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 المقدمة

 السالم عليكم   

هناك فكرة كانت تدور ببالي دائما وأنا أقرأ قصص 

المتميزين الذين كان المجد والفوز بين أياديهم ومن 

أقالمهم صنعوا التميز بأحرف من ذهب وكنت أقول 

يجب أن تجمع كل هذه القصص وكل هذه 

النصائح وكل هذا التميز في كتيب أو لنقل مجلة 

أحسن حتى يستفيد منها القادمون وتبقى عبرة 

 لألجيال من قصص الكفاح التي كللت بالنجاح ....

لذا أتقدم لكم بهذه المجلة حتى تكون سندا ودعما 

 للذين انتابهم اليأس.
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 تاريخ التصميم في2017-7-19

 الموسم الدراسينصائح بداية 

 حجانطالقة موفقة = موسم دراسي نا

   _ان شاء اهلل_  
 

تعترب انطالقة املومس من أ مه املراحل اليت حتدد مصري الطالب وتساعده عىل 

تنظمي وقته وحتديد أ هدافه والعمل عىل حتقيقها، ففي بداية املومس يكون 

الطالب بعيدا عن ضغط الامتحاانت ويكون مصريه بيده حيث ال يوجد 

تأ خر عن الربانمج املسطر وال تأ ثري سليب عىل معنوايت الطالب فكيف 

ميكن اس تغالل الانطالقة للتخطيط ملومس انحج وموفق؟ نأ مل أ ن تكون 

 النصاحئ التالية مفيدة مجليع الطالب

ـ الاس تعداد النفيس ابس تقبال املومس اجلديد بتفاؤل و أ مل دون خوف من 

 الفشل

 ـ التجديد و التنظمي يف حميط الطالب و ما حوهل
ـ الاس تفادة من التجارب الشخصية يف الس نوات املاضية و العمل عىل 

  ختطي املشألك السابقة

ـ الاس تفادة من جتارب الآخرين خاصة املتفوقني و العمل عىل اتباع نصاحئهم 

 منذ بداية املومس
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فقا لقدراته و متابعته دون ـ العمل عىل وضع برانمج معيل يتبعه الطالب و 

 اهامل

جياد الريمت املناسب للطالب و العمل فيه عىل تس يري اجلهد عىل مراحل  ـ ا 

 املومس ادلرايس اكالمتحاانت و العطل

 

ال س تاذ ومتابعة رشح وحضور ادلروسـ الانضباط   

 ـ مراجعة لك درس يف وقته حىت ال ترتامك ادلروس

ابدلروس املقررة عىل  وعدم الاكتفاءـ احلرص عىل تمنية الثقافة العامة 

 الطالب يف حاةل وجود الوقت ذلكل
 

ينفع الطالب وختصيصها ملاالاس تفادة من أ وقات الفراغ  ـ  

للقضاء عىل امللل من  وللهواايت املسليةـ ختصيص الوقت الاكيف للراحة 

 ادلراسة

يع الوقت دون فائدةـ الابتعاد عن امللهيات اليت تض   
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كيف تـــواجه اإلمتحان ؟؟؟ كيف تصمم اإلجابة ؟؟ 

 كيف تنظم وقتك؟؟

 : مواهجة الامتحان - 1

ن الساعات اليت يُمتحن فهيا التلميذ قد تكون مثرة س نة أ و س نوات اكمةل من  ا 

ال أ ن الكـثري مـن الطلبـة ال يـدركون أ مهية ذ ال  ذكل، العمل املتواصل و اجلاد ، ا  ا 

 . يواهجون الامتحان بتحضري جاد وخاص

املراجعة  أ كيد أ هنم قد درسوا جيدا لكن من النادر أ ن جتدمه حيس نون اختيار طريقة

أ و كيف  ال س ئةل ، و مايه العملية ال وىل اليت يقومون هبا عندما يتحصلون عىل

 . ينظمون معلهم أ ثناء الامتحان

ذن فهذه الفرتة احلامسة اليت يُ  يه ال قل  ثبتون من خاللها درجة حتمكمك و استيعابمكا 
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الامتحان غري داركني  حتضرًيا ، فادلروس أ نس هتم يف لك يشء وال يفكروا البتة يف

هو المتكن من عرضها  أ ن معرفهتم ملضمون ادلرس يف مادة معينة ليس ابلرضورة

 . بشلك منظم ومنّسق

جيادينبغي عليك أ ن تبحث و بشلك رسيع مضن املعلوما لك  ت اخملزنة يف اذلاكرة و ا 

 :مثال املعلومات املتعلقة ابل س ئةل املطروحة ، مث تقوم بتنظميها و عرضها ،

عىل أ س ئةل  خصص جزء من الفرتة املسائية للقيام مبجموعة من الامترين ، اكال جابة

ال س ئةل اليت  امتحاانت الس نة السابقة )بشلك فردي أ و جامعي( وتصور مجموعة من

 . أ ن تُطرح ميكن

 

 

  :أ ثناء الامتحان عليك أ ن تتبع اخلطوات التالية : الامتحان الكتايب

 

  : اجلانب اال داري - 1

التعلاميت املعطاة كرتتيب ال س ئةل ، وضع أ و شلك الورقة  ينبغي احرتام -أ  

 ...ووضوهحا اخل

ىل مجيع املعلومات املطلوبة ووْضِعها يف ماكهنا احملدد -ب ، اكالمس و  ينبغي اال شارة ا 

خل اللقب ، القسم الشعبة  ...ا 

 

 : جانب القراءة - 2 

عادة قراءهتا قبل اال جابة  -أ    .قراءة ال س ئةل وا 
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 .حاول أ ن تتعرف عىل اللكمة أ و اللكامت املهمة  -ب

ن اكنت تكل  -ج ىل مضمون ال س ئةل لرتى ا  تصور برسعة هيالك لل جوبة مث عُد ا 

 .م ال الهيلكة تامتىش مع ما هو مطلوب أ  

 

 : جانب التوقيت - 3

 .حّدد الرتتيب اذلي يسمح كل ابال جابة عىل ال س ئةل  -أ  

ن حتمكك يف  -ب ضع للك سؤال توقيتا معينا ، انطالقا من صعوبته وطوهل . وا 

 .مضمون السؤال أ مر همم 

خصص وقتًا لقراءة ال س ئةل اكمةل يف بداية الامتحان ووقتًا ملراجعة ال جوبة  -ج

 .وتصحيحها يف هنايته 

ىل السؤال  -د ذا مل تنه اال جابة عن سؤال يف وقته احملدد انتقل ا  احرتم التوقيت ، فا 

 .املوايل

  :جانب الكتابة- 4 

 : ينبغي حترير اال جابة عىل مرحلتني

جا -أ   جابتك بناء خمطط لال  بة وتعيني مجيع العنارص الرضورية ، والبد أ ن تكون ا 

 . هميلكة و َأن تَظهر بشلك مرتابط ومتناسق

أ جب بشلك دقيق عىل ال س ئةل وجتنب اال جاابت الطويةل فليس املهم أ ن  -ب

سهاب حول املوضوع مفا هيم ال س تاذ هو فهمك للموضوع ويفضل النوعية  تكتب اب 

 . المكية عىل
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 : مراجعة ال جوبةجانب  - 5

 :ويه مرحةل كثرًيا ما هيملها الطالب عىل الرمغ من أ مهيهتا 

راجع ال جوبة وحصح ال خطاء النحوية أ و صيغة العبارات مع التأ كد من تسلسل  -أ  

 .ال فاكر

 .(..تَأ كد من تنظمي الورقة ، )هل رمق السؤال مثال يظهر بوضوح ؟ اخل -ب

أ مهلته بسبب ضيق الوقت، و يف هذه احلاةل  َأمكل اال جابة عىل سؤال كنت قد -ج

 .البد أ ن هتمت ابل مه و ال تدخل يف التفاصيل 
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 إرشادات للطالب حول قلق االمتحان

 

عزيزي الطالب ) أ و الطالبة ( عندما يقرتب موعد الامتحان ال بد وأ ن تكون 

و مع  ٠٠مس تعدًا هل وقد تعلمت عادات ادلراسة احلس نة وهمارات الاس تذاكر

اس تعدادك لالمتحان قد تشعر ابخلوف أ و قد تنتابك بعض حاالت من اخلوف 

ال موقف  ٠٠والقلق والتوتر النفيس  و حنن بدوران نقول كل بأ ن الامتحان ما هو ا 

قد تراه موقفًا ضاغطًا  ٠٠من املواقف الكثرية اليت تتعرض لها يف حياتك اليومية 

يدًا يف ال حوال العادية من العام صعبًا يعيق أ دائك الامتحان واذلي قد يكون ج 

جيابيًا  ادلرايس ، و لكن نقول كل : ابال رادة و التصممي والعزمية ميكن أ ن جتعهل موقفًا ا 

 ٠يساعدك يف حتسني مس توى حتصيكل ادلرايس وحتقيق أ هدافك 

ذلكل عليك تغيري أ فاكرك السلبية عن الامتحان واجتاهاتك منه واستبدالها بأ فاكر 

جيابية   ٠٠ا 

 

 القلق أ و اخلوف من الامتحان هل عرفت ماهو ؟

و تصاحهبا ردود فعل نفس ية  ٠٠قلق الامتحان حاةل نفس ية انفعالية قد متر هبا 

وجسمية غري معتادة نتيجة لتوقعك للفشل يف الامتحان أ و سوء ال داء فيه ، أ و 

للخوف من الرسوب و من ردود فعل ال هل ، أ و لضعف ثقتك بنفسك ، أ و 

وهناك حد أ دىن من  ٠٠يف التفوق عىل الآخرين ، أ و رمبا ملعوقات حصية لرغبتك 

وهو أ مر طبيعي ال داع للخوف منه مطلقًا بل ينبغي عليك استامثره يف  ٠٠القلق

 ٠٠ادلراسة واملذاكرة وجعهل قوة دافعة للتحصيـــل و اال جناز وبذل اجلهد و النشاط 

رضاء حاجة قوية عندك يه حاجتك للنجـا ثبات اذلات ليمت ا  ح و التفوق و ا 
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 ٠وحتقيق الطموحات 

عاقة  ىل ا  ذا اكن هناك كثري من اخلوف والقلق و التوتر دلرجة ميكن أ ن تؤدي ا  أ ما ا 

ولكام بدأ   ٠فهذا أ مر مبالغ فيه وعليك معاجلته و التخلص منه  ٠٠تفكريك وأ دائك 

أ رسع ، العالج مبكرًا اكنت النتاجئ أ فضل و اختفت أ عراض املشلكة عىل حنو 

فالتدخل الرسيع و استشارة الاختصاصني يف بعض احلاالت الشديدة سلوك حكمي 

 ٠٠يساعد يف حل مشلكتك والتخفيف من أ اثرها السلبية 

 ٠٠لكن دعنا نناقش أ واًل ومن مث جند احللول 

 

