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بحملك هذا -وأنا متأكد أنكعزيزي القارئ ليك إحتية عطرة أوجهها     

 .ة وعزم وإرصار عىل النجاحمهك لُّ ك-الكتاب

، الطالب اجلامعي الشاب الذي كان يوما تلميذا مثلك يونس مدايننا أ    

وكان له  ،وطاقته أن ينجح بامتياز يف شهادة البكالوريا جهدهحياول بكل 

 . ذلك

أحاول من خالل هذا العمل املتواضع أن أقدم لك عصارة جتربتي وجتربة     

 رضِّ لعلها تكون لك عونا وسالحا لكي حت تفوقنيالعديد من التالميذ امل

 .تاما للحصول عىل أفضل النتائج استعدادانفسك وتستعد هلذا االمتحان 

 

والتي بنجاحك فيها  حياتك يف اتمتحاناالأهم من ..البكالوريا متحانا    

الكل ينظر صوبك منتظرا منك أن ، لنفسك وللمحيطني بكجدارتك تثبت 

فتح  عىلهذا الكتاب سيساعدك بقدر كبري . ة والديكخاص ،تكون له فخرا

والتي قد ختفى  ،البكالوريااملحيطة بالكثري من األمور عىل  بصريتك والتعرف

عىل جتنب األخطاء يف نفس الوقت ك عينيوس، إخفاقكوتكون سببا يف  عنك

 مقدمة
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 .من حياتك كتلميذ يف هذه الفرتة املهمةالتي من املمكن أن ترتكبها القاتلة 

لفشل هو ليس عدم النجاح وإنام هو اجلهل بأسباب عدم النجاح كام قال او

 .أحدهم

 

 وكانت أصغرية سطوره، بني  فكرةكل  عىلز وركِّ  بتمعن قرأ الكتاباِ     

أوصل لك لب االختصار قدر ما استطعت حتى فيه مت ولقد رُ  .كبرية

 .دون تفصيل أو تطويلالكالم مبارشة 
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كتابة هذا الكتاب يف  من قريب أو بعيد نيكل من أعانشكر ختاما، أود أن أ    

أن تقيض ه أمتنى وأنت تقلب صفحاتو بني يديك، هو عليه تقديمه لك كامو

 .وقتا ملؤه النشاط واهلمة والتوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفق اخلرباء عىل أن للنجاح ثالث ركائز، الوقت     

ر الوقت واجلهد وفِّ حني تُ . واجلهد وأرسار النجاح

نجاح يف أي عمل تقوم به، طَّلع عىل أرسار الالالزمني وتَ 

واصل . فوصولك إىل مرتبة الناجحني أكيد ال شكَّ فيه

معي طريقك يف هذا الكتاب وسنتعرف معا كيف نبني 

 .هذه الركائز من أجل النجاح يف شهادة البكالوريا
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ية قاعدة اخر، هي امتالك أوىل التي تعلو عىل األإن قاعدة النجاح "

ة كيفية تركيز هذه الطاقة وترويضها وتوجيهها عىل فمن املهم معرف .الطاقة

"شياء التافهة وغري املجديةاألشياء اهلامة، بدال من تبديدها وتشتيتها عىل األ  

كوردا مايكل-  
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 للبكالوريا ستعدُّ أ
 )كيف أحرض نفيس وأوفر جهدي بأفضل طريقة(

 
 
 

 

 مل يكن تفوقي باملدرسة نتيجة لنبوغي،"

 "ميمي عىل النجاحبل إلرصاري وتص 

 نيلسون مانديال - 

  

 :الفصل األول
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 هل أنا مستعد كل االستعداد المتحان البكالوريا؟ •

أنت اآلن يف السنة الثالثة ثانوي، نظاميا كنت أو باملراسلة، مرشحا حرا أو     

معيدا للبكالوريا، إن قراءتك هلذا الكتاب لدليل عىل أنه لديك من الطموح 

عىل البكالوريا بامتياز،  وأدعوك بدايةً ودون والقدرة ما يؤهلك ألن حتصل 

والذي أعتقد أنه أهم التايل مقدمات طويلة إىل أن تطرح عىل نفسك السؤال 

 : يف هذه اللحظة من حياتك طرحسؤال جيب أن يُ 

 يف البكالوريا؟ 20/20هل أنا مستعد ألن أحتصل عىل معدل     

  !!مستحيلهذا : تبتسم وتقولسأغلب الظن أنك     

 

من خالل جتربتي مع هذا االمتحان، فإنني متأكد عزيزي التلميذ من أن     

، البكالورياشهادة يف  االمتياز نحويف طريقك  أول خطوة جيب أن ختطوها

النفيس ثم يف أن  تكمن أساسا يف أن تكون يف البداية مستعدا من ناحية اجلانب

سك وحول امتحان تلك االعتقادات اخلاطئة التي متلكها حول نفتصحح 

القوة النفسية هي ":وقد قال الداعية سلامن العودة يف أحد كتبه. البكالوريا

 .وافقه متاما يف قولهأوأنا  ،"األرض التي تنبت عليها أشجار النجاح
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مثال العب كرة القدم، بالرغم من كل  لنأخذ    

التامرين الرياضية والتدريبات التي يقوم هبا من 

كل مباراة، إال أن حتضريه النفيس أجل االستعداد ل

ملواجهة الفريق اخلصم واجلامهري العريضة والصحفيني 

والكامريات ال يقل أمهية عن التحضري البدين من أجل 

االستعداد النفيس أهم بل يعترب بعضهم هذا . حتقيق الفوز

 حممد عيل كالي وقد أكد ذلكبكثري من االستعداد البدين، 

يُصنعون يف صاالت التدريب،  األبطال ال": حني قال

: األبطال يُصنعون من أشياء عميقة يف داخلهم هي

بقدر ما فكذلك احلال بالنسبة لك أخي التلميذ،  ."اإلرادة واحلُلم والرؤية

حترض نفسك من ناحية فهمك للمواد وحلك للتامرين وحضورك لدروس 

ابلية القتلك نفسك يف  توفرعىل أن  أن حترص جيب عليكالدعم، فإنه 

والعمل اجلاد واليقني بأنك ستواجه هذا االمتحان من  للدراسة واالجتهاد

 أطولمقاومتك لوقت  ستمر، وهبذا ستأجل اخلروج منه منترصا بامتياز

 .التحضري أشهر خالل
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جيب لكي تنجح أن تكون رغبتك يف النجاح أكرب "     

 كوسبيبل  -    "من خوفك من الفشل

كل من حتصلوا عىل البكالوريا بامتياز لتكن عىل علم أخي املجتهد أن 

كانوا يملكون من الثقة متحان وكانوا عىل استعداد نفيس كامل لتجاوز اال

يف حني جتد أقراهنم ينظرون  .حتقيق ذلك ووضوح الطريق ما مكنهم من

د ما ليس ل قدراتمن ال أن لدهيمكأهنم عباقرة أو وإليهم نظرة إعجاب 

أن أهم فارق يفصلهام هو أن هؤالء املتفوقني كانوا غري مدركني  ،جلميعا

هنم مستعدون للحصول عىل عالمة مؤمنني وهم يواجهون االمتحانات بأ

وذلك ما يسمح هلم بالتفوق دون أقراهنم الذين يدخلون نفس  20/20

 .االمتحانات بعزيمة فاشلة ومهة حمبطة مما يمنعهم ويبعدهم عن النجاح

 

   

 

 

أول ما حيتاجه التلميذ من أجل التفوق هو ما سامه املفكر الكبري نابليون 

نجاح وهي احلالة الذهنية الالزمة إلدراك أي الهيل بالرغبة اجلاحمة يف 

وقد قدم لنا الكاتب الكبري جوزيف مرييف نصيحة غالية حني . نجاح

ذهب إىل النوم شاعراً بأنك ناجح يف كل ليلة وراضٍ متاماً، ويف اِ ":قال
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عتقد أنك ولدت النهاية ستنجح يف زرع فكرة النجاح يف عقلك الباطن، اِ 

 ."كلام دعوت اهللالتنجح، وستحدث العجائب 

 
عندما تؤمن إيامنا كامال بقدراتك وإمكاناتك وأنك ستكون ان شاء اهللا     

 تسري خفية قوةالتي ستكون ك الصادقة االرادةمن الناجحني، ستكتسب تلك 

ا لألمام  ظهرك وتدفعك خلف  الوقت مع وتتنامى ،النجاح طريق عىلدفعً

 . لروائي املرصي صالح مريسكام قال ا الرتاجع أو التوقف من متنعك حتى

 

   كم من اجلهد سأبذل من أجل النجاح يف البكالوريا؟ •

إىل حتى تصل ا ال بد منهالتعب والعرق أمور اجلهد وال خيتلف اثنان أن     

م ، ولو أحكي لك ما سمعته من املتفوقني عن تضحياهتمراتب النجاح

بل قصص ولعلك قد قرأت من ق .ومواقفهم جتاه الدراسة لتعجبت

الناجحني من رياضيني وممثلني ورجال أعامل، وقرأت عن اجلهد الكبري 

ومل خيطأ توماس . الذي بذلوه يف طريقهم نحو االمتياز

باملئة  99باملئة إهلام و 1العبقرية، ":إديسون حني قال

 ."جهد وعرق
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 ه وتطمح إليه، ما عليكأنت قادر عىل أن تبلغ أي معدل تودُّ       

