


التعارف

 ( سنوات الخدمة –المدرسة –االسم)

مقدمات مهمة



ما الهدف من التدريس؟

مقدمات مهمة



ما الهدف من الدورة ؟

مقدمات مهمة





االختبار





مبادئ 
التدريس 
المتنوع

أسس 
ةنفسي

أسس 
يةتربو

مبادئ التدريس المتنوع



نشاط جماعي

ما األسس النفسية أو التربوية التي يشترك فيها جميع الطالب



م، للتعلقابلكل تلميذ 
.على التعلموقادر

رقبطالتالميذ يتعلمون 
.مختلفة

األنواع، متعددالذكاء 
ويوجد عند األفراد 

.متفاوتة بدرجات

يسعىالعقل البشري 
للفهم والوصول إلى 
معنى المعلومات التي 

.يستقبلها 

يحدث التعلم بصورة 
ديالتحأفضل في حاالت 

.المناسب والمعقول 

دائماً يسعىاإلنسان 
.للنجاح والتميز 

األسسًالنفسية:ًأولاً



ًا األسسًالتربويةً:ًثانيا

.علىًاألفكارًوالمفاهيمًالكبيرةًأهمًمنًكثرةًالتفاصيلالتركيز

لمتعلمًالتدريسًيهدفًإلىًتحويلًالمعلوماتًإلىًمعرفةًيستطيعًا
.ويوظفهاًفيًمواقفًمتعددةيستخدمهاأنً