 ما اذلي يثري خوفك من الامتحان ؟ ٠٠بدايًة 

ماكنياتك شعورك بأ ن الامتحان   رمبا قد حيصل ذكل نتيجة موقف صعب يتحدى ا 

وتنبؤك املس بق مبس توى تقيميك  ٠وقدراتك وأ نك غري قادر عىل اجتيازه أ و مواهجته

ال تقلق ل ن  ٠٠٠من قبل الآخرين واذلي قد تتوقعه ) تقديرمه السليب كل (

ماكنك التغلب عىل هذا الشعور من خالل تغيري أ فاكرك السلبية عن الامتحان ،  اب 

ماكنياتك وخرباتك املعرفية  و اعتباره موقفاً  أ و حماكً متر به للتعرف عىل قدراتك وا 

وهماراتك ، وأ يضًا اعتباره وس يةل ملعرفة مدى ما حتققه من تقدم يف مس توى 

 ٠حتصيكل ادلرايس

 أ ما أ س بابك ال خرى فهيي متكن أ ن تكون مثال

 ٠ـ اعتقادك أ نك نسيت ما درس ته وتعلمته خالل العام ادلرايس1ـ

 ٠ال س ئةل و صعوبهتاـ نوعية 2ـ

 ٠ـ عدم الاس تعداد أ و الهتيؤ الاكيف لالمتحان3ـ

 ٠ـ قةل الثقة ابلنفس4ـ

 ٠ـ ضيق الوقت المتحان املادة الواحدة5ـ
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 ٠والرغبة القوية يف التفوق عليه ٠ـ التنافس مع أ حد الزمالء6ـ

 ٠٠وغري ذكل 

 

 لنقرأ  معاً 

ذا كنت ختاف نس يان بعض ما درس ته وتعلمته فال ت1ـ قلق فهذا ومٌه , أ و حاةل ـ ا 

ذا كنت قد اس تخدمت  نس يان مؤقتة , ل ن لك ما تعلمته ُُسل يف اذلاكرة وخاصة ا 

جابة عن  ٠٠عادات ادلراسة احلس نة  وعند اس تدعاء أ ية معلومة درس هتا مس بقًا لال 

صدار  سؤال تظن أ نك ال تعرف اال جابة عنه فال تقلق أ يضًا ل ن اذلاكرة تقوم اب 

 ٠بكتابة اال جابة الصحيحةالتعلاميت لليد 

ذا اكن القلق من صعوبة ال س ئةل أ و نوعيهتا )مقالية أ و موضوعية أ و غريها 2ـ ـ أ ما ا 

( ، فضع يف ذهنك بأ ن ال س ئةل مدروسة وموضوعة من قبل جلان خمتصة مراعيًة 

 ٠٠وبشلك دامئ دلى وضعها مس توى الطالب املتوسط 

ضور منذ بداية العام ادلرايس و ـ ال بد و أ نك قد واظبت عىل ادلوام و احل3ـ

انقشت املعمل أ و املدرس يف غرفة الصف ودرست لك دروسك ابنتظام و مقت 

ذًا أ نت مس تعد ودليك اجلاهزية  ٠٠بلك ما يتوجب عليك من وظائف و واجبات ا 

لالمتحان عىل مدار العام ادلرايس لكه و ليس فقط يف الفرتة القصرية اليت تس بق 

 ٠٠الامتحاانت مبارشة 

ـ جيب أ ن تأ خذ بعني الاعتبار بأ ن قةل الثقة ابلنفس شعور أ نت مسؤول عنه ، 4ـ

كام جيب أ ن تعرف بأ نك طالب كل القدرات العقلية نفسها اليت ميلكها أ و يمتتع هبا 

فاالسرتسال وراء انفعاالت اخلوف والتش نج و التوتر وفقدان الثقة  ٠الآخرون 

يف الامتحان وابلتايل عىل حتصيكل العلمي ابذلات يؤثر سلبًا عىل مس توى أ دائك 

٠٠ 
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ـ عليك أ ن تعرف أ يضًا أ ن الوقت اخملصص لالمتحان اكف لقراءة ال س ئةل أ كرث 5ـ

 ٠من مرة واال جابة عهنا مجيعها

ذا 6ـ ـ جيب أ ن تعمل ورمبا تعمل أ ن هناك فروقًا فردية بينك وبني أ قرانك الطلبة فا 

مبا تتفوق عليه أ و تمتزي يف قدرات أ و نواح اكن زميكل يتفوق يف قدرة عقلية فأ نت ر 

  ٠أ خرى

 

  وكيف تؤدي الامتحان ٠٠كيف تس تعد

 وتعرف اىل هللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة ٠٠٠٠٠ـ كن مع هللا يكن معك 1ـ

 ٠٠٠٠حافظ عىل الصالة دامئا  ـ2ـ

أ ن القلق و التوتر يقودانك للتشتت والنس يان والارتباك حفاول أ ن جتعل  اعملـ 3ـ

 ٠ثقتك بنفسك عالية 

عىل أ خذ فرتات منتظمة للراحة أ ثناء ادلراسة  واحرص ٠٠ـ ال هتمل أ بدًا غذاءك 4ـ

بغية الرتوحي عن النفس ، وجتديد الطاقة والنشاط ، وحتفزي اذلاكرة عىل الاس مترار 

 ٠٠يف ادلراسة ، ومواصةل بذل اجلهد حبامس ورغبة 

 ٠و مواعيد بدء امتحان لك مادة ـ انتبه جيدًا وبدقة لربانمج الامتحان 5ـ

ـ من ابكرًا ليةل الامتحان ليكون ذهنك صافيًا وعقكل منظامً وذاكرتك قادرة عىل 6ـ

 ٠الرتكزي, بعد مراجعة بس يطة للامدة اليت س تؤدي الامتحان هبا يف اليوم الثاين

أ ن احلرمان من الغذاء  واعملـ استيقظ ابكرا ًو تناول فطورك فهذا رضوري ، 7ـ

 ٠ر سلبًا عىل معليات احلفظ والتذكر وتنظمي ال فاكر يؤث

ىل املدرسة أ و املركز اذلي س تقدم فيه امتحانك و ال 8ـ ـ ال تبكر كثريًا يف اذلهاب ا 

تتأ خر حىت ال تعّرض نفسك للتشويش والارتباك وضياع الوقت و الزتم ادلخول 

ىل قاعة الامتحان يف الوقت احملدد  ٠ا 
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املادة اليت س متتحن فهيا وال تبحث أ و تس تقيص عن ـ ال تناقش رفاقك يف 9ـ

 ٠ال س ئةل املتوقعة ل ن ذكل يربكك و يشوش ذهنك وأ فاكرك

ورقة ال س ئةل بدقة وبتأ ٍن أ كرث من مرة حىت تتأ كد من أ نك فهمت  اقرأ  ـ 10ـ

املطلـــوب منك متامًا وال تترسع يف اال جابة ل ن املترسع قد يغفل أ و ينىس نقاطًا 

 ٠عرفها ( من اال جابة املطلوبةهامة )وهو ي

بداـ بعد قراءة ال س ئةل 11ـ أ ن تضع  واحرصابال جابة عن ال س ئةل السهةل مهنا  ا 

جابة املتاكمةل يف املسودة وحللها )مراعيًا مسأ ةل الوقت( من  ال جزاء الرئيس ية لال 

ىل ورقة املبيضة , و أ ترك ما ال تعرفه حىت  خمتلف جوانهبا و تأ كد مهنا قبل نقلها ا 

 ٠تنهتيي من اال جابة عن ال س ئةل اليت تعرفها

ىل أ ن اال جاابت جيب أ ن تكون وفق صيغة لك سؤال ، فلك 12ـ ـ عليك أ ن تنتبه ا 

صيغة سؤال تويح مبضمون اال جابة وجحمها وطريقة عرضها وال تنس مراعاة التنظمي 

ذا اكنت اال جابة تفرتض الرتتيب أ و التسلسل املنطقي  ٠ا 

 ٠السؤال اذلي تريد اال جابة عنه عىل ورقة الامتحان ـ ال تنس وضع رمق13ـ

جابتني خمتلفتني للسؤال نفسه ظنًا منك أ ن املصحح س يختار كل 14ـ ـ ال تقدم ا 

جابة منظمة ال فاكر وواحضة للك  احرصبل  ٠٠اال جابة الصحيحة  عىل كتابة ا 

 ٠سؤال 

جابة وقتًا حمددًا ومبا يناس هبا حىت ال تنشغل ابال  15ـ جابة عن أ حد ـ خصص للك ا 

ال س ئةل وتس تغرق يف تفصيالهتا و يضيع الوقت منك عىل ما تبقى من 

 ٠تس تطيع اال جابة عهنا ٠أ س ئةل

جاابتك عهنا لتتأ كد من أ نك مل ترتك 16ـ ـ أ عد مرة أ خرى وبتأ ن قراءة ال س ئةل وا 

جابة  ٠سؤااًل دون ا 

 يف تسلمي ـ حاول اس تغالل الوقت اخملصص لالمتحان اكماًل وال تترسع كثرياً 17ـ
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 ٠ورقة الامتحان قبل انهتاء الوقت احملدد فهذا غري مفيد 

بداـ عندما تنهتيي من امتحان مادة ما 18ـ  ٠ابلهتيؤ اجليد للامدة التالية  ا 
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 المتفوقين في البكالوريا ومقاالت معحوارات 

BAC 2016 

َحقَقنا  اجتهادانََزفنا  ... 18.83صحيح عفاف المتحصلة على معدل 

 ...سكبنا الدُُموع، لنضيء الُشُموعالمراد

 

 

 

 

 تعريف و تقدمي

 18,83حصيح عفاف تلميذة متفوقة مبعدل 

 احملمدية، اليت و امحلد هلل، من اثنوية عامثن بن راشد، 

 تصل اكن لها الفضل الكبري يف تكويننا، و قد قدرت ان 

  أ ن تنشئ اجياال بناءة ال ختىش الاقدام، فصارت للمرام 

 بذكل اباب لتحقيق الاحالم...و ذكل بعد ان زاولت دراس يت

 هناك مبتوسطة البنات او لقروم محمد كام تسمى حاليا، 

 و اليأ س زرعناه أ ماًل فواح، مصمنا درب النجاح، 

 من قاموس نا قد انزاح...ليلكل جنايح يف شهادة التعيل 

 املرتبة الثانية يف والية غلزيان 18,81ابالمتياز  م املتوسط

املشوار  اما عن الابتدائية اليت درست هبا فهيي مدرسة عدة ترياس و قد اختمتت و امحلد هلل،   