مً  إال أن تؤمن بقدرتك عىل النجاح   وتبذل اجلهد  اثم أن متيض قُدُ

 .طوال السنة الدراسية الالزم

 سهر الليايل والقيام باكراالدراسة باستمرار وأخي التلميذ، هذا يعني و    

ال و ،واحلرمان من وسائل الرتفيه املختلفة

االستخدام املحدود لوسائل  ننسى باألخص

ألعاب  وعدم تضييع الوقت يف االجتامعيالتواصل 

إهنا مهمة جيب أن متأل فيها خزان وقودك  .الفيديو

 كهدف حتقيقحتى تتمكن من املقاومة إىل آخر الطريق و االنطالقجيدا قبل 

  .بنجاح

 

أن ترضب أخي التلميذ، أمامك خيار واحد وهو علمت هبذا بعد أن     

بإمكانك إذا ما وفرت اجلهد الالزم والعمل اجلاد ف .أنا هلا: الطاولة وتقول

وهبذا لن يكون الفشل خيارا ثانيا أمامك  هؤالء املتفوقني معفعال أن تكون 

 . فمن جد وجد ومن زرع حصد ومن سار عىل الدرب وصل. أبدا
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 عيل أن أتفوق يف امتحان البكالوريا؟ ملاذا جيب •

ربام سمعت الكثري من زمالئك يقولون أن أهم يشء هو احلصول عىل     

دعني ولكن . شهادة البكالوريا بغض النظر عن املعدل الذي حتصل عليه

ابيات التفوق يف البكالوريا، جيبعضا من إيف الصفحات التالية أعرض عليك 

 .أن تدرس بجد يف هذه السنة الفاصلة واألسباب التي من أجلها عليك

 

1- Uدخول أي تخصص تريده: 
يف فقط  11معدل  التخصص الذي أريده يتطلب :لربام تقول اآلن    

 ؟للحصول عىل معدل أعىلأسعى  ذاالبكالوريا فلام

؟ ماذا وأردت ختصصا آخر ماذا لو تغريت نظرتك بعد البكالوريا: اجلواب     

يف جامعة أخر بمستو أفضل وبالتايل  الذي تريدهلو وجدت التخصص 

يف هذا العام  بمعدل أعىل؟ ماذا لو ارتفع معدل دخول هذا التخصص

 دراسية منحة أردت أن ترشح نفسك من أجل احلصول عىل؟ ماذا لو بالضبط

ولكنك مل تكن متلك املعدل الكايف يف شهادة هذا التخصص يف ارج الوطن خ

 ستعداداالأتم  هذه العوائق وتكون عىليمكنك ان تتجنب كل ؟ البكالوريا

  .وعملت باستمرار من أجل التفوق يف هذا االمتحان بجد تدرسإن أنت 
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2- Uالرضا عن النفس: 
وطاقتك من أجل النجاح فإنك  جهدككل عندما تدرس بجد وتبذل     

أنك ولكن ختيل لو  .ستكون سعيدا ومفتخرا بنفسك حتى وإن مل توفق

لفشلك فحقا ستحزن ور أخر غري الدراسة أممع وجهدك ضيعت وقتك 

الشعور بالرضا عن . وسيؤنبك ضمريك ولعلك مررت هبذا األمر من قبل

مما يدفعك  ،النفس شعور إجيايب جدا له عالقة وثيقة مبارشة بالثقة بالنفس

 .لالستمرار يف القمة والثبات عىل طريق التفوق

 

3- Uسعادة الوالدين: 
البكالوريا بإمتياز، فتجهش امتحان ت يف وأنت خترب أمك بأنك تفوق    

ويفرح  ،يسمعها كل أبناء احلي "دةزغرو"، ثم تطلق من شدة الفرح بالبكاء

حقا سيشعران بفخر كبري  .انتظر سامع هذا اخلرب الساربك أبوك الذي طاملا 

أليس أمرا مجيال . كونك ابنا هلام ومها يتلقيان التهاين من األصحاب واجلريانب

 لنيله؟ بذل اجلهدبثمن؟ أال يستحق التعب وال يعوض 
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4- Uفخر للمجتمع: 
ومن ال  من يعرفك البكالوريا بامتياز سيفتخر بك تنجح يف امتحانعندما     

سيتحدثون عنك  فقط م سطحيةك هبالذين عالقتأولئك  حتى ،يعرفك

سيفتخر بك أهل املدينة وحتى الوالية التي  .عز أصدقائهم فخرا بكنك أكأو

وسيذكرك اساتذتك الذين درسوك كمثال يقتد به يف اجلد  تسكنها

 .واالجتهاد والنشاط

 

 

 

 

 

تود أن  تلميذ ذو مهة كبرية ورغبة مشتعلة يف النجاحفأنا هنا أخاطبك ك    

متفوقا ومنترصا، وبذلك تكون قد م من حياتك ههذا االمتحان امل تجاوزت

 .حتقيق أهدافك الكرب أكملت خطوة أساسية نحو
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 حياءات السلبية؟كيف أختلص من اإل •

يف كثري من األحيان وهم يتكلمون عن طلبة البكالوريا  الكثري من سمعت    

أجتاوز  مل..أبدا أنا لن أفهم تلك املادة":بعض املواد التي يدرسوهنا فيقولون

يصل هبم األمر أحيانا بل  "يف الرياضيات طيلة حيايت 3عالمة 

ذه هب حني يتعلق األمر غبية كل الغباءأنا  ،تيصدقيني يا صديق":ونقولفي

 .إهنا القيود الكاذبة واملخاوف التي يبنيها العقل عىل أسس واهية. "املادة

    

 ما هي ،اكلمون هبمتلكها أو تسمع زمالءك يتاألفكار السلبية التي  مجيع هذه 

بل هي إحياءات تثبط من عزيمتهم . إال خرافات ليس للحقيقة منها وجه

  .زمة من أجل فهم ما يدرسونالتنفرهم عن بذل اجلهد وتوفري الطاقة الو

مما نتوقع أن يكون سلبيا  باملائة 90إن أكثر من ":قائال كتب نابليون هيل

ويسبب لنا قلقا وخوفا ال حيدث عىل اإلطالق، ولو أن الشخص انتظر لوجد 

باملئة  10أن ما كان يقلقه غري حقيقي، وأما عن الـ

فهي أشياء ال يكون عند اإلنسان فيها الباقية 

تغري الطقس، أو موت أحد : حتكم، مثل

  ."األقارب، أو ما إىل ذلك
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من هذا نستنتج أخي الطالب أن ذلك اخلوف والقلق ليس سو نتيجة     

. لتلك األفكار واإلحياءات السلبية التي حتيط بك وتسمعهام من زمالئك

صغاء ملثل هذه األقاويل وتؤمن أنك جيب عليك أن تتجنب قدر املستطاع اإل

قادر عىل دراسة أي مادة كانت، مثلك مثل مجيع املتفوقني اآلخرين، وأنه ال 

 .فارق يفصلك عنهم

 

مادة الفلسفة، ما نقول من أهم األمثلة عىل              

ربام و ،جتارب سيئة مع هذه املادة ملدهي الكثريون

حصوهلم  ولحبرواياهتم املختلفة أخربك بعضهم 

تلك القصص  .يف امتحان البكالوريا اخلاص هباومشتقاهتا  5عالمة عىل 

حتذو حذوهم وترىض املخيفة حتطم آمالك وتقوض عزيمتك فتجد نفسك 

احلقيقة ليست كذلك، وكثري من التالميذ اختاروا لكن . التعيسةالنهاية تلك ب

تحان يف هذه عدم تصديق تلك اإلشاعات املحبطة وعزموا عىل جتاوز االم

صفحات هذا يأيت من سلك يف ما  أرشحسو. املادة بنجاح وكان هلم ذلك

ساعدت العديد من التالميذ يف  والتيالكتاب العديد من الطرق والتجارب 

 .وغريها من املواد يف هذه املادةوأكثر  15احلصول عىل عالمة 
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هاجسا يف سنة بالنسبة يل متثل كانت مادة اللغة الفرنسية ...من جتاريبو    

اخلاصة  واالختباراتيف الفروض  7/20البكالوريا، إذ أنني مل أكن أجتاوز 

مل أتقبل ذلك الوضع ومل أرىض به كأمر حتمي ال مفر منه، لكنني  .هبذه املادة

كنت موقنا فحاولت بكل جهدي أن أجد طريقة أختلص هبا من هذه العقدة و

التي -من إجياد تلك الطريقة ومتكنت أخريا .أنني سأحصل عىل عالمة أفضل

عىل بذلك حتصلت والبكالوريا امتحان يف  طبقتهاو-سأرشحها لك الحقا

 .ويكبل عقيل هيدم عزيمتيحمطام بذلك القيد الذي أراد أن  14/20عالمة 

 

 عندما أصل إىل الورقة أرتبك وال أعرف ماذا أكتب، فام احلل؟ •

 بالرغم من أنك ة األسئلةك حني تر ورقرتباكايف رأيك ما هو سبب     

التي ؟ أهم األسباب اإلجابة عنها بسهولة يف وقت املذاكرةعىل  اقادر كنت

هو أنك تعطي املوقف أكثر مما يستحق وتسمح لعقلك تؤدي بك لالرتباك 

الباطن بإنشاء خماوف ال أصل هلا، وهذا ما ينتج 

جيب أن ال تسمح للخوف  .عنه الشعور بالتوتر

اخلوف من الفشل أو من ك-من أي يشء كان

بأن يتسلل إىل باطنك -نظرة اآلخرين إليك
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اإلحساس . ويسبب لك القلق وعدم هدوء النفس خاصة أثناء االمتحان

