالقتها بدافعية التعلم لدى طلبة المرحلة المتوسطة في ضوء بعض المتغيرات ،  

 . 2004رسالة ماجستير ، الموصل ، 
2
معة نحو اختصاصاتهم الدراسية وعالقتها باالنجاز الدراسي ، رسالة ماجستير ، جامعة ابراهيم اسماعيل حسين . اتجاهات طلبة الجا 

 . 2005تكريت ، 
 السادة الخبراء ىـ : 3
 أ.د.محمد جاسـ الياسري        كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( اختبار وقياس . -1
 لمعـو النفسية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( اختبار وقياس .أ.د. فاىـ الطريحي               كمية التربية  -2
 أ.د. ياسيف عمواف                  كمية التربية الرياضية/ جامعة بابؿ ) اختصاص ( عمـ النفس الرياضي .-3
 ربوي .أ.ـ.د. حسيف ربيع                  كمية التربية لمعمـو النفسية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( عمـ النفس الت -4
 أ.ـ.د.حيدر عبد الرضا            كمية التربية الرياضية / جامعة بابؿ ) اختصاص ( اختبار وقياس . -5
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( لمفقرات 5،4،3،2،1( وبقيـ حسب التتابع ) أوافؽ، ال أدري، ال أوافؽ، ال أوافؽ بشدة
 السمبية والعكس لاليجابية .

 

 -حساب الدرجة الكمية : 1-3-3         

( فقرة فأف أعمى درجة لالجابة  112يتكوف مف )  الستذكار والتعمـبما اف مقياس ا          
( واالنحراؼ 431254( والوسط الحسابي بمغ ) 112( وأدنى درجة ىي )  561ستكوف ) 

( فقرة فأف أعمى درجة ىي 41فيتكوف مف ) نجاز الدراسي( اما مقياس اال34،91المعياري بمغ )
( واالنحراؼ   194272اس )  ( وقد بمغ الوسط الحسابي لممقي41( وأدنى درجة ىي )211) 

 (  .  11212المعياري بمغ ) 

  

 -الخصائص العممية لممقياس : 1-3-5         

 -الصدق : 1-3-5-3        

يعد الصدؽ مف الشروط والصفات العممية لالختبار الجيد اذ اف الصدؽ يقصد بو "اف             
" وقد تحقؽ الصدؽ عندما عرض   1االختبار يقيس ما وضع لقياسو وال يقيس شيئا أخر 
 المقياسيف عمى الخبراء وابدوا مالئمتيما لمعمؿ البحثي  .

 -الثبات : 1-3-5-2         

ستذكار لمقياس اال تـ استخداـ معادلة ألفا كرونباخ الستخراج معامؿ الثبات وبمغت        
 ( وىذا مؤشر عالي عمى ثبات المقياسيف .  1282) نجاز الدراسي( ولمقياس اال1284) والتعمـ

 

   

                                                           
 . 27، ص 1999، القاىرة ، مركز الكتاب لمنشر ،  1، ط المعامالت العممية بيف النظرية والتطبيؽمصطفى باىي . 1
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 -التجربة الرئيسية : 1-3-6         

 21/12/2111وقد تـ ذلؾ خالؿ فترة االستراحة بيف المحاضرات حيث كانت في الفترة         
( وبعد  241حيث تـ توزيع استمارات المقياسيف عمى عينة البحث والبالغة ) 2/1/2112ولغاية 

 تأشيرىا مف قبؿ العينة تـ جمع االستمارات لمحصوؿ عمى نتائج البحث . 

 -الوسائل االحصائية : 1-5          

 -اليجاد الوسائؿ االحصائية التالية : spssتـ استخداـ نظاـ         

لعينتيف  Tلعينة واحدة ، قانوف  Tبي ، االنحراؼ المعياري  ، قانوف ) الوسط الحسا        
 ( .مستقمتيف 

 -عرض النتائج ومناقشتها : -2

لدى عينة البحث  ستذكار والتعمم ومستوى االنجاز الدراسيتوى االالتعرف عمى مس 3-3
:- 

ميارات ما تمتمكو العينة مف  بعد اف جمعت البيانات كاف  البد لنا مف التعرؼ عمى
( بيف الوسط الحسابي والوسط الفرضي  tلذا تطمب ذلؾ استخراج قيمة )   االستذكار والتعمـ

