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االمووضووعع االيیوومم 

االيیوومم ااألوولل

  - (تعررفف على عقلكك)
   - تططوورر االمخ٬، ووتططوورر االمعررفة

  - أأجززااء مختلفة ووووظظائفف مختلفة
    -  فصي االمخ ااأليیمنن وو ااآليیسرر

- ماذذاا تعررفف عنن االمووجهھ أألفا ووعالقتهھا بالخرريیططة االذذهھھھنيیة

االيیوومم االثاني
  - كيیفف تساعددكك االخرريیططة االذذهھھھنيیة
   -بماذذاا تساعددني االخرريیططة االذذهھھھنيیة

 حاكي االعباقررةة٬، فنانيینن ااشتهھرروواا وو أأسسوواا االخرراائطط االذذهھھھنيیهھ

االيیوومم االثالثث

- ااستنططاقق ااالفكارر 
  - اابددأأ بررسمم خرريیططتكك االذذهھھھنيیة ااألوولى

    -ما االذذيي تحتاجهھ لررسمم خرريیططة عقلل؟ (مثالل: إإددااررةة االووقتت
  -سبع خططووااتت فقطط لررسمم خرريیططتكك االذذهھھھنيیة

أأخططاء شائعة ااحذذرر االووقووعع بهھا  

االيیوومم االرراابع
االخرريیططة االذذهھھھنيیة وومعلمم االترربيیة االفنيیة  -
كيیفف تساعدد االخرريیططة االذذهھھھنيیة االمعلمم -
تططبيیقاتت عمليیهھ -
االبددء بالمشررووعع االنهھائي  -

- عررضض االمشارريیع وو مناقشتهھا  االيیوومم االخامسس احملتوي



  - (تعررفف على عقلكك)
   - تططوورر االمخ٬، ووتططوورر االمعررفة

  - أأجززااء مختلفة ووووظظائفف مختلفة
    -  فصي االمخ ااأليیمنن وو ااآليیسرر

- ماذذاا تعررفف عنن االمووجهھ أألفا ووعالقتهھا بالخرريیططة االذذهھھھنيیة

 اليوم األول



   -ماذا لو أصبحت لديك القدرة على أن تأتي بأفكار خالقة وحلول مبتكرة؟

   -ماذا لو تمكن من االستفادة من جزئي مخك األيمن واأليسر ألقصى ما تسمح به إمكانياتك!؟

  -ماذا لو استطعت تذكر واستحضار املعلومات بشكل سريع وصحيح وانت تحت ضغط ما ؟

  -ماذا لو كانت عندك القدرة على وضع أهدافك وتحقيقها؟

  -ماذا لو أدرت اللقاءات بكفاءة وسهولة؟

 -ماذا لو ألقيت عروضا تقديمية بثقة ونجاح؟

  -ماذا لو استمتعت باملزيد من الوقت املخصص لحصتك الدراسيه ؟

  -ماذا لو استطعت كمعلم تربيه فنيه تقديم نتائج ابداعيه من تالميذك ؟

  - ماذا لو استمتع بالنجاح تلو اآلخر في حياتك؟

ماذا لو ؟



  تعرف على عقلك،،، 

 تطور املخ، وتطور املعرفة
   

 على الرغم من أن تاريخ تطور املخ، على حد علمنا، بدأ منذ ما يقرب
 من 500 مليون عام، إال أن تاريخ معرفتنا باملخ أقصر بكثير. فمنذ

 2500 عام لم يكن البشر يعرفون شيئا عن املخ، وعملياته الداخلية،
 وقبل العصر اإلغريقي القديم لم يكن املخ يعد جزءا من الجسم البشري،

  .بل كان يعتقد أنه بخار، أو غاز أثيري، أو روح منفصلة عن الجسد
 ومما يثير الدهشة أن اإلغريق لم يبتعدوا عن هذه الفكرة كثيرا؛

 حتى إن "أرسطو". أعظم فالسفتهم، ومؤسس العلوم الحديثة.
 .!استنتج أن مركز اإلحساس والذاكرة يقع بالقلب



 وأثناء عصر النهضة في أواخر القرن الرابع عشر، وهي الفترة التي
 شهدت صحوة فكرية هائلة، أدرك اإلنسان أخيراً أن مركز التفكير والوعي يقع

 بالرأس، ولم تحدث نقلة كبيرة لألمام في فهمنا للمخ البشري حتى أواخر
  .القرن العشرين

