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  الذهنية اخلزائط  اسرتاتيجية 

 : تعزيف اخلزيطة الذهنية  ◇
 وبين ، الموضوع في الواردة والشخصيات والمفاىيم  ، األفكار بين العالقات تبين ، مرئية صورة في المقروء الموضوع تنظيم تعني

 أو مربعات، أو دوائر، رسم طريق عن الجزئية بالتفاصيل الرئيسة واألفكار  ، بالكل الجزء عالقة توضحمتعمم ، ولل السابقة المعرفة
 الدوائر في يوجد ما بين العالقة توضح وخطوط بأسيم بعضيا مع وترتبط فرعية، وأخرى أساسية كممات عمى تحتوي مستطيالت
 . والمستطيالت والمربعات

 :وىناك برامج حديثة في الحاسب اآللي أو الحاسب الموحي يمكن االستعانة بيا لتصميم مثل ىذه الخرائط ومن أفضميا 
 ( simple mind) أما الحاسب الموحي األيباد (  free mind) لمحاسب اآللي برنامج 

 

 : أنىاعها  ◇
 : الذهنية اخلزيطة ♦

 والمفاىيم األفكار، بين العالقات تبين ، مرئية صورة في المقروء الموضوع أو األفكار تنظيم خالل من والتّعمم التفكير عمى تساعد أداة
 لألفكار تسمح ثم ، محددة مركزية نقطة من تبدأو ، المتسمسمة الطريقة عمى تعتمد متعمم حيثلل السابقة المعرفة وبين ، الموضوع في

 . بالتدفق
 

 :  الذاللية اخلزيطة ♦
 مرئية، صورة في المقروء الموضوع تنظيم تعني الداللية فالخريطة ؛ والباحثين الكتاب من كثير عند الداللية الخريطة تعريفات تعددت 

 . لممتعمم  السابقة المعرفة وبين ، الموضوع في الواردة والشخصيات والمفاىيم األفكار، بين العالقات تبين
 ؛ والمتعرجة المستقيمة والخطوط ، واألسيم  ، والمعين والمربع المثمث مثل  ، الداللية الخريطة بناء في اليندسية األشكال وتستخدم

 في المقروء النص تنظيم تستوجب معرفية استراتيجية الداللية فالخريطة ؛ الجزئية وتفاصيميا العامة األفكار بين العالقات لبيان وذلك
 تحتوي مستطيالت أو مربعات، أو دوائر، رسم طريق عن الجزئية بالتفاصيل الرئيسة واألفكار ، بالكل الجزء عالقة يوضح مرئي شكل
 . والمستطيالت والمربعات الدوائر في يوجد ما بين العالقة توضح وخطوط بأسيم بعضيا مع وترتبط فرعية، وأخرى أساسية كممات عمى
 المتعمم تساعد التي المفردات تدريس أساليب ىأحد الداللية الخريطة أن البعض فيرى الداللية الخريطة في ميم بدور المناقشة وتقوم
 بعضيا مع وربطيا المقروء في األساسية المفردات لتحديد والمعمم المتعممين بين مستمرة مناقشة ذلك ويتطمب ،يقرأ  فيما التفكير عمى

 والمتعممين المعمم بين المتبادلة المناقشة عمى تقوم تدريسية استراتيجية الداللية الخريطة أن آخرون يرى كما ، مرئي شكل في البعض
 .ببعض وارتباطيا عامة تصنيفات تحت تندرج فرعية مكونات إلى المقروء النص لتصنيف

 ، الذىني العصف خالل من تبنى الداللية الخريطة أن إذ ،الداللية  الخريطة استراتيجية في ميم بدور لممتعمم السابقة الخبرة تقوم كما
ثارة  في تؤثر تدريسية استراتيجية الداللية الخريطة أن الباحثين بعض فيرى المقروء، بالموضوع والمرتبطة السابقة التالميذ معمومات وا 
عادة السابقة، المتعممين لمعمومات الذىني العصف عمى وتقوم ، المفاىيم تعمم  شكل في المقروء النص في المتضمنة المفاىيم رؤية وا 
 استراتيجية الداللية الخريطة إن"  : قوليم في الباحثين بعض ذلك ويؤكد السابقة، المتعممين بمعمومات المفاىيم تمك يربط مرئي بناء

