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أ��� و��
	 ����ــ�ب 
ا����رات ھ� ا����ھ�ة 

.وا����ر�	





� �م وا�����ب 	��م ا���ر ا�ذي �	ش 
	� �����ق ، و� 	و�د أ�د �	
�	��� 	$�ر �و�# "�ق أو ا����ب !�ر 
�رات .  %�&و	���ر ا���ق ا�

 %
، وھو 	�	ب ا-��ن 
% أي ا����م (ن أ�+ر ا*(راض ا�$�راً 
��# � ��ل !ن � ���	�وا��د	ر ���ذ�ر أن  % .١٠(ر��# (ن (را�ل 

�د أن (���و	# ��# ا�$�ر ا���ق �	ن ا�ر��ل وا���ء �	ن  %
 ،
  .ا�ر��ل ا���ء أ�+ر ا������ً (ن 

&�	# ��	طر !�3  ���� �
% ا�$9ص وُ	�رف ا���ق �5 ����، و� &�	# ��	طر !�3  ���� �
% ا�$9ص وُ	�رف ا���ق �5 ����، و�
، �	س (�;ول ، وا�9وف (ن $%ء ا�9طر ، و�و": ا��ر"ب ���� (ن 

 #�و	�ر�ب !�3 ذ�ك ا�$�ور �����ق  .و�وده ھ�ك د�	ل !�3 �
، ا�دم ، وار�&�ع @?ط ا���ب ا��+	ر (ن ا*!راض (+ل �ر!# د"�ت 

 #� .ا��رق ، و���ب وا�ر!$# ، ا�(�دة و"ر



، ا�ذي 	د
: ا�دا
: (+ل   -�وي  - ط�	�% وھ�ك !دة أواع ����ق ��@;� 
��ز��� إ�3 ���	ق ا-��Achievement  وا�����ر وا-�داع

Creativity  د	ز	$�رط أل 	ا���ق  -ھذا ، و��ن  :
!ن �د (�	ن *�  -ا�دا

% ھذه ا����# �وف 	��E "���ً (ر@	� ً .  #���أي أ�  Stateوھ�ك ا���ق �

أي أن 	���ر (ط� ً (ن أ(�ط  Trait، وا���ق ��(# ا�(ؤ+ر 	زول �زوال 

% ا�طب ا�&�%  Anxiety disordersوا@طرا��ت ا���ق  .ا��9$	# 

�;:��@(ن !دة أ(راض (

(+ل ا�9وف (ن ا*(��ن ا�@	�#  Phobias ) ا�&و�	�ت( ا�(ر@	# ا�(�9وف  
Agoraphobia

(+ل ا�9وف (ن ا*(��ن ا�@	�#  Phobias ) ا�&و�	�ت( ا�(ر@	# ا�(�9وف  
  ، Agoraphobia  أو ا�(���#

(+ـل (وا�;#  Social Phobia، وا�(�9وف ا���(�!	# ا��	وا�ت و(ن 
.ا���م ا��(;ور 

�ر ا�زاو	# 
% أ$��ل ��ت ��
;و ���# (ن ا���ق ا���ق و	���ر "�ق ا�(� ،
–وھو ���ري ا�طHب "�ل أو أ+�ء ا����9رات ا�$&و	# وا��(�	# وا���ر	ر	#، 

�ت "�ق ��;� أ���%  Stress 	(+ل (�در ا�&�	#–ا�(�) %ا��% 	��
�(	: (را��� ا����	(	#  %
.وأ�ر�� ��@?وط ا�ط��ب 



ا�;(�ك أو ا�$?�ل ا����% �ول أ���# ا�(���ن (ن �	ث 
ا�(�و"�# ، وا����J ���(�رر ، وار���ط;� و�;و��;� ��و��;� 

و
�	و�و�	# (+ل �ر!# د"�ت  
	ز	و�و�	#و�ذ�ك أ!راض  .
��ن، ا���ب ;،  TensionTensionTensionTension، و�&�ف ا���ق، وا��و�ر  وا�

، و�+رة ود9ول دورات  NervseNervseNervseNervse*��ط ا*���ب  وا�ر
زة
، و@�ف ا��ر�	ز ا�	د	ن ، ور!$# ا��رق ، و���ب ا�(	�ه 

Concentration  و!دم ا��درة !�3 ا��د!�ء ، Concentration  و!دم ا��درة !�3 ا��د!�ء ،
Recalling  #+H+وا!;� ا�ا�(��و(�ت (ن ا�ذا�رة �5

، و�(�# ا*!راض وا�(��$رة ا�طو	�# وا���	رة 
Syndrom  د	�  .��ط��ب ��	ق ا*داء ا�

      
    



THE ICEBERG

(�ذا رى (ن ��ل ا���	د



THE ICEBERG


�ط (ن ا���ل%  ١٠

(ر�% 
وق �طE ا���ر

N	ر %  ٩٠وا���"%  N	ر %  ٩٠وا���"% 
(ر�% ��ت �طE ا���ر
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(ر�% 
وق �طE ا���ر% 10

90 %

 Eت �ط�N	ر (ر�% �
ا���ر
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SEA LEVEL