 وهذه التطورات مهمة للغاية حتى إنها غيرت أسس الفلسفة والتعليم
 وإدارة األعمال، كما أنها تؤكد على حقيقة يستشعرها الجميع؛ ولكن يستحيل

 !"إثباتها" حتى اآلن. وهي أن قدرات املخ العادي أكبر مما نتصور
  .وهناك عدد من االكتشافات الحديثة التي تتميز بأهميتها الخاصة

  :وأحد أهم تلك التطورات هي معرفة املخ عن طريق املخ نفسه. فكر في اآلتي
 من الجنس البشري ال يعرفون شيئا عن العمليات الداخلية باملخ التي 95%

  .!اكتشفت في السنوات العشر األخيرة
 وهذا يعني أن الجنس البشري يمر بنقطة تحول في تاريخ تطور

 البشرية، حيث إننا نكتشف فجأة حقائق مدهشة عن املخ البشر (مخك!)؛
 وبدأن ندرك أن الحاسوب الحيوي الذي نمتلكه جميعا بني آذاننا أقوى مما

  .كنا نتخيل

تابع تطور املخ، وتطور املعرفة



 تعرف على عقلك …

  أجزاء مختلفة، ووظائف مختلفة

 ثمة كشف تاريخي آخر يتمثل في إداركنا أن األجزاء املختلفة للمخ
  .تتحكم في وظائف مختلفة

 فعند نشوء املخ منذ أكثر من 500 مليون عام، نشأ من القاع للقمة،
  .ومن الخلف لألمام

. 



 نشأ املخ البشري بهذا الترتيب
  

 :جذع املخ
 الذي يتحك في الوظائف الحياتية مثل التنفس، وتنظيم ضربات 

  .القلب
  :املخيخ

 أو املخ الخلفي، والذي يتحكم في حركة الجسم، ويخزن االستجابات
األساسية املكتسبة

تابع تعرف عقلك



    الجهاز الطرفي :  
 والذي يقع في موقع متقدم بعض الشيء ويشمل املهاد، والعقد

 القاعدية املخ املتوسط، والجهاز الطرفي مهم للتعلم والذاكرة قصيرة
 األجل؛ ولكنه أيضا يحافظ على االتزان البدني في الجسم (ضغط الدم،

  .(درجة حرارة الجسم، نسبة السكر فيا لدم
 القشرة املخية (املخ): والتي تغطي باقي املخ، وتحتل موقعاً متقدماً،
 وتعتبر القشرة املخية أعظم قطعة فنية في الكون وهي مسئولة عن

 مجموعة كبيرة من املهارات مثل الذاكرة، والتواصل، واتخاذ القرارات
 واإلبداع، وهي ذروة تطور املخ. إذ إنها آخر جزء نشأ في املخ. وهي
 الجزء الذي يسمح لنا برسم خرائط العقل. لذا سنتناوله بشيء من

  .التفصيل

تابع تعرف عقلك



 فصي املخ اآليمن و األيسر

 يعتبر املخ – أو كما يطلق عليه غالبا "الفصان األيمن واأليسر" – أهم
 جزء في الدماغ، وينبغي علينا فهمه لالستفادة. إلى أقصى حد ممكن –

  .من قوة العقل
 وذلك ألن املخ يتحكم في مهارات الذاكرة، والتعلم الرئيسية التي نعتمد

 عليها ليبزغ نجمنا كأفراد؛ فإذا فهمنا كيفية االستفادة من قوة املخ فسوف
 نستطيع تقوية أدائنا الذهني والبدني في كل نواحي الحياة. ولكن ماذا

  .نعني بالشقني األيسر واأليمن للمخ
 في الخمسينيات والستينات من القرن العشرين؛ قام البروفيسور

 "روجر سبيري" وفريقه بعمل بعض التجارب املذهلة على القشرة املخية؛
 .”وذلك بالتعاون مع البروفيسور "روبرت أورنستني

   .(وقد نال البروفيسور "سبيري"  جائزة نوبل عن عمله هذا) 

تابع تعرف عقلك



 حيث قاما بإجراء عدة اختبارات متنوعة خاصة بالوظائف "
 الذهنية على الطلبة عندما قاما بقياس موجات املخ عند ممارسة

 الطلبة لبعض األنشطة الذهنية مثل أحالم اليقظة، والحساب،
 والقراءة، والرسم، والتحدث، والكتابة، وتلوين األشكال، واالستماع