.الميذالشاملًوالمستمرًهوًوسيلةًاكتشافًاحتياجاتًالتالتقييم

.مأنماطهمًوشخصياتهوتصنيفأهميةًمعرفةًمستوياتًالطالبً

.لمالفعالةًواإليجابيةًللمتعالمشاركةمنًأهمًأسسًالتعليمًالحديثً

مبادئ التدريس المتنوع  





المنحىأواألسلوبهوالتعليميالنمط
المادةالالستقبالطالبيفضلهالذيالفردي
.التعلمية

ه اإلنسان يستقبل المعلومات عبر حواس
المختلفة ،

على حاسة معينة إال أن منهم من يفضل 
.الحواس األخرى



بصري 

سمعي

حركي





يحتاج إلى أن يرى 
.األشياء ليعرفها

كال يتذكر الخرائط واألش
والرسوم جيدا

يستمتع باألنشطة 
.والعروض البصرية

يواجه صعوبة في 
 .االستماع للمحاضرات

لديه قدرات فنيةلديه اهتمام باأللوان

خصائص المتعلم البصري



ان يستمتع بتزيين مك
التعلم

يفضل رؤية 
.الكلمات مكتوبة

رة يستوعب أكثر مع السبو
المرتبة

يتأثر باإليماءات 
الجسدية لفهم المراد 

.قوله 

خصائص المتعلم البصري



ريكذلك من خصائص المتعلم البص

يهتمًبمظهره

يحبًأنًيتمًشرحًالموضوعًبشكلًعامًقبلًالدخولًفيً
التفاصيلً

يالحظًتفاصيلًاألشياء

يالحظًاألخطاءًاإلمالئيةًالمكتوبةً





يتذكر نسبة كبيرة من 
المعلومات التي يسمعها

افقها يرتاح للمعلومات التي تر
.مؤثرات صوتية

اع يواجه صعوبة في إتب
.التوجيهات الكتابية

ي يتشتت انتباهه بسهولة ف
المواقف التي يسود فيها 

اإلزعاج

خصائص المتعلم السمعي



يستفيد من تكرار
المعلومة 

و يهمه أن يتحدث إلى نفسه أ
لل اآلخرين عندما يشعر بالم

أو عدم الفهم

يستمتع بالمناقشات
.   الصفية

ل يذاكر أو يفهم الدروس بشك
أفضل إذا قرأها بصوت عال 

لنفسه

خصائص المتعلم السمعي





ورة تعلمه يكون في أفضل ص
هعندما يفعل األشياء بيدي

يستمتع بالدروس التي 
تتضمن أنشطة عملية

لديه تآزر حركي جيد 
وقدرات جسمية ورياضية 

.جيدة

يستطيع تجميع األشياء
ستمتع وتركيبها بشكل جيد وي

.بذلك

رة البد أن يأخذ فترات راحة قصي
يز و متكررة حتى يتمكن من الترك

والفهم
ال يستمع جيداً 

خصائص المتعلم الحركي



يتذكر ما حدث ، ولكن يجد
أو صعوبة في تذكر ما سمعه

ما شاهده

و يخترع األسباب للعبث ا
ل الحركة عندما يشعر بالمل
زأو عدم القدرة على التركي

يقدر التشجيع باللمس 
كالتربيت على الشعر أو

الكتف
ماماالسكون يفقده التركيز ت

ال ينتبه جيدا للعروض 
البصرية

خصائص المتعلم الحركي



نشاط جماعي

ماذا يمكن أن تكلف به الطالب الحركي خارج موضوع الدرس ؟



مسح 
السبورة

تجميع 
الكتب أو
الواجبات

إحضار 
أقالم أو 
مصاحف

إغالق 
الباب أو
النافذة



رة ال تحقر الطالب وال تعنفه لكث
حركته

ي كلف الطالب بأعمال بسيطة ينجح ف
.راً أدائها، ثم شجعه على األداء الناجح فو

كرر ِعد الطالب بزيادة المكافأة إذا ت
.األداء المطلوب، وال تخلف وعدك

زم ابتسم في وجه الطالب كلما الت
.الهدوء ولو لدقائق



ي تجاهل أحياناً حركات الطالب الت
.تضايقك

.اته أشعره بالمسئولية في حدود قدر

ابتعد عن أسلوب المناقشات 
.الطويلة



معلومات عامة في األنماط

رآنأنماط المتعلمين في حفظ الق

م ينصح علماء الذاكرة باستخدا
أكثر من حاسة للتذكر 

هناك أشخاص لديهم أكثر من نمط
جةفي نفس الوقت وبنفس الدر



نشاط  جماعي

أخي المتدرب
يف"الغشتحريم"بعنوانلدرسحضر

أنماطمعيتناسببما،الحديثمادة

.المتعلمين

حركيبصريسمعيعناصرًالدرس

صورًومظاهرًالغش

مضارًالغش

وسائلًتجنبًالغش





وتحضيرااًإعدادالحصصأقلمنهيالكريمالقرآنحصةلماذا

اًوأقلها ؟وتفكيرااًنشاطا

؟قيمتهاالكريمالقرآنحصةفقدتلماذا

ويةالثانبل،المتوسطةالمرحلةمنتخرجهبعدالطالبيعجزلماذا

ءةقراحتىأومجودااًالكريمالقرآنقراءةعن،الجامعةحتىبل،

؟تجويدبدونصحيحة

ماًاألسبابً؟



لحصة القرآن الكريمالتمهيد

تالميذللالمشوقالمدخلبأنهالتربويالتمهيدأهميةتكمن

طشرفهوالكريمالقرانمادةوخصوصاالدروسجميعفي

ويعملعلمالمتلدىالدافعيةيثيرحيثالجيدالتعلمشروطمن

وبشوقدةالجدياآلياتلسماعمستعدينليكونواتهيئتهمعلى

.اهتمام



نشاط

كيف تمهد لحصة القرآن ؟



.التالوةًالنموذجية-1

.التالوةًالفردية–2

.الترديدًالجماعي–3

.الكلماتًصعبةًالنطقً-4

.معانيًالمفرداتًالجديدة-5

.الوقفاتًالتربوية-6





هيًالقراءةًاألولىًفيًالحصةً▪

.إماًمنًالمعلمًأوًمنًوسيلةًتعليميةً▪



.واعتدالهالصوتًوضوح▪

.ةالجليةًوالخفياللحونالتالوةًمنًصحة▪

.واألداءًالمتقنالترتيل▪

.لفالمؤثرةًمنًغيرًتكالتعبيريةالتالوةً▪

.بإتقانًالتجويدتطبيقًأحكامً▪



.التحقيقاستخدامًمرتبةًيفضلً▪

بعضًالكلماتًصعبةًالنطقًبحسبًتكرار▪
.الحاجة

.أثناءًالتالوةًالنموذجيةالمشتتاتتجنبً▪

.واستنصاتهمشدًانتباهًالطلبةً▪

المعلمًأثناءًالتالوةًمنضبطةًوفاعلةحركة▪
.وهادفة





ألي المراحل الدراسية يمكن استخدام

هذه الطريقة ؟



 ً؟متى يكون ناجحا ً وفعاال 

ناقش ذلك مع جمموعتك 



 أن يكون بعد تالوة نموذجية متقنة.

