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 הכנה לבחינה 

באמצע מבחן, אך לא בכל מקרה  כמעט כל אחד נכנס ללחץ בזמן זה או אחר כאשר נמצא לקראת או  
 מדובר ב"חרדת בחינות". 

 מהי חרדת בחינות 

לחץ   של  ונפשיות  גופניות  תחושות  חווה  האדם  שבה  ביצוע"  "חרדת  למעשה  היא  בחינות  חרדת 
(stressבמצבים בהם הוא צריך להוכיח ) למה הוא מסוגל". אם אתם סובלים   לעצמו ולאחרים"

מהתופעות   מחלק  או  כ  מכל  בחינות.  מחרדת  סובלים  שאתם  יתכן  הבאה,    15%בטבלה 
 מהאוכלוסייה סובלת מחרדה זו. להלן דרכים לפתרון הבעיה. 

תופעות נפשיות / 
 רגשיות

 תופעות התנהגותיות תופעות פיזיולוגיות
תופעות 

קוגניטיביות 
 )חשיבתיות( 

 תחושת פחד וחרדה  -

 תחושת אכזבה  -

 תחושת כעס  -

 דיכאון  -

 תחושת חוסר אונים  -

 תחושת תסכול  -

 אפאתיות  -

בחילות )עד וכולל   -
 הקאה( 

רעד בידיים או בכל   -
 הגוף 

הזעה בכפות הידיים   -
 או בכל הגוף 

פלפיטציות )הלמות   -
 לב(

 כאב ראש  -

 סחרחורת  -

 נשימות מהירות  -

 תחושת עלפון  -

 כאבי בטן 

 חוסר יכולת להירדם  -

 .אי שקט ועוד -

 ריכוז חוסר  -

- "Blackout"   
)שחורת( שכחה  

 .זמנית

הימנעות או   -
 דחיינות )בריחה( 

 

 

כל מבחן הוא מלחיץ, וככל שהמבחן יותר גדול, "קשה" או משמעותי כך יעלה רף הלחץ. קצת לחץ  
 .הוא זה שמניע אותנו להתכונן במקום לעשות דברים יותר נחמדים -הוא טוב 

 ?בחינות ולא סתם לחץאיך יודעים שמדובר בחרדת  

  -הסוד הוא במינון. אם החרדה היא כזו שמשתקת, מורידה את היעילות או גורמת לחוסר תפקוד  
כנראה שזו חרדה. יש אנשים שמתמודדים בצורה כזו או אחרת עם החרדות שלהם )לא רק 
שאינו  במקרה של חרדת בחינות(, אך אם החרדה גורמת לכך שתלמיד בעל יכולות וידע יקבל ציון 

 .זוהי כבר חרדה הדורשת התייחסות -משקף את יכולותיו )או חס וחלילה אפילו כשלון בבחינה( 
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 סיבות לחרדת בחינות 

יכולות להיות סיבות מגוונות להתפתחות חרדת בחינות, חלקן תלויות מצב, חלקן תלויות  
 :אישיות

 :מצב תלויות

 יעילה / לא נכונה(חוסר הכנה מספקת לבחינה )כולל גם כתוצאה מלמידה לא  •

חוסר הבנה בסיסית של החומר לבחינה )כתוצאה מחוסר למידה מספקת או עקבית לאורך   •
 .הקורס / השנה

 .החמרת יתר בהערכת החשיבות של הבחינה •

 .חוסר בהירות לגבי היקף החומר הנשאל בבחינה •

 .חוסר התאמה בין מה שנלמד בכיתה לבין השאלות בבחינה •

 :תלויות אישיות

 דימוי עצמי נמוך  •

 פחד מכישלון  •

 תחרותיות יתר  •

 פחד מאי עמידה בציפיות הסביבה )משפחה, חברים ללימודים, מורים(  •

 .)מיקוד שליטה חיצוני )אין לי מזל, למה זה תמיד "קורה לי •

 ."כניסה למעגל של "כשלון רודף כשלון •

 .ניתן לראות לפי הסיבות הנ"ל שיש סיבות שניתן לטפל בהן ויש כאלה שלא

 ממה כן אפשר להימנע 

 באופן עקרוני, כל מה שקשור בגורמים המצביים ניתן למניעה.