 عقل في المختزنة المعمومات مع الجديدة الكممات يربط مرئي تصنيفي إطار في المقروء النص معمومات تنظيم إلعادة تستخدم تدريسية
 ازدادت وكمما متبادلة، عالقات شكل في عامة وأفكار مفاىيم تحت التفصيمية والمعمومات المفاىيم توضع اإلطار ىذا وفي ،" المتعمم 
 الداللية الخريطة ألن وذلك ، الخريطة في المتضمنة المعمومات ازدادت المقروء النص ومعمومات ، السابقة المتعممين خبرات مناقشة

 وتفاصيميا ، العامة والكممات المفاىيم بين العالقات عرض طريق عن بيانياً  المعمومات لتنظيم النياية مفتوحة تعميمية ستراتيجيةا
 :  بأنيا الداللية الخريطة تعريف يمكن ذلك عمى وبناء ، الجزئية

 في الجزئية التفاصيل وضع عمى تقوم  ، وتخطيطية بيانية رسوم شكل في المقروء النص تنظيم إلعادة تستخدم تعميمية استراتيجية "
 المعمم بين المتبادلة المناقشة خالل من وذلك ، الفرعية المفاىيم مع ارتباط في األساسية والمفاىيم ، الرئيسية األفكار مع عالقتيا

 " . السابقة المتعممين وخبرات ، المقروء النص لمعمومات والمتعممين
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  :الذاللية اخلزيطة وأشكال أنىاع
 دىاتعدّ  ورغم ، الموضوع ىذا دراسة من متعممينوال المعمم وىدف ، القراءة موضوع طبيعة حسب وأشكاىا الداللية الخريطة أنواع تتعدد
 والمجردات ، والتفاصيل الرئيسة، واألفكار واألحداث، الشخصيات حسب تختمف وىندسية بيانية رسوم شكل في ترسم أن البد أنيا إال

 . القراءة موضوع في ترد قد معمومات من ذلك غير إلى ..والمحسوسات
 :منها الداللوة للخروطة أدادوة أنواع وجود تبني الرتبوي األدب ادتطالع خالل ومن

 ( : األحداث خريطة)  لمقصة التتابعي التنظيم خريطة( 1)
 ىنا تستخدم الداللية والخريطة المنطقي، الزمني الترتيب إلى تستند معينة قواعد ضوء في تبنى الحمقات، من متصمة سمسمة فالقصة
 يكتب (.… - مثمثات – مربعات) عقد شكل في الخريطة وترسم.الزمني وتتابعيا وترتيبيا، أحداثيا حسب القصة وتنظيم ترميز إلعادة
 ويالحظ القصة، وأفكار وعناصر أحداث بين تربط التي العالقات تبين وخطوط أسيم بينيا يربط ثم القصة، في أساسية نقاط فييا

 حسب األساسية واألفكار الجمل من عدد بكتابة وذلك قصير، يقصص عمل إلى األساسية القصة تحول كيفية الخريطة ىذه في التالميذ
 خريطة تمثيل ويمكن .القصة خريطة بمراجعة وذلك ويسر، بسيولة القصة مراجعة لمتالميذ يمكن كما وتسمسميا، القصة أحداث تتابع

 :  اآلتي الشكل في لمقصة التتابعي التنظيم
 :  الوصفية الخريطة( 2)

 تعرض الوصفية والخريطة ، العامة واألشياء ، والشخصيات ، األماكن عن تفاصيل تضم التي الموضوعات مع الخريطة ىذه تستخدم
 يتفرع ثم الخريطة، مركز في الرئيسة الفكرة بوضع الخريطة ىذه وترسم ، رئيسة فكرة حول تدور التي واألماكن والتفاصيل المكونات