N	ر (�روف �9Oر	ن

(�روف �9Oر	ن ا���وك

N	ر (�روف �9Oر	ن

ا��	م وا�(���دات



THE ICEBERG

SEA LEVEL

ا���وك

N	ر (�روف �9Oر	ن

(�روف �9Oر	ن

ا��	م وا�(���دات

N	ر (�روف �9Oر	ن




	س��دان ��
	س��دان ا���� ��ا���� 




	س��آ��ر ا
�	�ض ا���� 

� أ!ـــــرف� أ��ط	:
"د أ��ط	:
ا����(ل

ھــــذا
�ــ�ــب

� �(� 	�&%ا��	ـ�ـ�ـر���ن أ�ون 
ر�(� N	ري أ
@ل

��ـــــــ�ــــــ�طـــــ#
� ا��ط	: ��ر	ر (�ذا أ
�ل




	س��آ��ر ا
�	�ض ا���� 

ا�9ـــــوف
ا�?@ب (ن
ـــ&ـــ�ك

ا��ــــ��ط
ا���ق (ن
ا�(��!ب

ا�9وف (ن ا�(�;ولا���ــور
أو ا�(وا"ف ا��د	دة

:	�ا
���د ا��$
و ا�$�ور ���;�وط ا�(�وي




	س��آ��ر ا
�	�ض ا���� 

ا��ــ�ـ�ـ	#
�ـــــب�
ا��?ـــ	ـ	ر

ا���ــــو	ف ا��ــــــــردد

ا��ــ�وك
ا��ــ�ـ�ـ	#

ا��?ـــ	ـ	ر
ا���ــــو	ف ا��ــــــــردد

��و�#
ا�"ـ�راح

ط�ب
ا�(��!دة

ا��9ذ ا�(��د
ا��9&%

طـــ�ــــب
ا�ط(ـــ��ن



ا�د �ل


	س��آ��ر ا
�	�ض ا���� 

�ء�!دم ا�ظر 
% !	و;ما�(	ل ا�3 ا�

ا�د �ل
ا�!�د��

ا��و�ر و ا����	#

ا�;(;(# و ا�ز(�رة

ا���ل و ا�9(ول




	��� ��  - أ����اد ا��را�� وا����� ا����� وا��� ا�	��� ،
:*()�'&	ك أ��	ب #"!�� 

 ١ -  -�، و*: �9 ���3 ا�(�8 7	6 ��5	34 و2�	�1 و��م ا���/) .
�- ا�(�8 . ;<&�	7،

  و��
B��8) ،ا�B���� ��Aات وا��	�9 ا�&?�ة   - ٢ 


() �� ا�"�ف *: و82��� -٣  �
، ا*�5	4	ت ���ك ا��EF: ا�
، واBLM	س و4�	3IJ ا*�5	ن �: و*���8ات وأ�G	ر �����  ، واBLM	س و4�	3IJ ا*�5	ن �: و*���8ات وأ�G	ر ����� 

�OI وا��Nس �	7Helplessness  ���، Motivation، و.�- ا��ا�

، ��b�A/	ر ، و��م ا�2	ع ��ول ��� ا��_^ و��ء 2&?�9   -٤  
 ��	Gاد ا�����، واcM	�7 ا��را�� ، وا��b� �EN*�5	ن و��م ا


�� –ا�����e 7	�*�اض BIا�!�اع *() –ا� ، �GBع، وا�	وار2> 
، و/i�A ا�*�اض ا�&>��B *() ا/��	ب ا��م .hط 

Schizophrenic  ...... pا�.



، ا���ة وأ��	ب أ���� *() ا��heط ا�Oا�Jة *: _�)  -ب 
 (eأ� r�85�� ت��* ��s ���	
��، وأ�	��� ا��&��t ا

 ()* ���Bت د�9 ا�"�ف *: ا�	4	5�*وا4">	ض ا�
B��ى ، ا

	�� وا_�!	دي وا�(8	�� ��و��8 ا�
8	ر4	ت  . ���wةا

، و��م و���ا34 ا�"	ط�� �7: _�رات ا7: وإ�Eا34 وأ_	ر37 
7�� ا����� �
Aا/�ة 	�
� ،ا��	�
�y وا�
bGtت ا�  ا�I7 ����

 	'2	I* 	'�� �/اA� ��'��� ا��ءة وا�	.Mا ، ��	�، و��م و��د ا�
� *: _�) ا���ة �	��� �
�B
� *: _�) ا���ة ا��'��� ا�&>��B وا��y�It ا��	��� �
�B
ا��'��� ا�&>��B وا��y�It ا�

*: ار2>	ع *B��ى ا��Eة وا�_	رب  *��رة، وا���hة ��
Aا/�ة 
.وا�b*Oء وا���Iان


�� وو�	J)  -ج���
��� ا������7 وا����	7 �8��وھ&	ك أ��	ب *�
��9و2�
() �� اb�Mم 
�� إ��اد اE��	رات  _!�ر أداء ا�

 ��
�� �8���7 �
��� �7��cرات ، و	��Eت و�
�د ا�
�8را، ا
� *y روح ا��!� ا���5| وا�
B��Iات �	&�� 	
و��م 2����ھ	 7

 �<!7 3�� ~��
) وار�2	ط'	 7	��ا_y ا�Aي 4�و*8��e	ت ��ق ا�
.وا�heط ا�Oا��� �J	J) اb�Mم �Lل ا*�5	4	ت، �	*� 



���	ق؟؟؟



���	ق؟؟؟



ا���ا�� ا�����ة �� ا�دراك ا�����ا���ا�� ا�����ة �� ا�دراك ا�����ا���ا�� ا�����ة �� ا�دراك ا�����ا���ا�� ا�����ة �� ا�دراك ا�����

10/6/1428 ٢١





"درات ا���ل ا��$ري

��	وق (�$ أ%دث ��
و�و!�� و!دت %�$ ا#ن�
��ون ,��و,� �$ ا���
��  ٣٠-�در (�$ ,���!� ,� �+ل ا�$ �
�$ %وا�$ �) 0�� �٢٨%�وى ا�!2�ز ا��++) �����ون �
�رة (ن %��ب آ�0 �7 ا���6��� ذا����) ��+) ����ل �
ا���6����س ا����� ا��+�� ا>��رة ا�$ ,��ت ا;�وف ,ن �
إ,��
��ت ھ����,ن و ا���,ر (��ك ? <= ���ك �0 �



إن ا;���ر و ا�%� ت 
ا�ذھ
�� و ا;%���س ا��0 

Cط	��
��,ر   $�
��س (�
و �%ر��ت  2م���و�و!��

 3�! �);ا9Sرا���ل و ا���د 	ؤ+ر �ل (

���	
ا�ر,!� ا�

و �%ر��ت  2م���و�و!��
,��و  2م,6,%و  2مأ!

ا�دا���� ، 2مط�-�
. +%�Fو ا���س 



إذا �م 	�ن (� �&��� (ر@	� ١.

�ل $	�� �

H ��رر آ9ر  ،

&س ا�$%ء ا�ذي � 	ؤدي 

� ا����م �)	 #��*(ورا�$9ص ا*�+ر (رو

&س ا�$%ء ا�ذي � 	ؤدي 
 #�	�، ھذا ا�(ر�وة ��

.@���� 	���ر �;دا 
.٢ %
ا�(رو# (	زة �9و�� 

(ذا�رة 
ط&�ك 	���ج ا�3 ا�
طرق �د	دة  (�د!#





(��و(�ت 
3 ا�+�	# ٩إ�3  ٥ا�وا!% "�در !�3 ا��	��ب (ن ا���ل  -١
٢ -  �)(�	ون (��و(# 
%  ٢ا���ل ا�Hوا!% 	(�� ا��	��ب أ�+ر (ن �	

 #	ذ ��ن ا�وا�دة ا�+�) J)ت و ا��را�	ا�ذ�ر :	)�، و 	��وى !�3 
�ً ا-��ن 	��دودة ، و �� "درة ا��	��ب N	ر ).

ازاى؟؟؟ �	&�رط&�ك 

 #	ذ ��ن ا�وا�دة ا�+�) J)ت و ا��را�	ا�ذ�ر :	)�، و 	��وى !�3 
�ً ا-��ن 	��دودة ، و �� "درة ا��	��ب N	ر ).

ا��را(J ا�(و�ودة 
% ا���ل ا�Hوا!% ھ% ا��% ��دد ��وك ا-��ن 
و 	(�ن ��د	ل أي �ر�(J (9زن 
% ا���ل  .أ
���� و ردود 