 ."הישארו בשליטה על החומר לאורך הקורס. אל תגידו לעצמכם "נדאג לזה כשנגיע לגשר •

תכננו בקפידה את זמנכם והכינו עצמכם לבחינה בזמן ולא ברגע האחרון. זכרו: דחיינות   •
 ..האחרון.( רק גורמת להחרפת המצב)דחיית דברים עד לרגע  

  לא לעשות. חבל על הזמן. - מה שלא עובד   .אסטרטגיות לימוד מתאימותהשתמשו ב •

 הפחיתו אי ודאות על ידי בירור פרטי הבחינה עד כמה שאפשר. •

 ורות עזר(. תוודאו שיש לכם את כל החומר עליו תבחנו )כולל גם מק •

 זה מיותר לחלוטין.  - אל תכנסו למשחקים כיתתיים של "למי יש את הציון הגבוה ביותר"  •

 גורמים אישיותיים 

לא כל דבר ניתן לשינוי, אך הבסיס הוא קודם כל להכיר עצמכם ולהבין ממה נובעות החרדות  
, זה שווה את זה  לכו להתייעץ - שלכם. אם יש משהו שלדעתכם ניתן לטיפול על ידי יעוץ מקצועי 

 .)ולא רק בשביל הלימודים(

 ...כמה טיפים

הם רק מחריפים את הסימנים הפיזיולוגיים של   -הימנעו מצריכה מוגזמת של קפה, סיגריות וכו' 
 .סטרס ויגרמו להרגשה לא טובה

http://kabayim.com/examlearn.htm
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 שעות.(, ולאכול בצורה מאוזנת..  6-8השתדלו לקראת מבחנים לישון היטב )

 חשיבה חיובית 

לעצמכם סטנדרטים גבוהים שמראש לא תוכלו לעמוד בהם. לא בכל בחינה חייבים   אל תקבעו 
 . 100%לקבל 

מסוגלים. הזכירו לעצמכם כמה למדתם והשקעתם לבחינה, כמה   כן אמרו לעצמכם שאתם
 יודעים. הזכירו לעצמכם הצלחות קודמות במצבים שבהם חששתם לחינם.   כן אתם

 ית משפטים חשובים לפיתוח החשיבה החיוב

 ...על הערך שלי

 ".אדם-הישגים במבחן לא משקפים את ערכי כבן" •

זה נחמד כאשר הרבה אנשים מעריכים אותי, אבל לא יתכן שזה יקרה עם כל האנשים כל  " •
 ".הזמן

