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كلمة صباح عن الاختبارات
نودّ في هذا اليوم أن نتحدث عن فترة هامة مقبلة علينا، كطلبة، ومعلمين، وإدارة، وهي فترة الاختبارات المدرسية، فقد يجد الطلبة أنفسهم في حالة شديدة من التوتر والقلق، وينتابهم شعور بالخوف بسبب قرب الاختبارات النهائية، ويبدأون بالاستعداد من أجل تخطي هذه المرحلة بنجاح، ومن هذا المنبر أنصحكم أخواني وأخواتي الطلبة بأن تحرصوا على راحتكم النفسية، ولا تجعلوا مشاعر الريبة تُسيطّر عليكم، فهذا حتمًا يُؤثر سلبًا على تحصيلكم الدراسيّ، وها هي إدراتنا المدرسية تسعى لأن تُوفّر لنا كلّ ما نحتاجه من مساعدة لتخطي هذه المرحلة، والشيء المؤكد بأنّ للأهل دور أساسي في تشجيع الطلبة على البدء باختباراتهم المدرسية بحالة نفسية جيدة، ولا يسعنا سِوى الطلب من الله بأن يُوفقكم جميعًا، ولا يُضيّع لكم جهودًا.

كلمة صباح عن الاستعداد للاختبارات
إنّ الإنسان ليفرح بما يجنيه من نتائج لتعبه ومثابرته خلال عام دراسي كامل، وها هي الامتحانات تُشارف على الاقتراب، والجميع منا كإدارة ومعلمين وطلبة على أهبة الاستعداد لهذه المرحلة النهائية من السنة الدراسية، ويجدر بكم كطلبة الاستعداد الجيد لهذه المرحلة فهي التي تُقيّم كلّ ما قدمتوه خلال العام الدراسي، ومن هنا نُقدّم لكم النصح بوضع برنامج مقسم لأيام وساعات لتنظيم وقت الدراسة، واختيار الجو الملائم للدراسة، واستخدام أسلوب تدوين الملاحظات لمراجعة النقاط الصعبة، والتأكد من فهم كافة المفاهيم المدرجة في مادة الاختبارات، ولا بأس بالاطلّاع على الأوراق السابقة للاختبارات، مع ضرورة أخذ فترات راحة مناسبة بين أوقات الدراسة، ونتمنى لكم من الله التوفيق.[1]

كلمة صباح للتشجيع على الاختبارات
صباح الخير، أعزائي الطلبة، صباح الجدّ والاجتهاد، صباح يملؤه التحفيز الذي نحتاجه في هذه المرحلة التي تفصلنا بأيام بسيطة عن مرحلة الاختبارات، فقد حرصنا في يومنا هذا على بث روح التشجيع والمبادرة في نفوس طلبتنا الأعزاء، لِيقبلوا على اختباراتهم المدرسية بأنفس مطمئنة، وثقة عالية بالنفس، فلا ينتابهم لا خوف ولا قلق، وهذا كلّه يعتمد على التحضير المسبق لهذه المرحلة النهائية من السنة الدراسية، فيجدر بكم أعزائي الاستعداد التام لهذه المرحلة التي تُثمّن جهودكم، فكما قال الشاعر: (من جدّ وجد، ومن سار على الدرب وصل)، فمسيرنا على درب النجاح سيوصلنا لأعلى المراتب بإذن الله تعالى، وأنصحكم أحبائي بالجدّ في هذه المرحلة والتعب حتى تجدوا الراحة والفرح بعد حصولكم على النتائج المرضية، والدرجات العلمية المرتفعة بإذن الله، ونسأل الله أن يكون النجاح حليفًا لكم.

كلمة شعرية عن الجدّ والاجتهاد في الاختبارات
كان طلب العلم وما زال مرادًا لمن يعرفون قيمته على مر العصور والأزمان، وها نحن ذا من هذا المنبر العلمي الكبير نتحدث عن أهمية الجدّ والاجتهاد من أجل الوصول لأعلى درجات العلم والمعرفة، وقد قال الشفاعي رحمه الله عدد من الأبيات التي تحثّ على الجدّ والاجتهاد في طلب العلم، إذ قال:
تعلم فليسَ المرءُ يولدُ عالمًا

وَلَيْسَ أخو عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلُ

وإنَّ كَبِير الْقَوْمِ لاَ علْمَ عِنْدَهُ

صَغيرٌ إذا الْتَفَّتْ عَلَيهِ الْجَحَافِلُ

وإنَّ صَغيرَ القَومِ إنْ كانَ عَالِمًا

كَبيرٌ إذَا رُدَّتْ إليهِ المحَافِلُ

اصبر على مرِّ الجفا من معلمٍ

فإنَّ رسوبَ العلمِ في نفراتهِ

ومنْ لم يذق مرَّ التعلمِ ساعة ً

تجرَّعَ ذلَّ الجهل طولَ حياته

ومن فاتهُ التَّعليمُ وقتَ شبابهِ

فكبِّر عليه أربعًا لوفاته

وَذَاتُ الْفَتَى ـ واللَّهِ ـ بالْعِلْمِ وَالتُّقَى

إذا لم يكونا لا اعتبار لذاتهِ


كلمة صباحية للحث على الدراسة للاختبارات
قد يتساءل البعض من الطلبة عن فوائد الجدّ في الدراسة والنجاح في الاختبارات، ومن منبرنا هذا نودّ إخباركم بأنّ الاجتهاد والاستعداد للنجاح هو الطريق الذي يصل بنا إلى إلى أهدافنا، وحتمًا تحقيق الأهداف هو الذي يمنحنا الفرصة لتطوير الذات، وإمكانيّة التواصل مع الأشخاص ذوي الخبرة المعرفية، والذين يمتلكون قدرات معرفية كبيرة، وذلك من أجل الاستفادة ممّا يمتلكونه من خبرات وكم هائل من المعلومات، ويجدر بنا العلم بأنّ الجدّ والاجتهاد والاستعداد الجيد للختبارات يمنحان الشخص الرضا عن نفسه، ويُصبح على ثقة عالية بما يمتلكه من معلومات وقدرات تُساعده على اجتياز مرحلة الاختبارات بنجاح، وحتمًا ينال احترام الآخرين، ويُصبح ذو دور فعّال في المجتمع، فعلينا أعزائي الطلبة المواظبة على الدراسة، وتركيز جلّ اهتمامنا ووقتنا على فترة الاختبارت للخروج بنتائج مرضية تُسعدنا وتُسعد كلّ من حولنا بهذا الإنجاز العلمي المميز.