، و 	�(ن ا���دي 
% ا��	طرة ا�وا!% ا�Hوا!% !ن طر	ق ا���ل 
.ا�Hوا!% !�3 ا���ل ا�وا!% ا�(��ول !ن �ر(�# ا���ل 



ا���ل ا�وا!%
 ٩إ�3  ٥: (��(رة �&�E أ�واب ا��واس و ��N;� �طر	�# (���"�# و �وم 	

#	(��و(�ت 
% ا�+�
�، ا
�را@��� و آراء� ، أ��د	+� 	�ود ���!�"

ازاى؟؟؟ �	&�رط&�ك 

�، ا
�را@��� و آراء� ، أ��د	+� 	�ود ���!�"
�# ، 	درك ا���ب و ا�وا�د 	���ق ���(طق و ا�(و@وع �	�، 	���3 ا�

ا�(��و(�ت !ن طر	ق ا��واس و 	��ر;� �(� ھو (9زون 
% ا�(X (ن 
	���رئ، 
	�د �;� و 	ر�ب و 	���J و ا�����# ا�(��و(�ت 

��;@
ھو ا�(و�� و ا�(ر$د ا�ذي 	��ل ا*
��ر أو 	ر

�رة ا�	�ظ# � %
3
�ط 	�(ل �، 	�ذ�ر و 	
��ب ا�(9زن�



ا���ل ا�Hوا!%
� 3�(�	ون (��و(#  ٢: ذ�ك ا*�واب (&�و�# طوال ا�و"ت دون أن 

#	
% ا�+�
� و ($�!ر� و ��		(;� ط���ً ��رأي و ���	�ا���!�تھو ا�ذي 	�وغ 

ازاى؟؟؟ �	&�رط&�ك 

� و ($�!ر� و ��		(;� ط���ً ��رأي و ���	�ا���!�تھو ا�ذي 	�وغ 
، � 	(	ز ا�(طق ، � 	&;م ) ا����م ا�دا%�9 �]��ن(���ذات 	���ق �

� ) N@ب (+H(!�ط&% ، !د(� 	�دث ا&Hت ا�9ط5 �	ن ا��واب و 
�	ب ��(طق��	

&	ذ ا��را(J(ا�وا!% ھو ا�(&ذ ا�ذي 	�وم ����	ق (� أ"ره ا���ل ��(
	�(ل �	ل ;�ر �H �و"ف�
ا�(9زن�



,��ل

وراً "م �\�?�ء ھذه ا�&�رة ، ط&�ك 3�N و � 	&;مإذا ا!��دت أن 

.ا�(ط�ق  ��?��ء او !دم ا�&;م، *ن 
% �(	م ا���ب � و�ود 

ازاى؟؟؟ات ��&�ر 

 #	إن (� 	���ك ھو ا���وك و "د ��د وراءه 
 #	���ر�ز !�3 ا�وا	� ا-	���	# و أو�د  .إ	

(� ��وم �;ذا  .��(وا"ف �&�	راً (��9ف 	�
ا*��وب ��وم ��زو	د !��ك ا�وا!% 

، و 	�وم !��ك ا�وا!% ط	�# �(��و(�ت 
 J)وا!% ��راH# ا���ل ا�	# ��?ذ�	و ط ،

&�ك �(�رس ا���ل أ
@ل  #	�;�د 
% ا���
 (�#(: ط&�ك و ��دأ  (@3(ن أي و"ت 

 #�. ا*	���	#(ر��# ا��ر(



٣ – ��� �	)ا���وك وا�	� ( وراء �ل ��وك 

ا>�!��7ا�ر,!� 

� :ا!رف – ١�� �	.ان ا���وك ا��9ط^ وراءه 

:ا(دح – ٤

:او�د – ٣

ا��$ف – ٢
:

� وراء ھذا ا���وك ا��9ط^ ��(� ھ3 ا�	� ا�

.��وك ��	م �د	ل �;ذا ا���وك ا��9ط^ 

.ا���وك ا��د	د �	(و ا�+ر 



 3
أ� (��ول !ن ���J أ!(��%إذاً .!��% أ� أ���م 

�E دا�(� �د	� 9ط# و ا�&�$ل دا�(� �د	� !ذر�ا�
� $�، و ��ن ا>�!��� ھ0 آ�ر�ن دا�,� ,� 
%�ول إ���ء ���ت ا�	�ل (

 �

� وأ(,���	

� وأ(,��
� �%,ل ,��و����
� (ن أ�	
�%,ل ,��و����
� (ن أ
، و �!ب أن  راه�ا�2دف ا�ذي إ�0  ��%��ا�,��ول (ن -��دة  ط	�ك�

����ان و�%�ول  �%دد أھدا�� �!��!�  $�������%��
0 ���ص ان � ��(دة���� ، أ��ط	: أ� � : ا�دا��0 ,ن ا��ط�ب ا�

.أ���ق ، أ� � 	��ط	: أ�د 
ا-��ن ��ورة !�(# N	ر (د	ن �وى : �ل  �رھ�م"�ل أ���در 

���# (� 	�(�� ھو ا���"3 ، و  �������	ل �(� و�د ) ��&�.




% ��ل  #	���
\ذا !�د ا-��ن �ذا�ر�� إ�% ا�(وا"ف �	��� إ��ن ���رب و �9رات إ	 ،
 #	����ل &س ا�($�!ر و ا*���	س ا-		 �\
 ، #	���، ((� 	��!ده !�3 ا��9ذ ا-	
� �����5	د 	���@ر إ	���	# "رارات \
، و إذا !�د �ذا�ر�� إ�% ا�(وا"ف ا����	# 

.ا����	# ا�($�!ر 

�;�  ط��ب�ل ����د	� �(	: ا-(���ت ا��% 	
���	� %
 %�����ز �?	ر إ	-

، �ل 	�ودون �ذا�را�;م �����رب ا-	���	# و �`�ف � 	��9دم (�ظم ا��س إ(��	��;م 
���;م 	�9ذون "رارات N	ر (و
�# ا�+�# ا����	# ا��% �ؤدي إ�3 ا-���ط و !دم 	 �)) ،

  .���	�ً �ؤ+ر !�3 �	��;م �5+	راً 

إ�% ا����رب  #�ذا�ر�دا�(� د و�	 ا���# ،ا(���ن��دد  #أ�ذ�ك �و �دث 
 #	���&س ا-��را�	�	# و &س ��9دم 	 ا���#، و ا-	������ا-	���	#  #ا

.