 

http://www.ency-education.com/uploads/3/0/9/3/309326/sahih-afaf_orig.jpg
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املرتبة الثانية عىل مس توى املؤسسة 8,90الابتدايئ مبعدل   

 

 

 

 

 ريمت ادلراسة و الربانمج املتبع و طريقة املراجعة

دقيقة لدلروس و فهم معيق لها و طبعا   ادلراسة ابلنس بة يل يف القسم، متابعةمعوما تبدأ  

مراجعة خفيفة لدلرس من ادلفرت مث  بعد العودة من ادلوام، الاس تفسار عام اس تصعب علينا فهمه،

البدء يف حل الامترين من   الاطالع عليه من خمتلف املراجع و اضافة أ ي معلومات جديدة، و طبعا

 الاصعب ابلتدرجي. يف البداية ،كنت اس تغرق وقتا طويال يف حل مترين واحد و ال سهل اىل

بصعوبة لكن مع الاايم اعتدت علهيا و رصت اس تعمل الكرونومرت اثناء احلل يعين اختار مدة معينة 

اخرتت يوم الثالاثء كنصف  اما احلفظ خيتلف توقيته اترة صباحا و اترة اخرى مساًء .  و اتقيد هبا،

دلراسة مادة علمية بلك تفاصيلها و حل الامترين مع التدرب عىل مهنجية احلل و يف الغالب  يوم

اكنت العلوم. اما يويم امجلعة و السبت فاكان مقسمني دلروس ادلمع و احلفظ و املراجعة و الاهامتم 

 ٠ابلفلسفة، و برانجمي اكن خيتلف يف لك مرة يعين مل اتقيد بربانمج معني طوال الس نة

  

 نصاحئ معلية يف لك مادة

انلت املواد العلمية حصة الاسد من وقت املراجعة اليومية، لكن هذا ال يعين اهامل املواد الادبية، 

لك حسب معاملها ،مدى سهولهتا او صعوبهتا ، قدريت عىل استيعاب دروسها)نقطة ختص 

 ٠٠الفلسفة( و كثافة برانجمها

،و يه 20ال اقول ابدا اهنا سهةل، فلو اكنت سهةل ل خذان لكنا  املادة اللغز، :علوم الطبيعة و احلياة

 ٠غالبا ما حتدد مصريان حنن تالميذ شعبة العلوم التجريبية

 ٠!!!كنت اخاف مهنا كثريا، اخاف ان اضيع فهيا و لو نصف نقطة

و كام اكن يقول اس تاذي: مس تحيل ان يكون هناك تلميذ ال ميكل هذه املعارف فعام اكمل كفيل 

 ٠٠تثبيت العديد من املعلومات، لكنه ال حيسن توظيفهال 

يعين تبقى العلوم ، مكتس بات قبلية مرخسة يف اذلهن ابال ضافة للمهنجية، حتتاج ملصطلحات دقيقة 

و اعامل اذلاكرة اثناء الامتحان لتذكرها، و لعل احلل الكثيف للامترين وفق املهنجية احملددة كفيل 

تقانلتدارك النقائص و الاجابة   ٠اب 

املادة اليت احهبا حبا مًجا، مادة ش يقة، ممزية ورائعة، حتتاج حلل مكثف لامترين خمتلفة  :الرايضيات

ابس تخدام الكرونومرت و الانهتاء يف الوقت املطلوب، نبدأ  من البس يط و نصل للمعقد، اولها متارين 
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الباكلورايت السابقة للك  الكتاب املدريس و يه هممة جدا، و قد حللت كام معقوال مهنا، متارين

و الرتكزي اثناء   الشعب و الباكلورايت الاجنبية...فقط تتطلب الرتكزي يف املعطيات و الاس ئةل

 ٠حترير الاجابة من قمي موجبة او سالبة ،و ارقام كثرية لضامن العالمة الاكمةل ابذن هللا

اثنوي افضل برانمج ابلنس بة يل و لكثري يعترب برانمج العلوم الفزيايئية يف الس نة الثالثة  : الفزيايء

من الزمالء و الاساتذة، ل ن ادلروس تطبيقية و ليست نظرية ابًدًا خاصة املياكنيك ،وحدة ممتعة 

ابلفعل، حتتاج لفهم معيق و دقيق لدلروس و حل الامترين املفيدة و الفريدة، فال غاية ترىج من 

 ٠٠٠متارين كثرية و مكررة

رائعة خاصة هذا العام، شعر حديث و حلو، يفهم بسهوةل، مؤثر و هل ايقاع  مادة: الادب العريب

قوي يف نفوس نا خاصة وانه يعاجل قضااي نعيشها اليوم بلك جوارحنا، كشعر القضية الفلسطينية. و 

قد اكنت أ س تاذة الادب غالبا ما تعطينا فسحة أ دبية، نعرض فهيا مواهبنا و شعران و خواطران..... 

املربمج علينا ينبغي ان نعيشه، ان نفهمه، و نبدع فيه.....و مع ذكل مل احتصل عىل  يعين الشعر

 ٠عالمة تريض اجهتادي يف هذه املادة

امحلد هلل، مل تقرص اس تاذتنا ابدا و رشحت لنا ادلروس رشحا وافيا و اكفيا جازاها : الاجامتعيات

 هللا لك خري، لكن هذا ال يعين انين امهلت احلفظ ابداً 

، رتبت الشخصيات السوفياتية و الامريكية حسب فرتة احلمك يف سمل زمين مرفق لنس بة للتارخياب

ابلتعريف، و يه طريقة انجعة، اما التوارخي املربجمة علينا رتبهتا حسب اترخي الوقوع، املصطلحات 

 ٠٠حتتاج للحفظ و الفهم مًعا

اخلرائط او ابل حرى حفظ مواقع اغلب ، تعمتد عىل احلفظ و الاطالع عىل خمتلف اما اجلغرافيا

و ....ميكن اختصارها يف عبارة مثال: فنجان عسل يه   ادلول و ادلول املنتجة للبرتول و املصدرة هل

 ٠٠ادلول املصدرة للبرتول، لك حرف يرمز دلوةل و هكذا

الكرمية  متابعة الرشح مع الاس تاذ و احلفظ املتقن مع اضافة بعض الاحاديث و الآايت: الاسالمية

 ٠لتدعمي الاجوبة اكرث، معوما يه مادة سهةل و ميكن حتصيل نقاط ممتازة فهيا

مل يكن الوقت اكف للتحضري بشلك جيد للغات، فاللغات يه امتداد بل تذكري ملا درس ناه : اللغات

سابقا، فقط حتتاج حلل الباكلورايت السابقة و حل بعض املواضيع، ابلنس بة للفرنس ية اخرتت النص 

لتارخيي و اان افضهل الن لكامته غالبا ما تتكرر و يه مرخسة يف اذهاننا، و حري بلك تلميذ معرفة ا

 COMPTE RENDU كيفية حترير

رمغ انين احبذ التعبري احلر، اما الاجنلزيية فهيي سهةل و مل ادرسها كثريا و قد حتصلت فهيا عىل 

  noun,verb,adjectif جدول ، فقط ينبغي الاطالع عىل 19.5

 قد درست يف القسم او مشاهبة لها نو الفقرة غالبا ما تكو
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 املراجع املعمتد علهيا

اولها منتدى اجللفة و اعضاؤه املمزيون خاصة الاس تاذ بوص و ابو حفص، املوقع الاول لدلراسة 

ت يف اجلزائر، موقع ادلراسة اجلزائري، ابك ديزاد، جتربيت...اما ابلنس بة للكتب اخلارجية و صفحا

 الفيس بوك فهيي اكلتايل

العلوم: أ محد أ مني خليفة ابجزائه الثالث، الهباج 'همم جدًا'، املراجعة الهنائية،صفحة الاس تاذ 

 ٠٠٠عقريب كامل،صفحة الاس تاذ ابو الريش

الرايضيات: املغين، املمتزي حللول الكتاب املدريس، كتيب للباكلورايت الاجنبية، متارين اس تاذ 

 ٠٠٠ابر قويدرادلروس اخلصوصية ص

 ٠٠٠٠الفزيايء: الكتاب املدريس، املغين، املراجعة الهنائية،موقع الاس تاذ قزوري

 ٠٠٠٠الادب العريب: امليرس، املراجعة الهنائية

 ٠٠اللغات: باكلورايت سابقة و بعض املواضيع

فلسفة و الفلسفة: الزاد،املراجعة الهنائية، الاس تاذ شهاب اس تاذ الفلسفة، موقع الاس تاذ فورار لل 

 ٠٠٠صفحته عىل الفيس بوك

 ٠٠الاسالمية: كراس القسم، ملخصات الاس تاذ مرسيل، امليرس

 ٠٠الاجامتعيات:كتيب محمودي عادل الاخرض و الازرق للعلميني

  

 خصوصيات شعبة العلوم التجريبية

يف  شعبة العلوم التجريبية يه شعبة سهةل نوعا ما، ندرس فهيا جل املواد، رمغ انين كنت مرتددة

البداية بني شعبة الرايضيات و شعبة العلوم التجريبية، الا ان فرص النجاح و المتزي يف شعبتنا اكرب 

 ٠٠٠٠ و ابماكننا الالتحاق ابلفروع الطبية دون مواهجة حتدايت صعبة

  

 التضحيات و العقبات يف الطريق

رص  اران، بتحدايتنا، بعزميتنا طبعا ال بد ان نسقي جشرة النجاح و التفوق ابجهتادان، بدموعنا، اب 

الفوالذية و ارادتنا احلديدية لتمثر جناحا ابهرا مرشفًا و نزتين ابلكيل الفالح....هنا، و يف هذا العام 

املصريي، نتخىل عن اهوائنا، نتخىل عن مغرايت احلياة، ال نوم كثري، ال راحة مطوةل، ال مواقع 

واد حىت و لو ان مل نكن نطيقها )الفلسفة التواصل الاجامتعي، و التلفاز, و ندرس لك امل

 ٠٠٠ مثال(

  

 أ مهية ادلراسة يف الثانوية

الهنا الاساس املتني اذلي نبين عليه معارفنا ،هناك نصحح  ال يشء يعادل ادلراسة يف الثانوية،
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الس تفساراتنا جند  اخطاءان و نتجه حنو الصواب، و لك الصعوابت جند لها هنا ابواب،

لفشل زال اكلرساب ،و الاساتذة صاروا لنا احصاب ،هلم جزيل الشكر و ،هناك ا اجلواب

 ٠٠٠٠الثواب

  

 ادلروس اخلصوصية

ابلنس بة لدلروس اخلصوصية، مل اعمتد علهيا بشلك كبري خالل الس نوات املاضية و مل اكن انوي 