 ( يبيف ذلؾ . 2لدى عينة البحث والجدوؿ ) 

 (  2جدوؿ ) 

  يارات االستذكار والتعمـسط الفرضي لميبيف العالقة بيف الوسط الحسابي والو 

عدد  الكمية
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 لمعياريا

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  12245 338244 17 الصيدلة
 
 
336 

 معنوي 2212 3267 16
طب 
 االسناف

 معنوي 2216 3212 24 11223 339289 25

 معنوي 2217 5249 22 9244 311244 23 القانوف
 معنوي 1298 4229 141 9229 312221 141الدراسات 



00 
 

 القرأنية 
 

لكميات ( اف قيمة الوسط الحسابي لمعينة قد تدرج بيف ا2حيث يتضص لنا مف خالؿ الجدوؿ )
لوسط الفرضي ا أعمى مف( وىو 338244قد بمغ وسطيا الحسابي ) صيدلةفنجد اف كمية ال

نسبة ا بالأم ميارات االستذكار والتعمـمف  مرتفعلمستوى  مما يدلؿ عمى امتالؾ الطالبات
 أعمى( وىو ايضا 339289فنجد اف العينة قد حققت وسط حسابي بمغ ) طب االسنافلكمية 

 ميارات االستذكار والتعمـل مرتفعلمستوى  يامف المستوى الفرضي مما يدلؿ عمى امتالك
اما كمية القانوف فقد حققت العينة وسط حسابي بمغ  الصيدلة مف كمية أعمىوبدرجة 

ؾ مستوى مقاربة لموسط الفرضي مما يدلؿ عمى اف العينة تمتم( وىي ايضا 311244)
مغ الوسط الحسابي لمطالبات باما كمية الدراسات القرأنية فقد ،  ستذكار والتعمـمتوسط مف اال

لمستوى متوسط مف  ( وىو ايضا مقارب لموسط الفرضي مما يبيف امتالؾ العينة312221) 
 . ستذكار والتعمـاال

فقد تـ استخراج الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والوسط الفرضي  الدراسي نجازاما متغير اال
 ( . 3وكما في الجدوؿ )

 (  3جدوؿ ) 

  النجاز الدراسيرضي لمتغير ايبيف العالقة بيف الوسط الحسابي والوسط الف

عدد  الكمية
 العينة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

  Tقيمة 
 الجدولية المحسوبة الداللة

  9231 123223 17 الصيدلة
 

121 

 معنوي 2212 4256 16
طب 
 االسناف

 معنوي 2216 3289 24 9254 125244 25

 معنوي 2217 3281 22 9276 117215 23 القانوف
الدراسات 
 القرأنية

 معنوي 1298 4223 141 9271 114231 141
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( وىي قيمة 123223قد بمغ وسطيا الحسابي ) صيدلة( اف كمية ال3الجدوؿ ) نالحظ مف خالؿ  
أما كمية  نجاز الدراسيمف اال مرتفعلمستوى  لوسط الفرضي وىذا يبيف امتالؾ العينةا أعمى مف

مف الوسط الفرضي مما يبيف اف  أعمى( وىو 125244فقد بمغ وسطيا الحسابي ) طب االسناف
اما كمية القانوف فقد حققت طالباتيا وسط حسابي  نجاز الدراسيمف اال مرتفعالعينة لدييا مستوى 

 متوسطمف الوسط الفرضي مما يدؿ عمى امتالؾ الطالبات لمستوى  مقارب( وىو 117215بمغ )
( وىي قيمة 114231أما كمية الدراسات القرأنية فقد بمغ وسطيا الحسابي ) نجاز الدراسيمف اال
 . نجاز الدراسيمف اال متوسطا يدلؿ عمى امتالؾ العينة لمستوى مف الوسط الفرضي مم مقاربة

لدى عينة البحث  مهارات االستذكار والتعمم واالنجاز الدراسيالتعرف عمى العالقة بين  3-2
:- 