#�(��در ا��ر(
�2و�� %�$ :  ا�وا�د	ن: أو� �ا�ر,!� و ����ل ا���+�� ��م 

�ن  ����.ا�
� �	ا�(در�#: +�

 J)ر�	ط&�ك؟؟؟(ن ا�ذى 

� �	ا�(در�#: +�
��رة ا -�داء �#�ر�ن ھ0 ا�,ر%�� ا��,ر�� :  ا*�د"�ء: +��+� �


�  ١٥إ�$  ٨,ن �.
��(�  ��٤٠<0 ا���ب �0 �ن ا�
,و 
%و :  ا-!Hم: را��� �

و(�� �0 ,��ھدة �.ا���	�ز أ
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.ا�ذات ا��%دث ,= 



(��و	�ت ا���دث (: ا�ذات

، و ���رك ا;,ل أ�وأ ا�,��و��ت %�ث �!��ك �	�د :  ا�دا�9%ا-رھ��% �
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�$ل-ا*(���ن�ل ا� أ��ط	:  �.ا� و�	د-ا
�7 �0 :  ا����	#“ و ��ن”��(# Mن (ن ر��
��وى أ�<ل ��ر ��7 ا , �7 �0 :  ا����	#“ و ��ن”��(# �Mن (ن ر��
��وى أ�<ل ��ر ��7 ا ,

�ف  . “��نو ”��,� ، ,= إ<��� ا�
!�ح ا����Nر و P� و ا���ل و�)	
. ����;�ا�Hوا!% ا���(�ت ا-	���	# ا��% 

��وة ، و ھو ,+در ا�,��و��ت أ�<ل :  ا-	���%ا����ل �� $�، و (6,� (


	س ا���� ����م ا���+0 ا���د�ر ، �أ&ذ أ
� ا��ط�= أن : ,�6  .ا�
%
�E أ� ا��ن ،  أھدا� ، �.$�طرأ� ، در �"أ



) ٥"�!دة ( !(�%�(ر	ن 

��	دا  �;�، (زق ا�ور"# و أ�ق !�	ك ر���ل ذا�	# ���	# �;� �5+	ر  ٥!�3 ا*"ل دون  -١

.“ أ�”���(# ، و ا�دأھ� "وة ر���ل إ	���	# ��ط	ك  ٥دون  -٢

% (&�رة دون  -٣ #	���.دا�(� (�ك  �;�، و ا��&ظ �?	رة ر����ك ا-	

9ط# �ر(�# ا�ذات

، إ�3 أن ا*9رى ، و ا"رأ ا�ر���ل ا�وا�دة ��و !(	�� اSن 9ذ &�� و  -٤
.�(�(� ���و!�;� 

، و اطرد أي �و�ر (ن !(	�� ، و 9ذ &�� ر���# (رة أ9رى �5ول ا�دأ  -٥
، و !		ك ، اN(ض "وي (رات �\���س  ١٠ا�ر���# ا*و�3 دا�9ك ا"رأ 

	ك ، +م ا
�E ا��د	د �9	ل &�ك �$��ك 	!.
، و إذا ��ظت �ك ، و (� 	�و�و� �9Oر	ن (ن ا�	وم ا�ذر (� ��و�� ا��داء  -٦

.إ	���	# ، و ا���د�;� �95رى �\�?��;� أي ر���# ���	# 
�م 



كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 
علينا أن نحاول استغالل ساعة من كل ساعة ونصف يكون فيها دماغنا في أفضل 

.حاالته
البحث عن الحلول الخالقة للمشاكل يجب أن يكون في المرحلة ما بين الصحو 

.والنوم، أي مرحلة طفو الوعي وبدء العقل الباطن بالعمل
البحث عن الحلول الخالقة للمشاكل يجب أن يكون في المرحلة ما بين الصحو 

.والنوم، أي مرحلة طفو الوعي وبدء العقل الباطن بالعمل
أما إذا ) أكبر% ١٥(يمكن المدى تكون في الصباح أعلى ما الذاكرة قصيرة 

ألنها تكون د الظهر بعفليكن ذلك الذاكرة طويلة المدى أردت تخزين شيء في 
.في أفضل حاالتها

حيث يتم تخزينها بشكل أفضل فاقرأها ثم نم إذا أردت تخزين معلومات مهمة 
.أفضل% ٣٠- ٢٠(النوم خالل عملية 



��9دم � �5� :)��ن � % ١٠
(ن "وا� ا����	# وھذا 9ط5 
��+(ر 
�ط  %!!١��9دم أ�+ر (ن  �(ن "وا� % ١أي أ


�	ف ز	د ��ك ا���#؟ ..ا����	#

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 


�	ف ز	د ��ك ا���#؟ ..ا����	#

٢٤
�رة 
%  ٤٠٠٠(�و�ط أ
��ر� ھو � #!��..  � �ا���ب ھو أ
��9دم �وى �زء (ن "وا� وط�"�� ا����	#.

ا�ذا�رة ا��(?	# ��% أن ���ول ا�ذا�رة إ�3 (� 	$�� ا�ور"# �
!!ا�(;(#ا��(?	# ��ط�د ا�(��و(�ت وا*ر"�م 

�رد إ�داء ا�ھ�(�م 	ز	د (ن "در�� !�3 ا��9دام "وا� ا����	#�).



�رط��� �(�E أ�راه ا�د��ور إر	ك �	��  #�)��	�و������ب 	) 
 %
 ���&ر�ز !�3 (�  �\
.ا�و"ت 
�ط ١/٣


% ا��@�ء !�3 �زء (ن : ا��ر�	ز �ز	�دة ا��درة ا����	#� ���إذا 
.ا��$�ت أ(�ن أن ��&	د (ن ط�"�� ا����	# �$�ل أ
@ل

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 

.ا��$�ت أ(�ن أن ��&	د (ن ط�"�� ا����	# �$�ل أ
@ل
�ونا�د��ور : ا��H"# �	ن ا�ذ��ء وا-�داع�)	�  #�	��و�ل �

(&�دھ� !دم و�ود !H"# �	ن ا�ذ��ء وا-�داع، 
�+	ر (ن ا����"رة 
)   آ	$�	ن، (دام �وري، أد	�ون(N	رھم �م 	�ووا أ�+ر ذ��ء (ن 

 .ا�وا!%�ل �(	زوا ����9دام ط�"��;م ا���(# �ط�"# ا���ل N	ر 
.و	�دو أن ھؤ�ء ا��(دوا أ
��رھم (ن ا���ل ا���طن



إذا (� +��رت !�3 ��رار أك N	ر �فء �����# : ا-	��ء ا����% �

�وف ��وم �&�ك !�3 ��ل ھذه  #	
�(و@وع (� و�&�رة ��

و�&�	ر ذ�ك ھو أن ) أت (� ����ده !ن &�ك(وا"�� ا��وءة أ(را 

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 

و�&�	ر ذ�ك ھو أن ) أت (� ����ده !ن &�ك(وا"�� ا��وءة أ(را 
(� 	&�ر :ا-��ن ھ�ك ط����ن �و!% 	�ا�و!% و ا�Hو!%، و


�رة (�	# 	�وم ا�Hوا!% ��(�	# ا��ط�	ق  %
ا�د(�غ ا�وا!% 
ا� ”: �رددإذا ظ��ت : �و� (9ول ����	طرة !�3 ا���م، (+ل


\ن ا���ل ا�Hو!% ا�(9ول " ھ�لا� (ش -ا*(���ن
3  ھر�ب
���ر�ط �	ن ا*
��ر وا����# ا���د	# �ر!�ن (� �	�وم �\!ط�ء 


�$لا*(ر ����م ��% 	��رف �(� �و �ت !!



