
الوحدة السادسة

االستفادة المثلى من المحاضرة  



2

أهداف الوحدة    

معرفة الفرق بين الممارسات الدراسية الجامعية وما قبلها             
 لالستفادة من    التعرف على النشاطات الصفية الناجحة     

المحاضرات بأآبر قدر ممكن    
تحسين مهارات اإلصغاء أثناء االستماع للمحاضرة           
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النشاطات المتعلقة بغرفة التدريس      

تقييم ذاتي لمشارآتك في غرفة التدريس              
الحصة الدراسية والمحاضرة الجامعية               

التعرف على أستاذ المادة        
أهمية الحضور للمحاضرة          

التحضير قبل الذهاب للمحاضرة              
االستعداد أثناء المحاضرة       

االنتباه أثناء المحاضرة       
المشارآة في النقاش 

تحسين مهارة طرح األسئلة       
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تقييم ذاتي لمشارآتك في غرفة التدريس   

 وآل 10-1قيم إجابتك بحيث تعطي آل إجابة بنعم لألسئلة من   
. خمس درجات15-11إجابة بال من 
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الحصة الدراسية والمحاضرة الجامعية    

آمية المادة المقدمة
الطالب يتميزون بكفاءات عالية  

) االنجليزية(لغة التدريس 
تنوع ثقافات المدرسين 
طريقة عرض المادة

عدم اإلفراط في المحاسبة على الغياب
سهولة االنشغال عن المحاضرة وتشتت الذهن  

ندرة الملخصات 

:تمتاز المحاضرة الجامعية عن الحصص المدرسية بما يلي            
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قلة المتابعة للتأآد من تنفيذ الواجبات المنزلية                       
االنتقال من مكان آلخر عند آل محاضرة في الغالب                    

المطالبة بتحليل المادة والتعليق، واألسئلة أثناء                          
المحضرة وبعدها      

الحصة الدراسية والمحاضرة الجامعية    
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التعرف على أستاذ المادة والتعامل معه    

ما يحب األستاذ ويكره من عادات             
األحاديث الجانبية          
األسئلة والمناقشة       

آتاب المادة والمراجع األخرى         
اإلنصات لألستاذ        
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حاول فهم وجهة نظر األستاذ وخاصة عندما يتعلق                        
األمر بدرجاتك    

احمل الكتاب أو المذآرات أو حلول المسائل معك                       
عندما تذهب لزيارته في الساعات المكتبية                  

 قدم الواجبات في مواعيدها              
 في الغياب أو في تأخير الواجب                   لكال تطلب السماح       

أو إعطاء نتيجة مناسبة آخر الفصل                 

اصغ اليه جيدًا إذا تحدث عن تجربة له أو لغيره                    
فهدف ذلك تعليميًا في أغلب األحيان                

آيف أتعامل مع األستاذ وأستفيد منه آمعلم؟            
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أهمية الحضور للمحاضرة      

قراءة الكتاب الدراسي
استعارة مذآرات الطالب اآلخرين 

ماذا يقدم األستاذ في محاضرته؟  

 ما هو البديل عن حضور المحاضرة؟

هل هذه البدائل  مجدية؟  
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التحضير قبل الذهاب للمحاضرة     

حل الواجبات ومراجعة المالحظات                   

التواصل مع مدرس المادة       

 جهز نفسك الستيعاب الموضوع الجديد وحدد                
األسئلة التي ستطرحها         

!الساعات المكتبية 

آيف؟ 
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االستعداد أثناء المحاضرة 

الذهاب مبكراً    

الجلوس في الصف الدراسي        
:اختيار مكان مناسب بحيث تتوفر فيه  

السماع الواضح واالنتباه الفعال  •

إمكانية طرح األسئلة على األستاذ   •

رؤية الوسائل التوضيحية •

المناقشة مع األستاذ والطلبة •

تقبل األستاذ    
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تجنب الشرود الذهني      

حدد أهداف المحاضرة وقومها أثناء الحصة                

أآتب قائمة باألعمال الواجبة ذات العالقة بالمحاضرة                          
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 أثناء المحاضرة اإلنتباه 