ع بحيث يدف يلعب دور املنشط،ألنه يشء طبيعي  االمتحاناتبالتوتر يف فرتة 

طبيعية لكن عندما يتجاوز التوتر هذه احلالة ال .الطالب إىل االهتامم واالجتهاد

يصبح عائقا نفسيا يؤدي إىل إجهاد نفيس كبري وانخفاض قوة الرتكيز فإنه 

ولقد اتفق اخلرباء عىل أن من أسباب حدوث اخلوف الذي يؤدي .والذاكرة

إىل االرتباك، عدم التحضري اجليد لالمتحان وعدم فهم املادة عىل أتم وجه مما 

 .ينقص الثقة بالنفس

ذ أن أهم نقطة جيب عليك أن تركز عليها أنا أؤكد لك أخي التلمي    

للتخلص من التوتر هو أن حترض نفسك جيدا وحتاول قدر املستطاع أن تفهم 

املادة فهام تاما مما سيقوي ثقتك بنفسك وإيامنك بأنك قادر عىل جتاوز أي 

امتحان يف تلك املادة، وهذا بطبعه سيساهم يف زيادة الراحة النفسية قبل 

 .تحانوأثناء وبعد االم

 

وصلنا اآلن إىل هناية الفصل األول، فتعال معي أقدم لك بعض     

األرسار والنصائح فيام خيص دراسة خمتلف مواد امتحان البكالوريا 

  .والتي أفادتني وأفادت الكثري من أمثالك من املرتشحني
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 نقطة مضيئة

اة سالم عىل كل من يسعى للنجاح والتفوق ويبذل من أجل أن يعيش حي    

 :ما بعدأسعيدة قصار جهده 
مرت أكثر من أربع سنوات منذ أن أكملت دراستي اجلامعية، وبتوفيق اهللا     

وعونه ال زلت أر أنني قد نجحت يف حيايت النجاح املرجو وتفوقت 

التفوق املطلوب، وال زلت أؤمن أن هذا النجاح مل يكن نتيجة ليلة أو هنار 

صل والتعب املستمر طوال سنوات الدراسة منذ وإنام كان نتيجة العمل املتوا

ولعل أهم سنة . ن التحقت باملدرسة وأنا مل أجتاوز الستة سنوات من العمرأ

ال منازع سنة البكالوريا، والتي من خالهلا رسمت بيف تلك املسرية كانت و

وبتفوقي يف ذلك االمتحان متكنت . الطريق ملستقبيل وحددت املسري حليايت

لذلك أود  .ىل االجتاه الذي أريدإدريب بنفيس وأوجه أحالمي  من أن أختار

أن أدعوك أخي التلميذ من هذا املقام أن تستغل هذه السنة أفضل استغالل 

وأن تبذل من أجل التفوق قصار جهدك حتى تكون من الناجحني 

الفاحلني، وال شك أن محلك هلذا الكتاب وقراءتك هلذه الكلامت سيكون لك 

 . والتقدم نحو األمامدافعا للسري
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ال خيفى عن أي عاقل أن النجاح ليس وليد األمس وإنام عصارة سنوات     

عديدة من اجلهد املضني الطويل الذي حتيط به اإلرادة الكبرية والعزيمة 

القوية واهلمة العالية للوصول إىل األهداف، هذا اجلهد وهذه اإلرادة مها 

جيب أن تدرك أخي . إىل القمةأساس الفوز والفالح وسبيل الوصول 

الطالب أن تفوقك يعني التغلب عىل كل تلك الصعاب التي ستواجهك يف 

هذه السنة ويف سنواتك القادمة، وتركيزك عىل األمور املهمة لتحقيق ذلك 

 الذي باملوقع يقاس ال النجاحوقد قيل أن . وختلصك من األشياء التافهة

لذلك . عليها يتغلب التي بالصعاب سيقا ما بقدر حياته، يف املرء هيتبوؤ

جيب أن تشحذ نفسك بالطاقة الالزمة وحترض نفسك لدحر هذه الصعاب 

 .وتفرض عىل نفسك نظاما صارما يقيض عىل كل تلك الفوىض يف حياتك

 

حني تصل إىل القمة ستحس بالفخر والرضا الكبري عن النفس وستؤمن     

سوف . نيا أمر ال يمكنك حتقيقهكل االيامن بقدراتك وأنه ال يوجد يف الد

تنتقل من قمة إىل أخر ومن نجاح إىل نجاح بخطوات ثابتة ولن خييفك 

كثريون يرون الفشل كنهاية للطريق، ولكن أصحاب . الفشل بعدها أبدا

وبداية طريق  لالنتصارالعزيمة الفذة وطالبي النجاح يرونه خطوة أوىل 
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من أي حماولة جديدة وال  هؤالء الذين ال خيشون. الفوز جديدة نحو

يقول املمثل . فقط من تنتظرهم قمم النجاح هميتوقفون مهام فشلوا من مرة، 

ذا كان الفشل جيعلك أكثر تصميام فأنت مل إ":ري ويل سميثاألمريكي الشه

وتذكر . وليس الفشل أن تسقط، ولكن الفشل أن ال تنهض ."تفشل حقا

 ."لوراء أبداإىل اكنني ال أسري لبطء، وأسري ب أنا":لينكولندائام قول أبراهام 

فلتبادر اىل النجاح أخي التلميذ، وارم تلك األمور التافهة جانبا وأعد العدة 

 . للسري عىل طريق التفوق وال تتوقف حني تتعب، بل توقف حني تصل

 

 طارق مداين

 2009متفوق يف شهادة البكالوريا 

 مهندس دولة يف الكهرباء واإللكرتونيك

 .قياسات برتولية ومهندس
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"اِدفع الثمن وسيكون من نصيبك...النجاح وليد الكد واملثابرة"  

ماردن سويت أوريسون-  
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 كيف أدرس؟
 )أفضل الطرق لدراسة خمتلف املواد(

 
 

 يأيت النجاح من القرارات الصائبة،"

 والقرارات الصائبة تأيت من التقدير السليم لألمور، 

 ر السليم يأيت من التجارب،والتقدي 

 "والتجارب تأيت من التقدير اخلاطئ لألمور  

 مقولة صينية - 

 :الثاين الفصل
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 ما الذي جيب أن أركز عليه يف هذه السنة املهمة؟ •

وصلنا اآلن أخي التلميذ إىل النقطة األهم والتي هلا التأثري األكرب عىل     

مفصال يف هذا اجلزء نتيجتك يف البكالوريا، وسنقوم برشحها بإذن اهللا رشحا 

     .من الكتاب، فهيا بنا نطلع معا عىل أرسار النجاح يف هذا االمتحان

 

ن خالل جتربتي وجتربة الكثري من مرتشحي البكالوريا، استنتجت أن م    

 :هناك أمرين اثنني جيب عىل كل ممتحن أن يركز عليهام

ت السابقة مع االستغالل األمثل لرصيدك من السنوا :األمر األول-1    

فهم ما ستدرسه يف هذه السنة هو املفتاح األول لدخول امتحان البكالوريا 

 . بثقة عالية وإيامن مطلق بالنجاح

  

ذُ      تَّخِ أنفسهم  نظرة مطلقة عىل ةبلالطالعديد من يَ

الفلسفة مادة يف  ونيف الرياضيات وسريسب 5عالمة  والن يتجاوز مأهنب

 .هي سبب فشلهم وغريها من االحتامالت اهلدامةستكون اللغات األجنبية و

ما يفتقر إليه هؤالء الطلبة هو حسن االستغالل ملا يملكونه من  واحلقيقة أن
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والرتكيز عىل فهم ما  الكثري من املعلومات املسبقة القيمة حول هذه املواد،

 .يدرسونه يف هذه السنة احلاسمة فهام جيدا

ي دار بيني وبني أحد املرتشحني للبكالوريا وال زلت أذكر ذلك احلوار الذ    

 .  حني قدم يطلب مني النصيحة ويشكو يل مشكلته مع اللغة الفرنسية

تكلم ألين ال أ ممتازالبكالوريا بمعدل شهادة ال يمكنني أن أنجح يف  :أسامة-

 .إطالقا اللغة الفرنسية

م حتصلوا لكنه يف هذه املادة و مستواهم ضعيفأعرف الكثريين ممن  :أنا-

 .جيدةعىل عالمات 

ليس ، أنا مستواي جيدا مل تفهمنيأنت ال، ، ال :أسامة-

 .هذه املادةصفر يف ضعيفا وإنام 

وواصلت -...Avec, Aller, Etre, Bonjourحسنا، أخربين معنى  :أنا-

طرح أسئلة كثرية حول معاين الكثري من الكلامت الفرنسية وأسامة جييب 

 .-إجابات صحيحة دائام

 ...يونس، هذه كلامت سهلة، أنا قصدت  :أسامة-

 كلامتا تستنتج؟ أنت تعرف الكثري من ، أخربين ماذيا صديقيانتظر  :أنا-

اللغة واحلقيقة أنك هذه لكن عقلك يقول لك أنا صفر يف و اللغة الفرنسية
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كل ما حتتاجه هو أن تستغل هذه املعلومات املسبقة أحسن  .لست كذلك

تقوي مستواك ولو قليال يف هذه السنة وستتمكن من استغالل وحتاول أن 

 .احلصول عىل عالمة جيدة يف االمتحان

 

