


 :لقٌاس الذاكره وهً " اعتبرتها بعض الدراسات سبال

 Recall  االسترجاع-1

 صور او حركات او معان او الفاظ صوره فً الماضً استحضار ان

 امام ماثل غٌر لمثٌر استجابه فهو قصٌده من بٌت كأسترجاع ذهنٌه

 : منه عدٌده "انواعا النفس علماء وٌستخدم الحواس

 فً الماده تذكر ٌجب  وفٌه   Serial Recall  المتسلسل االستدعاء-أ

 . معٌن ترتٌب

 اي فً المعلومات استرجاع ٌتطلب  Free Recall الحر االستدعاء-ب

 االمتحانات فً المقالً  االختٌار اسلوب تشكل انها كان ترتٌب
   حسٌه بمواد ترتبط ال والتً المدرسٌه



 للذاكره "ثانٌا "مقٌاسا تشكل عملٌه انها  Recognition التعرف-2

 قرأها او رأها ان سبق التً االجابه اختٌار وتتطلب استخدامها شاع

 "اذا , متعدد من االختٌار بأسئله وٌتمثل. مألوفه تبدو والتً قبل من
 بالمثٌر وااللفه االحساس على قائمه استجابه التعرف

  Relearning  التعلم اعاده-3
 المواقف فً ٌستخدم االحتفاظ او اوالخزن التذكر لمدى مقٌاس انها

 ٌحفظ ان الفرد من وٌطلب التعلم اعادة تأثٌر مدى واالختبار المدرسٌه

 من ٌطلب وسنوات  قلٌله ثوان بٌن راحه فتره وبعد "جدٌدا "شٌئا

 الوقت فً النقص وان الماده  هذه حفظ ٌعٌد ان الفرد او  المتعلم

 عدد او االخطاء عدد فً النقص او  ثانٌه مره للحفظ  المطلوب
 .االحتفاظ استمرار على عالمه  للحفظ الالزمه  المحاوالت



 العوامل المؤثره
 فً عملٌه التذكر  



 السرٌع النمو ان  الدراسات هذه الحظت : العمري المستوى-1

  التدهور فً  تأخذ ثم سنه عشرٌن الى  عشره سن بٌن التذكر لقدره

 او المهمه بنوع ٌتعلق هذا ان رغم واالربعٌن الخامسه سن حتى

 . الفرد ٌمارس التً المهنه او العمل

 1971 جٌلفورد دراسات فً ٌظهر: تذكرها المراد الماده نوع-2

 فً خزنها ٌتم التً هً المعنى ذات المعلومات ان  واضح دلٌل

 خزٌن من واسترجاع استعاده اسهل وهً المدى البعٌده الذاكره
 .المدى قصٌرة الذاكره
 غٌر كلمات قوائم من اسهل والنثر نثر من تذكره اسهل فالشعر

 . المعنى عدٌمه ماده من اسهل والقوائم مترابطه



 اتقان الجل المتعلم ٌستخدمها متعدده طرائق هناك: الماده تعلم طرائق-3

 نوع على الطرٌقه ونتوقف استعادتها ثم ومن اطول لفتره  الماده وخزن

 ككل الماده  حفظ وتعنً  الكلٌه  الطرٌقه فهناك العلمً ومستواها الماده

 اجزاء الى الماده تجزئه وتعنً الجزئٌه والطرٌقه  تجزئه او  فاصل بدون
 "اوال التسمٌع الى المتعلم  ٌلجأ وقد جزء كل واتقان

 واالستشاره الجٌد  العقلً  المستوى ذو المتعلمٌن ان: الفردٌه لفروقا-4
  ذلك دون هم من "حفظا اكثر هم الفعاله الدافعٌه

