كؤرس بووك؛            بابةتي:- وةرطرتن
مامؤستاي بابةت:- صابر حسين

لةماوةي ئةمسالَ و سالَي رابردووشدا وانةكةمان دابةشكردووة بؤ لايةني تيَؤري و لايةني ثراكتيكي، بةشيَوةيةكي طشتي (15) هةفتةي يةكةم بؤ لايةني تيَؤري و تاقيكردنةوةكان تةرخان دةكريَ و ئةو ماوةيةي كة دةميَنيَتةوة بؤ لايةني ثراكتيكي تةرخان دةكريَ، واتة قوتابيةكان خؤيان مومارةسةي ئةو زانيارييانة دةكةن كة ثيَيان طوتراوةتةوة.
ئةو وانانةي لة موحازةرةكاني (15) هةفتةي يةكةم بؤ لايةني تيَؤري تةرخان دةكريَ خؤي لةم بابةتانة دةبينيَتةوة"

_وةرطرتن: وشةي (وةرطرتن) وةكو زاراوة لة زماني كورديدا بةرامبةر بة زاراوةي (الاستيعاب)ة، لة زماني عةرةبيداو زاراوةي (Comprehension)ة، لة زماني ئينطليزي ديَ.
 
- ضؤن ئةوةي دةيخوصنينةوة، وةري دةطرين و ئيستيعابي دةكةين ؟!

لةم روانطةوة بؤ ئةوةي ثرؤسةي وةرطرتني بةشصوةيةكي تةندروست ثةيرةو بكةين ثصويستة لة ثرؤسةي خوصندنةوةدا بة سص قؤناغدا تصثةر بين.

يةكةم/ بناماكاني خوصندنةوةي تةندروست بؤ ثرؤسةي وةرطرتني بةر لةكرداري خوصندنةوة.  

دووةم/ بنةماكاني خوصندنةوةي تةندروست بؤ ثرؤسةي وةرطرتني لةكاتي كرداري خوصندنةوة.  

سصهةم/ بنةماكاني خوصندنةوةي تةندورست بؤ ثرؤسةي وةرطرتني لةدواي كرداري خوصندنةوة.  

 - ثةيوةندي نيَوان وةرطرتن و لةبيرضوونةوة.

  _زوو لةبير ضوونةوة  

 - هؤكارةكاني لةبير ضوونةوة: 

1- ثيَكداداني زانيارييةكان:  

2- رةوتي سايكؤلؤذي:  

 3- ناتةواوي و كةموكورِي لة وةرطرتني زانياريةكان:   

4- شيَواندني زانياريةكان:  

 5- طرفتي خيزاني و شةرِ و ئاذاوةي خيَزان: 

 7- خراثي شيَوازي خويَندن و خويَندنةوة:  

- خؤثاراستن و ضارةسةري لةبير ضوونةوة:

 1- وةرطرتن بةثلةي يةكةم ثيَويستي بة تيَطةيشتن (الفهم) هةية:  

 2- بابةت و زانيارية وشكةكان ثةيوةست بكة بةو كةس و شويَنانةي كة مايةي دلَخؤشين 

 3- بؤ وةرطرتن شياوترة ئةنجامداني كار و ضالاكيةكان بة شيَوةيةكي ثراكتيكي بيَت.

 4- هةميشة لة وةرطرتندا ريَكخستني (ترتيب) زانياري و بابةت و ثيَداويستيةكان بة رِيَكوثيَكي كة بة ئاساني ديَتةوة يادمان 

 5- شارةزابووني بابةتةكة و سةيركردني بةشيَوةيةكي طشتي: 

 6- خويَندنةوة بة دةنطي بةرز باشترة لة بيَدةنطي:

7- هةلَبذادني شويَني طونجاو و ئارام و دووربيَ لة ذاوةذاو:

 8- ئةو كار و ضالاكيانةي قورسن بة ضةند جاريَك بيخويَنينةوة:
 

 9- دووبارةكردنةوةي بابةت و زانياريةكان:

 10- لة كاتي ماندوبووندا باشتر واية ثشوو بدةيت و وةرزش و طةرِان دةست ثيَبكةيت:

 11- ئاراستةي خؤت بطؤرِة بؤ ئيجابي دةربارةي خؤت:  

 12- بووني حةز و ئارةزوو بؤ بابةتةكان:
 

 _جياوازي كردن هةية لة نيَوان خويَندن و خويَندنةوةدا:

 
_ بؤ ثرؤسةي وةرطرتن و خويَندنةوة ضةندين شيَوازمان هةية:  