ا يف جعبته الالتحاق هبا، لكن يف هذه الس نة احتجهتا، فال س تاذ يف القسم ال ميكنه ان يقدم لك م

من افاكر و معلومات وحل الامترين الكثرية لضيق الوقت و كثافة الربانمج و قد التحقت ابدلروس 

عند الاس تاذ صابر و العلوم، الفلسفة و الفرنس ية يف الفصل الاول  اخلصوصية يف الرايضيات

ذا اكنوا يطمحون ذلا خشصيا انصح التالميذ لاللتحاق هبا ا فقط، الفزيايء ايم اس تاذة الفزيايء.،

لتحقيق الامتياز، وحىت ان مل حيتاجوهنا الان ستنفعهم يف اجلامعة ان شاء هللا، لكن ليس علهيم 

 ٠ الافراط فهيا و الرتكزي علهيا دون القسم فقد تصري تبذيرا للامل و الوقت فقط

 

 الطموحات و ال هداف يف اجلامعة

ابملدرسة العليا  رمغ أ نين احببت ادلراسة  ,بعد مد و جزر و تردد كبري اخرتت الطب و امحلد هلل

عالم الايل بواد السامر الا أ ن اختياري الاخري اكن الطب،املهنة الرشيفة و النبيةل، تضمن هبا  لال 

ذن هللا  ٠٠٠ مساعدة غريك و نفسك اب 

 

 لكمة اخرية

سة ل جهل و ال ماذا عساي اقول؟ تبقى الباكلوراي جمرد امتحان عابر، ال ينبغي أ ن نقرص يف ادلرا

يف ذكل و ابلتايل، جدير بلك تلميذ مقبل عىل هذا الامتحان املصريي ان يدرك انه   الافراط

ابجهتاده و ارصاره هذا العام س يحدد مس تقبهل و س يحدد ماكن جحرته اليت س يبين هبا رصح هذا 

لو بلكمة، من  البدل العظمي، و من هذا املنرب، اوجه الف شكر للك من سامه يف جنايح و تفويق و

اساتذيت يف خمتلف الاطوار و ادلروس اخلصوصية مروًرا ابلطامق الرتبوي مبؤسستنا و طبعا ال انىس 

 ٠٠لك افراد عائليت، و لك من جشعيت لتقدمي الافضل ، لك من سعد بنجايح

مبارك للناحجني ان شاء هللا مشوار جامعي موفق، و حظ اوفر ملن مل حيالفه احلظ. و الشكر 

زيل موصول لمك ارسة املوقع الاول لدلراسة يف اجلزائر، حقا اس تفدان من موقعمك و من جتارب اجل

 ٠٠٠٠٠٠٠٠املتفوقني السابقني للباكلوراي

 ابلتوفيق لنا مجيعا ان شاء هللا
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...  18.20رتاب زمان فارح المتحصل على معدل 

 من رحم الفشل ُولد انتصار ساحق

 

 

 

 

 تعريف و تقدمي املتفوق

من اثنوية  18.20التلميذ راتب زمان فارح من والية سطيف متحصل عىل شهادة الباكلوراي مبعدل 

بوجادي بوقرة عني الروى و العب كرة قدم , و عىل عكس الكثري من املتفوقني مفسرييت ادلراس ية 

 تعريف و تقديم المتفو
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يت مبدرسة حلسن جعال و مل تكن ابهرة و لكن مع الارادة ميكن حتقيق املس تحيل ,بدأ ت دراس 

مث انتقلت لدلراسة يف متوسطة خيلف بلقامس و  7.00حتصلت عىل شهادة التعلمي الابتدايئ مبعدل 

 ٠ 16.74حتصلت عىل شهادة التعلمي املتوسط مبعدل 

 

 قصة اال خفاق يف الباكلوراي ال وىل و كيفية جتاوز اخليبة

لوراي يف املومس الاول اكنت من بني أ فضل ال اخفي عليمك أ ين اكتشفت ان عدم جنايح يف الباك

ىل اليوم ال اعرف ماذا حدث ابلضبط  الاش ياء اليت حدثت يل يف حيايت , اما عن قصة الاخفاق فا 

فليس هناك سبب رئييس بل أ عتقد أ نه نتيجة ترامك العديد من الاس باب فطمويح اكن معدل ممتاز 

ىل بعض الاحداث حدثت أ ايم و لكن التحضري أ عتقد انه مل يكن يف املس توى املط ضافة ا  لوب ا 

ىل هذا كنت بعد خرويج من الامتحان أ قوم  ضافة ا  قبل الباكلوراي أ ثرت كثريا عىل معنواييت و ا 

ايمك و مناقشة الاجابة بعد اخلروج من قاعة الامتحان ( فاكتشفت اين  ايمك مث ا  مبناقشة الاجابة )ا 

اهنا ساذجة ابمت معىن اللكمة فقررت ان اتوقف  ارتكبت اخطاء ساذجة ال ينبغي ان ترتكب و اقول

يف منتصف امتحان الرايضيات و اذكر جيدا اكن ذكل يف امتحان الرايضيات و يف مترين املتتاليات 

جابة  قررت أ ن اختىل عن الباكلوراي هذا العام مفزقت اوراق الاجابة و سلمت فقط ورقة واحد لال 

برية ابنين ختليت عن الباكلوراي بتكل البساطة و يف و خرجت من القاعة و اان عىل وقع صدمة ك 

بقية املواد كنت ادخل فقط من أ جل ان ال يمت اقصايئ فقط و مل اكن أ جيب عن الاس ئةل رمغ اين 

كنت اعرف الكثري مهنا لكن مل اكن يف حاةل أ س تطيع فهيا الاجابة و ابلتايل بعد صدور النتاجئ كنت 

فعلت لكين شعرت ابذلنب ابين خيبت لك الآمال اليت اكنت  اعمل ابنين راسب مل أ ندم عىل ما

الاساتذة  , معلقة عيل: عائليت خاصة ايم اليت رأ يت دموعها ل ول مرة بسبب ما مقت به , أ صدقايئ

عادة الباكلوراي و بداية حمل  شعرت ابين خيبت املهم كثريا و خرست ثقهتم يب . و ابلتايل قررت ا 

يناي و مل أ كن ل رىض سوى ابالمتياز )الصالح ما افسدته( جديد ووضعت الامتياز نصب ع 

رصار و عزمية اكرب عىل حتقيق هديف رمغ ان اعادة الباكلوراي  فضاعفت اجملهود و واصلت العمل اب 

اكن صعبا جدا حىت يف بعض الاحيان تتلقى بعض اللكامت جتعكل تشعر حقيقة ابل مل لكنه اكن 

الطريق حنو الهدف بلك قوة و امحلد هلل ملا اطلعت عىل النتيجة الامل اذلي دامئا يدفعين ملواصةل 

مل أ صدق انه حقيقة  18.20الباكلوراي اليت جرت يف ظروف صعبة ايضا و رأ يت أ ين انحج مبعدل 

فتأ كدت منه مرة اثنية و املعدل نفسه فالفرحة ال توصف و مل تكن الفرحة بقدر ما كنت اتأ مل 

مل , مليئة ابل مل , ابلفشل , لتنهتيي بنجاح كبيري و كنت اكرر مبسرية مومسني مليئة خبيبات الا

 العديد من امجلل التحفزيية اليت ساعدتين عىل املواصةل امهها

It’s not over untill i win .... It’s not over untill i win.... مل ينهتيي الامر حىت أ فوز 
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 ريمت ادلراسة و الربانمج املتبع و طريقة املراجعة

 اخفي عليمك ان برانمج املراجعة اكن مكثفا ابعتبار أ ن مكتس بايت القبلية ميكن القول اهنا جيدة و ال

لكهنا ليست ممتازة فعملت كثريا عىل هذا اجلانب لتحسينه ابعتبار ان الباكلوراي نتيجة معل س نوات 

الاوىل و ملن مل يكن يدرس جبدية يف الس نوات الثانوية ) لكن اظن انه ميكن تدارك النقص

آخر اس بوع قبل الباكلوراي  ( الثانية ىل غاية أ و ابلتايل اكنت دراسة يومية بنفس الريمت طول الس نة ا 

و الاهامتم جبميع املواد دون اس تثناء مفثال اللغة العربية اكن عندي معها بعض النقص خفصصت لها 

وقهتا أ قل يف املراجعة و ابلتايل وقتا اضافيا عىل عكس العلوم الفزيايئية اليت كنت ممتازا فهيا فاكن 

 ٠ مراجعة اكنت عىل حسب مس تواي يف لك مادة و النقص يف استيعاب ادلروس للك مادة

  

 نصاحئ معلية يف لك مادة

اوال فهم الظواهر املدروسة فلكام ازداد فهمك للظواهر تزداد سهوةل الامترين حىت و ان  : الفزيايء

ضافة  ىل حل اكرب قدر ممكن من الامتريناكنت صعبة يف نظر الاخرين ا   ا 

حل أ كرب قدر ممكن من الامتارين و كام اكنت تقول لنا أ س تاذة الرايضيات جبار .س  : الرايضيات

ىل املس توى  150مترين عىل الاقل يف لك وحدة اكرر  150جيب عليمك حل  عىل الاقل للوصول ا 

 املطلوب

معل ملخص خشيص او ملخص من املراجع و اكنت طريقيت اكلتايل : فهم ادلرس جيدا .  العلوم

بعض الاش ياء اكنت تس تدعي مين أ ن احفظها مث أ قوم حبل اكرب قدر ممكن من الامترين من اجل 

استيعاب ادلرس و الاطالع عىل خمتلف الافاكر أ ذكر اين حللت مجيع متارين كتاب أ محد خليفة 

 بأ جزائه الثالث و لمك ان تتخيلو عد د الامترين

اعمتدت عىل متابعة الاس تاذ و حل اكرب قدر من املواضيع خاصة يف اللغة العربية  : الادبية يف املواد

 اليت كنت ضعيفا

 كنت احفظ يف هناية الاس بوع من الكراس : يف الاسالمية

ىل اين كنت ااتبع برانمج  : يف الاجامتعيات ضافة ا  كذكل وقت احلفظ خصصته يف هناية الاس بوع ا 

ن برانمج رائع يتناول مواضيع مماثةل ملا ندرسه يف املهناج و بتعمق أ يضا و ابلتايل "رحةل يف اذلاكرة" اك

 كنت أ حفظ و افهم يف نفس الوقت

اظن ان هذه املادة رائعة ابمت معىن اللكمة لكن عندما يمت ربطها ابلنقطة و التقومي تصبح  : الفلسفة

 قاليت اخلاصة و احفظهاسيئة للغاية فاكتفيت جبمع بعض املقاالت اجليدة و امصم م

ىل الرتكزي عىل مهنجية الاجابة و تنظمي الورقة يف لك املواد فهذا امر همم جدا ضافة ا   ا 

