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 :االمتحان في تفوقال آليات

  مهمتوووان كلمتوووان العنووووان ، وفوووي(االمتحوووان فوووي التفووووق آليوووات)عنووووان المحا:ووور   

 االمتحووان فووي التفوووق وعوون النجوواح، ال التفوووق عوون سوويكون والحوودي  االمتحووان(، )التفوووق،

 العملية.  الحيا  في التفوق ال

أموو... سووهرت حتوو  سوواعة متوولير  موون الليوول أح:وور لللووا، اليووون.. ، واليووون، وبعوود أن 

تو:وولت لةوول  الفجوور، أردت أن أدعووو دعووا، الو:ووو،  فللووت  )أالووهد أن ال  لوو   ال  ، 

 (!!المتفوقينوأالهد أن محمداً عبده ورسول ، اللهن اجعلني من التوابين واجعلني من 

 مقدمة:

ووويد" ُولِووود  لسييييلعاال:يييي ع  اا  دون الدراسوووية درجاتووو  وكانوووت ن،1091 سووونة" العووواد  السَّ

 العووواد " سوووماه ب فووول   وُرِ ق ن،1091 سووونة فوووي" وسوووي ة" اآلنسوووة وتووو و  المتوسووو ،

 لهووا، الوولن ال يدمووة   فووي أكثوور أو سوونة أربعووين ق:وو  ،"العاديووة" سووما ا وابنووة ،"األةوو ر

ل   وو   وود التافهووة، المراكوو  موون عوودداً  وال  ر ال أن تعمَّ  فووي أحوود   موو  يالووتر  ال وأن موا بوو ، ي ووو 

وو  وكووان قيمووة، ذ  عموول   ن أن األكبوور  م   ورفا يووة رفا يتوو  وأسووبا  وكسووا،ه  عاموو  يووّم 

ل والعاره أوالده، ْيل ال  )المف:  ا(. ل  وغن ي الالر عن ابعد( ) ذا في لي د 

 وال عووو ن وال ثلوووة وال نبيلوووة ، رغبوووات   وال ي وووة، وال  ووود  بووودون سووونة سوووتين عوووا 

 علوو  وكتبوووا بنعووالهن، اللبوور توورا  يسوووون وراحوووا قبووره، فووي دفنوووه مووات عنوودما تةوومين،

 لوو  تكوون لوون الحفوور ،  ووذه فووي ودفوون ن،1091 سوونة ولوود العوواد ، السوويد يرقوود  نووا  اللبوور

 سوووا ر ت لبووو  موووا الحيوووا  مووون  لووو  بعوووده، نبووويلً  أثوووراً  أو مالوووروعاً  يتووور  ولووون أ ووودا ،

ت الدنيا، الميلوقات ف ع  ت  ثنَّ  ثمن   الحيا  فد   . بنعالهن الرجال ووِ     نا، لف ظ 

 !! العاد  السيد أالب  كلنني  قا لً  نفس  أحدنا يحدِّ   ل  ترى

 لماذا هذه المحاضرة: 

  األنكااآلناعلىاأهمامفترقاطرقافياحل تك (1
كيوو  ةووار المهنوود. مهندسوواً، وال بيوو   بيبوواً، ومعلوون معلموواً... جهوود  ووذا العووان  ووو الووذ  

 أن ل  المرتبة التي تليق بجهده المبذول! 

لووذل  فوولنتن اآلن علوو  مفتوورق  وورق  ووان فووي حيوواتكن، وال أريوود أن أكووون واحووداً موون أول وو  

هن، لكنووي أقووول لكوون  المحي ووين بكوون فووي البيووت والمدرسووة، فلوود سوو مت آذانكوون سووما  توةوويات

  ذا كنتن حددتن أ دافكن فهذا أوان االن لق..

 اغتنموووا الالووبا  معالوور يووا  )يلووول -التووابعين كبووار موون و ووو- السووبيعي  سووحاق أبووو كووان

 فووي البلوور  ألقوورأ و نووي ،آيووة ألوو  فيهووا أقوورأ وأنووا  ال ليلووة   بووي موورت قل مووا ، والووبابكن قوووتكن

 سووير(. ]واليمووي. واالثنووين ،الووهر كوول موون أيووان وثلثووة الحوورن األالووهر ألةووون و نووي ،ركعووة

 [.النبل، أعلن

 ألنكاسُتسألاعناتفوقكافياهذااال: ماطللةاعمرك (2
، وأنووت اآلن فووي أو  قوتوو   ألن المووّمن اللووو  ييوور وأحوو   لوو    موون المووّمن ال:ووعي 

 ينووابي  بكوون مرحبوواً   )قووال العلوون ي لبووون الالووبا  رأى  ذا ر:ووي   عنوو  مسووعود ابوون كووان
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( قبيلووة كوول ريحووان ،البيوووت جلوو. ،الللووو  جوودد ،الثيووا  ُيلل ووان ،الظلمووة ومةووابي  ،الحكمووة

 [اإليمان الع ]

تفوقييكافييياهييذااال:يي ماهييواألناعمييركاهييواأفمييلاعمييرالتمييواأهييعافكا ومييو  او (3