 1-وةرطرتن لة شيَوازي بابةتي خويَندراو:  

 2-وةرطرتن لة ريَطةي خويَندنةوةي كلاسيكي و خويَندنةوةي نويَباو و ثؤست نويَباو  
 3_وةرطرتن لة ريَطةي خويَندنةوةي ثسثؤرِانةو تايبةت وبةرهةمدار  
 4_ وةرطرتن لة ريَطةي خويَندنةوةي طةشتيارانة 
 5_ كةسيَتي خويَنةر ثاش خويَندنةوة ثرؤسةيةكي( فيسيؤلؤذي-سايكؤلؤذيية)  
6_خويَندنةوةو داهيَنان ثيَشكةوتني ئاستي خويَندنةوة بة ذمارةو زؤر و بؤري   
 7_خويَندنةوةي مرؤظ بؤ خؤي و ئةواني دي  

_وةرطرتن و ريَطاكاني وانة وتنةوة:
 ضوار ريَطاي سةرةكي وانة وتنةوة ئاماذة ثيَدةكةين:

_ريَطاي يةكةم/ ريَطاي وانةبيَذي (المحازةرة): 
_ريَطاي دووةم: ريَطاي ثشكنين (الاستقسائي): 
_ريَطاي سيَيةم: ريَطاي (سوكراتي): 
_ريَطاي ضوارةم: ريَطاي ثرِؤذة (المشروع): 

_ ئامرازة فيَركاريةكاني وانة وتنةوة :


_ ضةمكي وةرطرتن لةناو وتاردا:

_زمان و ئةركةكانيوتاريرؤذنامةنووسي:

_خةسلَةتةكانيوتار:


_جياوازيينيَوان وتاريئةدةبي و وتاريرؤذنامةنووسي:

 
يةكةم: لةرِوويميَذووييةوة:  

دووةم: لةرِوويزمانةوة:
  
سيَيةم:لةرِوويشيَوازةوة: 
 
 ضوارةم: لةرِوويئةركةوة: 
 
 _جؤرةكاني وتار:
1_ وتاري خودي:  
2_ وتاري بابةتي:  
_بةشةكاني وتار:
 أ ) ثيَشةكي.  
ب) ناوةراست. 
ج) كؤتايي يان ئةنجام.
  

_ثرِؤسةي وةرطرتني ويَنة و رِةنط و هيَل و ئاماذةكان
  
_ قوتابخانةكاني هونةري تةشكيلي:- لةرووي ماناوة ضةمكي تةشكيلي بةماناي دورستكردنةوة ديَ، وةك ضؤن دةوتريَ فلانة سوثاي تةشكيل كردةوة: واتة سةرلةنويَ دورستيكردةوة يان فلانة ثؤل فيَرخوازةىكاني دابةشكردةوةو بةو شيَوة؟.....
1. قوتابخانةي كلاسيكي.
2. قؤتابخانةي رِؤمانسي.
3. قوتابخانةي رِياليزمي
4. قوتابخانةي كاريطةري (انطباعي).
5. قوتابخانةي دابةش كردن (تقسيمي).
6. قوتابخانةي تةعبيري.
7. قوتابخانةي تةجريدي.
8. قوتابخانةي  تةكعيبي
9. قوتابخانةي سوريالي.......



_ثرِؤسةي وةرطرتن لة هيَلةكاني ناو تابلؤ
هيَلةكانيش لةناو هةر تابلؤيةكدا خويَنةر و ضةمك و ماناي جياوازيان هةية :

_ ثرِؤسةي وةرطرتن لة رِةنطةكاني ناو تابلؤ:
 
أ. رِةنطة طةرمةكان.
ب. رِةنطة ساردةكات.
 

_هونةري كورتكردنةوة لة ثرؤسةي وةرطرتن

يةكةم: ثيَناسةي كورتكردنةوة: كورتكردنةوة واتة: هةلَبذاردني ناوةرِؤكي بابةتةكة و ثوختةكردن و ضرِ كردنةوةي بابةتيَكي دياري كراو و دواتر ثيَشكةش كردني بابةتةكة بة كورت كراوي بةو مةرجةي يةكيَتي ناوةرؤكي بابةتة رةسةنةكةي ثاراستبيَت.

