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 : املقصود مبصطلح اخلريطة الذهنية   

تلك األداة الرائعة يف تنظيم التفكري، وتعترب تقنية تـزودك مبفـاتيح   
تساعد على استخدام طاقة عقلك ولتسخري أعلى مهارات العقـل  

وهي أيضا وسيلة ناجحة تقـوم   .بكلمة أو صورة أو عدد أو ألوان
بربط املعلومات املقروءة يف الكتب واملذكرات بواسطة رسـومات  
وكلمات على شكل خريطة فأنت أوال تقرأين الفكـرة يف املهـارة   
املكتوبة ومن مث حتولينها إىل كلمات خمتصـرة ممزوجـة باألشـكال    
واأللوان فبإمكانك اختصار فصل كامل يف ورقـة واحـدة حبجـم    

A4،تعودك للنظر إىل هذه الورقة ستجدين السـهولة جـدا يف   وب
استخراج املعلومات منها أثنـاء الدراسـة وأثنـاء االختبـارات     

). البصـري  (االمتحانات،وهي تنفع بشكل كبري مع النظام التمثيلي
هي خريطة إبداعية :ويف تعريف آخر خيص التدريس اخلريطة الذهنية

لعالقات والروابط الـيت يقيمهـا   متثل رؤية الطالبللمادة الدراسية وا
  أفكارا ورؤى جديدة بنفسه بني أجزاء املادة فيطرح

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   





 

 

 غیر موافق موافق الى حد ما موافق المعیار 
 - %٢٠ %٨٠ تصمیم الصفحات یتسم بالبساطة ١
 %٢٠ %٣٠ %٥٠ منسقة بشكل مناسب النصوص ٢
 - - %١٠٠ خلفیات الصفحة مناسبة ٣
 %١٠ %١٠ %٨٠ الروابط مدرجة بشكل میسر وواضح ٤
 %١٠ - %٩٠ محتویات الصفحة وافیة ٥
 - %١٠ %٩٠ البرنامج یتسم بسهولة اإلستخدام ٦

یعرض البرنامج المادة التعلیمیة  ٧
 - %١٠ %٩٠ بشكل مشوق وجذاب
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حجم  ةالمجموع
 العینة

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

قیمة 
 "ت"

 الداللة

   ٣.٩٦ ٣٤.٥٥ ٤٥ التجریبیة
 **٠.٠٠٠ ١٩.٩٥ ٣.٩٣ ١٧.٩٣ ٤٥ الضابطة

  ٠.٠٠١دال عند مستوى ** 


 











 




 


 

حجم  المجموعة
 العینة

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

 الداللة "ت"قیمة 

   ١٠.٤٧ ٨٩.٢٦ ٤٥ التجریبیة
 **٠.٠٠٠ ١٠.٣١ ١٢.٢٧ ٦٤.٤٦ ٤٥ الضابطة

  ٠.٠٠١دال عند مستوى ** 
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االنحراف  المتوسط حجم العینة المجموعة

 المعیاري
 الداللة "ت"قیمة 

  ١.٩٣ ١.٨٦ ٢.٤٦ ٤٥ التجریبیة
 ٠.٠٥٧  ٣.٢٨ ٣.٦٦ ٤٥ الضابطة
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.  
االنحراف  المتوسط حجم العینة المجموعة

 الداللة "ت"قیمة  المعیاري

  ٠.٠٢٦ ١.٨٦ ٤٢.٤٨ ٤٥ التجریبیة
 ٠.٩٧٩  ٢.٦٦ ٤٢.٤٢ ٤٥ الضابطة

 

  


 








 


 

االنحراف  المتوسط حجم العینة المجموعة
 المعیاري

 الداللة "ت"قیمة 

 **٠.٠٠٠ ١٧.٥٣ ٠.٣٥ ٣.٩٣ ٤٥ البعدي
   ٠.٥٨ ٢.٣٨ ٤٥ القبلي

  ٠.٠٠١دال عند مستوى داللة ** 
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حجم  المجموعة
االنحراف  المتوسط العینة

 المعیاري
قیمة 

 الداللة "ت"