 الركلزةاوالق ععةاالتياست نياعلله امستق الً.ا

 .. والبيت وال وجة والالرا  ال عان تريد ي ت ؟ وما ؟..الحيا  في أيي  دف  ما

 ت لبوو  مووا الحيووا  موون أت لوو ... وبيتوواً  و وجووة والووراباً   عاموواً  تملوو  الل وو  لوو ؟ أقووول

 !  الل  ؟

 لووذكر كاملووة سووور  الكوورين اللوورآن فووي تعووال    أفوورد الووذ  أنووت ذلوو ، موون فوولكبر أنووت

 الووورون أالووورا  أبنوووا، مووون الوووبان ،-الكهووو  سوووور  و وووي- الموووّمنين الالوووبا  مووون أمثالووو 

ِمووْيهن  بهووا مووا  التووي الموبلووات وتركوووا ،قوووُمهن بهووا ابتلووي التووي األةوونان عبوواد   جووروا ،وُمْنع 

وا ،السووو، بهوون فلُِرْيوود   مجووتمعهن،  الووهوات  لوو  يلتفتووون ال ربهوون  لوو  و ربوووا بوودينهن فف وورا

 .للعالمين آية وجعلهن تعال    ثبتهن أن فكان ،ال ن لومة ييافون وال ،ولذا ذ ا الدنيا

 - حسوود  )المةووا   بوولنوا  أةووي  عفيوو ، الووا  قةووة فيهووا ذكوور أيوورى سووور    وأنوو ل

 وأعوو ه والملوو ، السووعة آفوواق لوو    فووت  بعوود ا ثوون...( كيوود - م ريووات - ظلوون - سووجن - رق

  نوو .. النهووار وأ وورا  الليوول آنووا، تتلوو  آيوات قةووت  تكووون أن بوو  اسووتحق مالوور ، نجوواح بعود

 . الالبا  أمير يوس ، سيدنا

ِني  }قالووت حتوو  ال:وويق بهووا نوو ل ،مّمنووة فتووا    باسوون سووور    أنوو ل كووذل  ووال ْيت  ْبوول   ِمووتا  ي   ق 

ا ووذ  ُكْنووتُ     ْسووًيا و  ا ن  ْنِسووي ً  الوحيوود  الموورأ  و ووي الجنووة، نسووا، سوويد    جعلهووا ذلوو  بعوود ثوون ،{م 

 علوو  واةوو فا ا المل كووة، عليهووا وأنوو ل اسوومها، بةووري  الكوورين اللوورآن فووي ذكر ووا التووي

 . مرين السيد   نها. العالمين نسا،

 لمووا بوول قةةووهن، تتنوواول والتووي بالالووبا ، المسووما  السووور نوو ول علوو  األموور يلتةوور ولوون

 الووبا  يووا معووي تعووالوا أمثووالكن، بالالووبا  حفَّوو  ةوول    عليوو  وسوولن محمووداً  نبينووا   بعوو 

 ب:وووعة    ال فووويهن تجووودوا ال األوا ووول، ةووول    عليووو  وسووولن الرسوووول أةوووحا  فوووي ننظووور

 كووانوا كلهوون والبوواقون ،ةوول    عليوو  وسوولن   رسووول موون سووناً  أكبوور كووانوا مموون أالوويا 

 .المودود  األعل  أبو قال كما سناً  من  أة ر

 فووي  ووان ال ايووة عظمووت فوواذا  ليوو ، تسووع   وودفاً  :وو فوأنووت اآلن الووا ، الووابة،  وأنووِت اآلن

 .التع  سبيلها

اغلراأنه اتحت جالرج ل.املسورة اممكنةام عةاالتفوقاألن (4

 التفوووق  مكووان علوو  والوودليل ووو المن ووق أ وول يلووول كمووا ووو الوقووو ُ  اإلمكووان علوو  دليوول وأكبوور

ره راً  مستحيلً  التفوق كان ولو يتفوقون،  مل نا بعض أن وتيس   . أحد منا تفوق لما معس 

 آليات التفوق: 

   أربعة بلمور االمتحان في تتفوق أن وبامكان 

 . التفوق  راد   -1

 حفظ المعلومات. -9
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 . االمتحان قاعة في المعلومة استرجا   -3

 . اإلجابة ورقة عل  ةحيحة كاملة المعلومة كتابة  -1

 : التفوق إرادة: أوالا 
 اإلراد   ي نة   ريل  نحو التفوق.

 (.أل ال  ي يل  أن وع ن جبل أمان وق  رجلً  أن لو  )الجو ية قين ابن ويلول -

 (.دون  أو  لي ، وةل  ال الي اً  امرّ ران ما  )ر:ي   عن  يعل سيدنا ويلول -

 نلوووا  درسوووت واللووواد ، والمبووودعين العبووواقر  عووون الووودوريات  حووودى أجرتهوووا دراسوووة فووويو

 وةوولوا مووا  لوو  وةووولهن قبوول واللوواد  والمبوودعين العبوواقر   ووّال، أن فوجوودت بيوونهن االتفوواق

 عواموول موون عاموول أول  ووي التفوووق فوواراد  ويريدونوو ، الوةووول فووي يفكوورون كووانوا  ليوو 

وور   التفوووق أراد فموون االمتحووان، فووي تفوقوو  وو  وأراده بوو  فك   يوورده لوون وموون  ليوو  للوةووول وي  