 

 املراجع املعمتد علهيا
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 امحد خليفة بأ جزائه الثالث , املراجعة الهنائية : العلوم

 س تاذاكتفيت بدروس و متارين الاس تاذ قزوري و الامترين املقدمة من طرف الا : الفزيايء

ىل ادلروس و الامترين املقدمة :  الرايضيات ضافة ا  سالسل الامترين و املواضيع اليت كنت أ مجعها ا 

 ٠هذا أ فادتين كثريا موقعمكسواء عىل اليوتيوب او يف مواقع لدلراسة ك

  

 خصوصيات شعبة العلوم التجريبية

ىل شعبة العلوم  التجريبية تمتزي بأ هنا الشعبة الوحيدة اليت ندرس فهيا لك املواد دون اس تثناء اضافة ا 

وجود مواد رئيس ية و متناقضة فال توجد عالقة بني طريقة دراسة العلوم و الرايضيات مثال و لكن 

 ٠ جيب الاهامتم جبميع املواد دون اس تثناء لكهنا شعبة رائعة

  

 ريقالتضحيات و العقبات يف الط

منا اكن يف جتاوز العقبات اليت واهجتين  رصاحة الاجناز احلقيقي يف نظري ليس املعدل املمتاز و ا 

منا يف طريق النجاح حبد ذاته , فاالمر ال يتعلق ابملوهبة و امنا  فاملتعة احلقيقة ليس يف النجاح و ا 

ىل العمل الشاق عندما ابجلهد اذلي تبذهل , الفوز هو املاكفأ ة اليت تتلقاها عندما تكون قد ان  تقلت ا 

 ٠!!!!ال أ حد اكن يراقبك , و يس تغرق ال مر حلظة واحدة لتقرر ... انت ذاهب لتكون الفائز

  

 أ مهية ادلراسة يف الثانوية

ادلراسة يف الثانوية مكسب كبري الن استيعاب ادلروس يف الثانوية س تكسب من خالهل الكثري من 

املزنل و تضييع الوقت معها و ابملقابل ميكنك استيعاهبا يف الوقت فال داعي العادة ادلروس يف 

القسم و مع الاس تاذ مفا يّدرس يف القسم جيب ان يمت استيعابه يف القسم خاصة من خالل املشاركة 

 ٠الفعاةل يف احلصة

  

 ادلروس اخلصوصية

آخذ أ ي دروس خصوصية يف أ ية مادة فقط طوال مسرييت ادلراس ية جربت  رصاحة هذا املومس مل أ

فقط( اما خشصيا  6ادلروس اخلصوصية مرة واحدة النه اكن اس تاذ ممتاز و العدد اكن قليل )

فادلروس اخلصوصية املوجودة حاليا اان ضدها مجةل و تفصيال فهيي جمرد مضيعة للوقت خاصة مع 

 العدد الكبري للتالميذ فال داعي لتضييع وقتك معها

مع التطور احلاصل الان يوجد العرشات من الاساتذة يف أ عتقد ان ادلروس اخلصوصية عادة قدمية 

لك املواد هنا يف ش بكة الانرتنت و حىت الاس تاذ الناطق موجود عىل اليوتيوب و هناك أ ساتذة يف 

الفيس بوك اكل س تاذ قزوري و الاس تاذ بوريش امحد يف العلوم و الاس تاذ ابو حفص يف العلوم 

http://www.ency-education.com/
http://www.ency-education.com/
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 ٠وقت وابلتايل ال داعي لهذه ادلروس اخلصوصيةايضا جييبون عن مجيع الاس ئةل يف اي 

 

 الطموحات و ال هداف يف اجلامعة

الاهداف اكنت مالزمة يل مفهنا الاهداف عىل  "حياة بدون هدف ال تس تحق أ ن نعيشها"ـ

املس توى القريب و املتوسط و البعيد فعىل املس توى القريب و املتوسط خشصيا اطمح الن أ كون 

عة أ يضا حىت و ان بدا ذكل صعبا لكن همام يكون ابلعمل الشاق املتواصل من املتفوقني يف اجلام

جنازات عظمية  ىل ادلراسات عليا و حتقيق ا  ذن هللا اما عىل املس توى البعيد هو الوصول ا  سأ صل اب 

ل كون يف هناية حيايت راضيا و سعيدا عام قدمته و لهذا اخرتت ختصص الطب لس ببني و هو اين 

ىل معيل الين افكر ابين ذاهب عندما اكون طبيبا ا   ن شاء هللا سأ كون سعيدا عندما أ ذهب ا 

ملساعدة الناس "هذه الاش ياء أ حهبا كثييريا"و السبب الثاين هذه املهنة ستسمح يل بتحقيق العديد 

من الاعامل ستساعد الكثري من الناس و اكون راضيا عن نفيس عندما اغادر هذه احلياة مفن يريد 

 ٠حلياة عليه مبساعدة الناسالسعادة يف هذه ا

 

 رساةل ملن حيالفه احلظ يف الباكلوراي

سأ قتبسها من بعض املقاالت اليت كتبهتا يف منتدى اجللفة يف اايم الس نة الثالثة اثنوي و اليت اكنت 

 مقتبسة من أ عظم الشخصيات يف جمال التمنية البرشية

 اخلسارةالفوز هو ما حيدث عندما تكون داخل أ عامقك قد تعبت من 

 الفوز ليس نوع من املاكفأ ة احملفوظة فقط للمحظوظني بيننا

ذا كنت تسال عن الفشل سأ قول كل أ نه احلظ ... و لكن ذكل ليس حصيحا الفوز هو املاكفأ ة اليت  ا 

ىل العمل الشاق عندما ال أ حد اكن يراقبك  تتلقاها عندما تكون قد انتقلت ا 

غرق ال مر حلظة واحدة لتقرر ... انت ذاهب لتكون الفوز هو ملواقف البطل و قلب البطل يس ت

 الفائز

 حلظة واحدة يه لك ما يلزم

 يس تغرق سوى حلظة واحدة , ال ختاذ القرار حلظة واحدة

 لتقول ال لتقول ال مرة أ خرى

 ال للرتاجع مرة أ خرى

 لن أ قبل بيشء مرة أ خرى غري املقام ال ول

 حلظة واحدة لتكون قواي

 من منطقة الراحةحلظة واحدة لفصل نفسك 

 الفوز بأ ي مثن
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 ٠ال تستسمل همام اكنت الظروف ال تستسمل همام اكن الاالم ال تستسمل همام اكن الصعاب

 

 لكمة أ خرية

ىل الامتياز رمغ  يف الاخري اريد ان أ شكر هللا عىل توفيقه يل و لك اذلين ساعدوين يف الوصول ا 

دى اجللفة عائليت الثانية( و اقول ان الامتياز لك الصعاب )العائةل , الاساتذة و خاصة أ عضاء منت

ذا اكن دليمك الارصار و العزمية و  يف الباكلوراي متاح للجميع فقط عليمك العمل جبد و اجهتاد , فا 

 الارادة ميكنك حتقيق ما اكن يظنه الناس مس تحيال

ن شاء هللا سأ فيدمك و أ فيد بقية التالميذ هبذا املقال ط للغاية الين ال أ س تطيع عىل الرمغ من اين حمب ا 

ىل جامعة اجلزائر "غري ابملعريفة  " ان احول من جامعة سطيف ا 
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الباكلوراي تفوق لك وصف، فكيف بفرحة التفوق فهيا مبعدل من املعروف أ ن فرحة 

 ل ول مرة يف اترخي اجلزائر؟؟ 19

أ وال امحلد هلل اذلي لوال نعمته و كرمه و رمحته ما كنت ل تفوق و أ حقق هذا النجاح, 

و التفكري بأ نين حققت هذا املعدل اليزال شيئا ابلاكد أ صدقه, فيا لها من فرحة أ ن 

و أ هكل يقولون أ نك   ا و اي لها من سعادة أ ن تسمع زمالءكترى أ مك تبيك فرح

خفر لعائلتك و لبدلتك, و اي لها من هبجة ان ترى أ انس من حوكل يفرحون 

 ٠بشهادتك و ك هنا شهادهتم 

 

 حدثينا يف لكامت عن مشوارك ادلرايس الطويل و أ مه ما مزيه من أ حداث

نظرا لكون وادلي مدرسني, س نوات  5مشواري ادلرايس بدأ  يف سن مبكر و معري 

يف شهادة التعلمي  8.60و بتوفيق من هللا كنت من املتفوقني و حتصلت عىل معدل 

الابتدايئ و اكن أ عىل معدل يف مدرس يت, و يف املتوسطة متكنت من أ ن أ حقق 

معدالت أ فضل فأ فضل و لكه بفضل هللا فمل ميض فصل الا دعوت هللا أ ن أ حقق 

ا اكن هللا مسيعا جميب ادلعاء اكن دامئا جييب دعايئ و ابلطبع املعدل اذلي متنيته و مل

ادلعاء وحده ال جيلب النجاح فال خد ابل س باب و اليت تمتثل يف الاجهتاد و املثابرة 

يف امتحان شهادة التعلمي املتوسط و مل أ دع ما  18و احلفظ , فتحصلت عىل معدل 

و بفضل هللا حققت معدالت  كنت أ مسعه عن كون الثانوية أ صعب يثبط من اراديت

يف الثانوية اىل أ ن متكنت بفضل هللا و ابالجهتاد من أ ن  18اىل  17اىل 16من 

أ حقق املعدل اذلي ال طاملا أ ظهرت يل احلياة حلام بعيدا و جعهل يل قوهل تعاىل "و 

 ٠اسأ لوا هللا من فضهل" أ مرا ممكن
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أ بدا اقباال كبريا، كيف  يتخوف معظم الطالب من شعبة تقين راييض اليت ال تشهد

 وجدت هذه الشعبة خاصة فرع هندسة الطرائق و ما رس تفوقك فهيا ؟

هناك أ مران أ ساس يان جعالين أ قبل عىل هذه الشعبة : أ وال, كون أ خيت ختصصت 

يف هذه الشعبة و الحظت مدى تفوقها يف هذه الشعبة و فكرت أ هنا ستساعدين 

ثاين هو مادة العلوم التجريبة نفسها, حىت و لو واهجت أ ي صعوابت و ال مر ال 

أ كره العلوم التجريبة ولكنين ال طاملا كنت منرصفة عن العلوم   احلقيقة يه أ ين ال

التجريبية همتدية حنو الرايضيات و الفزايء و المكياء, و ليس هناك رس خاص و امنا 

 ٠كام ذكرت سابقا ما هو الا اجهتاد و دعاء و تولك

 

