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* إن الحشرة المعروفة باسم اليعسوب تستطيع التقاط فريستيا بتشكيل 

 أرجميا ، وضميم عمى شكل سمو.
* أنو كان يسمح لمرجال االنجميز في القرن السادس عشر بضرب 

 زوجاتيم ، ولكن فقط قبل بموغ الساعة العاشرة مساًء .
* أنو إذا ما قورن دماغ اإلنسان بدماغ طائر السنونو فإن وزن دماغ 

% من وزن الجسم كمو . أما وزن دماغ طائر  5,2اإلنسان يشكل نسبة 
 % من وزن الجسم كمو . 2,5السنونو فيشكل نسبة 

 * أن الماء البارد ىو أخف من الماء الساخن
* أن أحد األطباء قد كتب في نياية القرن الماضي عن أضرار مضغ 

 العمكة فقال : أنيا تنيك الغدد المعابية ، وتسبب التصاق األمعاء
* أن مايخص الجمل من مفردات وتعابير في المغة العربية يقرب من 

 كممة. 0111
ضعفًا من بعد األرض عن  582* أن البعد بين الشمس واألرض يعادل 

 القمر
* أنو بإمكانك معرفة ارتفاع الفيل عن طريق حساب طول قدمو ومن ثم 

 مضاعفة الرقم
* أن زجاجة الحميب تفقد ما يعادل ثمثي محتواىا من فيتامين " ب " إذا 

 ما وضعت حوالي ساعتين في ضوء النيار.
* أن الكأس السميك معرض لمكسر أكثر من الكأس الرقيق فيما إذا وضع 

 بو مشروب ساخن .
* أن درجة حرارة النار التي تنفثيا المركبة الفضائية لدى دخوليا مجال 
الغالف الجوي لألرض تعادل نفس حرارة سطح الشمس والتي تصل إلى 

 درجة مئوية 0111
كم في  55* أن أطول ضوء برق قد سجل لصاعقة امتد حوالي 

 السماء .
أن نمو ظفر إصبعك الوسطى ىو أسرع بينما نمو ظفر * 

 األبطأ . ىو إبيامك
* أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدتو إلى الخارج ىو نجم 

 البحر
* أن عدد البالد في شمال خط االستواء ثالثة أضعاف ونصف عدد البالد 

 جنوب خط االستواء

 
 
 

  اغسل مالبسك الجديدة قبل ارتدائيا
نصح أطباء بضرورة غسل المالبس الجديدة قبل ارتدائيا، 
خاصة إذا كانت المالبس مخصصة لألطفال، وذلك بسبب 
الكم الكبير من البكتيريا أو المموثات الكيميائية التي قد 

ن من المستحسن غسل الثياب  تكون ممتصقة بيا. وا 
الجديدة، خاصة إذا كانت مالبس داخمية وعمى صمة 

مباشرة بالجمد، وذلك بسبب كثرة األشخاص الذي ينقمون 
تمك الثياب وعدم القدرة عمى التأكد من سالمتيم وخموىم 

ن بعض أنواع الصباغ المستخدم  من البكتيريا والجراثيم. وا 
عمى األقمشة الحديثة تتطمب الغسل ألنيا قد تؤثر عمى 

 الجمد أو األقمشة األخرى إذا احتكت بيا.

وكذلك تقوم بعض الشركات برش الثياب بمواد كيماوية 
لمنع انتشار البكتيريا فييا، عمى غرار مادة الفورمالدىايد، 
والتي أثبتت االختبارات بأنيا تتسبب في تحسس الجمد، 

وخاصة في األماكن التي يزداد فييا التعرق. ويمكن ليذه 
المادة أن تسبب تييج العيون واألنوف، وكذلك مجاري 

اليواء لدى الناس، لذلك فإن الواليات المتحدة تقّيد نسبة 
استخدام ىذه المادة عمى المالبس الجديدة، لكن العديد من 

 الدول األخرى تتيح استخداميا دون قيود.

وتنبع بعض مشاكل المالبس الجديدة، وخاصة 
تمك المخصصة لألطفال، من واقع أنيا غير قابمة لمغسل 
بالماء، بسبب احتوائيا عمى صور ورسومات خاصة، 
ويجب المجوء إلى التنظيف الجاف، الذي تستخدم فيو 

 المواد الكيماوية عمى نطاق واسع.
 

 هــــل تعلــــم معـــلومات تهمــــك



 

 

         . 

 

حفل التراث العربي بالحكم البميغة الحاثة عمى عمو اليمة 
والطموح ؛ ومن ذلك قول اإلمام الشافعي رحمو اهلل : بقدر الكد 

 تكتسب المعالي ومن طمب العال سير الميالي .
وفي األسطر التالية تقدم آفاق حقائق عممية ونصائح أكاديمية 

حول أسباب التفوق الدراسي ىدية منيا لعشاق التميز من 
 الطالب والطالبات .

إذا كنت تريد ان تصبح متفوًقا في دراستك ؛ فما عميك إال 
 اتباع اآلتي :

 حدد ىدفك من الدراسة
 : فالمتفوق سريًعا يصل إلى ما يريد . لنفسي

 ألسرتي: واجب عميَّ أن أسعد والدي بالنجاح .
 : فيو بحاجة لكل ناجح . لمجتمعي
 : فيم في حاجة لمزيد من المتفوقين . لممسممين

 : حقائق تعينك عمى التفوق
 . التفوق حقيقة ، وليس حمًما 
 يأتي صدفة . ال 
 . من صنع يديك وتعبك وكدك 
 .كن ىادئا تكن ناجًحا 
 .الذاكرة القوية تعينك عمى التفوق 
 . الثقة بالنفس تدفعك لمتفوق 
 . التذكر الدائم ليوم النتيجة 
 .فيؤالء أصدقاؤك فرحون بالنجاح 
 . وىذا يبكي متأثًرا برسوبو 
 . ووالد ىذا يذكره بفشمو ونتيجة إىمالو 
  وىؤالء جيرانك وأصدقاؤك وأقاربك يسألون عن نتيجتك

وعمى الدرجات التي حصمت عمييا ، وىل أنت من 
 المتفوقين أم ال .