   يةل فلن

 الحفر بين الد  ر أبد   يع   الجبال ةعود يتهي   ومن
=  5 - 199يعوود علماتوو  موون فوووق ) أنوو  يهووتن للمعووالي، فتووراه المتفوووقوموون علمووات 

 .علمة :من النجاح( 55(، وغيره يعد ا من تحت )05

اوهذهانم ذجاعنااإلراعةاالصل ةاالتياأوصلتاأصح  ه اإلىام اأهعافهم ا

 وعلموواً  فلهوواً  التووابعين سووادات موون المسوولمين، علمووا، أكووابر أحوود  ر يي  اأ يييا ييناعطيي   -

 موون وكووان ،( ووو 115 ت) الحوودي ، كثيوور عالموواً  فليهوواً  ثلووة كووان و تلانوواً، وف:وولً  وورعوواً 

 يفتووي ال  المووّذن أذن حوو   ذا وكووان ،حجووة سووبعين علوو   يوواد  وحوو  ،ةوول  النووا. أحسوون

وو.، أعوور  ، أسووود، أعووور، كووان  )سووعد ابوون قووال ع ووا،،  ال للنووا. وول ، أف   ووت أال   موو  يووُده قُِ ع 

ْيوور، ابوون ب  مووي، ثوونَّ  ال ا ، مووا تي أدر   ع  كوون لوون ةووحابي   حتوو  الحووران المسووجد  ال فوورا  لوو  ي 

 [ التهذي  تهذي ( ]مات

ر   اللامووة، قةووير كووان  قييل ا يينااألحنيي  -  نووات  العينووين غووا ر الووذقن ما وول اللووون، أسووم 

 وكووان بنةووي ، منوو  آيووذ   و ووو  ال المنظوور قووب  موون الووي،   لووي. الرجوول، أحنوو    الوووجنتي ن،

ووبت  غِ:وو    غِ:وو     ذا قوموو ، سوويِّد   ذلوو  موو  ، ألوو  ما ووة ل :   غ:وو ، فووين يسووللون  ال سووي  

 . الرب  ما مرو،ت  يفِسد   الما، أنَّ  لِن  ع    ذا وكان

 وكانووت أموو ، حجوور فووي فنالوول ميووت، وأبوووه ولوود  -إعرليي ا يينامحمييع-االشيي ف:يااإلميي م -

ره موو  لكنوو  فليوور ، أسوورت   ال لكوون العلوون يووتعلن أن وأراد عاليووة،  راد  ذا كووان وفلووره ةوو  

 فيوو ،  ِ وود المعل وون فكوولن   وفلوور ن، حووالهن للمعلوون وبي نووت المعلوون،  لوو  األن فلرسوولت  لوو ، مووال

 األوالد موو  ال وولن جلوو. در. موون المعلوون انتهوو  كلمووا فكووان فيوو ، المعلوون لُ  وود الةووبي فانتبوو 

 فلووال ذلوو ، عوون فسوولل  المعلوون، ذلوو  فلف ووت قويووة، حافظووة ذا كووان ألنوو  الوودر.  علوويهن يعيوود

 بووذل  فُسوورَّ  أماموو ، لمذاكرتوو  يسووتعدوا حتوو  الوودر. علوويهن أعوودتُ  يرجووت    ذا  نوو   الالووافعي

 !نفسي؟ وتكفيني األوالد أكفي  أن رأي  ما  الالافعي قال ثن المعلن،

 جهوووا ه فوووي الوووديد  بووواعتلالت أةوووي  ثووون ربووواعي، بالووولل أةوووي   عمشيييقياشييي   -

 اإل ووراح جهووا  فووي الووديد  م:وواعفات عنووده ةووار ثوون قسوو ر ،  لوو  احتووا  حتوو  البووولي،

 يووتكلن، يعوود فلوون الن ووق، مركوو  عنووده أةووي  ثوون األموور،  ووذا فووي نفسوو  ي:ووب  ال ةووار حتوو 

توو  الف:ووا،، فووي يحلووق  ال مووا عللوو  لكوون  الووي اً  يفعوول أن قوورر فلووذل  السووما،، فووي تعلوووا وِ م 
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 كمبيوووتر مبوورم  اآلن و ووو الرجووال، كمووا رجوولً  يكووون أن وقوورر ودينوو ، وأمتوو  بلووده بوو  ييوودن

 يحركوو  أن يسووت ي  كمبيوووتر جهووا  لوو  ُةووِن  وقوود المهندسووين، أكووابر  ليوو  يعووود محتوور ،

 ولوون بلسووان ، الموواو. ويحوور  رأسوو ، فوووق والالاالووة سووريره، علوو  مسووتلق   و ووو بلسووان 

 .)يلدون سنجا ( اللن ذا رجلً  يكون أن يريد ألن  يستسلن

 ويعموول ،(عامووة وكونيووة ياةووة الوورعية) كليتووين فووي يوودر.  الشيي مامييناصييعلقالييي -

 حللووة ولوو  الكوورين، لللوورآن حووافظ و ووو ولوود، وعنووده ومتوو و ، يووا ، لمالووف  توواب  ملسوون فوي

 كوول وفوووق اللوورآن، دورات فووي معتموود أسووتاذ و ووو موورتين، أسووبو  كوول الكوورين اللوورآن يعلمهووا

 ..بعد والعالرين السابعة يبلغ لن أعم   و  ذل 

  ذه نماذ  عن علو الهمة وةدق اإلراد ، و ي أول ي و  تل ن المتفوق. 