النتاجئ املمتازة عىل اختالفهم يف طريقة التحضري، كيف اكن  يشرتك املتفوقون يف

 نظامك اخلاص؟

حاولت لكام مسحت يل الفرصة أ ن أ تبع نظاما متثل يف ختصيص لك من امجلعة و 

السبت و الثالاثء مساء ملراجعة مادة أ ساس ية و اكنت هناك بعض الاسابيع اليت 

 للتغيري حسب الظروف و كنت أ حفظ فهيا عند الفجر, و لكن نظايم اكن قابال

 ٠املهم هو أ نين مل أ مهل املواد الثانوية

 

ادلروس اخلصوصية، ما مدى اس تفادتك مهنا، و ما رأ يك يف سبب انتشارها املزتايد 

 عاما بعد عام؟

اس تفدت من بعض ادلروس اخلصوصية, فدور ال س تاذ يف القسم ال ميكن اناكره و 

شمل حل الامترين و اكتشاف افاكر لكن ادلروس اخلصوصية خاصة تكل اليت ت 

جديدة, ولكن يف رأ يي ال جيب عىل التلميذ أ ن ايخذ دروسا خصوصية يف جل املواد 
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 ٠النه بذكل سيهنك نفسه

 

 ما أ مه املراجع اليت اعمتدت علهيا من كتب خارجية و مواقع الكرتونية ؟

ية ليعطيه لاكفة هناك قرص 'جتربيت', اذلي اكن أ س تاذي يف الفزايء بن محو كرميا كفا

  القسم, كام جلأ ت اىل حل بعض البأاكلوراي ال جنبية خاصة املغاربية

و اعمتدت عىل الكتاب املدريس خاصة يف مادة الفلسفة و غريها من الامترين و 

ضافة ا ىل بعض  , املواضيع اليت قدهما لنا الاساتذة ا 

/http://www.examenbac.com 

 ٠الصفحات يف الفايس بوك  

 

ى تأ ثري دمع ال ولياء و حميط الطالب عىل نتاجئه و كيف اكن احلال ابلنس بة ما مد

 كل؟

اتثري كبري جدا يف النتاجئ و امحلد هلل كثريا اذلي جعل يل أ ما و أ اب يقدران   هل

اجملهودات و ال يضغطان عيل و يدعامنين يف لك خطوة أ خطوها و امحلد هلل اذلي 

د هلل اذلي جعل يل زمالء يشاركونين احلمل جعل يل أ ختا تساعدين يف درويس و امحل

 ٠و يعملون معي الجناحه

 

 هل تظنني أ ن احلظ يلعب دورا يف امتحان الباكلوراي؟

 ٠يف بعض الاحيان نعم و لكنه ليس ابلرضورة عامال مؤثرا

 

 مب تنصحني الناحجني للوصول اىل اختيار أ فضل ختصص يناسب تطلعاهتم؟

 ٠مات عام يريدون و مشاورة ال هل أ نصحهم ابلبحث و مجع املعلو 
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ماهو التخصص اذلي تودين اكامل دراس ته يف اجلامعة ان شاء هللا ؟ و ما يه 

 معايريك يف الاختيار؟

أ ان أ فكر يف البرتومكياء أ و ما هو ذو صةل ابلمكياء، النين أ حب هندسة الطرائق و 

 ٠أ ود أ ن أ اتبع دراس هتا

 

ملنظومة التعلمي معوما، و للربانمج ادلرايس و مدى بعيدا عن الباكلوراي، ما تقيميك 

 تاكمهل و فعاليته بشلك خاص؟

أ رى أ هنا حتتاج اىل اعادة نظر من حيث طول الربامج و حمتوايهتا و انمل أ ن 

 ٠تتحسن مع الوقت 

 

هل كل أ ن تقديم للمقبلني عىل الباكلوراي املومس املقبل مجموعة من النصاحئ أ مال أ ن 

 ٠يف اجتياز الامتحان بثقةتكون عوان هلم 

أ عمل أ ن مجيع املقبلني عىل البأاكلوراي س يجهتدون و يبحثون و يراجعون لهذا ما 

أ نصحهم به هو التولك عىل هللا و ادلعاء مث ادلعاء و ال جيب أ ن يقولوا "سأ سأ ل هللا 

س تكفيين" جيب أ ن يدعوا مبا يريدونه حقا و هللا اذا أ راد  12او  13عىل معدل 

قول هل كن فيكون فلامذا التخوف من السؤال؟ اذا اخذت ابالس باب و شيئا ي

اجهتدت و تولكت عىل هللا و أ حسنت الظن به فكن عىل يقني أ ن هللا لن خييبك 

 أ بدا
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المتحصل على  نعيجي عادل حوار مع المتفوق

2015بكالوريا  في 18.86 معدل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كل ابمس املوقع و زواره عىل ما حققته من نتاجئ بدءا، يرسان اس تضافتك و هنيئا 

 ٠حيق كل الافتخار هبا
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الربكة فيك ال خ مشس ادلين لطاملا ساعدان موقعمك املمتزي بلك رصاحة كام عهدانمك، 

أ كرث هللا من أ مثاكل من اذلين يولون أ مهية للعمل و يعملون من أ جل الريق مبس توى 

 ٠مضن أ رسة املوقع ال ول لدلراسة يف اجلزائرالتعلمي اجلزائري و أ ان خفور أ ن أ كون 

 

من املعروف أ ن فرحة الباكلوراي تفوق لك وصف، فكيف بفرحة التفوق فهيا 

 بتقدير ممتاز؟؟

و هللا فرحة ال تسع اللكامت وصفها، أ عظم فرحة عش هتا يف حيايت حباان هللا هبا 

وقت توقف يب منذ خاصة بعد أ ن تعالت الزغاريد العائلية و االتصاالت حىت ك ن ال

دقت العارشة متاما و ظهرت النتيجة لتكمتل الفرحة بعد ذكل بنجاح لك زماليئ، 

فامحلد هلل عىل نعمته هذه اليت أ متاهنا للك جزائري تعب من أ جل شهادة 

 ٠٠الباكلوراي

 

الباكلوراي خط هناية طريق طويل من الاجهتاد و بداية طريق أ صعب، حدثنا عن 

 ٠مشوارك ادلرايس

لنس بة للمشوار ادلرايس اكن حافال ابلنجاحات بتوفيق من هللا عز وجل، درست اب

املرحةل الابتدائية اببتدائية حدادي خادل بربج بوعريرجي أ ين اكنت مرحةل الطفوةل و 

 6ايلها من مرحةل اختمتت بنيل شهادة التعلمي ال سايس )من ادلفعة اليت درست 

ذكل ا ىل متوسطة بلعريب بعبوش بربج ل نتقل بعد  10من  9.20س نوات( مبعدل 

بوعريرجي أ يضا أ ين حضيت بوقت رائع مع الزمالء يف هذه املتوسطة املمتزية ابلتعلمي 

آنذاك عن  ذ مل تزنل معداليت أ لتكمتل  20من  19الصارم أ ين تلقينا تكوينا رائعا ا 

نيا لتأ يت الرتبة الثالثة وط  20من  19.60الفرحة بنييل شهادة التعلمي املتوسط مبعدل 

بعد ذكل فرحة أ خرى ممكن فرحت هبا أ كرث مما فرحت بشهادة التعلمي املتوسط أ ال و 
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أ ين عشت يف ظل  -حمند خميب  -يه انضاميم للثانوية الوطنية للرايضيات ابلقبة 

نظام داخيل ابلثانوية املتخصصة يف شعبة الرايضيات ملدة ثالث س نوات رفقة 

 ابلثانوية و أ غتمن الفرصة ل حيهيم من هذا املنرب فلقد الزمالء املمتزييني و املتأ لقني

أ مضيت فرتة رائعة ابلثانوية و عشت أ فضل أ ايم حيايت، ابلنس بة للثانوية مفعداليت مل 

أ ين حتصلت عىل  2015لتختمت الفرحة يف شهادة الباكلوراي  20من  18تزنل عن 

شعبة الرايضيات  حمققا بذكل أ عىل معدل وطنيا عىل مس توى 20من  18.86معدل 

و املرتبة الثانية وطنيا عىل مس توى لك الشعب، أ ود أ ن أ نوه أ يضا ا ىل أ ن الثانوية 

ابملئة  100وطنيا كام و نوعا بنس بة جناح  الوطنية للرايضيات انزتعت املرتبة ال وىل

تقدير جيد جدا فهنيئا لثانويتنا  51و  18تالميذ بتقدير ممتاز أ كرب من  10و حوايل 

 ٠اجلزائريني و امحلد هلل عىل نعمته هذهو للك 

 

كنت أ حد املتفوقني من اثنوية الرايضيات ابلقبة، ما اذلي ميكنك قوهل عن هذه 

 الثانوية و جتربتك فهيا ؟

اي أ يخ هذا سؤال همام أ جبت عنه فلن أ ويف ابملطلوب ههههه، ممكن أ قول أ فضل 

ة وطنية ال وىل من نوعها يف اثنوية بأ روع تالميذ تعرفت علهيم يف حيايت فهيي اثنوي

الوطن العريب متخصصة يف شعبة الرايضيات تضم التالميذ املتفوقني يف شهادة 

مفا فوق اضافة ا ىل رشط العالمة  19التعلمي املتوسط مفعدالت تالميذها يف البيام 

بثالث تالميذ من لك والية  2012الاكمةل يف الرايضيات حيث التحقنا هبا س نة 

وع القطر اجلزائري و عش نا أ حىل ال ايم يف نظام داخيل حىت شلكنا عىل مس توى رب

أ رسة واحدة يسودها الاحرتام املتابدل بني التالميذ و لنا ذكرايت كثرية فهيا و أ متىن 

من لك أ عامق قليب التوفيق للك أ صدقايئ فهيا ممن انلوا شهادة الباكلوراي هذا العام 

.. مع  2017،  2016وام القادمة ان شاء هللا بأ عىل املعدالت وطنيا و العقبال لل ع
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 ٠تالميذ و ال أ روع

 

هل اعمتدت يف حتضريك خالل الس نة جلدول أ عامل ينظم وقتك أ م اكنت كل 

 طريقة أ خرى يف التحضري؟

التحضري يف شهادة الباكلوراي اكن ابنتظام س بقته بعض التحضريات يف العطةل 

 الثانوية حيث اعمتدت طريقة املراجعة الصيفية ليبدأ  العمل اجلدي من أ ول يوم يف

آن واحد و يه طريقة اتبعناها يف الثانوية رفقة ال صدقاء هللا  الفردية امجلاعية يف أ