من أجل جتاوز عقبة كمثل هذه العقبة التي عانى منها أسامة ومن أجل     

حتقيق هذا األمر األول، جيب عليك عزيزي الطالب أن تتقيد هبذه األمور 

 :األساسية

U-يوم درايس يف هذه السنة التحضري للبكالوريا يبدأ من أول:U  ذلك أن

مراجعتك املتزامنة مع سري دروسك يف الثانوية ستكون مساعدة لك عىل فهم 

وصدقني، فإن كل معلومة حتملها . كل درس يف أوانه، دون تأخري أو تراكم

يف دماغك من حمصول السنوات السابقة أو هذه السنة ستكون عونا لك يف 

 .امتحان البكالوريا

U-ال بد أن يكون مستمراالتحضري :U  ألن كل توقف أو انقطاع سيتسبب يف

تراكم الدروس عليك مما يؤدي بك إىل فقدان السيطرة عىل 

زمام األمور فتفهم درسا وترتك اآلخر وهذا أساسا ما 

 .يسبب االرتباك يف االمتحان
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U-ال ترتك املراجعة آلخر حلظة:U  بل اجعلها حلظة مراجعة أخرية شاملة بعد

 .الكبري الذي بذلته طوال السنة الدراسية اجلهد

U-إعطاء األمهية جلميع املواد دون استثناء:U  صحيح أن املواد األساسية اخلاصة

بكل شعبة هي األكثر تأثريا عىل نتيجة البكالوريا، ولكن املواد األخر هلا 

تأثري بليغ خاصة إذا حصلت عىل عالمة جيدة فيها ويمكن أن تنقلك من 

لذلك جيب عليك أن تعطي كل مادة حقها من . إىل مرتبة امتيازمرتبة جيد 

 .اجلهد والوقت والفهم اجليد

U-األسلوب الصحيح يف املراجعة:U  والذي يسمح لك بفهم الدروس

يمكن حتقيق ذلك . باستمرار وعدم تضييع الوقت يف املراجعة من جديد

ساسية يف بتدوين النقاط واملالحظات اهلامة يف سجل خاص كالقوانني األ

ريف الرضورية يف مادة التاريخ الرياضيات أو أقوال الفالسفة املهمة أو التعا

ويمكنك أيضا . واجلغرافيا

اتباع طريقة اخلرائط الذهنية 

التي يؤكد الكثريون أهنا 

ساعدهتم يف تذكر املعلومات 

 .برسعة ويف الوقت املناسب
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وهو اإلطالع  ،عنهوالذي ال جيب عليك أن تغفل  :األمر الثاني-2     

عىل مواضيع امتحانات البكالوريا السابقة فهي أفضل طريقة لتكون مستعدا 

ذلك أهنا حتوي العديد من األفكار . أتم االستعداد بعد فهمك اجليد للدروس

التي من املمكن أن يتم إعادة طرحها يف هذه السنة، وكذلك بعض األفكار 

 .فهمك للمواداجلديدة التي ستزيد من قدرة استيعابك و

 
 عىل حلِّ سنة البكالوريا يتنافسون  زمالئي يفأر أنني كنت  من جتاريبو    

، ملغرب ودول أمريكا اجلنوبية وما إىل ذلكفرنسا وا بكالورياامتحانات 

ا من اهتاممهم  بمثل هذه البكالوريات وإمهاهلم المتحانات  وكنت حمتارً

 .ثال األفضل ملا سيمتحنون فيهوامل التي تعترب األهم البكالوريا الوطنية
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 كيف أحصل عىل عالمات جيدة يف امتحانات خمتلف املواد؟ •

اآلن أخي الطالب وبعد فهمك للدروس وتزويد نفسك بالرصيد املعريف     

سأقدم إليك يف هذا اجلزء من الكتاب بعض الطرق املجربة يف طريقة  الكايف،

 .ل احلصول عىل أعىل عالمة ممكنةجأالتعامل مع خمتلف االمتحانات من 

أشري يف البداية إىل أنني كنت طالبا يف شعبة العلوم التجريبية لذلك فإنني     

ولكن ذلك ال يمنعك أخي  .نت فيهاحِ سأتطرق بالرشح للمواد التي امتُ 

سقط نفس الطرق واألفكار ن تُ أن كنت تدرس يف شعبة أخر من التلميذ إ

 . فيها يف شهادة البكالورياعىل املواد التي ستمتحن 

 

 :اللغات -1
أود أوال أن أشري ونحن نتحدث عن اللغات أن الكثري من الطلبة خيلط بني     

 .ومادة اللغة اإلنجليزية اإلنجليزية هناك فرق كبري بني اللغةاللغة واملادة، ف

 الشاسعالفرق هذا  ألدركتلو تأملت قليال و

والرموز جمموعة الكلامت هي فاللغة  .بينهام

بجميع ما حيكمها من قواعد وطرق النطق 

أما مادة . وأشكال احلروف ووسائل التعبري
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 اللغة التي تدرسها فام هي إال جمموعة صغرية من قواعد تلك اللغة موصولة

جيب عليك أن تضع  .الحقا وانتهى األمرستمتحن فيها  مواضيع حمددةب

انات اللغة خاصة األجنبية ذلك يف احلسبان حتى ال تُصعِّب عىل نفسك امتح

 .    امنها ولو كان مستواك فيها ضعيف

U1.1-مادة اللغة العربية: 

اثنني، البناء الفكري  جزأينمقسام إىل  امتحان مادة اللغة العربيةيكون     

م البناء الفكريتتمحور أسئلة  .والبناء اللغوي ، حول حمتو النص املقدَّ

 من أجل الفهم اجليد ل ثالث مراتعىل األقلذلك عليك بقراءة النص 

ستجد أمامك  .طالع الكامل عىل األفكار واملعاين التي حيتوهياواال

ا أما يف اآلخر  موضوعني لتختار واحدا بينهام، يكون النص يف أحدمها نثرً

ا كل ما جيب عليك فعله هو أن ختتار النص الذي تكون متأكدا . فيكون شعرً

 .ة الصحيحة عىل أسئلتهمن أنك قادر عىل توفري اإلجاب

 

نقاط لكل  3يعني مما  أسئلة 4 حيوي عادة ،نقطة 12البناء الفكري عالمة     

) أسطر 5ىل إ 3(عىل كل سؤال  تفصيلأن جتيب بقدر املستطاع حاول  .سؤال
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النص  يف مذكورةإذا كانت اإلجابة  .باستعامل كلامت دقيقة وواضحة

ال تكتف بذكر اإلجابة . كئمن إنشا برياالتعاكتبها مع إضافة بعض بوضوح ف

ح وإال فإنك تعطي باختصار شديد،  عطائك نقطة إلسببا وجيها املصحِّ

 .الثالث نقاطالواحدة من 

وبطبيعة ، بالكامل اللغة فإهنا تتمحور حول قواعد البناء اللغويأما أسئلة     

أن لذلك جيب . احلال فإن مجيع هذه القواعد تكون قد درستها خالل العام

 اإلعرابعىل ملخصات  يمكنك االعتامد. ا وفهم جيد هلادراية هبعىل تكون 

أدوات و الصور البيانية بأنواعها وأثرها البالغيو)اجلمل والكلامت(

  .وغريها من القواعد اإلقناعواالنسجام و االتساق
 

     

 

 

 

 

 

نقطة أخر مهمة للغاية وهي حتسني اخلط من أجل التسهيل  

لنقاط بسبب أن إجابتك مل تكن عىل املصحح وحتى ال خترس ا 

وهذا األمر ينطبق . مفهومة بالرغم من أهنا كانت صحيحة 

عىل مجيع املواد األخر. 
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 :مادة اللغة الفرنسية-2.1

 ة، يكون امتحان مادة اللغة الفرنسيةمتاما مثل امتحان مادة اللغة العربي    

اثنني، اجلزء األول يتعلق بفهم موضوع النص وحمتواه  جزأينمقسام إىل 

أما اجلزء الثاين فيتعلق . La compréhension de l'écritى ويسم

 .La production écriteبقدرتك عىل التعبري باللغة الفرنسية ويسمى 

بالنص املطروح وقد حتوي سؤاال أو اثنني تكون أسئلة اجلزء األول متعلقة    

أما . حول بعض القواعد التي تكون قد اطلعت عليها خالل السنة الدراسية

اجلزء الثاين فهدفه اختبار قدرتك عىل التعبري باللغة الفرنسية وحيوي دائام 

يمثل و Le compte renduاألول يسمى . موضوعني ختتار أحدمها

 .نشائك حول فكرة معينةإهو تعبري كامل من ، أما الثاين فتلخيصا للنص

 

 :مادة اللغة اإلنجليزية-3.1

متاما مثل امتحان ماديت اللغة العربية واللغة الفرنسية، يكون امتحان اللغة     

اثنني، اجلزء األول يتعلق بفهم موضوع النص  جزأينمقسام إىل اإلنجليزية 

لق بقدرتك عىل التعبري أما اجلزء الثاين فيتع.  Readingىوحمتواه ويسم

 .Written Expressionباللغة اإلنجليزية ويسمى 
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. تكون أسئلة اجلزء األول متعلقة بالنص املطروح وحتوي قسمني اثنني   

القسم األول حيوي أسئلة حول مضمون النص أما القسم الثاين فيحوي 

عىل  أما اجلزء الثاين فهدفه اختبار قدرتك. أسئلة عن القواعد واملفردات

األول يكون . وحيوي دائام موضوعني ختتار أحدمهااإلنجليزية التعبري باللغة 

تعبريا مقيدا بمجموعة من النقاط التي البد من أن تذكرها يف النص الذي 

 .، أما الثاين فهو تعبري كامل من انشائك حول فكرة معينةتكتبه

 