��رار �د	+ك �&�ك �5ك N	ر �فء �ن 	ؤدي إ� : ا-	��ء ا����%�
إ�3 �ر(�# (��را�ك ا����	# ا�(��9# ������م �����ه ر
ض 

.ا����ب ا�(��و(�ت

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 

.ا����ب ا�(��و(�ت
إذا !ود�ك &�ك !�3 (+ل ھذه ا�ر���# : �ن أ�ذ�ر (� أ���(� �

��ون "د �ر(�ت د(�Nك !�3 !(�	# $طب آ�% ��ل ا�(��و(�ت 
.ا�(����# �;ذا ا�(و@وع



��ز (��:ھ�ك أ��و��ن ����	ق إ
ك أن �9وف أ��وب ا��9و	ف، ا*ول  ��)\�

$�;م(ن !�"�#  ا�ك 

  ،	ذا�رواإن ھم �م 

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

���	ن�	ن (�ري 

  ،	ذا�رواإن ھم �م 
�د� (ن  ��$�	:��ن ھ�ك أ��وب أ
@ل �د!م "درات ا��س وھو ا

و"د أ+��ت ا����J أن ا*��وب ا�+�% أ
@ل (ن �	ث  .ا����ب
��زات��	ق ا-�.



� #�د(� 	و@: $9ص 
% Nر
# ھ�د�# و(ر	! ��م ا��$�ف أ
�����# (ن ا���ورات ا����	# ا�(;د�# 
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�	ث أ���ت !�و�;م ھ�د�#، و�&;(;م  .أ�&�# �(� 	�دأ ��ث أ$�

كيف تضاعف قدراتك الذهنية؟

�	ن (�ري ���	ن

�	ث أ���ت !�و�;م ھ�د�#، و�&;(;م  .أ�&�# �(� 	�دأ ��ث أ$�
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% د(��;م (ن 
���ت ا����دة وا��&�ؤل وا��ظ(# %
.	&رزھ� ا�د(�غ !�دة 



ا�درس �&ظ!د : +�	#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات

:الجيد الحفظ شروط
::حواسحواس  عدةعدة  باستعمالباستعمال  الحفظالحفظ◄◄

  استحضارهاستحضاره  إلىإلى  --استيعابهاستيعابه  وو  فهمــهفهمــه  بعدبعد  --بحاجةبحاجة  أنتأنت  ذاكرتك،ذاكرتك،  فيفي  ماما  بدرسبدرس  تحتفظتحتفظ  لكيلكي
    التقنياتالتقنيات  ""  بعضبعض  هذههذه  ،،بسهولةبسهولة  دروسكدروسك  تستحضرتستحضر  ولكيولكي  ..الخاصةالخاصة  بطريقتكبطريقتك  تمثلهتمثله  وو  ذهنكذهنك  فيفي
::أكثرأكثر  ذاكرتكذاكرتك  عليهاعليها  تعتمدتعتمد  التيالتي  الحاسةالحاسة  حسبحسب  "" ::أكثرأكثر  ذاكرتكذاكرتك  عليهاعليها  تعتمدتعتمد  التيالتي  الحاسةالحاسة  حسبحسب  ""

  ماما  قلبقلب  ظهرظهر  عنعن  تحفظتحفظ  نفسكنفسك  تجدتجد  عموماعموما  فإنكفإنك  سمعيةسمعية  ذاكرةذاكرة  لكلك  كانتكانت    إذاإذا  **  

  مراجعةمراجعة  عندعند  حتىحتى  الذاتيالذاتي  التسميعالتسميع  استخداماستخدام  فيفي  إذنإذن  تترددتتردد  فالفال  ..مراتمرات  عدةعدة  عالعال  بصوتبصوت  ترددهتردده
  لمخاطبلمخاطب  إماإما  عالعال  بصوتبصوت  صفهاصفها  ،،فيهافيها  تراهتراه  ماما  احكاحك  ::الخطاطاتالخطاطات  أوأو  الجداولالجداول  أوأو  الخرائطالخرائط

  راجعراجع  ::مراجعتهمراجعته  بصددبصدد  أنتأنت  ماما  نسياننسيان  يجنبكيجنبك  منطقيمنطقي  تسلسلتسلسل  اعتماداعتماد  معمع  ،،حقيقيحقيقي  أوأو  خياليخيالي
  إلىإلى  الشرقالشرق  منمن  وو  الجنوبالجنوب  إلىإلى  الشمالالشمال  منمن  والخريطةوالخريطة  األسفل،األسفل،  إلىإلى  األعلىاألعلى  منمن  مثالمثال  الجدولالجدول
……الغربالغرب



ا�درس �&ظ!د :  ا�+�	#ا�(ر��# /االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات

:الجيد الحفظ شروط
::حواسحواس  عدةعدة  باستعمالباستعمال  الحفظالحفظ◄◄

  تراجعهتراجعه  ماما  تفحصتفحص  إلىإلى  بحاجةبحاجة  فإنكفإنك  أكثرأكثر  بصريةبصرية  ذاكرتكذاكرتك  كانتكانت    وإذاوإذا••

""تصويرتصوير""  إذنإذن  حاولحاول  ..بذاكرتكبذاكرتك  يلتصقيلتصق  كيكي    بعينكبعينك photographerphotographerبعينيكبعينيك  دروسكدروسك  
  يكفييكفي  ،،فنانافنانا  تكونتكون  أنأن  يستدعييستدعي  الال  األمراألمر  وهذاوهذا  ..منظممنظم  وو  جميلجميل  بشكلبشكل  بكتابتهابكتابتها  تقومتقوم  أنأن  بعدبعد  يكفييكفي  ،،فنانافنانا  تكونتكون  أنأن  يستدعييستدعي  الال  األمراألمر  وهذاوهذا  ..منظممنظم  وو  جميلجميل  بشكلبشكل  بكتابتهابكتابتها  تقومتقوم  أنأن  بعدبعد