اومناعالم تااإلراعةاالقولةاحسنااستغاللاالوقت ا

 فيهووا، لييتبووره لوو  تعووال    سووير ا التووي الحيووا  موواد  فهووو اإلنسووان، يملكوو  مووا أثموون الوقووت

 علووو  بوو  يسووتعين ال اعوووات، موون واإلكثووار الييووورات تحةوويل فووي الموووّمن وسوويلة و ووو

 واالبتعوواد المحرمووات عوون والةووبر واللربووات، والنوافوول الفوورا ض بوولدا، تعووال     ر:ووا،

 .المكرو ات عن

 أقسوون وقوود والعبوواد ، والووتعلن والعموول، العلوون فووي واسووتثماره، الوقووت باغتنووان م الوو  والمسوولن

ْةوورِ   } العةوور سووور  منهووا الكوورين، اللوورآن موون عديوود  موا:وو  فووي بالوقووت تعووال    اْلع   و 

ووان    ِنَّ *  ُنوووا الَّووِذين    اِلَّ *  ُيْسوور   ل ِفووي اإْلِْنس  ِملُوووا آم  ع  اتِ  و  ووالِح  ووْوا الةَّ اة  و  ت  قِّ  و  ووْوا ِبوواْلح  اة  و  ت   و 

ْبرِ   [3-1 العةر{ ] ِبالةَّ

 يجوو  فوور  أو  ليهووا ي موو  غايووات لإلنسووان يكووون حووين توو داد الوقووت أ ميووة أن الوو  وال

  !يستثمر ا أن علي 

سووة، فوول وتووذكر أن الفوورق بووين ال الوو  المتفوووق وغيوور المتفوووق  ووو ةووبر سوواعة علوو  الدرا

 ت  د بساعة يمكن  أن تلدمها لتفوق ، لعلها تكون  ي كلمة السر في التفوق.

 فا وود  ال مووا كوول فت وورح واالجتهوواد، الجوود سوواعد عوون تالوومر أن الكوورين األخ أيهووا وعليوو 

ن ، كن ما أو م ل  يم ل  تلجي يان، قادن   ل  ما كل وتبوذل األ قت من تم هد و قدرات وج  فوي و

 والمهنية والمعرفية العلمية المرات  أعل  تحةيل سبيل

اَسييلَكَااَميين ا»  وسوولن عليوو    ةوول    رسووول قووال العلوون،  لوو  ذلوو  فووي نيتوو  واجعوول

لُيي ُااَطِرلًقيي  نَِحَتَهيي الََتَمييوُااال َماَلئَِكييةَااَوإِنَااال َجَنييةِااإِلَييىاَطِرلًقيي ا ِيي ِااّللَاُااَسييلَكَااِعل ًميي افِليي ِااَلط  اِرًميي اأَج 

فِرُااَوإَِنيي ُااال ِ:ل ييمِاالَِط لِيي ِا ييَتغ  ِضااالَسييَمَواتِاافِييياَميين االِل َ:يي لِمِاالََلس  َر  اال َميي  ِاافِييياال ِحلَتيي نُااَحَتييىاَواأل 

ييلُا ييلِااال َ:  ِييعِااَعلَييىاال َ:يي لِمِااَوَفم  َن  َِليي  ِااَوَرَثييةُااُهييم ااال ُ:لََميي  َااإِنَااال َكَواِكيي ِااَسيي ئِرِااَعلَييىاال َقَمييرِااَكَفم  ااأل 

َهًم اَوَلااِعلَن ًرااَلِرُثواالَم ا  .«َوافِر اا َِحظ ااأََخذَااأََخَذهُااَفَمن ااال ِ:ل مَااَوِرُثوااَوإَِنَم اِعر 

 وحاسوو  للدراسووة،  منيووا برنامجووا :وو ، ومنوو  فا وود  موواال فووي الوقووت  :وواعة فاحووذر موون

 في  مبالغ غير واقعيا وليكن علي ، نفس 

 حفظ المعلومات: : ثانياا 
  و ي ال: مةاالحفظاقواعع اتبا وألجل ذل  يج  
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وو   -أ  وتوقَّوو  حفظوو ، علوو  النيووة واعلوود حفظوو  تريوود الووذ  الالووي،  لوو  جيووداً  ا تماموو  وج 

 قووال. يهموو  مووا  ال ذاكرتوو  فووي يسووتبلي ال أنوو  اإلنسووان عوواد  أن واعلوون الفا وود  ورا وو  موون

 (. بع:  يع   لن كل  تع   لن  ن العلن  )ال  الي

ووو  -   وأجووو ا،ه وملمحووو  الوووكل  تلمووول  حفظووو  تريووود الوووذ  الالوووي،  لووو  حواسووو  وج 

 يتةوول مووا كوول وتبووين اسووم ،  لوو  وانتبوو  و عموو  را حتوو  وتحسوو. ةوووت  واسووم  وحركاتوو 

