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 فاطمة عبد الرؤوف
كم تبدو صعبة أيام االمتحانات، فكثٌري مَن اُألَسر ترَفع درجة التوتر إىل أقصى حد، وتُعِلن حالَة الطوارئ يف 

الطعام، أو البيت، وُيصِبح اهلدف األساس أْن يلَتِصق الطفل فوق مكتبه ال يُغاِدره إال للظروف الُقصَوى؛ كتناول 
َقضاء احلاجة، أو الذهاب لدرٍس خاص، رأيُت بأم عيين أما ُيِصيبها القولون العصيب أيام امتحانات طفلتها، وأبًا 

  !ال يستطيع النوم من القلق واخلوف
يمة ما تعلَمه من أْجل ُمرور هذه األيام، يف الوقت الذي مل ينشغل فيه أحٌد بقِ  أمواٌل كثرية تُنَفق، وأعصاب تتوتر؛

: الطفل على وْجه احلقيقة، وِقيمة ما تبقى يف عقله اهد بعد مرور االمتحانات، وتسلم الشهادات، والنتيجة

� �� ����� ��� ��� أبناء حاِصلون على درجات علمية ورقية بعد كل هذا اجلهد وهذا املال الذي َمت إنفاقه، ��
�%؟��������� ���#� "! � �& '(�)* �+*���, �+* '-.+*�/  

 ة، فالعلم وسيلٌة أكيدة ملعرفة الكون؛ ومن َمثمعرفة خالق  يف البداية جيب أْن نقتنع حنُن أوًال بقيمة العلم احلقيقي
 إن التسبيح الذي يهَتِف به العاِمل من أعماق قلبه وُعمقه خيَتِلف عن - بحانه وتعاىلس-هذا الكون العظيم 

َمن سَلك طريًقا يلَتِمس فيه علًما، سهل اهللا له به طريًقا إىل ((التسبيح الذي يـَُلوُكه لساُن اجلاهل دون علٍم؛ 
اجلنة، وإن املالئكة لتَضُع أجنحَتها لطاِلب العلم رًضا مبا يصَنع، وإن العاِمل لَيسَتغِفُر له َمن يف السماوات وَمن يف 

املاء، وفْضل العاِمل على العابد كفْضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء وَرثَة األرض، حىت احلِيتان يف 
، فالطفل جيُب أْن ))األنبياء، وإن األنبياء مل يُورثوا ديناًرا وال درمهًا، إمنا ورثوا العلم، فَمن أخذه أخذ حبظ واِفر

  .يتعلم أوًال، مث حيصل على الشهادة ثانًيا
تشتعل يف قْلب الطفل الرغبُة يف التعلم، بدًال من إشعال الرغبة يف املنافسة، وهي وإْن كانت مطلوبًة ال بُد أْن 

  .للتشجيع فذلك بدرجٍة حمدودة، ففي بعض البيئات تصل املنافسة إىل حد احلقد واحلسد بني األطفال
  .نه اختباٌر وابتالءال بُد أْن يُوِقن الطفل أن الغش شيء حقٌري، وهو ليس فرصة ولك

فهي َحتِرص يف أيام  - عز وجل -األسرة املسلمة أسرٌة هادئة األعصاب، تُتِقن عمَلها، وتتوكل على اهللا  •
  :االمتحانات على

  .أداء الطفل الصلوات يف وقتها ويف املسجد �
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  .تالَوة الطفل لوِرِده من الُقرآن الكرمي �
ديد عَدد ساعات االستذكار واالسرتاحة، فالطفل الصغري يسَتذِكر نصَف ُمراعاة ُعمر الطفل يف حت �

ساعة ويسَرتِيح نصف ساعة، واألكرب سنا يستذكر نصف ساعة ويسرتيح نصف ساعة، واألكرب 
  .وهكذا ...يستذكر ساعة إال ربع ويسرتيح ربع ساعة

د عليه غري املادة املطلوب استذكاُرها، منع املشتتات اليت تـَُعوق تركيَز الطفل؛ فسطح املكتب ال يوج �
وجيب احلرص على أْن يسود جو اهلدوء املنزل، فال داعي للزيارات العائلية يف هذا التوقيت، وعلى 