كاف البد لنا  االستذكار والتعمـ واالنجاز الدراسيوالجؿ التعرؼ عمى نوع العالقة بيف متغيري 
 ( يبيف ذلؾ . 4ريف والجدوؿ ) يبيف المتغ ف ايجاد اختبار بيرسوفم

 (  4جدوؿ ) 

 يبيف العالقة بيف متغيري البحث 

معامؿ  المتغيرات ت
 االرتباط

درجة 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

نوع 
 االرتباط

 معنوي 1296 2234 211 1.174 ستذكار والتعمـاال 1
 نجاز الدراسياال 2

 

 211درجة الحرية =  -
  1296قيمة ت الجدولية =  -
  1.15مستوى الداللة =  -

( اف االرتباط بيف متغيري البحث ىو ارتباط معنوي أي ىو ارتباط  4يتبيف لنا مف الجدوؿ ) 
عممية ختالؼ اختصاص الطمبات ولكف وىذا يعود لعوامؿ عديدة عمى الربـ مف ا موجب

استذكار الطالبة لممعمومات وعممية االحتفاظ بالمعمومات يتـ اعتمادا عمى ما تمتمكو مف 
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معمومات خالؿ فترة الدراسة كما اف طبيعة الكمية والمواد الدراسية ليا دور كبير في عممية 
ير استذكار الطالبة لممعمومات وبالتالي تحقيؽ االنجاز الدراسي الجديد كما اف لالىؿ دور كب

في توجية الطالبة نحو االنجاز الجيد وتوفير الظروؼ المناسبة لتحقيؽ ذلؾ حيث اف العائمة 
المثقفة والمحافظة تؤثر بشكؿ كبير في تحصيؿ الطالبة الدراسي وفي نواحي كثيرة تتعمؽ في 

 حياتيا الجامعية وزيادة الدافعية نحو التفوؽ االلتزاـ بالتوجييات األسرية .

 فةةةس  ةةةىر م تخةةةر ال   ةةة  مهةةةت ال الةةة عست وار ةةة   ت وق فةةةس مىةةة ىي الفةةةر معرفةةة 4-3

 انىتنس ( . –)عسمس  

والجللاستخللج ذتكسكاللالسدللناسالنلليسا للنس للتستالللنسبة للنساسختستا ن للعننسنللةتستال ج ن للةتستا   لل س

 ( . 5) وتالن نن سود نسف ستاليول

 ( 5جدوؿ ) 

 ي ضوء متغير االختصاصف ميارات االستذكار والتعمـ الفروؽ في مستوى  يبيف معنوية 

 
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 1296 8251 22211 331212 عممي
 19258 212289 انساني

 

في  ميارات االستذكار والتعمـالفروؽ في مستوى  ( معنوية5حيث يتضص لنا مف الجدوؿ )
ضوء االختصاص )العممي، االنساني( ولصالص االختصاص العممي وذلؾ لطبيعة الدراسة 

والتي تتمثؿ بالمجاؿ العممي الذي يمارسو  وما تممية عمى الطالب مف الممارسات المختمفة
 .  الجانب العممي والذي يقوي مف رصانة معمومات الطالبة

 

 فةةةةةس  ةةةةةىر م تخةةةةةر ال   ةةةةة  ناةةةةةتا ال  ا ةةةةةسالفةةةةةروق فةةةةةس مىةةةةة ىي ار معرفةةةةة 4-4

 انىتنس ( . –)عسمس  

والجللاس  ذفللنسكاللالسدللناسالنلليسا للنس للتستالللنسسبة للنساسختستا ن للعننسنللةتستال ج ن للةتستا   لل س

 ( . 6) وتالن نن سود نسف ستاليول
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 ( 6جدوؿ ) 

 يبيف معنوية الفروؽ في مستوى الخجؿ االجتماعي في ضوء متغير االختصاص 

الوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

 الداللة

 معنوي 1296 9256 17234 115289 عممي
 23275 113223 انساني

في  نجاز الدراسيالفروؽ في مستوى اال ( معنوية 6ويتبيف لنا مف خالؿ مالحظة الجدوؿ ) 
بيف المتغيريف ولصالص ) العممي ،االنساني( حيث نجد اف العالقة معنوية االختصاص 

االختصاص العممي وذلؾ الف طبيعة الطالبات في االختصاص العممي يكوف لدييف مستوى 
  أكثر في االنجاز الدراسي والسباب كثيرة ومنيا المستوى العممي .