  ترى أين أنت يوم النتيجة ىل أنت من الفرحين أم من
 الباكين .

 قواعد االستذكار : 
 . تركيز االنتباه 
 . فيم ما يتم مذاكرتو 
  االبتعاد عن المؤثرات المشتتة مثل: المشكالت والضجيج

 والتمفاز .
 . الجموس بطريقة صحيحة 
  االضاءة الجيدة والتيوية الصحية 

 : طرق المراجعة
 . ن وأنت تذاكر أكثر النقاط أىمية في كراسة مالحظاتك  دوِّ
 . راجع ىذه المالحظات دورًيا 
 . لخص قدر المستطاع حتى تتذكر ماقمت بتمخيصو 
 . توقع األسئمة وأنت تراجع 
 . ضع خطًة لممراجعة دورًيا 
 . استخدم األلوان وأشر إلى أىم النقاط 
 . داوم عمى الصالة واألذكار وتالوة القرآن 

 نصائح لمحفظ :
 . أجود األوقات األسحار وبعد الفجر 
 . أجود األماكن الغرف 

 ابتعد عن الحفظ شعن الطرقات والخضرة والضجيج .
 كيف تعد برنامج المراجعة ؟

 . المذاكرة والمراجعة بانتظام تيسر عميك التذكر في أي وقت 
  ترتيب المواد طبًقا لقربيا الزمني من االمتحانات ، والتجعل

المراجعة قبل االمتحان بفترة طويمة حتى التنسى وتحتاج 
 لمراجعة أخرى .

 . حدد المواد التي تحتاج لمجيود ووقت أكبر 
 . حدد الزمن المتبقي عمى كل مادة وقسمو تبًعا ليا 
 . ضع عند المراجعة مادًة سيمًة مع مادة صعبة 

التنَس أن تضع في برنامجك فترات لمراحة وممارسة اليوايات 
 المفضمة .

  كيف تمر ليمة االمتحان بسالم ؟
  ابعد عن نفسك اإلحساس القائل أنك البد أن تراجع المنيج

 كممة كممة وسطًرا سطًرا .
 . راجع األفكار األساسية لممادة 
 . تحلَّ بالصبر والثبات وكثرة ذكر اهلل 
 . خذ قسًطا كافًيا من النوم والراحة 
 . ابتعد عن القمق واألحاديث غير المفيدة 
 . التحاول تعمم شي جديد 
 . جيز أدواتك وتأكد من سالمتيا 

 يوم االمتحان:
  ابدأ اليوم بصالة الفجر حتى تنشط روحك وترتقع

 معنوياتك .
 . ال داعي لمخوف والقمق واستعن باهلل 
 . اتُل بعض آيات القران ، وأكثر من االستغفار 
 . تحلَّ بالصمت وتصفح العناصر الرئيسة لممادة 

 الطريقة المثمى ألداء االمتحان :
 . تأكد من عدد األسئمة المطموب اإلجابة عنيا 
 . ضع خطة الستغالل وقت االمتحان 
 . اقرأ جميع األسئمة 
 . ضع العناصر الرئيسة لكل سؤال 
  تذكر أن الممتحن يبحث عن الجودة ، وليس عن حجم

 الكالم المكتوب .
  ابدأ بحل األسئمة ذات الدرجات الكبيرة واليسيرة ،والتي

ذاكرتيا جيًدا حتى تعطيك قدًرا من االطمئنان والثقة 
 بالنفس .

أول إجابة تطرأ لذىنك غالًيا ما تكون صحيحًة ؛ فاحذر أن 
 تغير إجابتك إال إذا كنت واثًقا بأن اإلجابة األولى خاطئة .

  ماذا بعد االمتحان ؟
 . ركز تفكيرك وطاقتك في المادة القادمة 
 . التراجع مع األصدقاء حتى التصاب باإلحباط 
  تذكر أن ىذا االمتحان خطوة لألمام ، وليس نياية

 الدنيا .
  حاول أن تعوض مافاتك من درجات في المادة القادمة 

  ماذا بعد االمتحان إن كنت من الناجحين ؟
 . احذر التكبر عمى زمالئك 
  تذكر فضل والديك وأساتذتك ، واعمم أن النجاح يعني

 اإلحسان إليهم .
   ؟ ماذا بعد النتيجة إن كنت من الراسبين

 . التحاول أن توجد لنفسك األعذار 
 . ال تمق بفشمك عمى اآلخرين 
  ادرس أسباب الرسوب وطرق عالجيا. 
 . عاهد نفسك بأن يكون آخر رسوب لك 

 :نصائح غالية 
  ذاكر عن حب واقتناع ، وتذكر أنك في حاجة

 لمنجاح حتى تكون مفيًدا لممجتمع .  ممحة
 . ابدأ المذاكرة بتالوة بعض اآليات القرآنية 
 . حاول أن تذاكر وحدك 
 عسى أن تحظى بدعائيما .  حافظ عمى إرضاء الوالدين 
 . احرص عمى الراحة والترفيو حتى ال تمل 
 . صحة جيدة + جسم سميم =مذاكرة أفضل 
 . احذر كثرة الشاي والقيوة ، وأكثر من عصائر الفاكية 

  

 أسرار التفوق الدراسي لمطالب والطالبات