أن يكون المقطع قصيرا يسهل ترديده.

 اختيار الترتيل المناسب للترديد الجماعي.

يمكن تقسيم الطلبة إلى مجموعات.

 ًأن يكون الصوت واضحاً ومناسباً ومعتدال.

 مراعاة تدريب الطلبة على أحكام الوقف واالبتداء.





ة ؟ما المقصود بالتالوة الفردي



متى تكون ناجحة وفعالة ؟

انقش ذكل مع مجموعتك 



ًأنًيبدأًبالطالبًالمتميزينًفيًالقراءة.

ًمتوسطيًالمستوىًثم

ًعلىًالطلبةًالضعافًورفعًمستواهمثمًالتركيز.

ًمقاعدًبال)ًيبتعدًفيًاختيارًالطالبًعنًطريقةًالترتيبًبأنواعها

.بلًيعمدًإلىًطريقةًالختيارًالفجائي(ًأوباألسماءًأوباألرقامً

ًا وتجويديا .تصويبًأخطاءًالطالبًلغوياًا

ًأنًلًيطالبًالطالبًبأحكامًفوقًمستواه.



أنًلًيتساهلًفيًاألخطاءًالجلية.

ًعنًعدًالطالبًويبتأنًينصتًالمعلمًبدقةًلتالوة

.المشتتاتًأثناءًتالوةًالطالبً

إعطاءًأدوارًقياديةًللطلبةًالمتميزين.



ًتدريبًالطالبًعلىًقراءةًالتعلم.

ًأنًيعودًالطالبًعلىًطريقةًحركةًالعين.

ًلجميع ًا مراعاةًوضوحًالصوتًواعتدالهًوأنًيكونًمسموعا

.وليسًللمعلمًفقطًالطالبً

يًالتأكدًمنًأنًجميعًالطالبًيستمعونًويتابعونًالطالبًالذ

.يقرأً

ًلوقتًالحصة ًا .مراعاةًأنًيكونًمقدارًالمقطعًمناسبا



 خطأ الطالب؟يُصحح من



كيف تصحح خطأ الطالب؟





ًعلىًالضعافًترديدهاًمعًالطلبة .مركزاًا

ًمثل ًا (.نتوفينكً)ًتقطيعهاًصوتيا

ًمثلً.الهتمامًبالرسمًالعثمانيًالخاصًبرسمًبعضًالكلمات

(الربوا(ً)الزكوة(ً)الصلوة)

لةًيجعلًأحدًالطالبًالضعافًيكتبهاًعلىًالسبورةًفيًحا

.خطئهًفيها



لنطقاصعبةللكلمةالطلبةجميعنطقإتقانعلىالتركيز.

نةالملوالسبورةأقالمتوظيف،والسبورةعلىكتابتها.

طقالنصعبةللكلماتالبطاقاتطريقةالمعلميستخدمأن

:بـإما

السبورةعلىوضعها.

الضعافعلىمركزاالطلبةعلىالبطاقةيمررأو.

اًالطالبيضعأن .هممصاحففيالكلمةعلىدائرةأوخطا





ًا .أنًتحددًوتميزًالكلماتًالجديدةًمسبقا

ً{ًىًالكلمةًوالمعن}ًأنًتكتبًالكلماتًالجديدةًعلىًالسبورة

ًًًاإلشارةًإلىًالنواحيًالبالغيةًالتيًتتضمنهاًالكلمة.

(تستطع–تسطعً)

ًربطًالكلمةًبسياقًالنصًالقرآني.

أنًلًتعطىًأكثرًمنًالوقتًالمحددًلها.

ًالتركيزًعلىًالمعنىًالبسيطًالسهلًدونًتعقيد.

ًتعويدًالطالبًمهارةًاستخراجًمعانيًالكلماتًمن

.مصادرها





أنًتكونًمناسبةًلسياقًاآلياتًالواردة.

أنًلًيستطردًفيهاًعلىًحسابًالهدفًالفعليًللدرس.

اإلعدادًالذهنيًالمسبقًلها.

ًتركًالمجالًللطالبًاستخراجًالفوائدًالقصيرة.