 

 -االستنتاجات والتوصيات :-5

 -االستنتاجات : 5-3

ميارات مف  مرتفعتوى لمس طالبات كميتي ) طب االسناف و الصيدلة (امتالؾ    -1
 .الدراسي تعمـ واالستذكار واالنجاز ال

لميارات  متوسطلمستوى  طالبات كميتي ) القانوف والدراسات القرأنية (امتالؾ  -2
 . ز الدراسي االستذكار والتعمـ واالنجا

  . ألفراد عينة البحث تعمـ واالستذكار واالنجاز الدراسيالبيف  طرديةوجود عالقة  -3
بيف  في ميارات التعمـ واالستذكار واالنجاز الدراسيوجود فروؽ معنوية  -4

 . ولصالص االختصاص العممي  االختصاصيف ) العممي واالنساني (

  -التوصيات : 5-2

استخداـ مقياسي البحث الحالية مف قبؿ الكمية لمتعرؼ عمى مدى امتالؾ الطالبات  -1
 اف وجد .  ليذه السمات ومحاولة معالجة الخمؿ او الضعؼ
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دور كبير في تقوية شخصية  ية االنجاز الدراسي الجيد الذي لوتوجية الطالبات الىم -2
 الطالبة .

اشراؾ الطالبات في النشاطات الفنية والرياضية لمختمؼ الكميات الجؿ تنويع النشاط  -3
 لدييف وزيادة الرببة في التحصيؿ مف خالؿ خمؽ اجواء جديدة وممتعة لمطالبة .

والمجتمػػع،  البػػاتمبػػي حاجػػات الطنتػػائج البحػػث فػػي افتتػػاح بػػرامج جديػػدة ت االفػػادة مػػف -4
بمػػا  ييفالصػػعوبة ال تثيػػر الممػػؿ لػػدمنيػػا وضػػع منػػاىج دراسػػية جديػػدة تكػػوف متوسػػطة 

مسػػػاعدة عمػػػى تحقيػػػػؽ اليػػػتالئـ مػػػع التطػػػورات والمسػػػتجدات الجاريػػػػة فػػػي المجتمػػػع، و 
لخبػػرة الشخصػػية المالئمػػة التكيػػؼ مػػع متغيػػرات المجتمػػع وحاجاتػػو مػػف خػػالؿ تكػػويف ا

العمميػػػػة واالجتماعيػػػػة والنفسػػػػية  البػػػػاتؽ ذلػػػػؾ بمػػػػا يضػػػػمف حػػػػؿ مشػػػػكالت الطلتحقيػػػػ
 واالقتصادية.

اجػراء دراسػػة مشػابية لمتغيػػري البحػث الحاليػػة وعمػى عينػػة الػذكور الجػػؿ المقارنػة مػػع  -5
االنػػاث فػػي النتػػائج التػػي يػػتـ التوصػػؿ الييػػا والتعػػرؼ عمػػى اسػػباب الفػػروؽ اف وجػػدت 

 الجنسيف .بيف 

 
 

 -: واالجنبية المصادر العربية -
ابػػػراىيـ اسػػػماعيؿ حسػػػيف . اتجاىػػػات طمبػػػة الجامعػػػة نحػػػو اختصاصػػػاتيـ الدراسػػػية وعالقتيػػػا باالنجػػػاز   -1

 . 2115الدراسي ، رسالة ماجستير ، جامعة تكريت ، 

السػػيد عبػػد القػػادر زيػػداف .عػػادات االسػػتذكار فػػي عالقتيػػا بالتخصػػص ومسػػتوى التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي   -2
بحػوث المػؤتمر السػنوي السػادس لعمػـ الثانوية العامة لعينة مف طالب كمية التربيػة جامعػة الممػؾ سػعود، 

 .  1991، القاىرة الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، النفس في مصر
اد الشعراوي . عادات االستذكار واألسموب المفضؿ لمتعمـ وعالقتيا بقمؽ االختبار لػدى عالء محمود ج  -3