 خطوط رسم طريق عن والتفاصيل، الفرعية، واألفكار الرئيسة الفكرة بين العالقات تبين ثم الداعمة، التفاصيل ثم فرعية، أفكار عنيا
 .العالقات تمك توضح وأسيم
 ، لمتفاصيل معينات أو مثمث ثم ، الفرعية لألفكار والدائرة ، الرئيسة لمفكرة المربع مثل اليندسية األشكال بعض استخدام يتم ماوعادة 
 (  حدثـ  القصةـ  عنوان) : اآلتي الشكل في الوصفية الخريطة تمثيل ويمكن    .األشكال معيا زادت الفروع زادت كمما وىكذا

 : والتباين المقارنة خريطة( 3)
 . ما موضوع في المتضمنة االختالف ونواحي االتفاق نواحي تبين وىى متناقضة، معمومات عمى تحتوى التي الموضوعات مع وتستخدم
 وتربط ، االتفاق نواحي الخريطة جانبي أحد في توضع ثم ، وسطيا أو الخريطة مقدمة في الرئيسي العنوان بوضع الخريطة ىذه وترسم
 أو متقطعة خطوط بينيا ويربط االختالف نواحي اآلخر الجانب في ويوضع ، المعمومات اتفاق عمى تدل مستقيمة أسيم أو خطوط بينيا

 . المعمومات بين االختالف أوجو تبين متعرجة
 التصنيف خريطة( 4) 

 وفي ، متنوعة موضوعات حول تدور وخصائص وتصنيفات مفاىيم عمى تشتمل التي الموضوعات مع الخرائط من النوع ىذا ويستخدم
 قمة في الرئيسي المفيوم وضع طريق عن وذلك لو، المميزة وصفاتو وخصائصو صنف كل بين الربط يتم الخرائط من النوع ىذا

 ىذه تمثيل ويمكن.بينيا العالقة عمى تدل بخطوط باآلخر جزء كل ربط مع ..والخصوصيات واألخبار األمثمة تحتو توضع ثم الخريطة،
 :اآلتي بالشكل الخريطة

 (تفاصيل ــ   فكرةــ   االختالف نواحيــ    االتفاق ينواحــ   الموضوع) 
 العام اإلجراء لكن ، القراءة من واليدف ، المقروءة المادة نوع حسب أشكاليا تتعدد الداللية الخريطة أن يتضح سبق ما خالل ومن
 عنصر كل يوضع أن عمى ، تدعميا التي والتفاصيل الفرعية األفكار مع ارتباط في الرئيسة األفكار توضع أن الخرائط كل في يتبع الذي
 . أسيم أو متعرجة أو مستقيمة خطوط بينيا ويربط....  والمعينات ، والمثمثات ، المربعات : مثل ىندسي شكل في العناصر ىذه من

 .التعميم  في واستخداميا الداللية الخريطة بناء إجراءات عرض يمكن ، وأشكاليا الداللية الخريطة أنواع عرض وبعد
 
 
 

 



 4الصفحة 
 

 القزائية النصىص تذريس يف اخلزيطة بناء إجزاءات ◇
 : ذاآلتوة اخلطوات يف حتدودها فومكن ،التعلومذ يف الداللوة اخلروطة بناء إجراءات أما

 عن معرفية خمفية الكتساب وذلك ما، بموضوع ترتبط قد التي والمقاالت والمراجع الكتب بعض لقراءة التالميذ توجيو .1
 .الموضوع

 أو السبورة وسط الموضوع عنوان وكتابة الدرس، بموضوع التالميذ بإعالم الخطوة ىذه في المعمم ويقوم : الموضوع تقديم .2
 .العرض جياز عمى

 ويقدم الدرس، بموضوع ترتبط التي األسئمة بعض بطرح وذلك السابقة، التالميذ معرفة بإثارة المعمم يقوم : الذىني العصف .3
 .الدرس موضوع يتضمنو قد مما إلخ ..وشخصيات وتواريخ، وأمثمة، ومفاىيم، وأفكار، ومعمومات، إجابات، التالميذ