ًإبرازًالنواحيًاإليمانيةًفيًاآليات.

ًالتركيزًعلىًجانبًالخشوعًوحسنًاإلصغاء.

صرًالتذكيرًببعضًالقصصًالقرآنيًبشكلًمناسبًمخت.

ًالتركيزًعلىًجوانبًاإلعجازًفيًاآليات.

الوقوفًعلىًبعضًاألحكامًالشرعيةًالمهمةًالمختصرة.





عقبات وحلول

قلة 
الحصص

كثرة 

الطالب

ضعف 
الطالب

ضعف 
المعلم





:جوانب ضعف المعلم 

.  ضعف اإلدارة الصفية •

.ضعف الصوت •

.ضعف الناحية العلمية •

.ضعف معرفة المعلم بالوسائل التعليمية•



:الحلول المناسبة

.تأوًعنًطريقًاإلنترن.ًمشاركةًالمعلمًفيًدوراتًتالوةًوتجويد•

.زيارةًمعلمًمتميزًفيًدرسًتوضيحيً•

.ةًالقرآنيةًكبديلًللتالوةًالنموذجيالصوتياتًالستفادةًمنً•

.الستفادةًمنًالطالبًالمتقنينً•

الستفادةًمنًالمشرفًأوًمديرًالمدرسةًأوًمعلمًمتميزًعندً•
.الزيارةًبتوجيههًإلىًالصوابًومواطنًالضعفً

مشاركةًالمعلمًفيًمشاغلًأوًدوراتًتربويةًعنًطرقًتدريسً•
.مادةًالقرآنًالكريمً

.الستعاضةًبمكبرًصوتًًلحلًمشكلةًضعفًالصوتً•

.إسنادًالمادةًإلىًمعلمًآخرًمتقنً•





:جوانب ضعف الطالب•

.ضعف في أساسيات القراءة •

.ضعف في التجويد •

.ضعف في الحفظ•

.عدم االنطالق •



:الحلول المناسبة •

توجيهًالطالبًإلىًِحلقًتحفيظًمسائيةً. 1.

عملًبرنامجًتقويةًلتالوةًالقرآنًيفعلًمنًقبلًوليًأمرًال. طالب2ً
.أوًمعلمًخاصً

التعاونًمعًإدارةًالمدرسةًفيًتكثيفًبرنامجًالقراءةًالصف. ية3ً
.بشكلًهادف

إنًظاهرةًضعفًالطالبًفيًقراءةًالقرآنًأساسهاً❖

.ضعفًالطالبًفيًمادةًالقراءةً



:ومن الحلول المناسبة •

.والزمريتفعيل طريقة التلقين والترديد الجماعي •

.بصورة مبسط ومشوقة . شرح أساسيات التجويد •

.لطالبالتركيز على بعض األحكام التجويدية حسب مستوى ا•

.إقامة دورة تجويدية •

.طالباالستماع إلى أصوات حسنة ومرتلة لتحسين ترتيل ال•





:الحلول المناسبة•

الستفادةًمنًطريقةًالترديدًالجماعيً. .والزمري1

تقسيمًالطالبًإلىًثنائيًأوًزمريًًبشرطًأنًيكونًق. ائد2ً

يتمًمنًخاللًالمجموعةًتصحيحًوالمجموعةًمتميزً

.التالوةً

التركيزًعلىًالطالبًالضعافًمنًخاللًالتالوةًالفردي. .ة3ً



:الحلول المناسبة•

تهيئةًمعملًلمادةًالقرآنًالكريمً. (.المقرأةً)4ً

تصنيفًالطالبًفيًبدايةًالعالمًالدراسيًإلىًثالثًفئا. :ت5ً
المتميزون. .للتالوةًالنموذجيةً:1ً

الوسط. .يستفيدونًمنًالترديدًالجماعيًوالتالوةًالفردية:2ً

الضعاف. .إعطاؤهمًأغلبًالوقتً:3ً

التحضيرًالمسبقًلآلياتًمنًقبلًالطالب. 6.

تقليلًالمقاطعًالتيًتُقرأ. 7.





:الحلول المناسبة 

الستفادةًمنًحصةًالتفسيرًفيًتحسينًالتالوة. 1.

التركيزًعلىًمجموعةًصغيرةًمنًالطالبًالضعافً. 2.