 . 1995(، 29منصورة، العدد )، جامعة المجمة كمية التربيةطالب المرحمة الثانوية، 
. رسػػالة مسػػتوى دافػػع االنجػػاز الدراسػػي لطمبػػة كميػػات التربيػػة بالجامعػػات العراقيػػة. مجيػػد  عمػػي حمػػدهللا  -4

 . 1991،  ر ، جامعة صالح الديف، كمية التربيةماجستي
مجمػة محمد نبيو بدير. عادات االستذكار وعالقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طػالب وطالبػات الجامعػة،   -5

 .1991(، الجزء الثاني ،14، جامعة المنصور، العدد )كمية التربية

محسػػف محمػػد عبػػد النبػػي . ميػػارات الػػتعمـ واالسػػتذكار لممتفػػوقيف عقميػػا والعػػادييف مػػف طػػالب المرحمػػة   -6
 .  1996، كمية التربية، جامعة المنصورة ، المؤتمر السنوي الثاني لقسـ عمـ النفس التربويالثانوية، 

 . 1991 ، مطبعة جامعة الموصؿ، الموصؿ ،عمـ النفس التربويفاضؿ محسف االزيرجاوي .   -7
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نورجاف عادؿ محمود . ميارات التعمـ واالستذكار وعالقتيا بدافعية التعمـ لدى طمبة المرحمة المتوسطة   -8
 . 2114في ضوء بعض المتغيرات ، رسالة ماجستير ، الموصؿ ، 

ة ، مركػػز الكتػػاب لمنشػػر ، ، القػػاىر  1، ط المعػػامالت العمميػػة بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽمصػػطفى بػػاىي .  -9
1999 . 

 
  10- Warren, H. C. Dictionary of Psychology. Massachusetts : Mafflin , 

1934 . 
 11- English, H. B; & English, A. C. A Comprehensive Dictionary of 
Psychology and Psychological Terms. 1st. ed., London : Long man.1958. 

 

 (3) ممحق

 بصورته النهائية واالستذكار (مقياس ) قائمة مهارات التعمم 

 أفعؿ ذلؾ  العبارات ت
 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما

      عندما يكوف الدرس صعبا فإني أتركو دوف أف استذكره.     1
عنػدما أريػػد حفػػظ بعػض المعمومػػات فػػإني أكػػوف صػورا ذىنيػػة ليػػا لكػػي  2

 أستطيع تذكرىا.
     

      استذكر دروسي عندما يكوف عندي امتحاف فقط.  3
عندما استذكر فإني أحاوؿ تجميع المعمومات التي حصػمت عمييػا مػف  4

 قراءاتي ومف شرح المعمـ.
     

      أستمر في استذكار دروسي حتى عندما تكوف مممة وبير شيقة. 5
      أفقد بعض الدرجات في االمتحانات بسبب إىمالي في اإلجابة.  6
      أختمؽ لنفسي بعض األعذار لعدـ االنتياء مف واجباتي الدراسية.  7
      أقرأ الكتب المقررة وليس الممخصات عنيا. 8
      أجد صعوبة في معرفة ما تريده أسئمة االمتحاف مني بالضبط. 9
أحفػػػػػظ الكممػػػػػات األساسػػػػػية التػػػػػي تػػػػػذكرني بالمفػػػػػاىيـ اليامػػػػػة الالزمػػػػػة  11

 لالمتحاف. 
     

      أحاوؿ إيجاد عالقات بيف ما أتعممو وما تعممتو مف قبؿ.  11
      أحاوؿ الربط بيف الموضوعات التي أدرسيا.  12
      عند المراجعة تساعدني الخطوط التي وضعتيا تحت النقاط اليامة. 13
      ال أتأخر في أداء واجباتي المدرسية.  14
      أجد صعوبة في تحديد النقاط اليامة فيما أقرأ. 15
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      أسرح كثيرا أثناء استذكاري. 16
      أستغؿ وقت استذكاري جيدا. 17
      ال أتدرب عمى التماريف أو حؿ بعض األسئمة. 18
      في حياتي العممية.أحاوؿ أف أعرؼ كيفية تطبيؽ ما أدرسو  19
      أمتحف نفسي ألتأكد مف إتقاني لممعمومات التي أستذكرىا. 21
أحػػػػاوؿ االنتيػػػػاء بسػػػػرعة مػػػػف واجبػػػػاتي المدرسػػػػية بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف  21

 إتقانيا.
     