 ".האנשים החשובים לי באמת מוקירים אותי, מכבדים אותי גם אם אני נכשל לפעמים" •

 ".וביכולתיאין לי סיבה לא להאמין בעצמי " •

 ".גדלתי, התבגרתי, והמוטיבציה האישית שלי התחזקה" •

 ...על ציונים

 " גם אם התקשיתי במקצוע בעבר, אין זה אומר שאתקשה בו בעתיד" •

 ".רצון גם מציון שהוא פחות ממושלם-אני מסוגל להיות שבע" •

 ...על תחושת כשלון

 ".אני לא "כישלון". יש לי הצלחות לא מעטות בחיי" •

 ".למות הוא חלק מן החיים. אף אחד אינו מושלם ש -חוסר" •

 ".חוסר ביטחון הוא חלק מן החיים. כל אחד מרגיש לפעמים חשש מכישלון" •

 ...על כשלון במבחן

 ".אני מתכונן לעשות את המקסימום, לפי יכולתי, כדי להתמודד עם המבחן" •

 "."גם אם נכשלתי, זה לא אומר שאני "כישלון" •

 ".לא אומר שאכשל במקצוע הזה כל פעםזה שנכשלתי פעם אחת " •

 ".שום מבחן אינו גורלי. תמיד אפשר לחזור ולהיבחן או להצליח בכיוון אחר" •

 ".אם אשתדל כמיטב יכולתי אוכל להצליח טוב יותר בפעם הבאה" •

 ".יהיה נחמד מאוד אם אצליח. אבל אם אכשל, שום דבר איום ונורא לא יקרה" •

 ...על חרדה

 ".לחרדה ויוצאים ממנה. גם אני יכול להתגבר  הרבה אנשים נכנסים" •

 " .זה לא נורא להיות חרד. חרדה היא חלק ממצב אנושי, וכמעט כולם סובלים ממנה" •

 ".גם אם אני חרד, אני לא צריך לתת לחרדה להשתלט ולאיים עלי" •
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 התמודדות לקראת ובזמן מבחן

שונות עד שכבר אי אפשר יותר וכך לעתים נמצא עצמנו לומדים  נוטים לדחות מטלות   רובנו
ימים לפני תאריך הבחינה. טעות. כל לומד בעל ניסיון יודע להגיד לך שזוהי   3-4לקראת מבחן 

 שגיאה חמורה להתחיל ללמוד למבחן תחת לחץ. 

  מתי כן כדאי להתחיל?

שת באופן שוטף כל פעם  הלמידה הטובה ביותר היא למידה של "נדבך על גבי נדבך" המתרח
שאנחנו קוראים ומפרשים לעצמנו את שלמדנו בהרצאות היום. איך שלא יהיה, רצוי להתחיל  

 תלוי בהיקף החמר למבחן.  -ללמוד לקראת מבחן כבר מספר שבועות לפני  

בקבוצה / לבד / בחברותא / משולב.    - לסגנון הלמידה המועדף חשוב ביותר להקדיש מחשבה
קטה / רועשת... לכל אחד יש העדפה. דאגו שהדרך למידה שלכם מתאימה לכם  למידה בסביבה ש

 ומאפשרת לכם את מירב הריכוז וקצב למידה המתאים לצרכיכם.

 אז איך לומדים כדי להצליח? לא מספיק לקרוא פעם אחת או שתיים את החומר... 

 אסטרטגיות למידה מומלצות

החומר,   ללמידה לקראת המבחן ותוודאו שתדבקו בו. הקציבו זמן לקריאת הכינו לוח זמנים
ארגון, העתקה או סיכום המחברת, קריאה וסיכום מתוך מקורות שהם לקריאת חובה לבחינה.  

 תכננו מראש למידה לבד, בקבוצה עם חבר )תיאום מראש של זמנים(  

קורס כדי לראות אם יש שם מאד חשוב לדעת מה יהיה מצופה מכם במבחן. עברו על סילבוס ה
מידע לגבי המבחן )נושאים לקריאה עצמית לדוגמא.(. בדקו עם הרב המרצה איזה סוג שאלות  

 ישאלו, אילו נושאים יכוסו, כמה שאלות יהיו, מה אורך המבחן וכדומה. 

 - עברו פעם ראשונה על כל החומר שלמדתם ובדקו 

או חלק משיעור? לא הספקתם לכתוב?    א. האם יש לכם את כל החומר הנדרש? החסרתם שיעור
הכתב לא ברור? השלימו את החסר בעזרת חברים ללימודים ובעזרת מקורות נוספים המצוינים  

 בחומר הלימודים של הקורס.

ב. האם כל החומר מובן לכם? האם יש שאלות בלתי פתורות? מושגים ומונחים לא ברורים? בררו  
 ך להבהיר. עם הרב המרצה והבהירו לעצמכם את שצרי

 ג. האם כל החומר למבחן? יתכן שישנם חלקים שלא יכללו. את אלה שימו "בצד" לעת עתה. 

בזמן שעוברים על החומר כדאי לסמן במרקר זוהר מושגים ומונחים, משפטי מפתח, כותרות ותת  
 כותרות. עצם הסימון יבהיר לכם בצורה ברורה את המבנה ההיררכי של החומר. 

 התחילו ללמוד ולחזור על הנושאים השונים.  שארגנתם את החומר כולו,כעת, לאחר 

 איך עושים את זה? 