 4ا ىل  3حيفظهم ^^، و املقصود هبذه الطريقة أ ننا كنا نراجع يف جامعات من 

أ شخاص و لكن يف نفس الوقت لك عىل حدى و يف ال خري نتناقش و نتبادل 

ر مفثال خنتار موضوع باكلوراي جترييب مشرتك و لك واحد حيهل لوحده مث جنمتع ال فاك

ملناقش ته و هذه الطريقة جد فعاةل، اعمتدت أ يضا جدول أ عامل لتنظمي الوقت 

ذ اكن يتجدد هذا  حسب معامل املادة و احتياجاهتا و اكن ذكل بصفة دورية ا 

... ابالضافة ا ىل ذكل جيب  التوقيت لك نصف شهر للتأ قمل مع الظروف و التأ خرات

ترويض النفس عىل العمل بذاكء و ليس جبهد فساعة دراسة ابحرتاف خري من أ لف 

 ٠ساعة تكرار فقط

 

ادلروس اخلصوصية، ما مدى اس تفادتك مهنا، و ما رأ يك يف سبب انتشارها  

 املزتايد عاما بعد عام؟

و لقد اس تفدت مهنا ال ميكن اناكر دور ادلروس اخلصوصية يف تسهيل معل الطالب 

لكن بصفة قليةل يف العطالت مثال و ذاك نظرا للنظام ادلاخيل املطبق يف الثانوية 

أ ما الاكثار مهنا ليس ابل مر اجليد عىل الاطالق فاجلهد ال ول و ال خري يرجع 

 ٠جملهودات الطالب ومدى ثقته بنفسه
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 الكرتونية ؟ما أ مه املراجع اليت اعمتدت علهيا من كتب خارجية و مواقع 

و موقع  و ما أ روعه من موقع، املوقع ال ول لدلراسة يف اجلزائر عديدة أ ما املواقع فأ مهها

eddirasa.com  موقع ال س تاذ قزوري للفزيايء، موقع فورار للفلسفة، موقعو 

صفحات الفايس بوك اخملتلفة أ ما املراجع لامترين الباكلورايت ال جنبية ابالضافة ا ىل  

  dzbacموقع frederic demoulin مفهنا اجملهتد املمتاز يف الفزيايء أ محد أ مني

خليفة يف العلوم،  bac en poche حملمد صابور، بعض الكتب الفرنس ية و املغربية

سلسةل الباديس ية يف الرايضيات اليت هبا حلول مفصةل لامترين الكتاب املدريس، 

 كتيبات

دون أ ن ننىس دور الكتاب املدريس فهو املرجع ال ول الحتوائه عىل متارين منتقاة 

بعناية خاصة يف الرايضيات و حىت باكلوراي العلوم غالبا ما تكون الواثئق من 

الكتاب املدريس... ابالضافة ا ىل ذكل كنت و ابس مترار أ قوم ابجناز ملخصات و 

ر الشائعة و اليت تطرح يف شهادة الباكلوراي و حتديهثا من أ جل أ ن تشمل لك ال فاك

 ٠هده يه الطريقة ال مثل اليت اتبعهتا يف التحضري

 

ما مدى تأ ثري دمع ال ولياء و حميط الطالب عىل نتاجئه و كيف اكن احلال ابلنس بة  

 كل؟

ال ولياء قدموا يل أ فضل ادلمع ممكن أ هنم تعبوا أ كرث مين سواء اكن هذا ادلمع ماداي أ و 

معنواي حىت أ ن الوادلة حفظها هللا اكنت تسهر معي حني أ كون يف البيت ملسانديت و 

دمعي و همام تلكمت عهنام فلن أ ويف حقهام و أ سأ ل هللا أ ن حيفظهام يل و يرعاهام دون 

أ ن ننىس دور ال خ ال كرب عبد املومن اذلي ساعدين خبربته السابقة فهو متفوق أ يضا 

ىل ذكل الاحتاكك ابلطلبة املمتزيين للثانوية فهو يعترب من اضافة ا   2012يف باكلوراي 

http://www.ency-education.com/
http://www.ency-education.com/
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 ٠أ برز العوامل املساعدة

 

  ما املشألك اليت اعرتضت طريقك حنو التفوق ؟ وكيف جتاوزهتا؟

لك جناح ليس جبهد ليةل بس يطة بل معل دؤوب ميلء ابلعقبات أ برزها الارضاب 

كن امحلد هلل قليل من الطويل اذلي شهدته الس نة ادلراس ية بأ كرث من شهر و ل

 ٠الشجاعة فقط و متر هذه احلواجز

 

 هل المتكن من اللغات ال جنبية مس بقا يسهل عىل الطالب حتضريها للباكلوراي؟

ابلتأ كيد خاصة و أ ن التحضري يطغى عليه قالب املواد ال ساس ية اليت تتطلب حصة 

زيية و الفرنس ية مما ال سد من الوقت ذلا مفن الرائع أ ن يتقن الطالب اللغتني الاجنل

 يوفر عليه عناء هتني املادتني

 و مب تنصح الطالب اذلين يعانون من ضعف يف هذه املواد ؟

و هللا تقدرولها ^^ ل ن الباكلوراي اجلزائرية يف متناول امجليع و املتأ مل للباكلورايت 

ب السابقة يف اللغتني ميكن هل أ ن يدرك أ ن ال س ئةل يغلب علهيا طابع تقين يكتس

 ٠ابملامرسة فقط و ال تتطلب النتيجة يف هذه املواد تعبا كبريا كام يظن الكثري

 

ماهو التخصص اذلي تود اكامل دراس ته يف اجلامعة ان شاء هللا ؟ و ما يه  

 معايريك يف الاختيار؟

القرار صعب و لكن ال رحج أ ميل ا ىل همنة الطب كوهنا برصاحة من بني املهن القليةل 

مس تقبل زاهر انهيك عن ال جر و الثواب اذلي تناهل عند هللا عز اليت تضمن كل 

 ٠و جل بعيدا عن الباكلوراي
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ما تقيميك ملنظومة التعلمي معوما، و للربانمج ادلرايس و مدى تاكمهل و فعاليته 

 بشلك خاص؟

الربانمج التعلميي يف اجلزائر حقيقة أ صبح ذو مس توى ممتاز و تدرك ذكل عندما 

ومات الرتبوية ال خرى و أ متىن أ ن يتطور أ كرث فأ كرث للريق جبزائر املليون تقارنه ابملنظ

 ٠ و نصف املليون شهيد

 

هل كل أ ن تقدم للمقبلني عىل الباكلوراي املومس املقبل مجموعة من النصاحئ أ مال أ ن  

 ٠تكون عوان هلم يف اجتياز الامتحان بثقة

راتك امعل جبد فهذا مس تقبكل تولك عىل هللا أ وال حسن عالقاتك مع الناس ثق بقد

و العام القادم س نفرح بمك ان شاء هللا أ ما خبصوص اذلين اتصلوا يب من أ جل 

احلصول عىل ملخصايت اخلاصة و الواثئق اليت ساعدتين فأ ريد أ ن أ نوه فقط أ نين 

أ فكر أ ن أ نرش لك ما دلي من واثئق و ملخصات منتقاة بعناية يف كتيبات مع شهر 

ر لتعم الفائدة عىل اكفة طالب الباكلوراي و ريب يوفقنا يف هذا سبمترب أ و أ كتوب

 املرشوع
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حوار مع عبد الرحمن يحي باي المتحصل على معدل 

2014في بكالوريا  18.78  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******* 

زواره بدءا، يرسان اس تضافتك و هنيئا كل ابمس املوقع ال ول لدلراسة يف اجلزائر و 
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 ٠ عىل ما حققته من نتاجئ حيق كل الافتخار هبا

 

 من املعروف أ ن فرحة الباكلوراي تفوق لك وصف، فكيف بفرحة التفوق فهيا؟

وهللا ال أ س تطيع وصف هذه الفرحة العظمية اليت أ حسست هبا عندما رأ يت النتيجة 

 ٠ وخاصة بعد أ ن زففت اخلرب ا ىل وادلّي امحلد هلل

 

 املعدل و املرتبة ال وىل وطنيا مضن طموحاتك ؟ برصاحة هل اكن هذا

ولكن أ ن تكون املرتبة  18رصاحة لقد درست يك أ حتصل عىل معدل أ كرب من 

 ٠ ال وىل وطنيا فال ل ن هذا الطموح كبري جدا ولكن امحلد هلل اذلي حباين به

 

 ٠ حدثنا يف لكامت عن مشوارك ادلرايس الطويل و أ مه ما مزيه من أ حداث

دلرايس بدأ  بأ ين مل أ رد ادلراسة يف البداية يف الس نة ال وىل ولكن امحلد هلل مشواري ا

يف شهادة  19,40يف شهادة التعلمي الابتدايئ مث  10/10هداين وحتصلت عىل معدل 

  بأ ول معدل عىل اال طالق 18.78التعلمي املتوسط وأ خريا يف الباك 

يف طريقة التحضري، كيف اكن يشرتك املتفوقون يف النتاجئ املمتازة عىل اختالفهم 

 نظامك اخلاص؟

طريقة حتضريي للباك مل تكن ممزية فقد درست منذ بداية العام ادلرايس خاصة املواد 

يدة جدا ل ننا كنا ممتازين وقد العلمية كام أ نين راجعت يف جامعة من ثالثة واكنت مف 

٠ تعاواّن كثريا وقد مشينا عىل الكثري من الربامج ههه  

 

تعاملت طيةل الس نة مع املواد العلمية خاصة و أ هنا حتتاج لرتكزي و وقت أ كرث كيف 

 من املواد ال خرى؟



 
40 

ابلنس بة للمواد العلمية فراجعهتا منذ البداية ا ىل الهناية خاصة الرايضيات والفزيايء 

كثار حل خمتلف الامترين واملسائل ٠ بل وأ عطيهتا حصة ال سد من وقيت مع ا   

 

ادلروس و حفظ املقاالت، كيف اكن تعامكل مع هذه املادة؟ الفلسفة، بني فهم  

الفلسفة اكنت مادة خميفة يف البداية خاصة وأ هنا مادة جديدة ولكن مع مرور الوقت 

خشصيا كنت أ فهم وجمهودات ال س تاذة ديلمي الفاضةل أ صبحت مادة يسرية وأ ان 

 ٠ ادلروس وأ كتب املقاالت بأ سلويب ذكل أ ن حفظ املقاالت غري جمدٍ 

 

 كيف اكنت نظرتك و طريقة حتضريك للمواد ال دبية ابعتبارك ذا توجه علمي؟

املواد ال دبية ابلنس بة ا ىل اللغات فمل أ عرها اهامتما كبريا وذكل أ نين ممتكن فهيا وامحلد 

هلل خاصة العربية أ ما فامي خيص مواد احلفظ اكلتارخي واجلغرافيا واال سالمية فقد أ مهلهتا 

٠ يال ولكن قبل أ س بوع من الباك كنت قد فرغت مهنايف البداية قل   

 