 .العرض جياز عمى أو السبورة من جانب عمى المقترحة المعمومات كتابة يتم .4
 .متشابية ومجاالت فئات في لتصنيفيا وذلك المعمومات، ىذه والتالميذ المعمم يناقش .5
 .الدرس موضوع وطبيعة تتفق داللية، خريطة شكل في التصنيفات ىذه توضع .6
 .صامتة قراءة الموضوع لقراءة التالميذ توجيو .7
 .متشابية مجموعات في وتصنف تناقش، ثم واألفكار، المعمومات، من مزيداً  الدرس موضوع من التالميذ يستخرج .8
 .القراءة قبل ما خريطة بو مثمت الذي النحو عمى القراءة، بعد لما خريطة شكل في التصنيفات ىذه توضع .9

 .بينيما واالختالف الشبو أوجو لبيان الخريطتين التالميذ يقارن .10
 .نيائية خريطة إلى التوصل أو الخريطة، لنسخ التالميذ يوجو .11
 .منزلي كواجب داللية خريطة وعمل آخر، موضوع لقراءة التالميذ المعمم يوجو .12
 ىندسية أشكال استخدام يمكن كما ، الجزئية والتفاصيل العامة، األفكار بين العالقات لبيان ممونة أقالم استخدام لممعمم يمكن .13

 .متعددة 
 

 الذاللية اخلزيطة سرتاتيجيةا يف املعلن أدوار ◇
 إلى التعميم بداية من بداية ، باإليجابية تتسم األدوار وىذه الداللية، الخريطة استراتيجية في المعمم أدوار وتتعدد
  : المعمم أدوار بين ومن نيايتو،
 المكتوبة، المادة حوليا تدور أساسية كممات اختيار ثم  ، الجديد الموضوع لدراسة المتعممين استعداد مدى تقويم 

ثارة  .متشابية ومجموعات فئات إلى الكممات ىذه لتصنيف التالميذ بين المناقشة وا 
 التركيز منيم يطمب حينما الدرس، موضوع حول المعرفية المتعممين خمفية تنشيط في أساسي بدور المعمم يقوم 

 ىذا ويعد إلييم، تقدم التي والمفاىيم واألفكار بالكممات مرتبطة ونوادر وشخصيات وبيانات وأفكار معمومات لتقديم
 . المقروءة لمادةل اً وتقويم ليم إعداداً 

 بالتفاصيل إلكماليا وذلك ،لممتعممين  الموضوعات لبعض الداللية الخريطة من كاممة غير نسخ تقديم لممعمم يمكن 
يواجو  وقد،  البعض بعضيم المتعممين وبين،  المتعممين وبين بينو والحوار المناقشة طريق عن الفرعية واألفكار

 ، المقروء النص وتنظيم بناء إعادة في الداللية الخريطة استراتيجية استخدام من التدريب بداية في قمقاً المتعممين  
 مبسطة، خريطة بإعطائيم وذلك ، توازنيم واستعادة ، قمقيم لخفض ليم المساعدة يد تقديم المعمم عمى يوجب وىذا

 موضوع حول تدور مناقشات خالل من خريطة لعمل يستثيرىم ذلك وبعد ، دقائق بضع فييا بالنظر ومطالبتيم
 لزيادة المتعممين يحفز كما زمالئو، عمى خريطتو متعمم كل يعرض أن المشاركة سبيل عمى منيم يطمب وقد ، القراءة

المتعممين  جميع عمى توزع نموذجية بخريطة لمخروج وذلك ؛ الخريطة في المعمومات تنظيم كيفية حول المناقشة
 . الفصل في
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 ذا  ميمة بأدوار يقوم المعمم فإن ـــ  القراءة تدريس وبعد وأثناء قبلـــ   مراحل بثالث تدريسو في يمر الموضوع كان وا 

 :يأتى كما ذلك توضيح ويمكن مرحمة، كل في
 موضوع عن معرفية خمفية الكتساب ، معينة كتب أو ، موضوعات لقراءة المتعممين المعمم يوجو المرحمة ىذه وفي : القراءة قبل( 1)

 من يطمب ذلك وبعد ، العرض جياز عمى أو السبورة عمى ويكتبيا ، الموضوع حوليا يدور رئيسة وأفكاراً  مفردات يختار ثم ، القراءة
  .القراءة قبل ما خريطة في لوضعيا المقترحات ىذه في تالميذه يناقش ثم ، الرئيسة الفكرة عن ومقترحات معمومات تقديم التالميذ