حاول مقاومة الشرود الذهني         

توقع األفكار الرئيسة        

 عن الجوانب الغامضة في              واسئله    قابل األستاذ      
المحاضرة السابقة      

حاول أن تكون في وضع مريح وحث                    
نفسك على االندماج بالموضوع            
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المشارآة في النقاش أثناء المحاضرة      

طرح وجهة النظر    
تحضير بعض األسئلة      

االختصار  
اجعل مالحظاتك مباشرة مرتبطة بالنقطة              

مدار البحث 
استعن بأمثلة من الكتاب الدراسي ومما          

دونته من مالحظات لتوضيح وجهة نظرك         
آن صريحًا في المناقشة ومتقبًال لآلخرين         
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تحسين مهارة طرح األسئلة في المحاضرة   

استراتيجيات للتخلص من الخجل                  
الجلوس في الصف األمامي    

آتابة السؤال على ورقة      
ال تجعل اللغة حاجزاً      

ال تؤجل طرح السؤال        
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؟واألصغاء     فرق بين السمع        هنك هل 

مهارات اإلصغاء

 غير مقصود وال معنى له        :السمع  •

 مايقال   السماع المقصود للصوت والترآيز على               :اإلصغاء   •
 الحقًا بدرجة      إستعادته    وإدراآه والتفكير فيه بدرجة يمكن            

آبيرة من الصحة       
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110صتقيم ذاتي لمهارات اإلصغاء لديك
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اإلصغاء الفعال والعوامل التي تؤثر على اإلصغاء     

عوامل خارجية .  1
المادة الدراسية 

طريقة عرض المحاضرة      
المكان، المشتتات :  الظروف التي تقدم فيها المحاضرة        

األستاذ

ما هي العوامل التي تؤثر على اإلصغاء؟                 
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عوامل فردية خاصة بالطالب نفسه مثل              . 2
الشرود الذهني     

التفاعل مع األستاذ         
حالته نفسية      

اآلراء الخاصة                     
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تحسين القدرة على اإلصغاء 

 المقومات التي تجعل منك شخصًا حسن اإلصغاء؟              ماهي

بإنتباه متابعة العرض المنطقي للمحاضرة 

 تحديد ما تحتاجه من مادة المحاضرة  

 النفسي والمادياإلستعداد

اإلستماع في اإلنتقائية

 الذهني اإلستعداد

 الصورة الكلية وتدوين المالحظات   إستيعاب
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العادات الفعالة والعادات المعوقة عن حسن اإلصغاء             

العادات الفعالة 
 إيجاد فكرة ما تثير اهتمامك وتجعلك متيقظًا لمناقشة هذه الفكرة                       

 الترآيز على استقبال الفكرة وليس على طريقة األستاذ في عرضها            

 التعرف على األفكار الرئيسية بالمحاضرة وربطها يبعضها البعض                

 اإلصغاء لكل ما يقوله األستاذ قبل محاولة النقد           

 التعرف غلى طريقة األستاذ في عرض المادة         
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 اختيار المكان الذي تستطيع فيه سماع األستاذ ثم اإلصغاء اليه            

 اإلصغاء لهدف محدد وليس لمجرد اإلصغاء     

 ربط محتويات المحاضرة بكلمات أو مصطلحات معينة             

خرى     توقع ما سيقوله األستاذ في آل لحظة وتجميع ما قاله بين الفنية واأل                  

 االنتباه الحقيقي للمدرس بحيث تستطيع تلخيص األفكار الرئيسية              
للمحاضرة في أي وقت       
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العادات المعوقة   

 وصف الموضوع بأنه غير مهم        

ا  الترآيز على طريقة نقد األستاذ عوضًا عن الترآيز  على المادة نفسه          

 التحمس لنقاط محددة جدًا دون غيرها        

اإلصغاء للحقائق فقط دون اإلصغاء للمبررات         

 محاولة وضع عناوين لكل فكرة بالمحاضرة                
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 االنتباه الزائف للمدرس     

 عدم مقاومة الشرود الذهني ومحاولة االنغماس فيه         

 تجاهل المادة الصعبة     