دووةم: طرنطي كورتكردنةوة: كورتكردنةوة لة ثرؤسةي وةرطرتندا ضةند طرنطيةكي دياريكراوي هةية:-
1. ثالَنةريَكي سةرةكية بؤ ئةوةي خويَنةري بابةت خيَرا كرؤكي بابةتة سةرةكيةكة وةربطريَ ئةمةش لةرِيَطةي وةرطرتني بيرؤكة سةرةكيةكةي بابةتةكة ديَتة دي.
2. كورتكردنةوة مةشقيَكي ثراكتيكية بؤ ضرِ كردنةوةي بابةتيَكي دريَذ.
3. كورتكردنةوة زةروورةتيَكي ذيارية بؤ بةرهةم هيَناني كات و سود وةرطرتن لة كات.
4. كورتكردنةو واتة قولَكردنةوةي ديدطاي نووسةرة بؤ بابةتة طشتيةكان.
5. كورتكردنةوة وا لة ئةنجامدةرةكةي دةكات، كة متمانةي بةخؤي بيَت لةو ثرؤسةيةي ئةنجامي دةدات.
6. كورتكردنةوة طرنطترين خالَة لة بةستني كؤنطرة و كؤنفرانس و كؤبوونةوةكاندا.

سيَهةم: ئةو هةنطاوانةي ثيَويستة لة ثرؤسةي كورتكردنةوةدا ثةيرِةو بكريَت ضةند هةنطاويَكي سةرةكيية:-
هةنطاوي يةكةم: ثيَي دةطوتريَ هةنطاوي كةشقفكردن، كة تيَيدا بيرؤكة سةرةكيةكاني دةقةكة وةردةطيريَ و هيَلي لةذيَر دادةنريَت بؤ ئةوةي دواتر بطةرينةوة سةري.
هةنطاوي دووةم: واتة جياكردنةوةي بيرؤكة سةرةكيةكان لة بيرؤكة لاوةكيةكان هةروةها فةرامؤش كردني ئةوانةي، كة طرنط نين.
هةنطاوي سيَهةم: ليَرةدا كورتكردنةوةكة تؤمار دةكريَت و دةنووسريَتةوة واتة: دةقة سةرةكيةكة لةلايةك و دةقة كورتكراوةكة لةلايةكي تر دادةنريَ.
هةنطاوي ضوارةم: بةراورد كردني دةقة سةرةكيةكة لةطةلَ دةقة لاوةكيةكة، ئةمةش بؤ دلَنيابوون لة رِاستي كورتكردنةوة سةرةكيةكة و سازداني طؤرِانكاري تيَيدا.

ضوارةم: هةنديَ ثرانسيثي سةرةكي هةية ثيَويستة لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا وةكو مةرج ثةيرِةو بكريَ:-
1. نابيَ لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا لة ماناي رِاستةقينةي ةدةقةكة دوور بكةوينةوة واتة: لةخؤرِا تةفسير بؤ دةقةكة بكةين، بةلَكو ثيَويستة لة دةقة سةرةكيةكة ضي هاتووة هةر ئةوة كورت بكريَتةوة.
2. ثيَويستة لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا شتي سةرةكي و شتي لاوةكي لة يةكتري جيابكريَتةوة و بيرؤكةكانيش بةو شيَوةية رِيزبةندي بكةين، كة لة طرينطترينةوة بةرةو طرينطتر ئينجا طرنط هةنطاو بنيَن.
3. لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا ثيَويستة خؤمان لة ثةرِاويَز و رِوونكردنةوة و نمونةي زؤر قورتار بكةين و خؤماني ثيَ سةرقالَ نةكةين.
4. لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا ثيَويستة ئاطامان لة رِاطرتني هاوكيَشةكان هةبيَ، واتة نابيَ بة ئارةزووي خؤمان برِطةيةك دريَذ و برِطةيةكي تر كورت بكةينةوة، بةلَكو هةموو وةكو يةكتري بةيةك ضاو ثيَويستة لة كورتكردنةوةدا تةماشا بكريَ.
5. لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا ثيَويستة كرؤكي بيرؤكةكة بة كةمترين ووشة ثاريَزطاري ليَ بكريَت بة شيَوازيَك، كة قةناعةت ثيَكراو بيَت لةلاي خويَنةري دةقةكة.