 أكثوور الذ نيووة الةووور تةووب ) المربووون يلووول. غيووره عوون تمييوو ه التووي األمووور موون بوو 

 (. معاً  والبةرية السمعية بالةور تلترن عندما للتذكر سهولة

 واألفكووار تحفظهووا التووي األالوويا، ةووور   وآيوور وقووت بووين ذ نوو  فووي تسووتعيد أن حوواول - 

 . ذاكرت  في تثبيتها تريد التي

 واألفكووووار باألالوووويا، أو السووووابلة بمعلوماتوووو  تحفظوووو  جديوووود كوووول توووورب  أن حوووواول -د

 . وثيلاً  اتةاالً  ب  تتةل أو تواكب  أو ب  تلترن أو تعاكس  أو تالبه  التي والحواد 

 كلمووا بووبعض بع:ووها الووذ ن فووي الحلووا ق ارتب ووت كلمووا(  )جوويم. ولووين) الفليسووو  يلووول

 (. الا، مت  يذكر ا وأن عليها يسي ر أن العلل است ا 

 [. العلون منظومات] الحفظ أثنا، في واإليلا  بالن ن استعن  -ه

 الكلن حر    ثنَّ  وفعل   واسن    كاستلنْ  مفيد   لفظ   كلمنا
 لدراسووت  واجعوول جلسووات، أو حةوو  عوود  أو أيووان عوود  علوو  حفظوو  تريوود مووا و  ِّ  -و

 و عامووو  واسوووتحمام  راحتووو  وسووواعات دراسوووت  سووواعات فيووو  تحووودد ونظامووواً  برنامجووواً 

 تفهووون لووودماغ  تتوووي  ال التوووي العاجلوووة ال:ووواغ ة اللووورا،  وتجن ووو ... و يارتووو  ونومووو 

 . األمور

 ويتمثلهووا األفكووار يه:وون أن للوودما  يتسوون  كووي النووون أو الراحووة موون الحفووظ بعوود بوود   ال - 

  ذا النووون أثنووا، فووي كثيووراً  النسوويان يلوول  )المربووون يلووول. باللوودين منهووا الجديوود يوورب  وأن

 (. أوالنون الراحة فترات وبعد الحفظ، أعل 

 . التفةيل  ل  بعد ا انتلل ثن المجملة الكلية بال ريلة الحفظ ابدأ -ح
ون أن يف:وول مو:ووو  أو بحوو  أو فلوور  دراسووة موون تنتهووي عنوودما -   األفكووار أ وون توودِّ

 . االمتحان قبيل البح  مراجعة تريد حينما  ليها العود  ل  يتسن  لكي في  والنلا 

 يلووول  الحاجووة عنوود قرأتوو  مووا لوو  يعيوود وأن الووذاكر ، قووو  ير قوو  أن   موون ا لوو  - 

 الفهوون،   أسوولل ثوون تفسووير ما ووة الواحوود  اآليووة علوو   العووت ربمووا   )  رحموو  تيميووة ابوون

 ونحِو ووا المهجووور  المسوواجد  لوو  أذ وو  وكنووتُ  عل منووي، و بوورا ين آدن معلوون يووا  )وأقووول

 (.فهمني  برا ين معلن يا  وأقول   وأسلل الترا  في وجهي وأمر  
 

ا اواإلعراكاالحفظاعمللةافياسل  ًااتؤثراالتيااألموراأهم

 الموو ار  فووي دراسووة/  تلفووا +  دراسووة. ]واحوود مو:ووو  موون بوولكثر الووذ ن  الوو ال  -1

 [. والبساتين
 

 ،ال وودا  ثوون ،النهووار نةوو  ثوون ،األسووحار  الحفووظ أوقووات أجووود)  الب ووداد  الي يوو  قووال

 أموواكن وأجووود ،الالووب  وقووت موون أنفوو  الجووو  ووقووت ،النهووار حفووظ موون أنفوو  الليوول وحفووظ
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 النبووات بح:وور  الحفووظ بمحمووود ولووي. ،الملهيووات عوون دبُعوو مو:وو  وكوول ،ال وور  الحفووظ

 .(1)اللل ( يلو غالباً  تمن  ألنها  ال رق وقوار  واألنهار والي:ر 
 الدراسووة ابوودأ] بوو  اال تمووان قلووة أو الوودر. أو المو:ووو  فووي الرغبووة وجووود عوودن  -9

 ..[ . المحببة أو السهلة بالماد 

 [. البيولوجية الساعة. ]الفكر  واإلر اق العةبي الللق  -3

  .والحفظ القراءة في طريقتك اختبرتمرين: 

 :االمتحان قاعة في المعلومة استرجاعثالثاا: 
 التووذكر ألن جيوود ، حفووظ  ريلووة امنوو يت لوو  االمتحووان قاعووة فووي المعلومووة اسووترجا   ن

الجيوود، و ووذا مووا تكلمنووا عنوو  فووي النل ووة السووابلة، ثوون بعوود ذلوو  ال بوود  بووالحفظ مر ووون الجيوود