ف كنػػػت أكػػػره المػػػادة  22 أعمػػػؿ بجػػػد ألحصػػػؿ عمػػػى درجػػػة عاليػػػة حتػػػى وا 
 الدراسية. 

     

      أجيد اإلجابة عف أسئمة المقاؿ.  23
      أراجع الدروس عند عمؿ واجباتي المدرسية. 24
      أتعمـ الكممات والمصطمحات الجديدة بأف أتخيؿ موقفا تحدث فيو. 25
يصػػػعب عمػػػي تحديػػػد النقػػػاط اليامػػػة فػػػي الػػػدرس لكػػػي أضػػػع خطوطػػػا  26

 تحتيا
     

      أجد صعوبة في البدء في االستذكار.  27
أقػػارف مالحظػػاتي التػػي أكتبيػػا أثنػػاء الشػػرح بمالحظػػات زمالئػػي ألتأكػػد  28

 مف دقتيا.
     

      أفكر فيما يقولو معممي أثناء استماعي لشرحو. 29
      أحفظ قواعد النحو والتعريفات والمعادالت والنصوص دوف أف أفيميا. 31
      أجد صعوبة في استذكار دروسي بمفردي. 31
      أجد صعوبة في االلتزاـ بجدوؿ االستذكار.  32
33 .       أضع خطة لما سأحاوؿ عممو أثناء اليـو
      عندما أتأخر في استذكار دروسي فإني أنجز ما تأخر عمي بسرعة. 34
      أفكر في معنى األسئمة قبؿ أف أبدأ اإلجابة عمييا. 35
      عممي ألستغؿ الوقت استغالال فعاال.عندما أبدأ االستذكار فإني أنظـ  36

37 
أجػػد صػػعوبة فػػي أف أكيػػؼ طريقتػػي فػػي االسػػتذكار مػػع كػػؿ المقػػررات 

 الدراسية.
     

      أجد صعوبة في تحديد ماذا أفعؿ لكي أستذكر الموضوع. 38
      عند االستذكار أحاوؿ تنظيـ المادة في عقمي. 39
      االمتحانات.ال أراجع الدروس إال قبؿ  41
      ال أستطيع تمخيص ما أسمع أو أقرأ فور استماعي أو قراءتي لو. 41

42 
أسػػػػػتخدـ العنػػػػػاويف الرئيسػػػػػية والجانبيػػػػػة فػػػػػي الكتػػػػػاب لتسػػػػػاعدني عمػػػػػى 

 االستذكار.
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تكػػػػػوف إجابػػػػػاتي ضػػػػػعيفة فػػػػػي األسػػػػػئمة التػػػػػي تحتػػػػػاج إلػػػػػى تكممػػػػػة فػػػػػي  43
 االمتحاف. 

     

      احضر دروس المراجعة الجماعية كمما وجدت.      44
      اعبر عما استذكره بإسموبي الخاص. 45

46 
أحاوؿ تحميؿ الصػعوبات التػي تػواجيني فػي االسػتذكار ألكتشػؼ نقػاط 

 ضعفي. 
     

      أجيب بسيولة عمى األسئمة التي تتطمب المقارنة بيف الموضوعات.   47

48 
جديػػدة فػػي الكتػػاب فػػإني أحػػاوؿ معرفػػة عالقتيػػا بمػػا عنػػدما أجػػد كممػػة 

 تمت دراستو.
     

      أستذكر قميال في ما ىو مقرر عمي دراسيا.    49
      أقـو بعمؿ بعض الرسومات التي تساعدني عمى فيـ ما استذكره. 51
      أركز جيدا عندما استذكر دروسي. 51

52 
االمتحانػػػػات أو الواجبػػػػات التػػػػي أصػػػػحص األخطػػػػاء الػػػػواردة فػػػػي أوراؽ 
 يعيدىا إلي المدرس بعد تصحيحيا.