  لألفكارلألفكار  آخرآخر  وو  الكبرىالكبرى  للعناوينللعناوين  لونالونا  خصصخصص  ::متناسقمتناسق  بشكلبشكل  األلواناأللوان  تستعملتستعمل  أنأن  فقطفقط
..الخالخ……للتعاريفللتعاريف  آخرآخر  وو  الرئيسيةالرئيسية

  إعادةإعادة  طريقطريق  عنعن  دروسهدروسه  مراجعةمراجعة  يفضليفضل  بحيثبحيث  حركيةحركية  ذاكرةذاكرة  لهله  منمن  أيضاأيضا  هناكهناك  **

  تصوراتصورا  يضعيضع  لكنهلكنه  وو  الدرسالدرس  مضامينمضامين  علىعلى  يحافظيحافظ  أنهأنه  أيأي  ..الخاصةالخاصة  بطريقتهبطريقته  كتابتهاكتابتها    وو  صياغتهاصياغتها
  المعلوماتالمعلومات  بتثبيتبتثبيت  يقوميقوم  بالتاليبالتالي  وهووهو  ..الفصلالفصل  داخلداخل  بهبه  تلقاهتلقاه  الذيالذي  للتسلسلللتسلسل  وو  لشكلهلشكله  آخرآخر
  وو  ))أخرىأخرى  ورقةورقة  فيفي((كتابتهاكتابتها    إعادةإعادة  ثمثم  ،،جيداجيدا  واستيعابهاواستيعابها  فيهافيها  التفكيرالتفكير  طريقطريق  عنعن  ذاكرتهذاكرته  فيفي

  لترسيخلترسيخ  فعالةفعالة  طريقةطريقة  إنهاإنها  ..بمضمونهبمضمونه  يخليخل  والوال  للدرسللدرس  فهمهفهمه  يعكسيعكس  آخرآخر  بشكلبشكل  تنظيمهاتنظيمها
""المراجعةالمراجعة  جذاذةجذاذة  ""  تقنيةتقنية  علىعلى  تحيلناتحيلنا  وهيوهي  ..الذاكرةالذاكرة  فيفي  المعلوماتالمعلومات ..



  السمعيةالسمعية  قدراتكقدراتك  تستخدمتستخدم  أنأن  فهوفهو  األفضلاألفضل  أماأما
  تعتمدتعتمد  وأالوأال  كلهاكلها    الحركيةالحركية  والحسيةوالحسية  والبصريةوالبصرية

  وجدتوجدت  إذاإذا  حتىحتى  واحدة؛واحدة؛  حفظحفظ  طريقةطريقة  علىعلى

ا�درس �&ظ!د : ا�+�	#ا�(ر��# /االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات

:الجيد الحفظ شروط

  وجدتوجدت  إذاإذا  حتىحتى  واحدة؛واحدة؛  حفظحفظ  طريقةطريقة  علىعلى
  طريقـةطريقـة  عنعن  حفظتحفظت  ماما  استحضاراستحضار  فيفي  صعوبةصعوبة
  أوأو  البصريةالبصرية  بذاكرتكبذاكرتك  استعنتاستعنت  ،،مثالمثال  السمعالسمع
  الطــرقالطــرق  استعمـالاستعمـال  أنأن  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ..الحركيةالحركية
  واثقاواثقا  ذاكرتكذاكرتك  إلىإلى  مطمئنامطمئنا  يجعلكيجعلك  الثالثالثالث

..معلوماتكمعلوماتك  فيفي  تحكمكتحكمك  منمن



ا�درس �&ظ!د : +�	#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات

:الجيد الحفظ شروط

::تكرار المراجعةتكرار المراجعة  ◄◄
::لقد أظهرت بعض التجاربلقد أظهرت بعض التجارب

مما نتعلم بعد نصف ساعةمما نتعلم بعد نصف ساعة  ٥٠٥٠ا نفقد ٪ا نفقد ٪ننأنأن
.  .  ساعةساعة  ٢٤٢٤منه بعد منه بعد   ٨٠٨٠و٪ و٪  .  .  ساعةساعة  ٢٤٢٤منه بعد منه بعد   ٨٠٨٠و٪ و٪ 

!  !  لكن ال تيأسلكن ال تيأس
وهي طريقة المراجعة الدائمة وهي طريقة المراجعة الدائمة ،،فهناك وسيلة لتطويع الذاكرةفهناك وسيلة لتطويع الذاكرة

. . والمنظمةوالمنظمة
كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ 



د : +��+#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات! #��ا�درس(را

المراجعة ضرورة : أوال ◄
::هناك احتماالنهناك احتماالن، ، بعد فهم الدرس و حفظهبعد فهم الدرس و حفظه

::للنسيانللنسيان  عرضةعرضة  سيكونسيكون  فإنهفإنه  ،،الزمنالزمن  منمن  لمدةلمدة  أهملتهأهملته  أنتأنت  إذاإذا  ::األولاألول  االحتمالاالحتمال
األلمانياأللماني  الباحثالباحث  توصلتوصل  ،،الذاكرةالذاكرة  علىعلى  عدةعدة  تجاربتجارب  فبعدفبعد

  تنخفضتنخفض  الذاكرةالذاكرة  فيفي  المخزنةالمخزنة  المعلوماتالمعلومات  كميةكمية    أنأن  إلىإلى
األلمانياأللماني  الباحثالباحث  توصلتوصل  ،،الذاكرةالذاكرة  علىعلى  عدةعدة  تجاربتجارب  فبعدفبعد

HH..EbbinghausEbbinghaus   تنخفضتنخفض  الذاكرةالذاكرة  فيفي  المخزنةالمخزنة  المعلوماتالمعلومات  كميةكمية    أنأن  إلىإلى((18851885))
  ماما  ..جداجدا  قليلةقليلة  نسبةنسبة  إالإال  ذلكذلك  بعدبعد  منهامنها  يبقىيبقى  والوال  ،،حفظهاحفظها  منمن  ساعةساعة  ٢٤٢٤  بعدبعد  سريعسريع  بشكلبشكل
ذهنك؟ذهنك؟  فيفي  المعلوماتالمعلومات  رسوخرسوخ  وتضمنوتضمن  النسيانالنسيان  تتجنبتتجنب  لكيلكي  إذنإذن  العملالعمل

  فإنكفإنك  منتظممنتظم  وو  دائمدائم  بشكلبشكل  المحفوظالمحفوظ  الدرسالدرس  راجعتراجعت  أنتأنت  إذاإذا  ::الثانيالثاني  االحتمالاالحتمال  إنهإنه
    طويلةطويلة  لمدةلمدة  ذاكرتكذاكرتك  فيفي  وسيرسخوسيرسخ  ،،نسيانهنسيانه  عدمعدم  ستضمنستضمن