 .جيد  ذاكر من 

ا االذاكرةاعلىاسل  ًااتؤثراالتيااألمور

 . السرية والعاد  التديين في واإلفرا  والمسكرات الميدرات تناول  -1

 . والراحة النون وقلة المتواةل واإلجهاد ال ويل السهر  -9

 والمنالوووو ات النفسووووية المنعالووووات سوووويما ال األدويووووة بعووووض تنوووواول فووووي اإلفوووورا   -3

 [. منال ات منبهات، فيتامين، حبو ،.. ]والمنبهات

 سووويما وال الةوووما، ال ووودد وأموووراض.. والسووور ان كالسووول البدنيوووة األموووراض بعوووض  -1

 ال فيليوووة، واألموووراض الت ذيوووة وسوووو، المووو من واإلمسوووا  اله:ووون وعسووور الدرقيوووة، ال ووود 

 . والمكتسبة اليللية العللية والتليرات والنفسية العةبية األمراض وبعض

 كبووار أننووا بالنووا فووي ن:وو  أن ولكوون علوو   ووام  ذلوو  أريوود أن أقووول  ثلوووا بلنفسووكن، علينووا

 نحوون  لنووا يلووول ةوو ار، نحوون  لنووا يلووول أن يريوود حولنووا مووا نتةووور، ممووا أكبوور أننووا جووداً،

، نتةووور ممووا أكبوور نحوون كوول،. ةووحيفة يمسووين أو م ووة أو م ووة يموو. نلوورأ أن مسووتوانا

 .وفي التاريخ نماذ  است اعت الحفظ بجهد وكدٍّ وةبر، ولن يكن ذل  ملكة فيهن

 أكبوور أنووتن.. المنووا   بهووذه علوويكن ي:ووحكون  ووّال،  ألسوواتذتكن تيبووروه ال سووراً  لكوون سوولقول

 مراعووا  و:ووعها المنووا   و:وو  موون لكوون الوو تن، لووو أ:ووعافها دراسووة وتسووت يعون.. منهووا

   مثلً  عنهن تلرّون الذين أسلفكن كمثل مثلكن فلقويا،، أنتن أما ال:عفا،، لسير

 ألوو  درسووت   "كتبوو  بعووض آيوور فووي كتوو  الفارسووي الوليوود بوون عبووا. الكبيوور المحوود  -

 "مر 

بَّان ابن - نة در.(  و371 ت) التَّ وَّ  .مر  األل  نحو المد 

 ميتةوور قوورأت  )المووالكي المحوود  الفليوو  التميمووي ةووال    عبوود بوون محموود وقووال -

 وأربعووين يمسوواً  والمو وول ،موور  وسووبعين يمسوواً  واألسوودية ،موور  يمسووما ة الحكوون عبوود ابوون

 (.مر  ثلثين والمبسو  مر ، سبعين البرقي وميتةر ،مر 

 الفيوورو  وقوورأ ،موور  وثلثووين نيفوواً  مسوولن ةووحي  السوومرنلد  الحسوون الحووافظ وقوورأ -

 األندلسووي بكوور أبووا المحوود  أن حووين علوو  ،موور  يمسووين موون أ يوود البيووار  ةووحي  أبوواد 

 .مر  م ة سب  البيار  قرأ

                                                           

 [232/ 2] البغدادي للخطيب واملتفقه الفقيه[، 03/ 1] املهذب شرح اجملموع (1)
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 كتابوو  عسوواكر ابوون الدمالوولي الحووافظ كتوو  فلوود…الكتابووة فووي أمووا …اللوورا،  فووي  ووذا -

 جووواو ت التوووي كتبووو  سوووا ر كتووو  وكوووذا ،بيوووده مجلوووداً  ثموووانين فوووي و وووو( دمالوووق تووواريخ)

 الثمووانين ذا( دمالووق توواريخ) فكتوو  بعووده الملدسووي الوودا ن عبوود ابوون الالوويخ وجووا، ،اليمسووين

 مجلوودات عالوور و وون الملدسووي قداموو  ابوون الموفووق لالوويي ( الم نووي) وكتوو  موورتين،ًً  مجلوودا

 .،المرات   من عدداً  كبار

 عليوو    ةوول    رسووول عوون حوودي  ألوو  ألوو  أحفووظ  يلووول حنبوول بوون أحموود اإلمووان -

  سلن و

   رسووول عوون حوودي  ألوو  سووتما ة  ووذه بيوود  كتبووت  يلووول معووين بوون يحيوو  وكووان -

 .ةل    علي  وسلن

 أسووماّ ن ذكوورت لمووا فعلوووا أنهوون لووو! منووا جكن؟ علوو  اقتةووروا أنهوون لووو سوواد  يووا رأيكوون فمووا

 !أمثالكن الكران محافل في

 .بع:  يع   لن كل  تع   لن  ن نعن، العلن

 

 .اإلجابة ورقة على وصحيحة كاملة المعلومات كتابة: رابعاا 

 األولوو    لوويكن تلووديمها أحوو  نلووا  ثوول  االمتحووان فووي التفوووق فووي العاموول  ووذا :وومن ولوود َّ 

 .الجيد الي  والثالثة الوقت، مراعا  والثانية علي ، اإلجابة قبل السّال فهن

ا علل ااإلج  ةاق لاالسؤالافهم ااألولىاالنقطة -

 جيووداً، فهموو  قبول االمتحووان قاعوة فووي السوّال علوو  اإلجابووة فوي يتسوورعون ال ول  موون فعودد  