تفعيلًطريقةًالترديدًالجماعيًأكثرًمنًالطرقًاألخرىً. 3.

استغاللًنشاطًالتوعيةًاإلسالميةًفيًإقامةًبرامجًقرآن. .ية4ً

حسنًاستغاللًوقتًالحصةًً. (.إدارةًالوقت)5





:المعايير المطلوبة •

.التحضيرًالمسبقًللمقطعًالمطلوبً•

.اختيارًالقارئًالمناسبً•

.التنويعًبينًالقراءً•

.وضوحًالصوتًواعتدالهً•

.اختيارًالمصحفًالمعلمً•

.أنًيحاكيًالطالُبًالقارئًأثناءًالقراءةً•



الميزات 
.إضفاء الجو الروحاني والخشوع •

.إمكانية محاكاة الطلبة للقارئ •

.التخفيف عن المعلم في تالوة اآليات •

.عنصر من عناصر التشويق•

.سد العجز عند حصول الظروف الطارئة لدى بعض المعلمين •

.إمكانية استخدامه في أي مكان •

.استخدامه في تسجيل أصوات الطالب •

.عمل مسابقة من خالل تسجيل الطالب •

.في التالوة على حقيقتهابنهاىولي األمر اإلطالع على مستولممكن•

نها استخدام الالقط من قبل الطالب يساعد على التغلب على عدة مشاكل م•

.ضعف صوت الطالب أو خجله 





في ال  تجعل حصة التسميع فرصة لبعض الطالب أن يحفظ

.الفصل 

و معنى ال تقاطع الطالب أثناء التسميع لتسأله عن حكم تجويد أ

.كلمة 

تواصل مع اإلدارة وولي أمر الطالب مبكرا بخصوص الطالب

.الضعيف  

 مقالالولسان الحالأظهر للطالب اهتمامك بحصة القرآن بلسان

 ال ينجح الطالب الذي ال يستحق النجاح.



من تسجيل قراءات لبعض الجيدين من الطلبة، وبثها

.إذاعة المدرسة

حفظ المعلم آليات الدرس عبادة هلل سبحانه ، ورفع

.لمستواه ومستوى الطلبة 



نشاط جماعي

 تناقش مع أفراد مجموعتك

ي برنامج تحفيزالستحداث 

.لمادة القرآن الكريم





عصفًذهنيً

ة ماذا تعرف عن الخرائط الذهني



توضيحىعليستعينـوسلمعليههللاصلىـالنبيكانلقد

ذلكمن،والتراباألرضعلىبالرسمالمعانيبعض

النبيعندجلوساكناقال"عنههللارضيجابرحديث

مامهأهكذاخطااألرضفيبيدهفخطوسلمعليةهللاصلي

،يمينهعنخطينوخط،وجلعزهللاسبيلهذافقال،

ثم"الشيطانسبيلهذه":وقال،شمالهعنوخطين

هذاوأن"اآليةهذهتالثم،األوسطالخطفييدهوضع

بكمرقفتفالسبلتتبعواول،فاتبعوهمستقيماصراطي

.(153األنعام)"تتقونلعلكمبهوصاكم،ذلكمسبيلهعن

األلبانيوصححه،ماجهابنرواه



  األرِض فيل م  وسعليهِ هللاُ صل ىهللاِ رسول  خط

هللاُ :قالواهذاماأ تدرون:قالخطوط  أربعة  

م  وسل  عليهِ هللاُ ىصل  هللاِ رسولُ فقالأ ْعل مُ ورسولُه

ويلد  خُ بنتُ خديجةُ الجنةِ أهلِ نساءِ أفضلُ :

بنتُ آسيةُ وعمران  بنتُ ومريمُ محمد  بنتُ وفاطمةُ 

شاكرأحمدصححه.فرعون  امرأةُ ُمزاحم  



حكمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم The wisdom of the Prophet Muhammad.flv