 **٠.٠٠٠ ٨.٣٣ ١.٨٣ ١٢.٢٧ ٤٥ البعدي
   ١.٧٠ ١١.٤٢ ٤٥ القبلي     

  ٠.٠٠١ دال عند مستوى داللة** 
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م  المجموعة حج
 العینة

 الداللة "ت"قیمة  االنحراف المعیاري لمتوسطا

 **٠.٠٠٠ ٥٧.١٧ ٣.٩٦ ٣٤.٥٥ ٤٥ البعدي
   ١.٨٦ ٢.٤٦ ٤٥ القبلي

  ٠.٠٠١دال عند مستوى داللة ** 

  

  


 





 


 


 

حجم  المجموعة
 العینة

االنحراف  المتوسط
 المعیاري

 الداللة "ت"قیمة 

   ١.٥٦ ١٠.٤٧ ٤٥ البعدي
 **٠.٠٠٠ ٢٨.٦٤ ١.٨٦ ١٢.٤٨ ٤٥ القبلي

  ٠.٠٠١دال عند مستوى داللة ** 
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المهارة  م بنود األداء مقیاس التقدیر
 یحدث إلي حد ما ال یحدث األساسیة

 التخطیطمهارات  ١ .تعد  خططا دراسیة واقعیة وصحیحة  33% %67 -
 ٢ .تحدد األهداف وتصوغها  صیاغة سلیمة  33% %67 -
 ٣ .تنوع في  مستویات األهداف  53% 24% 22%
 ٤ .تحدد محتوى الدرس الذي یناسب زمن الحصة  33% 44% 22%
 ٥ .تحلل محتوى الدرس الى عناصره األساسیة  78% 22% -
 ٦ .تختار وسائل  تعلیمیة مناسبة لموضوع الدرس   69% 27% %.44
 ٧ هداف الدرس تختار أنشطة تعلیمیة مناسبة لتحقیق أ 56% 22% 22%
 ٨ .تحدد  أسالیب  مناسبة لتقویم مدى تحقق األهداف  51% 49% -
 ٩ .                 تعد أوراق العمل المناسبة لموضوع الدرس 33% 22% 44%
 ١٠ ) حسب اإلستراتیجیة ( تشكل المجموعات  67% 33% -
 ١١ .توزع المهام على الطالبات 67% 29% %.44

 مجموع   52% 37% 10%
مــهــارات  ١٢ .     تدیر الوقت بشكل مناسب 33% 44% 22%

 الـــتهـــیـئـة
 ١٣ .تمهد للدرس بطریقة تثیر دافعیة المتعلمین للتعلم  71% 24% %.44
 ١٤ .تقضي وقتا مناسبا في التمهید  33% 33% 33%
 ١٥ .نتشجیع الطالب للتعبیر عن أفكارهم،وتقبل آراء اآلخری 49% 49% 22%
 ١٦ .              استثمار األفكار المطروحة من قبل الطالب 22% 44% 33%
 ١٧ ربط الدرس بالبیئة والمجتمع ما أمكن 22% 44% 33%

 مجموع   %39 40% 21%
مهارات عرض  ١٨ تستعین بالخریطة المعرفیة في عرض الدرس بسرعة تتناسب مع  مستویات الطالبات  67% 33% -

 الدرس
 ١٩ . تشرح الدرس بأسلوب منطقي متسلسل  71% 27% %.22
 ٢٠ .تربط المادة الدراسیة بحیاة  الطالبات وواقعهم   22% 44% 33%
 ٢١ .تشجع الطالبات على المشاركة في الدرس  73% 27% %.22
 ٢٢  .تبرز الجوانب التطبیقیة للدرس  44% 33% 22%
 ٢٣ یتناسب مع الموقف التعلیميتنوع الحركة والصوت بما  22% 27% 51%
 ٢٤ .تغطي العناصر األساسیة لموضوع الدرس  82% 18% -
 ٢٥ .تستخدم لغة سلیمة في التدریس  73% 27% -
 ٢٦ .تستخدم استراتیجیات التدریس التي تنمي مهارات التفكیر لدى الطالبات  49% 49% %.22
 ٢٧ .تصغي آلراء الطالبات وأفكارهم  73% 27% %.66
 ٢٨ .توظف األنشطة الصفیة توظیفا فاعال   31% 38% 31%