 .دقائق لمدة صامتة قراءة الموضوع لقراءة المتعممين توجيو عمى المعمم دور يقتصر وىنا : القراءة أثناء( 2)
 أو السابقة، لمخريطة المعمومات من المزيد إلضافة وذلك ،المتعممين بين المناقشة المعمم يثير المرحمة ىذه وفي : القراءة بعد( 3)

 .السابقة بالخريطة ومقارنتيا لمموضوع أخرى خريطة وبناء لتصميم
 

 : اخلزيطة بناء يف املتعلن دور ◇
 من الخريطة مدخالت في األساسي والمتحكم ، فييا النشاط محور فيو ، الداللية الخريطة بناء في ميم بدور المتعمم ويقوم

 والنقد التفكير عمى مساعدتو من الخريطة مخرجات من المستفيد أنو كما ، وشعارات ونوادر وأمثمة ومفاىيم وأفكار معمومات
 .لممعمومات السريع واالسترجاع

 موضوع من والمستنبطة األساسية، واألفكار الكممات، حول تدور والتي المطموبة، المعمومات لتقديم بالتفكير يقوم والمتعمم
 وتفسير، ترجمة، بنشاط المتعمم يقوم كما الدرس، بموضوع ارتباطيا لعدم استبعادىا يجب التي المعمومات يقرر كما الدرس،
يجاد وتجميعيا، السابقة، المعمومات ومناقشة  شكل في ذلك كل وتمثيل الجديدة، المعمومات وبين أجزائيا بين العالقات وا 
 .المعمومات استدعاء سرعة عمى تساعدىم خريطة
 العصف جمسة خالل من الخريطة لبناء سيقدمونيا التي المعمومات في يركزوا أن عمييم يجب المتعممين أن البعض ويرى

 واألمثمة األفكار من مجموعات محاكاة أو الرئيسي، الموضوع حول تدور وأمثمة وأفكار معمومات بتقديم مطالبون فيم الذىني،
 وبيان ، السابقة بمعرفتيم وربطيا ، الجديدة واألفكار المعاني تعمم المتعممين عمى يجب كما معمميم، ليم يقدميا التي

 داللية بخريطة ذلك كل من لمخروج معمميم وبين البعض، بعضيم المتعممين بين المتبادلة المناقشة خالل من بينيا العالقات
 .الدرس لموضوع

ذ

 :اآلتي النحو على الدرس مراحل خالل الداللوة اخلروطة ادرتاتوجوة يف التلموذ دور ووتضح
 التي الرئيسة والمفاىيم باألفكار وارتباط صمة ليا ومعمومات ومفاىيم، أفكار، بتقديم المرحمة ىذه في المتعمم ويقوم : القراءة قبل( 1)

 مجموعات في والكممات والمفاىيم، األفكار، وتصنيف بمناقشة المتعمم يقوم كما الذىني، العصف جمسة خالل من ليم المعمم يقدميا
 .القراءة قبل ما خريطة شكل في ويرسميا بينيا العالقات ويبين متشابية،

 الستخراج القراءة موضوع في يركز األثناء ىذه وفي صامتة، قراءة المحدد القراءة موضوع بقراءة ىنا المتعمم ويقوم : القراءة أثناء (2)
كماليا القراءة قبل ما لخريطة إلضافتيا الضرورية والتفاصيل األساسية، المعمومات من المزيد  .وا 

 ما خريطة يقارن ثم ، القراءة موضوع في المتضمنة المعمومات بمناقشة وذلك أخرى، خريطة ببناء ىنا المتعمم ويقوم : القراءة بعد (3)
 .القراءة لموضوع مكتممة داللية خريطة إلى لمتوصل بينيما واالختالف الشبو أوجو لبيان القراءة؛ بعد ما وخريطة القراءة قبل
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 : اللغة ههارات تذريس يف الذاللية اخلزيطة استخذام ◇
 الحقائق أن لىإ الباحثين بعض توصل حيث ؛ المميزات من العديد لو المغة ميارات تدريس في الداللية الخريطة استخدام إن