خط":قالـعنههللارضيـمسعودابنعن

ً النبي ً خطا ً وخط،مربعا ً خالوسطفيخطا ارجا

ً وخط،منه فيالذيهذاإلىصغاراً خططا

هذا:فقالالوسطفيالذيجانبهمنالوسط

،بهأحاطقدأو،بهمحيطأجلهوهذااإلنسان

الصغارالُخططوهذه،أملهخارجهوالذيوهذا

أخطأهوإنهذانهشههذاأخطأهفإن،األعراض

.البخاريرواه"هذانهشههذا



تعريف الخرائط الذهنية
 فت خرائط الذهنية بعدة تعريفات من أهمها :ُعر ِ

شكللخالمنللمفاهيموالتعليمللتعلممبتكرةاستراتيجيةهي

لرأسيااالتجاهمنكلفيوعالقتهاالمفاهيمتلكيوضحتخطيطي

ً تمثلالناتجةالخريطةأنحيث،واألفقي الخاصةمللمفاهيتنظيما

.مابموضوع

وتساعد،للفكرةخارطةلرسمالرسوماتتستخدمتعليميةوسيلةهي

ديساعمماالمناسب،المسارإلىوتوصيلهااألفكارتناولفي

.المعلوماتتذكرعلىالتالميذ



نموذج خريطة ذهنية



تيةالعنكبو

الهرمية لةالمتسلس

الحلقية المقارنة

يةاالبتكار



الصالة

شروط

دخول 
الوقت

واجبات

التشهد 
األول

أركان

تكبيرة 
اإلحرام



الفجر

الظهر

المغربالعصر

العشاء



البسملة

نغسل اليدي

المضمضة 
قواالستنشا

غسل الوجه

مسح الرأس 
ومنه األذنين

غسل 
الرجلين

الوضوء





يكون بالمال- سيكون بالنف-



عاكتب أنواع الخرائط الذهنية عند كل نو/ عزيز المتدرب 



أنواع خرائط الذهنية

تيةالعنكبو

الهرمية لةالمتسلس

الحلقية المقارنة

يةاالبتكار



1/1/4النشاط    
:أخي المتدرب 

الذهنية،خارطةالأنواععلىاطالعكعدب

؟نوعلكلالمناسبةالدروساذكر



خرائط : النوع األول 

العنكبوتيةالمفاهيم 

سط ، وذلك بوضع محور المفهوم أو الفكرة األساسية في الو

.كمركز للخريطة

وتتفرع منه المفاهيم واألفكار األخرى من جميع الجهات  .

 وتنتشر بشكل شعاعي.

 مع مالحظة أن يكون تنظيم كل فرع من فروع الخريطة

.  بشكل هرمي 



خرائط : النوع الثاني 

الهرمية المفاهيم 

 وهو النوع السائد والمشهور من خرائط المفاهيم.

ة بحيث ويبين العالقة بين المفاهيم ،ولكن بصورة هرمي

(.أعلى )يكون المفهوم العام في البداية 

يليه بعد ذلك األقل عمومية ثم األمثلة في النهاية.

ويمكن االستخدام الهرم المقلوب أو الهرم الجانبي

الصالة

شروط

دخول 
الوقت

واجبات

التشهد 
األول

أركان

تكبيرة 
اإلحرام



خرائط : النوع الثالث 

المتسلسلةالمفاهيم 

هنا يتم وضع المفاهيم بشكل متسلسل.

ن وفى الغالب نستخدم هذه النوع من الخرائط عندما نتكلم ع

.األشياء التي بها عمليات متسلسلة 

 صفة الوضوء : مثل.

البسملة

نغسل اليدي

المضمضة 
قواالستنشا

غسل الوجه

ن غسل اليدي
ينإلى المرفق

مسح الرأس 
ومنه األذنين

غسل 
الرجلين



خرائط : النوع الرابع 

(يةالدائر) الحلقيةالمفاهيم 

ليات يمكن استخدام هذا المخطط في حالة تنفيذ عم

.شكل دائري فىدورية تسير 

الفجر

الظهر

المغربالعصر

العشاء



خرائط : النوع الخامس 

المقارنة

ثريتم استخدام هذا المخطط في حال مقارنة بين شيئين أو أك.