  :نقطة مهمة •

هذا سيعينك حتام عىل إن ية فإذا كان مستواك جيدا يف اللغات األجنب    

ن كان مستواك دون اجليد فهذا ال إولكن . اكتساب عالمة ممتازة يف االمتحان

أنك لن تتفوق يف هذه املواد، وإنام بفهم املواضيع والنصوص بالرضورة يعني 

ها خالل العام الدرايس مع حفظ أكرب عدد من الكلامت املتعلقة سالتي تدر

أفضل  .من احلصول عىل عالمة جيدةمن دون شك ه املواضيع، ستتمكن ذهب

. يف اللغة الفرنسية Le compte renduمثال عىل هذا هو طريقة كتابة 

فبحفظك ملعنى الكلامت واجلمل التالية سيكون بإمكانك كتابة ملخص 

 .للنص بسهولة وضامن نقطة كاملة
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Ce texte intitulé (عنوان النص), est écrit par ( اسم    

كتاب، جريدة: مصدر النص ) extrait de ,( الكاتب  ), édité en 

 visé à raconter ,( نمط النص ) Il est de type .(سنة اإلصدار)

pour donner des informations aux lecteurs sur (فكرة 

 .(عامة عن النص

Dans la 1ère paragraphe, l’auteur parle de (  فكرة

 .(الفقرة األوىل

Dans la 2ème paragraphe, l’auteur affirme ( فكرة

 .(الفقرة الثانية

Dans la 3ème paragraphe, l’auteur évoque ( فكرة

 .(الفقرة الثالثة

Dans la 4ème,paragraphe, l’auteur présente ( فكرة

 .(الفقرة الرابعة

Dans la 5ème paragraphe, l’auteur annonce que 
 .(فكرة الفقرة اخلامسة)
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 :اد الحفظمو  -2
العلوم اإلسالمية، التاريخ  وادم زء من الكتاب أخي التلميذيشمل هذا اجل    

 .والفلسفة ،واجلغرافيا

أن موادهم ليست مواد حفظ بل فهم بأساتذة مواد احلفظ  رناذكِّ دائام ما يُ     

، فهل يا تر صدقوا يف ذلك أم أهنا "يمكنك أن تفهم وتأخذ عالمة عالية"

 فحسب؟مبالغة منهم 

رأيت زمالئي جتارب جتربتي مع البكالوريا و من خالل    

هذه املواد  مجيعحيث أن م حمقون يف ذلك، أهن

ن م رشط أسايس هواحلفظ بل  قبلها الفهم أساسُ 

ما  امتحانربام حدث لك أن كنت يف  .أجل أن يسهل عليك حفظ املعلومة

، األوىل من اجلملة الكلمةحني كنت هتمُّ باإلجابة اكتشفت أنك ال تذكر و

تلك دون فهم ملحتو من أنك حفظت جيب أن تدرك أن سبب ذلك هو 

لذلك جيب أن تركز عىل فهم تلك املواد قبل االنطالق يف . اجلملة أو الفقرة

، من أجل أقوال الفالسفةو التواريخو اآليات القرآنيةحفظ ما جيب حفظه ك

 .إمتام اإلملام هبذه املواد
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قدرة عىل الرتكيز لتطوير الهناك الكثري من الطرق كرك أخي أن وأود أن أذ    

للمذاكرة واستعامل  تحديد الوقت واملكان املناسبنيكالذهني وترسيخ احلفظ 

ذر من اخلطأ الشائع الذي يقع كام جيب أن حت .امللخصات واخلرائط الذهنية

يعودون فيه الكثري من التالميذ حيث وبمجرد انتهائهم من حفظ درس ما، ال 

لذلك عليك  .فيجدون أنفسهم قد نسوا الدرس متاما متحانااله حتى يوم يلإ

املراجعة أهم من احلفظ أن ، وتذكر بصفة دوريةدوما بمراجعة ما حفظته 

 .هنفس

 

 :مادة العلوم اإلسالمية-1.2

 الفوائدو التعريفاتكفظ احلمعظم دروس هذه املادة حتتاج إىل     

جانب من الفهم خيص بعض الدروس كدرس ويبقى . لخإ...األسبابو

 .الربا

يف امتحان البكالوريا حيث حصلت عىل كانت جتربتي موفقة مع هذه املادة     

فظ والرتكيز عىل احل املناسباري املرجع يختالويرجع ذلك عالمة كاملة، 

ولعل من النصائح التي أود أن أقدمها  .ملخص األستاذ مجال مرسيلوهو  منه

 .باحلفظ من أول يوم يف السنة الدراسية لك هو البدء
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 :مادة التاريخ واجلغرافيا-2.2

 اجلغرافيا يف أول حصة لنا معه يفأتذكر عندما دخل علينا أستاذ التاريخ و     

 :عىل السبورةمبارشة كتب ، سنة البكالوريا

 "1945/1989تطور العامل يف ظل الثنائية القطبية "

مل أفهم ما  نية احلرب العاملية الثانية، لكنهنايسنة هي  1945 أن كنت أعلم

 :هذه السنة جديدة عيل، فرفعت يدي وسألته فقط كانت 1989حدث يف 

 ؟بالضبط ؟ ماذا حدث يف هذه السنة1989ملاذا سنة  ،أستاذ-

فسكت األستاذ برهة من الزمن، سكت عىل إثرها كل الطالب، ثم نظر إيل 

 :وقال

  !ي؟الغبما هذا السؤال -

فعله الغريبة،  ةهشت من رددانفقد أنا أما  .ضاحكنيالتالميذ مجيع ر انفج

فتأكدت ثانية وإذا هبا كام قلت !! 1989وأنا ظننتها  1962قلت لربام هي 

 :وبعد أن هدأت القهقهات، قال األستاذ. 1989

 .إهنا سنة سقوط اإلحتاد السوفيايت-

حة غالية وهي أن ال أنا أخربك هبذه القصة يا صديقي لكي أقدم لك نصي    

جدارا حيول دون تعلمك لك زمالئك جتعل من طريقة معاملة أساتذتك أو 
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ويُفقدك اهتاممك بتلك املادة أو خجوال وجيعلك  ووصولك إىل مبتغاك

وإنام بالعكس تكون لك حافزا من أجل أن تثبت للجميع . غريها من املواد

 .قدرتك وتفوقك

 

ماديت التاريخ من أجل التفوق يف ا هب كمن أفضل الطرق التي أنصح    

وب ياليوتمنصة عىل سوف جتد . واجلغرافيا هي مشاهدة األرشطة الوثائقية

الكثري من األرشطة التي تتحدث عن مواضيع املقرر الدرايس  كاحلرب 

والشخصيات واالحتاد السوفيايت والثورة اجلزائرية وحركات التحرر الباردة 

. وغريها من املواضيع املتعلقة بدروس هذه السنةواالحتاد األوريب البارزة 

وفهمها فهام  بط األحداث ببعضها البعضيساعدك أيضا عىل رس وهذا

املقرر الدرايس ك باإلطالع عىل املراجع التي تتناول حكام أنص .عميقا

أهم التعاريف  لريسخ يف عقلكباختصار 

 .والتواريخ والتفاصيل
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من جزئني، التاريخ واجلغرافيا بنصف العالمة يتكون امتحان هذه املادة     

ينقسم امتحان التاريخ بدوره اىل قسمني اثنني، القسم . لكل واحد منهام

 6األول حيوي أسئلة عن املصطلحات والتواريخ أو الشخصيات بعالمة 

أما القسم الثاين فيكون عبارة عن كتابة مقال تارخيي حول اشكالية . نقاط

 .معينة

ال بالنسبة المتحان اجلغرافيا فهم مقسم اىل قسمني، تكون أسئلة ونفس احل    

القسم األول متعلقة باملصطلحات والرسومات البيانية او التعليق عىل 

أما القسم الثاين فيتعلق بكتابة مقال جغرايف حول اشكالية . معطيات حمددة

 .من االشكاليات التي درستها خالل السنة

 

يذ أن حفظ التواريخ وتعاريف املصطلحات من هنا تر أخي التلم    

املختلفة والشخصيات املهمة أسايس لنيل أكثر من نصف العالمة يف هذه 

املادة، وكذلك فهم ما تدرسه خالل السنة مع حفظ أهم التفاصيل سيساعدك 

 .عىل امتام عالمتك باملقال التارخيي واملقال اجلغرايف اجليد الذي ستكتبه
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ع عىل احللول النموذجية للبكالوريات السابقة سوف من خالل االطال    

 -عرض -مقدمة( تتعلم الطريقة املثىل لكتابة املقاالت التارخيية واجلغرافية

 ائروالدو ةواألعمدة البياني ياتملنحنارسم عىل طريقة ستطلع ، كام )خامتة

 .والتعليق عليها بفقرة مناسبة النسبية

 

 :الفلسفة-3.2

ذه املادة كانت نظريت إليها نظرة سلبية ربام كنظرتك إليها قبل أن أدرس ه    

ولكني بفضل األستاذة التي درستنا أدركت أهنا كانت نظرة خاطئة . اآلن

املثرية لالهتامم والتي واضيع امل للغاية ورصت حمبا هلا بعد أن درسنا تلك

حصلت  واحلمد هللا فقد. تعالج الكثري من األفكار احلساسة واجلاذبة لالنتباه

 .يف امتحان البكالوريا 16/20عىل عالمة 

 