 היא פשוט לסכם ואז לשוב ולקרוא מספר פעמים את הסיכום. הפחות מומלצתהדרך השטחית ו 

  -. בעברית פשוטה  פעולת למידה יעילה כרוכה בעיבוד מנטאלי של החמר הנלמד באופן עקרוני,
לעס" את החומר על ידי פעולות מנטאליות, ככה תזכרו יותר טוב את ככל שהמוח שלכם "י

 החומר. למידה פעילה = למידה יעילה. 

ד. דרך אחרת ללמוד את החומר היא באמצעות שאילת שאלות )נסו "להכנס לראש של הרב  
המרצה" ולחשוב אילו שאלות תישאלו(. עשו רשימה של שאלות ותענו לעצמכם )אפילו בקול  

חה שלא עשיתם לעצמכם חיים קלים מדי ושאלתם עצמכם שאלות קלות, שיטה זו היא  רם.(. בהנ
במיוחד שאלות אמריקאיות   -מצוינת לחזרה על החומר. מן הסתם גם תגלו שכדי לשאול שאלות  

 צריך לדעת את החומר היטב . -

 מה עושים עם כל המושגים וקטעי המידע שאין מה להבין אלא לשנן בלבד? 
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 קרה הזה, ישנן מספר טכניקות שיכולות לעזור בשיפור הזיכרון ומניעת העמסה: תשננו. גם במ

 . יצירת אסוציאציות ומשחקי מלים  1

 . תכניסו את המושגים והפרטים שצריך לזכור לתוך מסגרת סיפורית. 2

 . תיצרו מלים שמורכבות מהאות הראשונה של מושגים. 3

 . חפשו דימויים למונחים שעליכם לזכור. 4

 פני הבחינה ערב ל

הביאו עמכם שעון, עט ועפרון, מחשבון ומרקר. אם יש דפים שמותר להביא   -הכינו עצמכם 
  -דאגו להכין מראש. אם מותר להכניס דברי אוכל ושתיה למקום הבחינה  -)למשל נוסחאות( 

 הכינו בקבוק מים, שוקולד )שוקולד מספק אנרגיה מיידית למוח.(. 

הזכירו לעצמכם הצלחות קודמות, הזכירו לעצמכם כמה   - הכינו עצמכם מבחינה מנטאלית
 התכוננתם לבחינה. הימנעו מדאגה מה עושים תלמידים אחרים. 

דמיינו איך אתם עוברים על השאלות כשאתם במצב של רגיעה ובטחון   -מיינו עצמכם בבחינה  ד
את   ומגישים  מסמנים  התשובות,  כל  את  יודעים  אתם  איך  דמיינו  השתמשו  עצמי.  המבחן. 

או   חרדה  מעוררי  ממצבים  להימנע  השתדלו  חרדה.  של  תגובות  להפחית  כדי  הרגעה  בטכניקות 
 תסכול לפני הבחינה. הקשיבו למוסיקה שעושה לכם טוב...

זה רק ילחיץ, יעורר   -אל תנסו "לדחוס עוד קצת חומר" לפני השינה  תדאגו לישון היטב בלילה.
שאתם זקוקים לה. בשלב הזה חשוב להפחית לחץ בכל דרך  את המוח וימנע מכם את הרגיעה 

 אפשרית: כל דבר שישחרר את המוח מהעומס... 

 בבחינה עצמה 

הגיעו מספיק מוקדם כדי להשיג את המקום הרצוי לכם ולשבת ולהירגע, אך   דאגו להגיע בזמן.
לחרדה. הקציבו  אל תגיעו יותר מדי מוקדם כדי שלא יהיה לכם זמן לדאוג ולהכניס עצמכם 

 מספיק זמן הגעה וקחו בחשבון פנצ'רים, עיכובים, פקקי תנועה וכדומה. 
השתדלו להתעלם מאחרים שמתלוננים על קושי החומר, על כך שלא למדו מספיק וכו'. כן  

 התעלמו באותה מידה מחברים שמספרים עד כמה הם למדו וכמה הם יודעים....