     

      عندما أستذكر موضوعا فإني أحاوؿ ربط عناصره ربطا منطقيا. 53
      تجعمني مشاكمي الخاصة أىمؿ عممي المدرسي.  54
      أقـو بعمؿ بعض الجداوؿ والرسومات كي ألخص دروسي. 55

56 
أجػػػػد نفسػػػػي أفكػػػػر فػػػػي أشػػػػياء أخػػػػرى وال أسػػػػتمع أثنػػػػاء شػػػػرح المػػػػدرس 

 لمشرح.
     

      عندما ال أتذكر شيئا ما فإني أحاوؿ أف أتذكر شيئا أخر لو عالقة بو 57
      أستعد لمدروس قبؿ أف يشرحيا المعمـ. 58
      قبؿ أف أعد الواجبات فإني أتأكد مف فيـ المطموب أوال. 59
      االمتحانات ألني لـ أفيـ المطموب جيدا.تكوف درجاتي ضعيفة في  61
      أراجع مالحظاتي التي كتبتيا قبؿ حضور الدرس التالي. 61

62 
عندما أستذكر دروسي فإني أبػرؽ فػي التفاصػيؿ وأنسػى اإلطػار العػاـ 

 لمموضوع.
     

      أكتب مالحظاتي عف الحفاظ التي ال أفيميا في الكتب الدراسية. 63
      كتبا ليس ليا عالقة مباشرة بالمقررات الدراسية.أقرأ  64
      أتذكر في الدرس األشياء التي تناسبني )تيمني(. 65
      أدرس بعض الموضوعات األخرى المرتبطة بموضوعات المقرر. 66
      عندما أضطر لحفظ جزء ما فإني أضع خطا تحتو. 67

68 
المراجػػػػػػع ذات الصػػػػػػمة أجيػػػػػػب عمػػػػػػى األسػػػػػػئمة بػػػػػػالرجوع إلػػػػػػى بعػػػػػػض 

 بالموضوع.
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      أحفظ دروسي طبقا لنظاـ معيف. 69
      أكتب النقاط الرئيسية في التسويدة. 71
      أستمر بقراءة الدرس حتى أفيمو.  71
      أتمعف جيدا النقاط التي ال أفيميا.  72
      أحفظ الدرس عف طريؽ تكراره مرارا. 73
      بالتركيز عمى النقاط األساسية. أحؿ أية مسألة 74
      أستمع بانتباه إلى األجزاء اليامة في شرح المعمـ. 75
      ادرس المطموب لحؿ المسألة قبؿ أف أحاوؿ حميا.  76
      عند استماعي لمشرح فإني أسجؿ مالحظاتي. 77
      أركز عمى النقاط الرئيسية أثناء القراءة. 78
      بمالحظات منفصمة لكؿ مقرر.أحتفظ  79
      أدوف مالحظاتي عند إعدادي لمدرس. 81

81 
إذا لػػـ أسػػػتطع فيػػػـ مسػػػألة مػػػا فػػػإني أنظػػػر إلػػػى األجوبػػػة الخاصػػػة بيػػػا 

 لمعرفة الحؿ.
     

      أركز عمى النقاط الرئيسية عند استماعي لمدرس. 82
      عنو.عندما يكوف ىناؾ شيء ال أفيمو فإني أسأؿ المدرس  83

عنػػد تػػدويني لممالحظػػات فػػإني أضػػع خطػػا تحػػت األشػػياء التػػي أعتقػػد  84
 أنيا ىامة.

     

      أكتب مالحظاتي في الكتاب أثناء استذكاري لمدروس. 85

86 
ضػعؼ قػػدرتي عمػػى التعبيػػر عػػف نفسػي فػػي الكتابػػة تجعمنػػي بطيئػػا فػػي 

 إعداد الواجبات واإلجابة في االمتحانات.
     

      المدرسوف أف واجباتي المكتوبة سيئة التنظيـ.يرى  87
      أحتفظ بكؿ المذكرات الخاصة بكؿ مادة مع بعضيا. 88

89 
أتػػردد فػػي أف أطمػػب مػػف المعمػػـ إعػػادة شػػرح جػػزء بيػػر واضػػص بالنسػػبة 

 لي.
     