يكون . حيوي امتحان هذه املادة ثالثة مواضيع ختتار واحدا منهام    

املوضوعان األوالن عبارة عن اشكاليات فلسفية تقوم برشحها أو الدفاع عن 

أما املوضوع الثالث فيكون . صحتها أو إثبات خطئها بكتابة مقال فلسفي

 .سفي تقوم بتحليلهعبارة عن نص فل
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املقاالت الفلسفية التي ستدرسها يف هذه السنة والتي حيتمل أن متتحن فيها     

فبمقارنة امتحانات السنوات السابقة . يف شهادة البكالوريا عددها حمدود

عادة طرحه بعد مرور بضع إببعضها البعض ستستنتج أن الكثري منها يتم 

االت التي حيتمل أهنا ستطرح يف هذه سيساعدك هذا يف معرفة املق. سنوات

من خالل هذه الطريقة يمكنك حتضري عدد من املقاالت الفلسفية . السنة

تساعدك  أفكار أساسية شكلرها عىل اواختص طوال السنة الدراسيةبنفسك 

الفلسفية التي  واألمثلةالفالسفة أقوال حفظ  وال تنس .عىل فهمها وحفظها

وجيب عليك  .ه يف االمتحان وتثريه بدرجة كبريةتقوي هبا املقال الذي ستكتب

حتليل و الفلسفية كتابة خمتلف أنواع املقاالتأيضا أن تكون مدركا لطريقة 

 .وصنصال

 

   

 

ما هو الفرق بني "الفلسفي أقدم لك اآلن مثاال عن طريقة تلخيص املقال     

ل والتي ساعدتني عىل حفظ النقاط األساسية قب "؟املشكل واإلشكالية

 .االمتحان
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 أوجه االختالف

 املشكلة اإلشكالية

موطن (يستحيل إجياد حل هلا  -

 )ماهية السعادة، الروح

 جماهلا واسع  -

 حلل مقنعفيها صل نال  -

، مارتن هيجر تولد اإلحراج -

أن  همعنا ،أن تطرح سؤال"

تصرب وتنتظر حتى لو طال 

 "العمر كله

 يمكن إجياد حل هلا -

 

 جماهلا ضيق -

 عنصل فيها حلل مقن -

الدهشة "تولد الدهشة، شوبنهار -

 "أم الفلسفة

 

 التشابهأوجه 

 كالمها تساؤل  −

 نفس املصدر نفس اهلدف  −

 يتطلب جهد فكري −

 تولد االضطراب −
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 التداخلأوجه 

فالعالقة  إذا. )اجلزء(واملشكلة ) الكل(شكالية عالقة اجلزء بالكل، فاال    

ة تتسع لكل اإلشكالية مضل": قيل ، كامبينهام عالقة وحدة عضوية

 ."املشكالت

 

 :المواد العلمية -3
هي  -والتي تعترب أساسية-العلمية بالنسبة لطلبة العلوم التجريبية فإن املواد     

وسنتطرق  .الرياضيات، ومادة العلوم الفيزيائيةومادة  ،مادة العلوم الطبيعية

 ىل أهم الطرق التي ستمكنك عزيزي التلميذ من التفوق يفإيف هذا اجلزء 

 .امتحاناهتا
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 :مادة العلوم الطبيعية-1.3

لطاملا اعتربت هذه املادة مادة جذابة لدرجة كبرية بمواضيعها الدقيقة     

ك وللتميز فيها انصح .ولكنها مادة فهم قبل أن تكون مادة حفظ. واملمتعة

 :اآلتيتني رحلتنيامل أهيا املرتشح بإتباع 

ل الكتاب املدريس، احلصص املدرسية، فهم الدروس فهام عميقا من خال -1

يف ثوان أو الوحدات تلخص الوحدة التي ( الفالشاتواليوتيوب، املراجع، 

تدرسها مفهومة بتفاصيلها سالتي الطبيعية حيث تصري الظواهر  .)معدودة

ها ومرسخة يف عقلك بصفة الدقيقة املتعلقة بكل عنرص متدخل يف حدوث

 .دائمة

مهية عن اخلطوة هذه اخلطوة ال تقل أ -2

لف املصادر األوىل وهي حل التامرين من خمت

وكلام اطلعت عىل ) ...،البكالوريا، املراجع(

، الت املدروسة وحاالهتا املختلفةمتارين أكثر كلام اتسعت معرفتك باملجا

التي تلعب واإلجابة  الرضورية يفعلمية اللغة ال اكتسابوزادت قدرتك عىل 

، األجوبة عىل أسئلة هذه املادة اىل الرشح الطويل تاجحت .دورا مهام يف تقييمك
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 األهم هو العلمية الكلامت استخدام أن هو ونالكثري يعرفه ال ما لكنو

 .واالستنتاج التفسريو التحليل من كل يف منها تكثر أن فحاول

 

 :مادة الرياضيات-2.3

ا مادة ن الكثري من الطلبة خيافون من مادة الرياضيات بسبب أهنأأدرك     

 أفضل منولكنها يف احلقيقة . وال أمثلة بسيطة عليها من أرض الواقع ةجمرد

وحتل بنفس  متكررة أسئلة هي األسئلة أغلب أن إذ النقاط لكسب املواد

 بصورةأي أحد أن جييب عليها  بإمكان. الطريقة منذ عرشات السنوات

إذا ما فهم دروسها وقام بحل أسئلة  مبارشة

ز أخي عىل النقاط التالية من أجل رك. مماثلة هلا

 :التفوق يف هذه املادة

فهناك قواعد أولية تقوم . مراجعة القواعد األساسية ودراستها جيدا-1

عليها الرياضيات مثل اجلرب واهلندسة وحساب املثلثات، وهي جد هامة يف 

لذلك جيب أن ال تنسى ما درسته يف السنوات السابقة وال  .دروسك املتقدمة

 .ر هذه القواعدىل كتبك السابقة لتذكُّ إمن أن تعود  مانع
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. دراستها من نتهاءاال مجردب وحدة لكل بالنسبة التامرينحل  من اإلكثار-2

وال تنسى االطالع عىل احللول للتأكد من أن إجاباتك كانت صحيحة 

 كلام بأنه تذكريال وجيدر .ولتطلع عىل أخطائك وتتجنب الوقوع فيها مستقبال

 .مراجعتك أفضل تكان كلام خمتلفة مصادر من حللت

من أجل تعويد نفسك عىل االطالع عىل حلول البكالوريات السابقة -3

 .جابة عنهااإلومنهجية  نأنواع التامرين التي تطرح يف هذا االمتحا

 

 :مادة العلوم الفيزيائية-3.3

دا ومجيع بعكس مادة الرياضيات فإن مادة العلوم الفيزيائية ليست علام جمر    

ما تدرسه فيها تراه يف حياتك اليومية كالتجارب التي تقوم هبا يف املخرب طوال 

لعل أهم . العام الدرايس، وهذا ما جيعلها سهلة الفهم ورسيعة االستيعاب

كتاب املدريس اطالعا كامال فأنا نصيحة أنصحك هبا هي أن تطلع عىل ال

 . ملادةعتربه أفضل مرجع لك حني يتعلق األمر هبذه اأ
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حاول أن حتمل معك قصاصات صغرية حتوي أهم القوانني واملعادالت      

وبطبيعة . حتى تبقى مطلعا عليها طوال الوقت ويسهل عليك استذكارها

واجليد للدرس  من التامرين بعد الفهم الصحيحاحلال فإن حل أكرب عدد 

سيساعدك عىل التحضري األمثل وحدة  اخلاص بكل

  .البكالورياالمتحان 

 

عند  )...,cm, mm, kg, g(ركز بصورة أساسية عىل الوحدات القياسية   

حل التامرين، وتأكد من النتائج أكثر من مرة حتى ال خترس النقاط بسبب عدم 

 .الرتكيز

 

 ما هي أهم املراجع التي جيب أن أطلع عليها؟ •

لية متثل أهم املراجع من خالل جتربتي مع البكالوريا، أعتقد أن القائمة التا    

املكتبات والسؤال عن جديد  منقرب تولكن بإمكانك دوما ال. وأفضلها

 .املراجع وأكثرها إفادة
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 املرجع املادة

علوم الطبيعة 

 واحلياة

 Ahmed:بوك عىل الفيس( حقيبة األستاذ بواريش •

Bourrich( 

 كتاب الزاد يف علوم الطبيعة واحلياة •

 كتاب املراجعة النهائية •

 ويات كليكمط •

 صفحة رياضيات املستودعات • الرياضيات

 األستاذ نور الدين: قناة اليوتيوب •

  www.guezouri.orgقزوري سالسل األستاذ  • الفيزياء

 كتاب املغني •

 زاد املعرفة ملعاجلة النصوص • اللغة العربية

 سيلملخص األستاذ مجال مر • العلوم اإلسالمية

 اخلرائط الذهنية لفوزي غراب •

التاريخ 

 واجلغرافيا

 ملخص حممودي عادل •

 

 

http://www.guezouri.org/�
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 ضيعه حني يف الوقت، استغالل أحسن من هو الناجح أنلطاملا الحظت "

"اآلخرون  

فورد هنري -  
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 :ثالثالفصل ال

 

 كيف أنظم وقتي؟
 )أفضل الطرق الستغالل الوقت(

 
 

 

 

 "واقع إىل دالوع لوِّ حيُ  ما هو االلتزام"

 لينكولن أبراهام - 

 