 مجموع   55% 31% 14%
- 11% 

العصف الذهني، التنظیم ، (تتبع مراحل بناء خریطة المفهوم عند تقدیم معلومة جدیدة   89% 
 )التصمیم ، الربط المراجعة ، الصیاغة النهائیة

مهارات التدریس  ٢٩
باستخدام خرائط 

 المفاهیم
 ٣٠ توظف خریطة المفاهیم بشكل یحقق اهداف الدرس   96% 4% -
 ٣١ تتدرج في عرض المفاهیم من األكثرعمومیة إلى األقل                                  84% 16% -
 ٣٢ .تربط المفاهیم مع بعضها بأسهم وكلمات مناسبة  100% - -
 ٣٣ .                                     بتوظف األلوان والصور بشكل مناس   51% 49% -
 ٣٤ .تكلف الطالبات بتصمیم أو إكمال خریطة مفهوم 78% 22% -
 ٣٥ .تبسط المفاهیم العلمیة والمصطلحات  49% 51% -
 ٣٦ .تطلب من الطالبات تلخیص الدرس في خریطة مفاهیم 93% 6% -
 مجموع   80% 20% -

 مهارة األسئلة ٣٧ .ة بشكل مناسب  توزع  األسئل 27% 31% 42%
 ٣٨ .تمنح  الطالبات فرصة كافیة للتفكیر في اإلجابة   58% 42% -

 ٣٩ .تعزز  إجابات  الطالبات    47% 38% 17%
 ٤٠ .تراعي التوقیت المناسب لتوجیه السؤال  24% 47% 28%
 ٤١ .تستعین بالخریطة المعرفیة في ترتیب عرض األسئلة 61% 37% 2%
 مجموع   44% 38% 18%

 استخدام السبوره  ٤٢ .تستخدم السبورة بصورة منظمة  87% 13% -
 ٤٣ .تقسم السبورة التقسیم المناسب لموضوع الدرس 67% 22% 11%
 ٤٤ .تعرض المفاهیم علي السبورة بطریقة جذابة  60% 33% 7%
 مجموع   71% 23% 6%
إدارة الصف  ٤٥ .یة ایجابیة داخل حجرة الدراسةتوفر بیئة نفسیة واجتماع 11% 67% 22%

 والبیئة الصفیة
 ٤٦ .توفر النظام والهدوء داخل حجرة الدرس 11% 67% 22%
 ٤٧ تعطي توجیهات  واضحة ومحددة في الوقت المناسب  17% 67% 16%
 ٤٨ .تحافظ  على االنتباه الصفي  17% 67% 16%
 ٤٩ .لمواقف المختلفةتحسن التصرف بكفاءة في ا 17% 67% 16%
 ٥٠ .تجید مهارات االتصال والحوار  24% 33% 63%
 مجموع   17% 64% 19%
مهارة انهاء  ٥١ .تجذب انتباه  المتعلمین إلى نهایة مناسبة للدرس  22% 71% 6%

 الدرس 
 ٥٢ .تلخص الدرس تلخیصا یبرز عناصره األساسیة  24% 69% 6%
 ٥٣ .الوقت المحدد له تنهي الدرس في   62% 27% 11%
 مجموع   36% 56% 8%
ب  ٥٤ .تستخدم أسالیب مالئمة ومتنوعة للتقویم  44% 33% 22%

أسالی
التقویم

 

 ٥٥ .تقوم ببناء االختبارات وفق أسس علمیة  24% 29% 47%
 ٥٦ .تصحح  االختبارات بدقة  49% 49% 2%
 ٥٧ .تفعل سجالت المتابعة   24% 29% 47%
 ٥٨ .تحلل  نتائج التقویم  وتوظفها  توظیفا مناسبا   67% 27% 6%

 مجموع   42% 33% 25%
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