ادلروس اخلصوصية، ما مدى اس تفادتك مهنا ؟ و ما رأ يك يف سبب انتشارها 

 املزتايد عاما بعد عام؟

أ ان خشصيا قد أ فادتين ادلروس اخلصوصية كثريا أ وال ل ن ال ساتذة: سداوي نور 

ز نور ادلين )العلوم الطبيعية( ادلين )الرايضيات( ، ابشا محمد ) الفزيايء( ومعزو

هناؤه ولكن  أ ساتذة ممتكنون جدا واثنيا أ ن ال س تاذ يف الثانوية مقيد بربانمج عليه ا 

ناكر دور أ س تاذ الثانوية فهو اذلي ميدان بأ كرث من  % من ادلروس 60هذا ال يعين ا 

٠ واملعلومات  

 

كتب خارجية و مواقع ما أ مه املراجع اليت اعمتدت علهيا يف التحضري للباكلوراي من 

 الكرتونية ؟

الكتب: السبيل يف الفلسفة، الزاد وأ محد أ مني خليفة يف العلوم الطبيعية، اجلديد يف 

، فزيايء غلزيان، اجللفة والونرشيسموقعمك الفزيايء، أ ما املواقع فهيي عديدة مهنا  ٠ 
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ولياء و حميط الطالب عىل نتاجئه و كيف اكن احلال ابلنس بة دمع ال   ما مدى تأ ثري

 كل؟

أ وال أ محد هللا محدا متصال وأ شكره شكرا ما اكن لينفصل ل نه اذلي أ يد خطاي كام 

مجيع الظروف املالمئة أ ن الوادلين قد دعامين كثريا كثريا بدعوامه املتواصةل وبتوفري 

كبري ل ننا تعاوان كثريا وال جيدر يب أ ن كام أ ن لصديقّي العزيزين ايسني وأ مني دور 

أ نىس اسامعيل اذلي اكن يرفع لنا املعنوايت ويساعدين يف لك ما يتعلق بأ مور 

٠ احلاسوب وأ خريا مجيع ال ساتذة واملؤطرين  

 

 هل تظن أ ن احلظ يلعب دورا يف امتحان الباكلوراي؟

ن احلظ عامل موجود خاصة يف ما يتعلق ابملواضيع ولكنه غري أ   سايس مفن جيهز ا 

٠نفسه جيدا ال هياب شيئا  

 

 اخرتت ختصص الطب، ما اذلي جيعهل يبدو الافضل يف نظرك؟

الطب همنة عظمية مليئة بفعل اخلري كام أ نين أ عشق مساعدة املرىض وهو حمل أ يب 

 ٠ أ يضا

 

 مب تنصح الناحجني للوصول اىل اختيار أ فضل ختصص يناسب تطلعاهتم؟

عىل الاختيار بل جيب علهيم الاقتناع ابختياراهتم ومبا يناسب أ نصحهم بأ ن ال جيربوا 

 ٠ شعهبم

 

بعيدا عن الباكلوراي، ما تقيميك ملنظومة التعلمي معوما، و للربانمج ادلرايس و مدى 

 تاكمهل و فعاليته بشلك خاص؟

املنظومة الرتبوية اس تعادت شيئًا من هيبهتا ولكن الربامج طويةل نوعا ما ولكن حفواها 

م جداها  ٠ 
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هل كل أ ن تقدم للمقبلني عىل الباكلوراي املومس املقبل مجموعة من النصاحئ أ مال أ ن 

 تكون عوان هلم يف اجتياز املتحان بثقة

ابلنس بة لذلين مه مقبلون عىل اجتيازه العام املقبل أ نصحهم برضورة الاس امتع لنصاحئ 

سهر الليايلأ ساتذهتم وأ نه بقدر العزم تكسب املعايل ومن أ راد العال   
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حوار مع محمد هني المتحصل على معدل 

2014في بكالوريا  18.53  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
٠ 

 

 

******* 
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بدءا، يرسان اس تضافتك و هنيئا كل ابمس املوقع ال ول لدلراسة يف اجلزائر و زواره 

 ٠ عىل ما حققته من نتاجئ حيق كل الافتخار هبا

شكرا كل و ملسريي هذا املوقع، عيل القول بأ نين اس تفدت كثريا من موقعمك يف 

 حتضريايت لالمتحان ٠

 

 من املعروف أ ن فرحة الباكلوراي تفوق لك وصف، فكيف بفرحة التفوق فهيا؟

ذا اكنت فرحة البأاكلوراي تفوق لك وصف، فكيف يل أ ن أ صف كل فرحة التفوق  ا 

فهيا ؟ يه فرحة أ متناها للك واحد ل هنا ممتزية جدا، و يشاركك فهيا مجيع من حتب، 

 أ محد هللا و أ شكره عىل لك يشء ٠

 

 ٠ حدثنا يف لكامت عن مشوارك ادلرايس الطويل و أ مه ما مزيه من أ حداث

كاملية  "ابن شنب"  بتدائية "ابن قدادرة معمر" مبس تغامن، مث ا  درست يف املدرسة اال 

بوهران، مث اثنوية "ابس تور"، و أ خريا بعد الفصل ال و ل من الس نة الهنائية انتقلت 

لثانوية "العقيد لطفي".  أ مه ما مزي مشواري ادلرايس  من أ حداث حتصيل عىل 

  شهاديت التعلمي املتوسط و الباكلوراي بتقدير ممتاز

 

 

يشرتك املتفوقون يف النتاجئ املمتازة عىل اختالفهم يف طريقة التحضري، كيف اكن 

 نظامك اخلاص؟

حتضري وحيدة ممتزية . فامي خيصين، اكن نظايم عادي، كنت نعم ليس هناك طريقة 

أ درس يوميا، أ حياان حىت التعب لكن دون ا رهاق، و كنت أ قدس الراحة كذكل، 

يعين النوم الاكيف، و ممارسة الرايضة و غريها. ولكن أ مه يشء هو رضورة اال عامتد 

٠ عىل العمل الشخيص ابدلرجة ال وىل  

 

العلمية و خاصة الرايضيات؟ كيف اكن تعامكل مع املواد  
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اكن اهامتيم مباديت الرايضيات و الفزيايء كبريا، حيث اكنت خمتلف متارين و 

جدا من وقيت، خاصة خالل الفصلني  امتحاانت هاتني املادتني تأ خذ حصة كبرية

ال ول و الثاين. كنت أ عمتد أ وال عىل الفهم الصحيح لدلرس، مث أ رشع يف 

٠ التطبيقات  

 

نظرتك و طريقة حتضريك للمواد ال دبية ابعتبارك من شعبة كيف اكنت 

 الرايضيات؟

كنت واع بأ ن للمواد ال دبية دور هام يف رفع املعدل، فكنت أ خصص لها الوقت 

الاكيف، مع ترك ال ولوية للرايضيات و الفزيايء، و ابتداء من هناية الفصل الثاين زاد 

واصةل العمل يف املواد العلمية لكن حبجم تركزيي عىل املواد ال دبية بشلك كبري، مع م

٠ أ قل، ل نين كنت حرضت نفيس جيدا فهيا  

 

ادلروس اخلصوصية، ما مدى اس تفادتك مهنا ؟ و ما رأ يك يف سبب انتشارها 

 املزتايد عاما بعد عام؟

اس تفدت مهنا خاصة من انحية تعمل مهنجية اال جابة، و كذكل وفرة و تنوع الامترين و 

س تاذ و تالميذ الثانوايت ال خرى. و سبب انتشارها اجامتعي من التبادل مع ال  

هجة، حيث يظن البعض أ هنا جد رضورية بيامن يه دمع، و كذكل الربانمج الس نوي 

الكثيف حيث عىل التلميذ حتضري نفسه يف مجيع املواد، و ابلتايل حيتاج ا ىل 

٠ العمل الشخيصمساعدات يف بعضها. و لكن جيب اال عامتد ابدلرجة ال وىل عىل   

 

ما أ مه املراجع اليت اعمتدت علهيا يف التحضري للباكلوراي من كتب خارجية و مواقع 

 الكرتونية ؟

كنت أ س تفيد أ حياان من الكتاب املدريس، و أ مه املراجع اخلارجية اليت اعمتدت :

 علهيا يه املوقعني
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دمع ال ولياء و حميط الطالب عىل نتاجئه و كيف اكن احلال ابلنس بة  ما مدى تأ ثري

 كل؟

هذان العامالن هلام تأ ثري كبري خالل فرتة التحضري، و ابلنس بة يل اكن اجلو املالمئ و 

يف البيت ، و اكن حميطي ادلرايس يضم العديد من التالميذ دمع الوادلين متوفران 

٠ النجباء مما ساعدين عىل رفع املس توى  

 

عالم الآيل مفا رس هذا الاختيار؟  اخرتت الالتحاق ابملدرسة العليا لال 

ليس هناك رس، فالتالميذ النجباء اذلين ال حيبون الطب و الصيدةل، غالبا ما 

يريدون مدرسة مس تواها عال، وكذكل أ ظن أ ن مادة خيتارون هذه املدرسة، ل هنم 

ن شاء هللا ٠ اال عالم ال يل س تعجبين ا   

 

ىل اختيار أ فضل ختصص يناسب تطلعاهتم؟ مب تنصح الناحجني للوصول ا   

٠ اكن اال ختيار ابلنس بة يل صعبا جدا، ذلا ال أ ظن أ نين قادر عىل النصح يف ذكل  

 

التعلمي معوما، و للربانمج ادلرايس و مدى بعيدا عن الباكلوراي، ما تقيميك ملنظومة 

 تاكمهل و فعاليته بشلك خاص؟

هذا سؤال حيتاج ا ىل حتليل معيق، سأ كتفي ابلقول بأ ن برانمج الهنايئ طويل و من 

كامهل ٠ الصعب ا   

 

هل كل أ ن تقدم للمقبلني عىل الباكلوراي املومس املقبل و خاصة يف شعبة  

أ ن تفيدمه لتجاوز التخوف من هذه الشعبة؟ الرايضيات مجموعة من النصاحئ عىس  

شعبة الرايضيات ختيف العديد من التالميذ، لكن من حيب الرايضيات و هل 

ذا اكن ضعيفا مس توى جيد فهيا عليه ابلثقة يف نفسه و اخت  يار هذه الشعبة، خاصة ا 
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عىل  ريا هذه الشعبة و مل أ ندم حلظة واحدةيف العلوم الطبيعية. أ ان خشصيا أ جعبتين كث

٠ اختيارها  

 

 واخيراااا
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 وفي الختام
 

 

 أ متىن ان أ كون قد ساعدتمك ولو ابلقليل 

 ذا العمل مفيدا ولو لشخص واحد عىل ال قل أ متىن ان يكون ه

 .لن اطيل عليمك اخلامتة ففائدتمك يه ما هتمين 

 

 

 .…حتيايت اختمك رمحة 