 من خالل بيان السمات المتشابهة لهذه األشياء ، والسمات

.لهاالمختلفة 



الخرائط الذهنية / النوع السادس 

االبتكارية

ما وهي النوع الذي يُستحدث  ويبتكر بحسب

.طبيعة الموضوع تقتضيه

وبأي شكل من األشكال  التي تحقق الوضوح

.والمقصود للخريطة الذهنية



خطوات بناء الخرائط 

من حيث صحة المحتوى وارتباط العالقات ، تقويم الخريطة 

(أو وصالت األسهم ، الوصالت الخطية ) يتم استخدام 

ال مانع من تنوع األشكال والقوالب في الخريطة الواحدة

االهتمام باأللوان في رسم الخرائط 

ادراج الصور والرسومات والصوتيات ومقاطع الفيديو المناسبة 

وطريقة تصميمها وبنائها ، ذهنيةخرائط الالاختيار أحد أنواع 

تحديد األفكار الرئيسة في الموضوع ، وتصنيفها حسب األهمية 

تحديد الموضوع الرئيس



 

 الم ا    ا   ر  موم ة )المستو  ا ول(

 الم ا    ال انو ة

 

 الم ا    ال انو ة

 المستو  ال ال    المستو  ال ال 

 م ال       م ال



 هل باإلمكان تدريب الطالب على

الذهنية ؟الخرائط استخدام 



ء أهمية مراعاة المرحلة الدراسية أثنا

تصميم الخريطة الذهنية



يةالصفوف األولمواصفات خارطة المفاهيم في مرحلة 

سهولة المفاهيم-1
التي قدمت في 

الدرس ومحدودية 
البناء المعرفي 
.والمفاهيمي

قلة المعلومات -2
وتركيزها على 
ي النقاط األساسية ف

.الدرس

الوسائطوجود -3
بة البصرية المصاح
للخارطة الذهنية 
والتي تناسب 
.  المرحلة العمرية

ب بساطة التركي-4
رات في تكوين العبا
فهم الختامية لتعميق
.الموضوع 



ياالصفوف العلخارطة المفاهيم في مرحلة مواصفات

عن زيادة عدد المفاهيم التطور في -1
.مرحلة الصفوف األولية 

اعد على والترتيب ، مما يسُحسن التنظيم -2
.وضوح المعلومات وتركيزها 

الثانوية في خارطة محدودية الفروع -3
دم المفاهيم ، واختصارها على مرحلتين وع

.  تشعبها



طة المرحلة المتوسمواصفات خارطة المفاهيم في 

:والثانوية

م تفرع المفاهي
، وتعددها

والزيادة في 
التقسيمات 
والعناوين 
.الفرعية 

وضوح 
التقسيمات 

الفرعية ، من 
خالل وضوح 
ثقة العناوين المنب
من العنوان 
.الرئيسي

ية الصياغة العلم
في تكوين 
العبارات 

والمصطلحات 
ومراعاة النمو 

.المعرفي



1-ةخارط)للطالبالُمعلميُقدمأن

،(سابقلدرس)ناقصة(ذهنية

.النقصاستكمالالطالبمنويطلب



2- خارطة )إنشاءيطلب المعلم من الطالب

دراسية وحدةتمت دراسته أو لموضوع( ذهنية

من وحدات المنهج تم االنتهاء من تدريسها ، 

.  ويقوم المعلم بتصويب ما قام به الطلبة

3-يقدم المعلم خارطة ذهنية ويطلب من الطالب

.الخطأاكتشاف



4- دون ب-متعلقة بدرس معين كتابة عدة مفاهيم

ويقوم الطالب بإنشاء -وضع عالقة بينها

.خارطة ذهنية 

5- ي والمفهوم الرئيس فأمثلة نهائية كتابة

.م بمعرفة العالقة بينهالدرس ويقوم الطالب 



5- لى تكون عالواجبات المنزلية اجعل

.شكل خرائط ذهنية 



النشاط جماعي

:أخي المتدرب 

العلوممناهجفييوجدانهتعلمهل

نموذج1000منأكثرالشرعية

.الذهنيةللخرائط

خارطةبناءخطواتعلىتعرفكبعد

من-ذهنيةخارطةبرسمقم،ذهنية

العلومفيالدروسألحد-إعدادك

.الشرعية



(ًشارك/ًزاوج/ًعبر/فكر)ً



االستراتيجية

شارك

؟

زاوج

؟

عبر

؟

فكر

؟

؟.. ماذا تعرف عن هذا االستراتيجية 



تطبيق عملي

الستراتيجية

(   شارك / زاوج/ عبر/فكر ) 

 عالج مشكلة التأخر عن صالة

الجماعة



قبل الختام



لًتنس

حن  دعاة   ن 



Maher.alsaeed@gmail.com

أخوكم ماهر بن عبد الرحمن السعيد

مشرف تربية إسالمية