 לאחר הבחינה 

עם סיום המבחן והגשתו לבוחן. למידה יעילה יותר מחייבת בדיקה  תהליך הלמידה לא מסתיים  
 חוזרת של יעילות ההכנה והביצוע במהלך הבחינה. 

איך התכוננתם לבחינה? האם הקדשתם מספיק זמן להכנה? האם הזמן שהקדשתם היה יעיל?  
 האם קיבלתם את הציון שציפיתם לו? למה? 

 ב המרצה ובדקו דעתו על כך. אם הציון לא היה לרוחכם, שוחחו על כך עם הר

 עד סוף הלימודים.  הכל אל תזרקו סיכומים... שמרו

 עברו על המחברת / סיכומים והשוו תשובותיכם לכתוב. מה גרם לכם לבחור בתשובות אלה? 

מה למדתם על אופן הלמידה שלכם? איזה גוף ידע נוסף לכם ומה עשו כדי לשמר   -בדקו עצמכם 
 אותו? 
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 לביצוע מבחן מוצלח תאסטרטגיו

 מבחן שאלות רב ברירה )אמריקאיות(: 

 . קראו היטב את ההנחיות בתחילת המבחן. 1

אלה שאין צורך   -. עברו תחילה על כל השאלות שבבחינה וחפשו את השאלות הקלות ביותר  2
אתם הכי לחוצים ומציאת שאלות  להשקיע בהן מחשבה בכלל )"שאלות מתנה"(. זהו השלב שבו 

 מתנה תחזק את הביטחון העצמי ותחסוך זמן.

 . כעת חזרו לתחילת המבחן והתחילו לענות על השאלות באופן שיטתי: 3

על השאלה )"הגזע"( והבהירו   רק הסתכלו  - א. לפני שאתם קוראים את המסיחים השונים 
 לעצמכם אם הבנתם את השאלה ואת הנדרש מכם.

כגון "בלבד", "פרט ל", "כל", "לא", "אינו", "תמיד", "החשוב ביותר",   ם חשובותסמנו מלי ב.
 "העיקרי", "הראשון". עשו זאת גם במסיחים. 

לתשובה נכונה. אם אתם   25%ג. צמצמו את מספר המסיחים האפשריים )כל מסיח נותן סיכוי של 
- יכויים של מסיחים א' ב' ויודעים בודאות שאין סיכוי שמסיח ד' הוא נכון, הרי שהעלתם את הס 

 (. 50%סיכוי של   - ג' -. אם גם ב' לא נכון בודאות הרי שנשאר לבחור בין א' ל33%ג' ל 

לכל שאלה )זה המון זמן.(. אם לא הצלחתם בפרק זמן זה   דקה וחצי ד. אין להקדיש יותר מאשר
דקק לדקה  )פחות או יותר(, עזבו את השאלה ועברו לשאלה הבאה. מכיוון שלא כל שאלה תז

 וחצי, לאחר שסיימתם את השאלות כולן, תוכל לחזור אל הקשות יותר. 

ה. לאחר שגמרתם לעבור על השאלות חזרו אל השאלות הקשות הנותרות. יתכן שבשלב זה  
קיבלתם רמז או אסוציאציה משאלה אחרת שחשבתן עליה ותוכלו לענות יותר בקלות על שאלות  

מן נשאר וחלקו את הזמן הזה למספר השאלות שנותרו לכם  שימו לב כמה ז -הקשות. בכל מקרה 
 לפתור. 

נחשו. ככל  -ו. כל שאלה שלא הצלחתם בשום פנים ואופן לפתור עד תום הזמן שהקצבתם 
 שצמצמתם את המסיחים )ראו סעיף ג' לעיל(, הסיכוי שלכם לענות נכון הוא יותר גבוה.

תשובות לדף תשובות )אם יש(, כדי לעבור    דקות בסוף המבחן כדי להעביר 10. השאירו לעצמכם 4
יש סיכוי    -אל תשנו תשובות שכבר עניתם עליהם   ולבדוק שעניתם על כל השאלות וכן הלאה.