 اللغوٌه المعلومات خزن فً ٌتفوقن البنات ان: (انثى-ذكر)الجنس -5

 والمٌكانٌكٌه الرٌاضٌه المعلومات خزن فً البنون وٌتفوق واستعادتها

  الدقٌقه



 سبل تحسٌن

 عملٌة التذكر  



من االفضل للمتعلم ان ٌقضً وقته الكبٌر فً :اتباع استضهار جٌد -1

االستضهار واعادة الماده وفهمها ونقلها بمعان ومفاهٌم الً مخزن 

 الذاكره بعٌدة المدى وقلٌل من الوقت فً القرأ المجرده 

 

 

الجل تٌسٌر حفظ المفاهٌم والمعانً البد من اتباع : تحقٌق تنظٌم جٌد-2

صٌغ متعدده من التنظٌم تتفق ومستوى الماده وطبٌعتها الجل التدرج 

فٌها من السهل الى الصعب ومن الجزئٌات الى الكلٌات او من خالل 

 الموجز الصبوري او االهتمام بدفتر المالحظات 



 ٌستخدمها ( الذاكره معٌنات تقنٌات )انها :الذاكره حٌل  استخدام 3

 الٌها ٌلجأ وسٌلة انها ب وعرفت جٌد خزن او حفظ لتحقٌق المتعلم

 ان له تتٌح والتً ٌستظهرها التً المعلومات تنظٌم اجل من المتعلم

 مجموعة على لٌحصل مترابطه غٌر مواد بٌن "ربطا ٌحقق

 بكافة الترمٌز او واالهلٌه القواعد ان معنى ذات مترابطه معلومات

 على المتعلم ٌعتاد ان الضروري من حٌل الٌها واشكاله صوره

 الفٌة تتضمنها التً االشعار وما  العلمٌه الماده بحفظ استخدامها
 العلمٌه الماده حفظ تسهل وحٌل االسبل مالك ابن

 



 الدرس وحضور المطالعه زمن تنظٌم اهمٌة ان: التعلم زمن احترام-4

 ان اي الدراسات نتائج اكدتها ومعرفته الزمن واحترام فعال بشكل

 ان ٌعنً وهذا المحدد  الزمن من وحده فً "محددا شٌئا ٌتعلم الفرد

 عدٌده اشهر خالل درسها ماده لالمتحان ٌقرأ عندما المتعلم ٌعً

 والجسمٌه العقلٌه امكانٌاته فوق  متواصله او قلٌله ساعات التكفً

 عرفت معرفٌه تخمه  الً ٌؤدي ذلك الن بها وٌحتفظ ٌستوعبها الن

  ٌومً تحضٌر لممارسة المتعلم اتباع وكذلك ( التحمٌل افراط) بظاهرة

 اتقان)الظاهره هذه وتعرف التعلم واتقان تجوٌد عن ٌسفر مطرد
 (التعلم



 اطالع على ٌكون ان للمتعلم البد :التعلم كٌفٌة نهج استخدام-5

 حضور وتنمً للدرس االعداد بل ماٌعرف لتحدٌد ودراسه وبٌنه

 وقرأت االعداد خالل من الدرس قبل ذكٌا "واعٌا "حضورا المتعلم

 الفكرٌه لتناقضاته وتصدي مجرٌاته ادراك ب الدرس واثناء  الدرس

 حذف الى وصوال الدرس اثناء الجٌد المدرس ٌستثٌرها التً

 صدق من وتحقق  جٌد تنظٌم اي جٌد جشتالت تكوٌن اجل ل االخطاء

 االداء خالل من واتقانها المتعلم لدى االستتراجٌات تلك وجود
   الكتاب صفحات اقرار دون الذاتً اللفظً بلتعبٌر المتمثل



 اي نفعا الٌوجدي وحده التدرٌب ان التسمٌع-6

 حفظ بمجرد التذكر على القدره نقوي ان النستطٌع

 على ٌساعد امر فهذا الماده تنظٌم تم اذا انما المواد

 الماده استرجاع محاولة وكذلك استعادتها سهولة
 . واالساسٌه المهمه النقاط على والتركٌز