، وعوودد موون المتفوووقين التفوووق عوون ُيْبِعووُدُ ن ممووا موونهن الم لووو  غيوور علوو  يجيبووون ولعلهوون

 يتفوقون لدقا ق أيذو ا  :افية لفهن السّال

 وفووي ،(الجو ريووة النل ووة :ووي عت  وول) عنوانهووا  ادفووة قةووة والتوودري  التربيووة كتوو  فووي

   لفا دتها اللةة بايراد بل. ال ولكن جامعي بمنبر تليق ال كلمة اللةة

  وجتوو  منوو  التمسووت ووو، تليووق ال عفووواً  الكلمووة  ووذه ووو( حمووار رول) يسووم  رجوولُ   نووا  كووان

وور أنوو  أعلوون األيووان أحوود وفووي رفووض، لكنوو  اسووم  ي ي وور أن ولسوونوات  ففرحووت اسووم ، غيَّ

 الجديوود اسووم  مووا  سووللت  الةووباح وفووي سووعيد  و ووي الليوول  وووال بووذل  واحتفلووت  وجتوو 

 (. حمار ديفيد) عليها فرد   يارول،

 .علي  اإلجابة ثن جيداً  السّال فهن من بد ال السّال، في الجو رية النل ة ت:ي  ال  ذاً 

ا المتح ناق عةافياالوقتامراع ة االث نلةاالنقطة -

 االمتحووان قاعووة فووي لإلجابووة الميةوو  الوقووت يووو ِّ  التفوووق عوون يبحوو  الووذ  فال الوو 

 األول السووّال علوو  اإلجابووة فووي ال الوو  يسترسوول أن أمووا كافووة، الم لوبووة األسوو لة علوو 

ة   فهووذا األييوور  األسوو لة علوو  اإلجابووة عوون وقتوو  ي:وويق حتوو  وُي نوو ، ع  ْ:ووي   فووي للتفوووق م 

 .االمتحان

ا الجلعاالخط االث لثةاالنقطة -
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اً  أبوووح ال  وبووالي  االمتحانيووة، الورقووة بترتيوو  يتوولثر المةووح  األسووتاذ  نَّ   قلووت  ن سوور 

وووذكرَّ  لل الووو ، الجيووود ت  ْلي   ُيةوووح   ولكنووو  وحسووو  ورقتووو  يةوووح   ال المووودر. أن ال الووو  و 

 السوووي  الترتيووو  أو الةووو ير اليووو  أو الووورد ، اليووو  مووون يتعووو  ولعلووو  األوراق، م وووات

 يوموواً  استالووارني  البوواً  أن وأذكوورُ . االمتحووان نتووا   علوو  يووّثر الووذ  األموور األوراق، لووبعض

  جاباتووو  رغووون الموووواد بعوووض فوووي رسووووب  وربموووا االمتحوووان فوووي المتدني وووة علماتووو  فوووي

 تعلووين فووي لوودور    في:وو  السووي ، الةوو ير ي وو  عوول  فووي مالووكلت  عوول  وكووان الةووحيحة،

نِ  في بعد فيما أث رت الي ، سا  . االمتحانية علمات  ت ح 

   ال ل  األيو  أيها

 أيبوورتكن ،(االمتحووان فووي تتفوووق كيوو ) المحا:وور   ووذه فووي  لوويكن  يةووال  أردت مووا  ووذا

   الثلثة التفوق عوامل عن

  التفوق  راد  -1

 سوولباً  تووّثر التووي العواموول عوون تحوودثت وفيهووا  االمتحووان قاعووة فووي المعلومووة اسووترجا  -9

 ل ريلووة ايتبوواراً  لكوون وأجريووت الحفووظ، عمليووة فووي سوولباً  تووّثر التووي والعواموول الووذاكر ، فووي

 . والحفظ الدراسة

  الووثل  النلووا  عوون تحوودثت وفيهووا  اإلجابووة ورقووة علوو  ةووحيحة كاملووة المعلومووة كتابووة -3

 . الجيد والي  الوقت ومراعا  السّال فهن

 ختاماً.. 

 لنجاح. ل  االةبر  و  ريل  تذكر أن  (1
 جسوود  يرتوواح أن  مووا. (الجسوود براحووة العلوون ُيسووت ا  ال)  كثيوور أبووي بوون يحيوو  اإلمووان قووال

ل أن و ما  .العلن ُتحةِّ

 لمووا  ) عبووا. ابوون قووال  قووال عكرمووة عوون الةووحيحين علوو  المسووتدر  فووي الحوواكن روى

 فلنسوولل  لاوون    األنةووار موون لالووا  قُلووتُ  ،الووا  وأنووا ةوول    عليوو  وسوولن   رسووول قُووِبض  

 عجبوواً  يووا فلووال ،ُكثوور اليووون فووانهن ،موونهن ولنووتعلن ةوول    عليوو  وسوولن   رسووول أةووحا 

ةوول     رسوول أةووحا  مون النووا. وفوي ، ليوو  يحتواجون النووا. أتورى عبووا.؟ ابون يووا لو 