 גדול יותר לטעות בשינוי מאשר בסימון הראשוני. 

 מבחן שאלות פתוחות:

"שפכו"    -אם אתם מפחדים לשכוח כל מיני נתונים,   - שפכו מידע" ישר בתחילת המבחן" .1
 .את המידע בצורה נקודתית בדף האחורי של הבחינה

האם אתם אמורים לענות על כל השאלות או על חלקם?  .קראו את הוראות הבחינה היטב .2
את   למצוא  או  נכונות  התשובות  מבין  ביותר  הנכונה  התשובה  את  לבחור  עליכם  האם 

 ?התשובה היחידה? האם יש רק תשובה אחת נכונה או שיתכנו כמה

שימו לב למספר השאלות, האם יש חלוקה פנימית ואם כן איזה   - רו את כל הבחינה תסק .3
 .חלק נראה לכם יותר קל ואיזה יותר קשה

פעולה .4 עם   - תכנית  התחילו  שאלה.  כל  עבור  או  חלק  כל  עבור  תקציבו  זמן  כמה  תכננו 
ם השאלות הקלות ביותר. עברו על כל הבחינה וחפשו את השאלות עליהן תוכלו לענות ע

עיניים עצומות. לאחר שעברתם על אלה, בדקו כמה זמן נשאר לכם וחלקו את הזמן הנותר  
דקות לצורך בדיקה, תיקון טעויות, העתקה    10  -למספר השאלות שנותרו. השאירו לסוף כ

תחת   יברח  לא  שהזמן  לב  שימו  הזמן.  כל  שעונכם  את  בדקו  וכדומה.  תשובות  לדף 
 אצבעותיכם. 
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שאלות מורכבות יש לחלק למקטעים ולקרוא שוב. אם יש מילה    .קראו את השאלות היטב .5
בקשו את עזרת הבוחן. אל תנסו לחפש משמעויות חבויות. סמנו במרקר   -שאינכם מבינים  

 .'או בעיגול מלות מפתח כגון "פרט ל", "בלבד", "הטוב ביותר", "תמיד", "לא" וכו

ליהן רק לאחר שסיימתם את  הקיפו שאלות קשות בעיגול וחזרו א. נחשו בצורה מושכלת .6
האם התחביר מתאים יותר    -השאלות האחרות. חפשו רמזים בשאלה ובתשובות האפשריות  

באחת מהתשובות? "תרגמו" מלים או מונחים קשים. אם שתי תשובות נראות נכונות ולפפי  
יותר. אם אף תשובה לא   ההנחיות רק תשובה אחת אפשרית, בחרו את התשובה הטובה 

 .ו את התשובה הקרובה ביותר. נחשו רק אם אין ברירהנראית, בחר 

קראו שוב את ההנחיות של המבחן לוודא שמילאתם את הנדרש  - הזהרו מטעויות פזיזות .7
כהלכה. קראו שוב את השאלות כדי לוודא שהבנתם את שנשאלתם. וודאו שעניתם על כל  

 .השאלות

 כלים לשיפור הזיכרון

 .ביום יוםאין אדם שלא שוכח פרטים  

ככל שהמוח שלנו עמוס במידע מהסביבה החיצונית והפנימית, כך קשה יותר לזכור. פעולת  
 הזכירה מורכבת משלשה מרכיבים:  

 קידוד )קליטת המידע(,   .1
 אחסון   .2
 שליפה.   .3

 .כל אחד ממרכיבים מהווה מכשול פוטנציאלי בזכירה של פרטים

חוסר הבנה, עייפות, חוסר ריכוז(    -מידע )כגון כל דבר הפוגם ביכולת הקליטה של   -קליטת מידע 
לא יהיה    -אם לא הפקדתם כסף בחשבון  -יכול להפריע לעצם האחסון של המידע. ]כמו בבנק 