 فإن ولذلك ، فقط وتراكيب لفظية صورة في تقدم التي تمك من وفيميا تذكرىا في أسيل مرئي شكل في تقدم التي والمعمومات
 ، والجزء الكل بين العالقات توضح لممحتوى مرئية صورة إنشاء فعمييم وفيميم المقروء المحتوى تذكر أرادوا إذا المتعممين

  .المقروءة المواد في األحداث تسمسل أو
 :ولي فوما تتمثل عدودة، مموزات من له ملا مهم الداللوة اخلروطة ادتخدام أن البعض وورى
 من نومكّ يُي  لألفكار، تنظيمياً  تصميماً  يختار فإنو ، الخريطة ببناء يقوم عندما فالمتعمم : الناقد التفكير تنمى الخريطة .1

 في والمعمومات األفكار ىذه تقويم ثم تصنيفي، إطار في البعض بعضيا مع وربطيا والمعمومات، األفكار تنظيم إعادة
 .سابقة خبرات من لديو ما ضوء

 يقوم ثم صغيرة، وتفاصيل عناصر إلى المكتوبة المادة بتحميل يقوم فالمتعمم : التعميل عمى القدرة تزيد الخريطة .2
 . التعميل عمىتو قدر يزيد مما وىذا اختاره، الذي التنظيم سبب مبيناً  وينظميا البعض، بعضيا مع بربطيا

 يبين بياني شكل في المقروء النص في الواردة لممعمومات وتصنيف ترميز فالخريطة : الذاكرة تحسن الخريطة .3
 عمى ممايساعده ، معين عنوان تحت المتعممين أذىان في المعمومات يضع الترميز وىذا والجزء، الكل بين العالقة
 . زةمرمّ  وحدات عن عبارة الذاكرة ألن تذكرىا، سرعة

 المفظية، بالمعمومات ويختص األيسر النصف : نصفين إلى مقسم البشري العقل أن الباحثين بعض يذكر اإلطار ىذا وفي
 اإلبداع مركز وىو ، المرئية والصور ، المكانية بالعالقات فيختص األيمن النصف أما المنطقي، التفكير وعمميات والمغة،
ذا ، األيمن النصف دون بعممو األيسر النصف قام لفظية معمومات العقل عمى عرض فإذا ، والتخيل  المتعمم عمى عرض وا 
 يتناغم أن يجب متكاممة كوحدة العقل يعمل أن أجل ومن األيسر، النصف دون بعممو األيمن النصف قام مرئية وأشكاالً  اً صور

 باإلضافة بيانية ورسوم صور عمى تحتوي لمموضوعات داللية خرائط بناء خالل من وذلك األيسر، النصف مع األيمن النصف
 .لغوية وتراكيب ألفاظ إلى
 :  ىما ميمتين ميزتين من ليا لما وذلك ، التعميم لعممية وجذابة مشوقة استراتيجية الداللية الخريطة وتعد
 بيذه الداللية فالخريطةوالفيم القرائي  العقمي المخطط نظرية بين التكامل بيا يحدث التي : الكمية العممية الطريقة (1)

 .المعمومات من العقمي المخطط في يوجد ما مع بربطيا وذلك القراءة موضوعات فيم تقترح الطريقة
 تعرض المكانية بترتيباتيا والخريطة أخرى، مرة وتنظيمو المحتوى تصوير بيا يتم التي :التخطيطية الطريقة  (2)

 .سابقة خبرات من لدينا ما مع مرتبط مرئي شكل في األفكار بين العالقات                              
 

ذأن ميكن مبا وتنبؤون فاملتعلمني التنبؤ، على التالموذ وداعد القراءة تدروس يف الداللوة اخلروطة وادتخدام

ذدافعوة زوادة إىل ذلك أدى املقروء النص معلومات مع التنبؤات توافقت فإذا ،ذأفكار من املقروء النص وتضمنه

 يف التفكري على التالموذ حيفز إبداعوًا نشاطًا تعد بذلك أنها كما أخرى، ملوضوعات خرائط لبناء املتعلمني
 .الدابقة مبعلوماتهم وربطه املقروء النصذمعلومات

 