  .األطفال األصغر سنا أْن يلعبوا بعيًدا عن الطفل الذي يسَتذِكر
ط الصعبة، املراجعة، مع مالحظة أْن مْنح الطفل جزءًا من الوقت لدعمه دراسيا، شرح بعض النقا �

نتواَصل مع الطفل بكل احلواس؛ فننظُر لعينَـْيه أثناء الشرح، وتم بنربة الصوت الواضحة حىت نسَرتِعي 
مسعه، ومن املمكن أيًضا أْن ُنكرر الكالم أكثر من مرة؛ حىت حيُسن استيعابه، ومن املهم أيًضا ملُس 

كيز انتباهه، وإشعاره باحلنان، كما أنه من املمكن تقدمي جمسمات يلَمُسها؛ رأس الطفل أو كفه؛ لرت 
 اللجنة، وحل ل جوا تدريُب الطفل على االمتحانات، ومتثر املعلومة بسهولٍة، ومن املفيد جدحىت يتذك

  .الكثري من األسئلة
متحانات، وإمنا ال بُد من نظام غذاء صحي من املهم االهتماُم بطعام الطفل وِغذائه، ليس فقط أيام اال �

للطفل إذا أردنا طفًال ناًا نشيطًا ُمَتفاعًال، ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغذاء املتوازن املشَتِمل 
على الفيتامينات األساسية يرفع من ُمعدل الذكاء، بينما ينَحِدر ذكاء األطفال الذين ورثوا الذكاء من 

يهم لكنهم مل يلقوا العناية الغذائية الكافية، هؤالء األطفال أيًضا ُمعرضون ألْن يصبحوا أكثر والد
عدوانية وأقل يف مستوى الرتكيز، املشكلة أننا نُنِفق الكثري على الغذاء، ولكنه يف كثٍري من األحيان ال 

باهظة الثمن ال َتِفي باحلد األدىن من احلاجات يكون غذاًء صحيا، فاألطعمة املعلبة والوجبات اجلاهزة 
  .الغذائية للطفل

تنَتِبه بعض اُألَسر هلذا األمر يف أيام االمتحانات، وهذا ليس كافًيا؛ فالعقل لن ينمو فجأًة يف هذه األيام، لكنها  
 اتنا أْن نُوف؛ فيكون من مسؤولي عها لتستمربة جيُب أْن ُنشجلِطفلنا من أْجل حياٍة متوازنة بادرٌة طي ر الغذاَء الصحي

  .ذكية
ليس غذاء اجلسد فقط ما حيتاُجه الطفل، بل هناك غذاء أكثر أمهية منه، وهو الغذاء العاطفي؛ فالطفل  �

حباجٍة للمسٍة حانية، حباجٍة للدعم  ،)أحبك( حباجٍة إلشباع َعواِطفه من احلب واحلنان، حباجٍة لكلمة
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وبث الثقة، هو حباجٍة لذلك دائًما وليس يف أيام االمتحانات فقط، ولكنه يف حاجٍة أكثر يف هذه 
  .األيام

يف - عز وجل -اء واالستعانة به بالدع تعاىلكي نُعلم الطفل اللجوء هللا   إن أيام االمتحانات فرصٌة رائعةٌ  �
توكل على اهللا، تيسري الدراسة، وتذكر املعلومات، وُسرعة البديهة، فُنعلمه كيف يأُخذ باألسباب مث ي

  تعاىل وكيف يلَجأ هللا
حسيب (:ما أمجل أْن يُردد الطفل كل صباح وكل مساء! ما أمجل أْن نُعلمه أذكاَر الصباح واملساء يف هذا الوقت

  .، يقيًنا سيشُعر ا بشكٍل خمتلف عن األيام العادية)إال هو، عليه توكلُت وهو رب العرش العظيم اهللا الذي ال إلهَ 

  .، فلنغَتِنمها>; ���0 ��:'ً �378' *5�6���4' �2�32+� �*0/1�)' -أيام االمتحانات: أعين-إن هذه األيام العصيبة  
  

 