 כסף כשתצטרכו זאת.[ 

על מנת לאחסן מידע מהזיכרון טווח קצר לזיכרון ארוך הטווח, יש צורך בפעולה מודעת   - אחסון
למקום. מי שלא עושה מאמץ מודע לסווג ולשמר מידע שנקלט  הכוללת ארגון המידע וסיווגו 

צפוי לאבד חלק גדול מאד ממידע זה, מכיוון שמידע חדש יותר צפוי "להעמיס" את מוחו   -בראשו 
יהיה קשה יותר לשלוף אותו לפי    -בכל רגע נתון. יתרה מכך: אם המידע לא יאוחסן במקום הנכון 

של הסכו"ם.(. כאן נכנסים לתמונה גורמים כגון  צורך )כמו זוג גרביים שהונח במגירה
אינטליגנציה )במקרה זה היכולת ליצור קישור בין מידע קיים למידע חדש( וטכניקות מודעות  

 אחסון מידע כך שיהיה משמעותי יותר.  

בשלב זה מועבר המידע מהזיכרון לטווח ארוך חזרה לזיכרון טווח קצר. כולנו מכירים   -שליפה 
של מילה התקועה על "קצה הלשון" ולא מצליחה לצאת )בדיוק כשאנו זקוקים לה  את התופעה 

 .חוסר ריכוז, עייפות, לחץ נפשי, ארגון זיכרון גרוע -נואשות.(. מה שיכול לפגום בשלב זה בעיקר 

 ?סיכום הסיבות העיקריות לשכחה

o חקהגורמים נפשיים: חוסר ריכוז, לחץ נפשי, דיכאון, כעס, התרגשות גדולה, הד. 

o גורמים פיזיים: כאב, עייפות, קור, רעב, צמא, מחסור בחמצן. 

o  ליקויים בארגון המידע 

o  )ותרופות מסוימות כגון אנטיהיסטמינים מסוימים המשפיעים על ערנות וריכוז( 
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 שיטות לשיפור הזיכרון

השתמשו  ההמלצה החמה ביותר היא להשתמש בכל "ערוץ" אפשרי על מנת לזכור. מה הכוונה? 
 .כדי לזכור יותר טוב -דמיונית ויצירתית ככל שתהיה  -בכל דרך אפשרית 

האם אתם עושים כל מה שאתם יכולים כדי   - חשבו קודם כל על איכות קליטת המידע שלכם
לצמצם כל מיני "רעשים" בזמן הלמידה, דיבור בטלפון תוך כדי קריאה, הקשבה פאסיבית  

ורדתם בהרבה את איכות קליטתכם וגרמתם לעומס מיותר  במקום הקשבה פעילה... אם כן, ה
 .על מוחכם העמוס לעייפה. אתרו את נקודות התורפה שלכם בקליטת המידע, ועבדו על שיפורם

קל יותר לזכור מידע חדש שהוא בעל משמעות, ומה   .חשבו על איכות אחסון המידע שלכם כעת
הבניית   -קישורו למידע ישן / קיים. במלים אחרות שהופך אותו לבעל משמעות רבה יותר הוא 

 .כתיבה, סיכום, שרטוט -ידע. המפתח הוא בפעולות של עיבוד כגון שינון, וזכירה פעילה  

האם אתם נוהגים לשבת בכיתה ולהקשיב בלבד, או שאתם רושמים את הדברים המשמעותיים  
 ?לכם

השיעור הבא על מנת לאפשר האם אתם נוהגים לקרוא את שכתבתם בשיעור הקודם לפני 
 ?הבניית ידע קלה יותר, או שאתם סומכים על הזיכרון בלבד

 ?האם אתם מקדישים מספר דקות לאחר כל שיעור לארגון וסידור המידע החדש

יתכן שאתם מונעים מעצמכם תנאים טובים לזכירה ולמידה. חשבו איך תוכלו לעזור לעצמכם  
ח יותר זמן, זה רק מייעל את הזמן שאתם משקיעים  גם באחסון יעיל של המידע. זה לא לוק

 בלמידה ומצמצם את הזמן הדרוש להכנה לקראת מבחנים.
 

 

 

 