 الباكلور� مع جتربيت
 

 
 

58 
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 ملاذا جيب أن أهتم بالوقت؟ •

مقولة نسمعها منذ أن كنا تالميذ . من ذهب، إن مل تدركه ذهبالوقت     

صغارا يف سنوات االبتدائي، ولكن هل ندرك حقا معناها العميق؟ قليلون 

كان وإن . هؤالء الذين يعلمون حقا قيمة الوقت ويستغلونه حق استغالل

 .الذهب أثمن املعادن، فإن أثمن يشء متلكه اآلن هو الوقت

 

وكل دقيقة متر من حياتك لن تعود إليك مرة  ،الوقت يذهب دون عودة    

ولعل أهم يشء يفرق الناجح من الفاشل هو استغالل الوقت . أخر

ىل األهداف يف الوقت املناسب وقبل فوات إجل الوصول أبالطريقة املثىل من 

 .اناألو

 

، وكان طول ساعات 8هل تصدق أخي التلميذ أنك إن كنت تنام يف اليوم     

من عمرك يف  سنة كاملة 20، فإنك بذلك تكون قد خرست سنة 60عمرك 

فكيف لك أن خترس أكثر من . النوم الذي هو أمر رضوري من أجل احلياة

 .ذلك فيام ال يفيد وتضيعه فيام ال ينفع
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 ضياع الوقت هو عدم وجود أهداف واضحة أوال، لعل أهم األسباب يف    

. ثم عدم معرفة أساليب استغالل وتنظيم ومراقبة الوقت بالطريقة املناسبة

وال شك أن هدفك أخي التلميذ يف هذه السنة واضح وضوح الشمس يف كبد 

ولكن هل متلك الطرق . السامء وهو النجاح بامتياز يف شهادة البكالوريا

ل وقتك أحسن استغالل من أجل الوصول إىل هذا اهلدف؟ املناسبة الستغال

فلرتافقني يف هذا اجلزء من الكتاب وسأرشح لك أهم النقاط والتجارب التي 

  .مررت هبا حني يتعلق األمر بتنظيم الوقت

 

 كيف أنظم وقتي خالل هذه السنة؟ •

نرتنت لوجدت أمامك الكثري من الطرق لتنظيم وقتك لو تصفحت اإل    

هذه السنة، ولكني أود أن أشارك معك الطريقة الرائعة التي استعملتها خالل 

 .أنا وكثري من زمالئي املتفوقني وكانت ناجحة إىل درجة كبرية

 ...لنبدأ     

وهنا هبا،  ة التي يدرسشعبالحسب ب الطريقةليحاول كل طالب أن يطبق     

 .سنأخذ مثاال بشعبة العلوم التجريبية
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املواد العلمية . قسيم مواد هذه الشعبة إىل ثالث جمموعاتنبدأ أوال بت    

حتساب مادة الرتبية دون ا- 9هو عدد املواد . واملواد األدبية ومواد احلفظ

 :ويكون تقسيمها هبذه الطريقة -البدنية

 
 

نشاء ثالث جمموعات أخر حتوي كل واحدة إتتمثل اخلطوة التالية يف     

 :املجموعات السابقة فتكون كالتايلمنها مادة من كل جمموعة من 

 .مادة حفظ+  مادة أدبية+  علميةمادة 
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، كل ما جيب أن تقوم به اآلن هو املذاكرة بتخصيص يوم ملراجعة كل جمموعة

 : فمثال

 املجموعة األوىل >= األحد •

 املجموعة الثانية >= األثنني •

 املجموعة الثالثة >= الثالثاء •

، أو األربعاءيف املجموعة األوىل انطالقا من يمكنك أن تبدأ من جديد     

. ختصص األيام الباقية ملراجعة املواد التي حتس بأنك حتتاج ملراجعة أكثر فيها

يمكنك أيضا ختصيص هذه األيام للمذاكرة مع زمالئك يف جمموعة لتبادل 

 .األفكار أو ربام حضور دروس خصوصية لتقوية مستواك

 

 ...اآلن     

للمراجعة يف كل ) 22:00إىل  19:00من (ساعات  3ختصص لنقل أنك     

 :أقسام 3املدة إىل هذه قم بتقسيم . يوم

 1.5  الرياضيات مثال(ذات املعامل األكرب ساعة للامدة( 

 45 فرنسية، تاريخ وجغرافيا(كل من املادتني الثانويتني ل دقيقة.( 
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والناجحة بتجربة السهلة قد انتهينا من وصف تلك الطريقة  ىل هنا نكونإ    

 :لكن البد أن تنتبه أخي التلميذ للنقاط التالية. العديد من املتفوقني

، من الدراسة قيقةد 50 كللدقائق  عرشاحة اسرت، خذ املراجعةأثناء  •

من الضغط  يف البحث عن مهربويبدأ حينها  العقل يتعب ألن

من  طاقته ليستعيدراحة بسيطة فرتة ، لذلك أعطه الذي يعيشه

 .دجدي

إذا ما كنت بحاجة لوقت . هبذا الربنامجكلية تقيد ليس رضوريا أن ت •

مقارنة باملواد األخر، فبإمكانك املادة األساسية  ملراجعةأكرب 

تقسيم الوقت عىل حسب الطريقة التي تساعدك للمراجعة بشكل 

 .أفضل، خاصة يف فرتة الفروض واالختبارات

فرتة طويلة، بعض الطلبة جيدون صعوبة يف املذاكرة ل •

. وتكمن املشكلة أساسا يف عدم تعودهم عىل ذلك

لذلك إن كنت تعاين من مثل هذه املشكلة فكل ما 

عليك القيام به هو تعويد نفسك تدرجييا عىل املذاكرة 

يمكنك أن تبدأ يف األسبوع األول من السنة الدراسية . الطويلة

ة ، ثم تضيف نصف ساعيف اليومفقط نصف ساعة ل باملراجعة



 الباكلور� مع جتربيت
 

 
 

64 

هبذه الطريقة يمكنك أن تصل اىل . أخر يف األسبوع الثاين وهكذا

 .يف اليوم الواحد ساعات 5 قد تتجاوز فرتة مراجعة 

 

 هل جيب أن أذاكر يف جمموعة؟ •

الزمالء بينام ير آخرون أن ضمن جمموعة من حيبذ بعض التالميذ املذاكرة     

أخي الطالب متأكدا من إن مل تكن . املذاكرة عىل انفراد هي األمثل هلم

 الطريقتني ، سأعرض عليك يف اجلدول التايل الفرق بنيالطريقة املناسبة لك

 :منهامحماسن ومساوئ كل لك بني سأو

 اجلامعية الفردية 

 ال أكثر 3-2 1 العدد

ذا كنت ال تعاين إأفضل  - الرتكيز

وقلة الرتكيز  من السهو

واالنشغال باألمور 

  .املراجعةخالل  اجلانبية

كنت تعاين من ذا إأفضل  -

املراجعة مل تقطع السهو و

الذي ال انبي اجلكالم الب

 .عالقة له بمواد الدراسة

أرسع بسبب الفهم  - الرسعة

 .الفردي

أبطأ ألن املجموعة ال  -

 .تتقدم حتى يفهم اجلميع
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عمق 

 الفهم

 تلقيال تثبت الفهم ألن  -

املعلومة يكون من جانب 

 .واحد

ألنه  يكون أعمقالفهم  -

 من يكونلقي املعلومة ت

ويسمح  عديدة جوانب

طالع عىل طريقة فهمها باال

 .من طرف كل طالب

 

قق أفضل فربام حت ولكن يبقى القرار راجعا إليك إلجياد الطريقة املناسبة،    

لوحدك أمام أناس ربام ذاكرت و أغرفة فارغة لوحدك، النتائج إذا ذاكرت يف 

عض التالميذ حيصلون عىل نتائج أفضل ب .كاملكتبة مثال يدرسون كي تتحفز

أو مع جمموعة معينة من بعينه حمدد شخص للمراجعة عندما يذاكرون مع 

لمعلومات واملعارف والتي ل كاألمر خيتلف حسب طريقة تلقي .الزمالء

 .أشخاص آخرينشخص أو ختتلف أو تتفق فيها مع 
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 ؟خصوصية ادروسهل جيب أن أتلقى  •

ئي كان يتلقى دروسا خصوصية يف مادة العلوم الطبيعية أذكر أن أحد زمال    

عند أستاذين خمتلفني يف نفس الوقت باإلضافة إىل الدروس اخلصوصية التي 

كان يتلقاها يف الرياضيات والفيزياء بالرغم من أن أساتذته يف الثانوية كانوا 

 ،"ملاذا كل دروس الدعم هذه؟":ذات يوميف املستو املطلوب، فسألته 

 ."!الباك..إنه الباك" :كانت إجابتهف

فإن الكثري من التالميذ يرون دروس الدعم إجبارية يف هذه السنة  لألسف    

ألهنم سيجتازون امتحان البكالوريا، وهذه فكرة خاطئة وبعيدة عن الصواب 

دون  16وز اأعرف الكثري من التالميذ ممن حصلوا عىل معدل جت. كل البعد

هذه املبالغة يف تلقي دروس الدعم تضيع . حضور درس خصويص واحد

 .ناهيك عن املال واجلهد املبذولعىل التلميذ وقته الثمني 

يف هذا املجال فأنني ال يمكن أن أجزم بحثي وجتربتي ولكن من خالل     

بعدم رضورة مثل هذه الدروس، بل من املمكن أن تكون ذات فائدة عظيمة 

ة والتي جيب أن تأخذها باحلسبان وسأوضح لك بعض النقاط املهم. عليك

 .قبل أن تلتحق بقسم من أقسام دروس الدعم
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إذا كنت متفوقا يف مادة معينة فأنت لست بحاجة للدروس  :أوال -