د : +��+#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات! #��ا�درس(را

:المراجعة تنظيـم : ثانيا◄
  الدروسالدروس  تدعتدع  الال  ""  ::أقاربكأقاربك  أوأو  أساتذتكأساتذتك  منمن  تسمعتسمع  أنأن  دوندون  يوميوم  يمريمر  الال  قدقد
  أينأين  ""  ::نفسكنفسك  تسألتسأل  لكنكلكنك  وو  !"!"مبكرامبكرا  لالمتحانلالمتحان  اإلعداداإلعداد  وابدأوابدأ  عليكعليك  تتراكمتتراكم

  وو  ،،األسبوعاألسبوع  فيفي  ساعةساعة  ٣٠٣٠  منمن  أكثرأكثر  أدرسأدرس  أناأنا  وو  للمراجعةللمراجعة  الكافيالكافي  الوقتالوقت  أجدأجد
””القسم؟القسم؟  أوأو  المنزلالمنزل  فروضفروض  تتخللهاتتخللها  ماما  وغالباوغالبا  تتالحقتتالحق  الدروسالدروس  شالالتشالالت ””القسم؟القسم؟  أوأو  المنزلالمنزل  فروضفروض  تتخللهاتتخللها  ماما  وغالباوغالبا  تتالحقتتالحق  الدروسالدروس  شالالتشالالت

ϑϑϑϑϑϑϑϑحلول هناك ذلك مع و!
  منمن  تتمكنتتمكن  كيكي    فيهافيها  والتأنيوالتأني  المراجعةالمراجعة  تكرارتكرار  يلزمهايلزمها  ،،قلناقلنا  كماكما    ،،البشريةالبشرية  الذاكرةالذاكرة  إنإن  ..

  نوعنوع  يكنيكن  مهمامهما  وو  ..المقرراتالمقررات  بهابها  تزخرتزخر  التيالتي  المعلوماتالمعلومات  منمن  الهائلالهائل  الكمالكم  هذاهذا  استيعاباستيعاب
  هوهو  والتسويفوالتسويف  التأجيلالتأجيل  فخفخ  فيفي  السقوطالسقوط  لعدملعدم  وسيلةوسيلة  أفضلأفضل  فإنفإن  ،،لهله  تستعدتستعد  الذيالذي  االمتحاناالمتحان

..للمراجعاتللمراجعات  برنامجبرنامج  وضعوضع
::التاليةالتالية  المراحلالمراحل  متتبعامتتبعا  ،،البرنامجالبرنامج  هذاهذا  لوضعلوضع  الوقتالوقت  بعضبعض  تخصيصتخصيص  إذنإذن  حاولحاول



د : +��+#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات! #��ا�درس(را

:المراجعة تنظيـم : ثانيا◄
::نظم وقتكنظم وقتك

  أوقاتأوقات  ::كاملكامل    أسبوعأسبوع  مدةمدة  الوقتالوقت  استعمالاستعمال  فيفي  المعتادةالمعتادة  طريقتكطريقتك  بمالحظةبمالحظة  ابدأابدأ
  ،،األكلاألكل  ،،المنزليةالمنزلية  األعمالاألعمال  ،،التنقلالتنقل  ،،الدراسيةالدراسية  الحصصالحصص  مدةمدة  ،،المدرسةالمدرسة  إلىإلى  ذهابكذهابك  ،،استيقاظكاستيقاظك

..جدولجدول  فيفي  ذلكذلك  وسجلوسجل  !!شيءشيء  كلكل    ……النومالنوم  ،،الترفيهالترفيه جدولجدول  فيفي  ذلكذلك  وسجلوسجل  !!شيءشيء  كلكل    النومالنوم  ،،الترفيهالترفيه

::التاليالتالي  النحوالنحو  علىعلى  الجدولالجدول  هذاهذا  استعمالاستعمال  يمكنيمكن
مثال؛مثال؛  أحمرأحمر  بلونبلون  المدرسةالمدرسة  فيفي  للدراسةللدراسة  المخصصةالمخصصة  الساعاتالساعات  حددحدد  **
أخضر؛أخضر؛  بلونبلون  التنقلالتنقل  وو  لألكللألكل  المخصصةالمخصصة  الساعاتالساعات  - -   تقريبيتقريبي  بشكلبشكل  لولو  وو  --حددحدد  **
  المدرسيةالمدرسية  غيرغير  األنشطةاألنشطة  وو  والمنزليةوالمنزلية  الدينيةالدينية  واجباتكواجباتك  ألداءألداء  المخصصةالمخصصة  الساعاتالساعات  حددحدد  **

آخر؛آخر؛  بلونبلون  ))……الراحةالراحة  ،،اللعباللعب  ،،الرياضةالرياضة  ،،لترفيهلترفيهاا((
  سوىسوى  إذنإذن  عليكعليك  فمافما  ..فراغكفراغك  وأوقاتوأوقات  شغلكشغلك  أوقاتأوقات  عنعن  واضحةواضحة  فكرةفكرة  اآلناآلن  لديكلديك

..المراجعةالمراجعة  وموادومواد  ساعاتساعات  وتحديدوتحديد  ،،الفراغاتالفراغات  ملءملء



د : +��+#ا�(ر��# ا�/االستعداد المنهجي لالمتحاناتاالستعداد المنهجي لالمتحانات! #��ا�درس(را

:المراجعة تنظيـم : ثانيا◄
الخاصةالخاصة  وتيرتكوتيرتكابحث عن ابحث عن 

  ::للمراجعةللمراجعةلكل منا عاداته الخاصة لكل منا عاداته الخاصة 
  ..المسائيةالمسائية  يفضليفضل  منمن  وهناكوهناك  الصباحيةالصباحية  المراجعةالمراجعة  يحبذيحبذ  منمن  هناكهناك
  ،،عامةعامة  وبصفةوبصفة  ،،أنهأنه  رغمرغم  أنت؛أنت؛  تفضلهتفضله  ماما  حسبحسب  مراجعاتكمراجعاتك  برمجبرمج  ،،عامةعامة  وبصفةوبصفة  ،،أنهأنه  رغمرغم  أنت؛أنت؛  تفضلهتفضله  ماما  حسبحسب  مراجعاتكمراجعاتك  برمجبرمج
  أوجهاأوجها  فيفي  تكونتكون  اإلنساناإلنسان  قدراتقدرات  ألنألن  ،،أفضلأفضل  الصباحيةالصباحية  المراجعةالمراجعة