ُبوو ِ  المسووللة علوو  أنووا وأقبلووتُ  ذا  فتوور   قووال فوويهن؟ موون   عليوو  وسوولن ت   رسووول أةووحا  وت 

 رسووول موون سوومع  أنوو  يبل نووي الحوودي  فووي الرجوول   آلتووي كنووت فووان ،ةوول    عليوو  وسوولن  

 بابوو  علوو  ردا ووي فلتوسوودُ  ،-النهووار منتةوو  نا موواً  أ - قووا لً  فلجووده ةوول    عليوو  وسوولن  

   رسووول عوون ابوون يووا  قووال يوور  فوواذا ،ييوور  حتوو  التوورا  وجهووي علوو  الووري  تسووفي

 ،أتيوو  أن أحووق أنووا ال،  فوولقول فلتيتوو ؟  لووي أرسوولت  وول بوو ؟ جووا، مووا ،ةوول    عليوو  وسوولن

 أسوومع  أن فلحببووت ةوول    عليوو  وسوولن   رسووول عوون تحدثوو  أنوو  عنوو  حوودي  بل نووي

 . من 

 واجتموو  ةوول    عليوو  وسوولن   رسووول أةووحا  ذ وو  وقوود ذلوو  بعوود يرانووي الرجوول فكووان

 (.مني أعلل الفت   ذا فيلول ،يسللونني النا. حولي

  ووو 985 وفيووات موون والل ووة الحوودي  رجوواالت موون و ووو ووو الحربووي إلبوورا ين رجوول قووالو

 ألوو  عالوور اثنووي جموو  قوود الحربووي  بوورا ين وكووان ل ويووو أديوو  محوود  فليوو   ا وود عووالن  مووان
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يده كتبهوا ل ة ج ، ي   لو  قال ،ب يت ك م  علو  قو :  الكتو ؟  ذه ج برا ين ف   الحربوي  

  .ودمي بلحمي ودمي، بلحمي ودمي، بلحمي عليها قويت  وقال

 عليو  موسو  سويدناحتو   ن   كوذا، -بنوي البالور- كلنوافان كنوت تمول مون اللورا، ، فتوذكر أن 

وولْ   }للي:وور قووال السوولن ِبُعوو       ل وو  أ تَّ وونِ  أ نْ  ع  لِّم  ووا ُتع   موواذا[ 66  الكهوو { ]ُراْلووًدا ُعلِّْمووت   ِممَّ

ِ ي    ل نْ   ِنَّ    ق ال  } الي:ر؟ ل  قال ْست  ِعي   ت  ْبًرا م   . للةبر يحتا  فالعلن[ 67  الكه { ]ة 

 الةبرا تلعق حت  المجد تبلغ لن  آكل  أنت تمراً  المجد تحس  ال
  الل ة ملايي. معجن ةاح  فار. بن أحمد الل و  اإلمانوذكر 

وووورا  يّذيوووو  كووووان  ذا  المةووووي  ح 
 الربيوووو  جمووووال حسوووون ويلهيوووو 

 

   الالوووووتا وبوووووردُ  اليريووووو ِ  وُيوووووْب.ُ  
 ؟ متوووو  لووووي قوووولْ  للعلوووون فليووووذ 

 

 عند  البيولوجية الساعة  ل  انتب  (2
  الحديثة االتةال وسا ل  دمان احذر (3

 العلن.  ل  في النية استح:ر (4
  .العلن وليست العلن، مفتاحُ   ال  ي ما مدرست  أو جامعت  من تنالها التي الالهاد  (5

 أنوبعوود ا تبوودأ رحلتوو  فووي  لوو  العلوون، فووي اللوورا، ، فووي التهووان الكتوو ، فوونحن أمووة علوون، و

 (.اقرأ) الكرين اللرآن في ن لت كلمة أول

 سووبعين األنوودل. فووي قر بووة فووي أ نالوولت األمويووة الدولووة أن -المثووال سووبيل علوو - يووذكرون

ووة مكتبووة   ووي واحوود  مكتبووة فيهووا السووبعون المكتبووات  ووذه الياةووة، المكتبووات عوون ف:وولً  عامَّ

 ووو مجلوود  ألوو  م ووة أربوو  الهجوور  الرابوو  اللوورن فووي فيهووا كووان قر بووة فووي المرك يووة المكتبووة

و ا المستالوورقين وبعووض ووو، مليووون نةوو  قريوو   يموو. وسوو ياً  يعنووي ألوو ، م ووة سووت عوودا

 . و مليون نة  و أل  م ة

 المسوولمين مكتبووات موون واحوود  مكتبووة فووي الهجوور  الرابوو  اللوورن فووي مجلوود  مليووون نةوو 

بة، في ل  أن حين علو  قر  لرن في فرنسوا م جر  الثوامن ال عد يعنوي و اله عة ب  قورون أرب

ست   لن و م  أن ي بة في يج سا مكت سة فرن ثر الر ي س  من أك لد م ة ت الير و ذا ،مج ل  ي   

 .اإلسلمية المكتبة عظن

 

 اناالمتح في بالتفوق لكن تمنياتي وم  المحا:ر ،  ذه أفكار عرض في ُوفِّلتُ  أكون أن أرجو

 وآيرتكن دنياكن أمور سا ر وفي

 

 وبركات    ورحمة عليكن والسلن

 