ثيَنجةم: ضؤن ثةرةطراف و ووتار و كتيَب كورت دةكةينةوة:-
أ. سةبارةت بة ثةرةطراف: ئةوة هةر ثةرةطرافة و رِستةيةكي سةرةكي لة ناوةرِؤكي خؤي دةطريَ، بؤية لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا لةو ثةرةطرافة تةنيا رِستةيةك يان دوو رِستة وةردةطرين: بةطشتي كورتكردنةوي ثةرةطرافةكة يةكسانة بةو رستة سةرةكيية.
ب. لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةي ووتاردا: ئةوة برِطة لاوةكيةكاني ووتار لة (ثيَشةكي و ناوةرِؤك و ئةنجام) لادةبريَ و بيرؤكة سةرةكيةكة هةلَدةبذيَردريَ و بة ثةرةطرافيَك ناوةرِؤكي بيرؤكة سةرةكيةكة تؤمار دةكريَ. بةطشتي كورتكردنةوي وتارةكة يةكسانة بةو ثةرةطرافة سةرةكيية.
ج. لة كورتكردنةوةي كتيَبدا: ميحوةرة سةرةكيةكان و لاوةكيةكان دياري دةكريَ و بيرؤكة سةرةكيةكةش كورت دةكريَتةوة و ثرِؤسةي كورتكردنةوةكةش لةضوارضيَوةي وتاريَكدا دخريَتةرِوو، بةلآم بةو مةرجةي نابيَ لة ثرِؤسةي كورتكردنةوةدا ناوي نووسةر و ذمارةي لايةرِةكاني كتيَبةكة و بؤضووني كورتكراوي خؤن لةبير بكريَ. بةطشتي كورتكردنةوي كتيَبةكة يةكسانة بةو وتارة سةرةكيية.

 


_أنواع الذاكرة:

1_  ذاكرة وقتية (قصيرة المدى): وهي تقوم بتذكر الخبرات والمعلومات بعد أن مرّ عليها لحظات.

_2 ذاكرة دائمية (طويلة المدى) : وهي تقوم بتذكر الخبرات والمعلومات بعد أن مضى عليها وقت طويل.
وهناك من يقسم الذاكرة بحسب الحواس فهناك:
_1 ذاكرة سمعية: تذكر الأصوات المختلفة.
_2 ذاكرة بصرية: تذكر الرسوم والأشكال والصور.
_3 ذاكرة حركية: تذكر الحركات المختلفة. 


_هناك من يقسم بحسب التخصص :

	1_ذاكرة للأرقام والأعداد. 2- ذاكرة للأشياء. 3- ذاكره للوجوه والصور. 4_ذاكرة للكلمات والألفاظ والجمل. 

 _تقوية الذاكرة: يمكن تقوية الذاكرة بما يلي:
 
1- تركيز الانتباه فيما تريد تذكره.
2- الربط بين الأفكار والمعاني.
3- الاسترخاء والنوم الكافي والراحة التامة.
4- التخلص من الإيحاءات السلبية والمثبطة.
5- الثقة بالنفس باستخدام الإيحاءات الإيجابية.
6- استخدام أسلوب التدريب والتمرين.

معوقات عملية التذكر:
1- انشغال العقل بأمور كثيرة في آن واحد.
2- الحالة المزاجية للشخص.
3- الحالة الاجتماعية والاقتصادية والعاطفية والنفسية.
4- الخوف والقلق والتعب الشديد والانفعالات.
5- عدم الثقة بالنفس لسيطرة الإيحاءات السلبية. 
  

_كيف تنمي ذاكرتك .. ؟؟

تعتبر قدرات الذاكرة من أهم القدرات العقلية التي تساعد الإنسان على النجاح وتحقيق الإنجازات الخارقة، وهي من أهم القدرات العقلية التي تحتاج إلى تمارين وتدريبات جادة للتمتع بقدرات عالية في التذكر، فهي مثل الرياضي يحتاج إلى تدريب مستمر ومنظم ليحافظ على لياقته البدنية، لأن كلما دربت العضلات أصبحت أكثر مرونة وتحملاً.
 
	1-القوة الذهنية: وتعني مقدرة الإنسان على التركيز على أحد الأفعال الذهنية الصعبة أو الجديدة  

2- المرونة الذهنية: وتعني قدرة الفرد على الابتكار والإبداع في مجالات مختلفة، والانتقال من مهمة ذهنية إلى مهمة ذهنية أخرى.
3- التحمل الذهني: وتعني دوام مواصلة التركيز والقدرة على تشتت الأفكار العارضة للحفاظ على مستوى عال من المقدرة عند تنفيذ مهمة أو عمل ذهني إلى النهاية .
4- التنسيق الذهني: وتعني إمكانية القيام بأكثر من مهمة ذهنية في آن واحد، وتعني أيضا ً التعلم أثناء العمل مع إيجاد حلول جديدة.