سيكون الكتاب املدريس واملراجع املختلفة كافية . اخلصوصية فيها

 .لك من أجل تعميق فهمك يف هذه املادة

بسبب -ا يف فهم مادة معينةإذا كنت تالحظ أن لديك نقص :ثانيا -

ومل تساعدك املراجع -عدم توفر اجلو املناسب للفهم يف القسم مثال

عىل الوصول إىل املستو املطلوب، فبإمكانك االستعانة بدروس 

الدعم بعد اختيار أحسن األساتذة واألقسام ذات العدد القليل من 

 .التالميذ

نفسك، لذلك ال تعتمد اجلهد األكرب تقوم به خالل املراجعة ب :الثاث -

كلية عىل الدروس اخلصوصية فهل ليست سو دروس تدعم هبا 

 .ما تبذله من جهد لتحقيق الفهم األمثل للمواد املدروسة
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"التعليم هو السالح األقو الذي يمكنك استخدامه لتغيري العامل"  

 نيلسون مانديال-
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 مهمةنصائح 
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. متاما كتنظيم الوقت والعمل اجلادمهم أن الراحة أمر  خي الطالبعلم أاِ  .1

جهد ال تنس أن ختصص وقتا ترتاح فيه وتستعيد به طاقتك لتقديم 

 .أفضل

 

يكون ل )ساعات يوميا 8-6(ط يف أخذ القسط الكايف من النوم فرِّ ال تُ  .2

 ولكن جيب أن ال .الستيعابوا لتلقيل عىل استعداد تامعقلك دائام 

ط  .تعاين من اخلمول وثقل الفهم الم حتى يف النو تُفرِ

 

التي من أفضل وأهم الطرق ألهنا لرياضة ال تنس ختصيص وقت ل .3

 ..لتخلص من التوتر والقلقتساعدك عىل ا

 

موعد قبل  قيقةد 30حوايل  حاول أن تصلأيام امتحان البكالوريا،  .4

 .ستصل يف الوقتأي أمر طارئ االمتحان فإن حدث 

 

ابحث عن القائمة للحراس ثم م هاتفك النقال سلعند دخول املؤسسة،  .5

التي يوجد فيها اسمك وتوجه إىل طاولتك مبارشة دون االشتغال بإنشاء 
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ال تتناقش معهم عن املادة التي أنت  .عالقات مع من سيجتازون معك

 .كبصدد االمتحان فيها حتى ال ترتبك وتشك يف قدرات

 

ضع . املعطاة قيقةد 30ـالعليك أن تقرأ املوضوعني بتمعن واستغل  .6

، ثم احسب عددها يف كل يهامح عىل األسئلة التي عرفتها يف كلعالمة ص

 .اخرت الذي تر أنك ستجيب عىل أكرب عدد من األسئلة فيه. موضوع

 

ال تترسع يف اإلجابة وفكر جيدا قبل أن تكتب، استعمل املسودات قبل  .7

وحاول أن تنظم لتامرين بأسهل اأ ابد .ىل الورقة النهائيةإجابة إلأن تنقل ا

يكفيك الزمن املعطى يف ورقة اإلجابة حتى ووقتك بني الكتابة يف املسودة 

 .االمتحان

 

 ).اأو أزرق اأسود(للكتابة استعمل لونا واحدا  .8

 

ن أليه بعد إبل عد فيه يف التفكري  تضيع وقتكذا صادفت سؤاال صعبا ال إ .9

 .األسئلة السهلةاإلجابة عىل تنتهي من 
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سنوات  5اإلقصاء ملدة (فعواقبه جد وخيمة  ر أبدا يف الغشال تفك .10

 ).عىل األقل من امتحان البكالوريا

 

واكتب باحلجم باستخدام أي عدد من األوراق يف اإلجابة بأس ال  .11

 ال تكتب .أهم يشء أن ال تنس أن ترقم أوراقك ترقيام صحيحا .املناسب

 .اسمك يف الورقة االضافية

 

فهو  بل استعمل قلم التصحيح ،تشطب اكتب بوضوح وال .12

  .مسموح

 

النهائية يف إطار حتى تسهل عىل املصحح وتضمن النتائج ضع  .13

 .عالمتك كاملة

 

قراءة كل إجاباتك د اإلجابة عىل كل األسئلة، أعِ عند االنتهاء من  .14

 .وتأكد من عدم نسيانك ألي سؤال مع الرتكيز

 



 الباكلور� مع جتربيت
 

 
 

74 

 .جمددافيه  وال تفكراالمتحان بعد أن تقدم ورقة اإلجابة، انس  .15

يتناقشون حول  يف اخلارج جدهمستالطلبة الذين موعات نب جمجت

 .هماألركز عىل االمتحان املوايل فهو . األجوبة
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 نقطة مضيئة

 :أما بعد  والصالة السالم عىل رسول اهللا،بسم اهللا     

ية شعبة العلوم التجريبية يف ثانو تلك معرحلتي كنت قد وصلت أخريا يف      

. دية إىل السنة األخرية والفاصلة، سنة البكالورياحممود باشن بامل الشهيد

ذه السنة وكنت أدرك أن حمصوهلا كنت عىل غرار باقي التالميذ متحمسا هل

 .سيفتح يل الباب ملرحلة جديدة من حيايتسيحدد جزءا كبريا من مستقبيل و

للوصول إىل أن أفعل ما بوسعي وأتبع أحسن الطرق وعزمت لذلك صممت 

مل أكن  ،يف البداية مبهمة قليالكانت األمور  بالرغم من أن أفضل النتائج

وما الذي  ،وقتيالطريقة املثىل لدراسة كل مادة، وكيف أقسم هي أعرف ما 

 .عليه حتى أحرض نفيس التحضري املناسب جيب أن أركز

ي من التي جرهبا من سبقنبمرور الوقت ومع جتربتي للعديد من الطرق     

وكتب التوجيه، خرجت بأفضل الطلبة وباإلطالع عىل العديد من املراجع 

طريق يمكن أن أسلكه للوصول إىل طموحايت وغايايت، والذي كانت 

أرجو أن تكون قد  عصارته ما حواه هذا الكتاب من نصائح وتوجيهات

  .استفدت منها
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واحدا تلو  من أول يوم من تلك السنة يف فهم الدروسأذكر كيف بدأت     

. وكنت ال أنتقل إىل وحدة جديدة حتى أفهم التي قبلها جيدا اآلخر،

شبكة  اعتمدت يف دراستي عىل مراجع عديدة من أمهها تلك املوجودة عىل

من شهر رشعت انطالقا ثم . املوقع األول للدراسة وباألخص عىل األنرتنت

تتضح شيئا فشيئا بدأت األمور ف السابقة البكالورياامتحانات حل  يففيفري 

يف خمتلف  عام سيكون يف امتحان هذه الشهادة من متارين فكرة جيدة وأخذت

مرحلة االمتحان يف البكالوريا، أدركت أن كل وحني جتاوزت  .املواد

 .ومل أجد صعوبة يف اإلجابة عنها املواضيع كانت يف متناويل

 

قد أمتمت مادة  نتك، أتذكر أياما والعراقيل واجهتني الكثري من العقبات    

َّ مراجعتها، فيسقط رأيس ثالثواحدة من أصل  يلَ عىل طاولتي  بعدها مواد عَ

ي وأكمل املادتني وقد بلغ التعب مني مبلغا عظيام، فأهنض ألغسل وجه

من عرف ما يطلب، ":متذكرا احلكمة التي تقول عزمبكل إرصار و املتبقيتني

 ."هان عليه ما يبذل
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الذين لطاملا  عائلتي ومجيع أصدقائيريا بمعدل أسعد يف البكالو نجحت     

أنا ناجح ":لينكولنأبراهام  وقفوا إىل جانبي وشجعوين، تذكرت يومها قول

. "أخذله عىل أن تطاوعني نفيسومل  ،اليوم ألنه كان لدي صديق آمن يب

اآلن وأنا اجلامعة التي وجدهتا أشد إثارة وأكثر جهدا، بعدها رحلة  بدأت

وأطمح إىل أن  اسمعهد اهلندسة الكهربائية واإللكرتونيك ببومردأدرس يف 

 .أكمل دراستي يف هذا املجال، سائال اهللا أن يسخرين خلدمة أمتي ووطني

 

أخريا، أتقدم بالشكر لكل األساتذة الذين قدموا لنا ما لدهيم طوال 

وأمدونا بام نحتاج من العلوم واملعارف وأخص بالذكر الرائعة السنة تلك 

كم وأؤكد ل .األستاذ بشري ولد بابا عيل، وكل من أعانني ولو بكلمة طيبة

أنه  ،شهادة البكالوريا امتحاناملقبلني عىل خوايت الطالبات وأولطلبة إخويت ا

 .بالتوفيق ... امتحان شيق وممتع، فاستمتعوا بتألقكم فيه 

 مداين يونس

 2015متفوق يف شهادة البكالوريا 

 .لكهرباء واإللكرتونيكيف ا وطالب ليسانس
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 غالبا الدنيا تؤخذ ولكن  بالتمني مطالبـال نيل وما

  ركابا هلم كان اإلقدام إذا  مثال قوم عىل استعىص وما

 أمحد شوقي-
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