جامعة تبوك
كلية التربية واآلداب
وحدة اإلرشاد األكاديمي

مهارة االستعداد للمحاضرة واالستماع إليها
ميكن تنمية مهارة االستعداد للمحاضرة واالستماع إليها عند الطالب مبا يلي:
*مراجعة سريعة حملتوى احملاضرات السابقة .
* استيقظ مبكرا .
* ابدأ عملك اليومي بعد صالة الفجر.
* تناول وجبة اإلفطار .
* التحضيير للمحاضييرة بييي أي يعطيهييا املييدر جيعييي لييديك بييوة باملوضييوع ووجييود
اخلييوة يسيياعدت علييه تعلييخل املهييارات واخل يوات بسييرعة  ،فيياخلوة تسييهخل ا إ ييدا
عملييية الييتعلخل بوتقيياي وسييهولة ويسيير ،حملمييا أي رالتييك حملتييوى احملاضييرة بييي يير ها
يكي يوي ل ييديك فك ييرة مبد ي يية ع يين احملاض ييرة ف ييوتا م ييا اس ييت د املي يدر أس ييلوو ا ي يوار
واملنا شة ا رح حمتوى احملاضرة حملنت ادرا عله التفاعي معه .
* دد مبد يا النقاط اليت تراها صعبة حبيث ميكنك االستفسار عنها أثنال احملاضرة .
* هتيأ نفسيا لالستماع للمحاضرة (االستعداد).

* رحملز االنتباه عله املستوى اإلرادي أثنال احملاضرة  ،وهذا جيعلك ال تنشغي بأي ييل بيار
احملاضرة،واعلخل أي أي تعلخل ي يليي إح يد اإلتقياي تيا إح أربيا عملييات عقليية هيي :
( االنتباه  ،اإلدرات  ،التذحملر ،التفكر ) واي هذه العمليات متفاعلة ما بعضيها وأي أي بليي
ا إ داها يؤدي إح بلي ا با ي العمليات األبرى .
* االس ييتماع للم ييدر ا يقظ يية ومتابعت ييه ا تسلس ييي العناص يير ،وه ييذا يس يياعدت عل ييه إدرات
التفاصيي والعال ات بني األفكار.
* دوي املال ظات اليت ترى أهنا مفيدة أثنال احملاضرة.
* ضا بطا حتت األجزال املهمة عند تدوين املال ظات.
* ال تنشغي بتقليب صفحات الكتاو أثنال احملاضرة.
* نا ش املدر ا النقاط اللعبة اليت مل تستوعبها واليت سبق أي ددهتا عند حتضرت
للمحاضرة .
* ارت ا املنا شات اليت يطر ها املدر ا احملاضرة فهذا يساعدت عله املتابعة وترحمليز
االنتباه.
* سيجي النقيياط اليييت يطر هييا امليدر لتوظيييا املفيياهيخل اليييت يطر هييا لتسييتفيد ميين املوضييوع (
مستوى التطبيق )
* اول أي تأيت بأمثلة تتلي بت للك وتدل عله استفادتك من املوضوع و درتك عله
توظيا املعلومات ا ا ياة العملية .
* ياول أال تشيغي نفسييك بيالقرالة أو االسييتذحملار ا فياات الرا يية بيني احملاضيرات فيوي هييذه
الفاات تعطيي الفرصية لليذاحملرة متوسيطة املسيتوى لتنظييخل نفسيها وتفريية اليذاحملرة ريبية امليدى
استعدادا للمحاضرة التالية .