91 
أحػػػػػافظ عمػػػػػػى مكػػػػػػاف اسػػػػػػتذكاري منظمػػػػػا وخاليػػػػػػا مػػػػػػف األشػػػػػػياء بيػػػػػػر 

 لالنتباه.الضرورية أو المشتتة 
     

      أجد صعوبة في كتابة اإلنشاء. 91

92 
إف المكالمػػات التميفونيػػة ودخػػوؿ وخػػروج النػػاس مػػف حجرتػػي والمقػػاءات 

 مع أصدقائي تتداخؿ مع استذكاري.
     

93 
في كتابة مذكرات أثناء الدرس أسجؿ المعمومات يتضص فيمػا بعػد أنيػا 

 بير ىامة.
     

      ال أىتـ باألشكاؿ والرسومات البيانية والجداوؿ أثناء القراءة.  94
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      أترؾ كتابة الواجبات وبيرىا حتى أصؿ إلى المحظة األخيرة. 95

بعد قراءة عػدة صػفحات مػف واجبػاتي أجػد نفسػي عػاجزا عػف تػذكر مػا  96
 قرأت.

     

97 
عندما أجمس لالستذكار أشعر بالتعػب أو السػأـ بدرجػة ال تمكننػي مػف 

 االستذكار بفاعمية. 
     

98 
أجد صعوبة في استذكار النقػاط الميمػة التػي تػأتي فػي االمتحػاف فيمػا 

 بعد. 
     

99 
أضػيع وقتػػا كبيػػرا فػػي الحػػديث وقػراءة المجػػالت واالسػػتماع إلػػى الراديػػو 

 استذكاري. ومشاىدة التمفزيوف عمى حساب
     

 

عندما أقرأ واجبا طويال أتوقؼ مف فتػرة إلػى أخػرى وألخػص فػي ذىنػي  111
 النقاط الرئيسية التي قرأتيا.

     

األنشػػػػطة خػػػػارج المػػػػنيج )مثػػػػؿ األنديػػػػة الرياضػػػػية واألسػػػػر تسػػػػبب لػػػػي  111
 التأخر في عممي المدرسي.

     

الػػػػذي أقضػػػػيو فػػػػي يبػػػػدو لػػػػي أنػػػػي أنجػػػػز قمػػػػيال جػػػػدا بالنسػػػػبة لموقػػػػت  112
 االستذكار.

     

أقضػػػي فتػػػرات الراحػػػة بػػػيف الػػػدروس فػػػي االسػػػتذكار لكػػػي أقمػػػؿ العمػػػؿ  113
 المسائي.

     

أسػػػػتطيع أف أركػػػػز فػػػػي قػػػػراءة الواجػػػػب لفتػػػػرة قصػػػػيرة وبعػػػػدىا تصػػػػبص  114
 الكممات ال معنى ليا.

     

يرسػػػميا أنقػػػؿ الرسػػػـو البيانيػػػة والجػػػداوؿ واألشػػػكاؿ والتوضػػػيحات التػػػي  115
 المعمـ عمى السبورة.

     

أفقػػد درجػػات فػػي االمتحانػػات عنػػدما أبيػػر إجابػػاتي وأكتشػػؼ بعػػد ذلػػؾ  116
 أنيا كانت صحيحة.

     

أحػػػب أف يكػػػوف بجػػػانبي أثنػػػاء االسػػػتذكار راديػػػو مفتوحػػػا أو مسػػػجؿ أو  117
 تمفزيوف.

     

نظػػػاـ عنػػػد االسػػػتعداد لالمتحػػػاف أرتػػػب المعمومػػػات حسػػػب األىميػػػة أو  118
 عرضيا في الدرس أو تسمسميا التاريخي.

     

      يعتمد استذكاري عمى حالتي المزاجية. 119
      ال أىتـ باليجاء أو القواعد المغوية عند اإلجابة عمى أسئمة االمتحاف. 111
      أعمؿ عمى أف تكوف واجباتي جاىزة في وقتيا. 111
     إذا وجػػػد لػػػػدي وقػػػػت بعػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف إجابػػػة االمتحػػػػاف فػػػػإني أراجػػػػع  112
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