  منمن  بدأبدأ  جديدجديد  منمن  لتنشطلتنشط  ،،بعدهبعده  وو  الغذاءالغذاء  فترةفترة  فيفي  وتنقصوتنقص  صباحاصباحا
  اجتنباجتنب  الحاالتالحاالت  كلكل    فيفي  ..العاشرةالعاشرة  وحتىوحتى  مساءامساءا  ٨٨  أوأو  ٧٧  الساعةالساعة
أمكنأمكن  ماما  السهرالسهر

ككلل  بفعاليةبفعالية  الذاكرةالذاكرة  الشتغالالشتغال  ضروريضروري  والكافيوالكافي  العميقالعميق  فالنومفالنوم
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االستعداد البدني والنفسي لالمتحاناتاالستعداد البدني والنفسي لالمتحانات

:والفسفور بالكالسيوم الغنية ،المتوازنة التغذية◄
 سنوات عشر لمدة استمرت علمية تجارب أظهرت وقد .الدماغ عمل في مهم دور والفسفور للكالسيوم

 ،االمتحــانات موعد اقتراب وعند ،أنه ،سنة ٢٢و18بين أعمارهم تتراوح تلميذ ٦٠٠ حوالي على وأجريت
 .التالميذ أولئك ألغلب البولية اإلفرازات فــي خطـيرة مستويات إلى الفسفوري والحامض الجير نسبة ترتفع

 أحيانا و األعصاب توتر و العضلية التشنجات إلى يؤدي ،مثال الكالسيوم من هامة نسبة فقدان أن ومعلوم
.األرق
والفسفور؟والفسفور؟  بالكالسيومبالكالسيوم  الغنيةالغنية  األغذيةاألغذية  هيهي  ماما
.األرق
والفسفور؟والفسفور؟  بالكالسيومبالكالسيوم  الغنيةالغنية  األغذيةاألغذية  هيهي  ماما

الفكرية؛ لألعمال جدا ضرورية مواد وهي )…جبن ،زبدة ،لبن( مشتقاته و الحليب
؛…السمك ،اللوز ،القمح ،البيض

painالكامل الخبز في المغنزيوم ويوجد .فكري مجهود لكل ضروريان عنصران والنحاس المغنزيوم
complete والفواكه والخضر ،الكاكاو و ةتالشيكوال )الشريحة( المجفف والتين …

الحمص ،العدس,السبانخ ،البيض أصفر ،الكبد في فيوجد النحاس عنصر أما
Bبفيتامين الغنية األغذية وكل

 والنحاس والمغنزيوم والفسفور الكالسيوم على تحتوي التي األغذية من مهمة كميات  تناول على إذن احرص
.لالمتحانات اإلعداد فترة في وخاصة
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االستعداد البدني والنفسي لالمتحاناتاالستعداد البدني والنفسي لالمتحانات

::عمليةعملية  اقتراحاتاقتراحات :العميق التنفس و الرياضة ◄
فيها؛فيها؛  مبالغةمبالغة  ودونودون  بانتظامبانتظام  الرياضةالرياضة  ممارسةممارسة  ••
  ،،))االستراحةاالستراحة  فترةفترة  ((  وخاللهاوخاللها  وبعدهاوبعدها  الدراسيةالدراسية  الحصصالحصص  قبلقبل  وبانتظاموبانتظام  يوميايوميا  الطلقالطلق  الهواءالهواء  إلىإلى  الخروجالخروج  ••
األشجاراألشجار  منمن  االقتراباالقتراب  ويفضلويفضل
  ألنألن  ..الجسمالجسم  فيفي  المتراكمةالمتراكمة  السمومالسموم  طردطرد  فيفي  المستنشقالمستنشق  النقيالنقي  الهواءالهواء  يساهميساهم  كيكي    العميقالعميق  التنفسالتنفس  تعلمتعلم  ••
  إحداثإحداث  منمن  يتمكنيتمكن  أنأن  دوندون  بسرعةبسرعة  منهامنها  يخرجيخرج  ثمثم  بسرعةبسرعة  الرئةالرئة  يدخليدخل  ––العاديالعادي  التنفسالتنفس  حالةحالة  فيفي  --الهواءالهواء  إحداثإحداث  منمن  يتمكنيتمكن  أنأن  دوندون  بسرعةبسرعة  منهامنها  يخرجيخرج  ثمثم  بسرعةبسرعة  الرئةالرئة  يدخليدخل  ––العاديالعادي  التنفسالتنفس  حالةحالة  فيفي  --الهواءالهواء
الذاكرةالذاكرة  فيفي  تمتم  ومنومن  ،،الجسمالجسم  فيفي  اإليجابياإليجابي  تأثيرهتأثيره

  خاللهاخاللها  تستعملتستعمل  مراجعةمراجعة  أوأو  درسدرس  أيأي  بعدبعد  مباشرةمباشرة  العميقالعميق  التنفسالتنفس  تمارينتمارين  بعضبعض  ممارسةممارسة  علىعلى  احرصاحرص  ••
))مراجعةمراجعة  ،،حفظحفظ  ،،انتباهانتباه((مكثفمكثف  بشكلبشكل  ذاكرتكذاكرتك
  ..الجسمالجسم  فيفي  السمومالسموم  تراكمتراكم  بالمقابلبالمقابل  يتزايديتزايد  وو  التنفسالتنفس  وتيرةوتيرة  تنخفضتنخفض  الذهنيالذهني  التركيزالتركيز  فترةفترة  أثناءأثناء  ألنهألنه  لكلكذذو و 

  تمنعتمنع  فإنهافإنها  ؛؛……قلققلق  ،،هضمهضم  عسرعسر  ،،ذهنيذهني  أوأو  جسديجسدي  عياءعياء  ::السمومالسموم  هذههذه  مصدرمصدر  كانكان    مهمامهما  أنهأنه  بالذكربالذكر  والجديروالجدير
  تلكتلك  منمن  تستفيدتستفيد  ولكيولكي  ..العميقالعميق  التنفسالتنفس  تمارينتمارين  بواسطةبواسطة  طردهاطردها  يجبيجب  بالتاليبالتالي  وو  بفعاليةبفعالية  الذاكرةالذاكرة  اشتغالاشتغال
  ،،الداخلالداخل  إلىإلى  البطنالبطن  سحبسحب  ،،الكتفينالكتفين  رفعرفع  ::التنفسالتنفس  عمليةعملية  أثناءأثناء  التاليةالتالية  الحركاتالحركات  اجتناباجتناب  حاولحاول,,التمارينالتمارين
..فقطفقط  الرئتينالرئتين  منمن  األعلىاألعلى  الجزءالجزء  إلىإلى  الهواءالهواء  منمن  قليلقليل  سوىسوى  توصلتوصل  الال  ألنهاألنها  العضالت؛العضالت؛  انقباضانقباض
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