  .إلى املوسيقى
 وقد كانت نتائج هذه األبحاث بمثابة فتح علمي، حيث الحظا أن

 القشرة املخية. بصفة عامة. تقسم املهام إلى فئتني أساسيتني: مهام
 الشق األيمن، ومهام الشق األيسر. وتشمل مهام الشق األيمن اإليقاع،

 واإلدراك املكاني، والتخيل، وأحالم اليقظة، واأللوان، واألبعاد، وكل
 املهام التي تتطلب رؤية الصورة الكلية. أما الشق األيسر فيشمل

  .التحدث، واملنطق، واألعداد، والتسلسل، والقوائم، والتحليل
 وقد تبني أيضا أن الشخص الذي تدرب على استخدام أحد شقي
 املخ يميل إلى استبعاد الشق اآلخر بمعنى أنه يميل إلى اكتساب

 عادات ثابتة تفضل األنشطة التي يتحكم فيها الشق املدرب من املخ،
  .بل إن هذا الشخص يميل إلى توصيف نفسه في إطار هذه األنشطة

تابع تعرف عقلك



 وهناك ألفاظ شاعت بني الناس لوصف أنشطة كل شق  وهي
 "أكاديمي" و "ثقافي" و "تجاري" هذا بالنسبة ألنشطة الشق
 األيسر، و"فني" و "إبداعي" و"بديهي" لوصف أنشطة الشق

  .األيمن، ولكن هذا ال يعطي إال نبذة مختصرة عن أعمال شقي املخ
 وقد كشفت األبحاث أن القوة املتواصلة، والضعف املتواصل

 ملهارات القشرة املخية لدى شخص معني ترجع. بشكل أساسي. إلى
 إعادة اكتسابها، وليس إلى خطأ في تصميم املخ. فعندما كان

 الشخص الذي يعاني من قصور في نقطة معينة يتدرب على يد
 خبراء؛ كانت مهاراته في هذه النقطة تتحسن بشكل واضح، بل كان
 مستوى أدائه في بعض املهارات األخرى يتحسن، ويقوى في نفس

 الوقت! فمثال، إذا كان هناك شخص يفتقر إلى مهارات الرسم، وتلقى
 تدريبا على الرسم واأللوان، فسوف يتحسن مستواه األكاديمي

 بشكل عام، وخاصة في املواد ذات الصلة بهذه املهارة مثل الهندسة،
.حيث يكون التصور والخيال أداتني في غاية األهمية

تابع تعرف عقلك



 بعد هذه الجولة السريعة في عقلك يمكننا استنتاج ما يلي
  

 ينقسم املخ إلى جزأين أيمن وأيسر  لكل جزء منهما وظائفه
  . وسماته

تابع تعرف عقلك

الجزء األيمن الجزء األيسر

  .الخيال
  .األلوان
  .الرسم

  .األصوات
  .المشاعر

  .الحب
 يفضل التجربة والمشاهدة
 شاعري.. عاطفي... مبدع..

 .حساس

 القوائم
  .الحسابات
  .المنطق
  .األرقام
  .التفكير

 يفضل القراءة عن الموضوع..

 يميل للوائح والقوانين.. ناقد...
 .مخطط





 سر الخريطة الذهنية
  

  الخريطة الذهنية تستخدم الكالم وكذلك الصور واأللوان
 إذن هي تستخدم جزئي املخ مع بعض. وهذا ما قامت به

 علوم بأكملها وهذا هو سر الخريطة الذهنية
 و نحن في مادة التربية الفنية نملك االلوان و الصور و

الخيال و املعرفه



 ماذا تعرف عن املوجة ألفا وعالقتها بالخريطة الذهنية
  

 يمكننا تشبيه املخ البشري بجهاز الراديو فقد اكتشف العلماء أن
  :للمخ أربعة موجات رئيسية

 ١-موجة بيتا: ذبذبتها من 18-24 ذبذبة في الثانية وهي الحالة التي
  .تكون أنت في وعيك بالكامل

 ٢-موجة ألفا: ذبذبتها من 1-18 ذبذبة فيا لثانية وهي حالة التأمل
  .والتفكير الخيالي اإلبداعي أو أحالم اليقظة

 ٣-موجة ثيتا: ذبذبتها من 4-12 ذبذبة في الثانية وهي حالة النوم
  .مع األحالم

 ٤-موجة دلتا: ذبذبتها من نصف موجة – 4 ذبذبة في الثانية وهي
  .حالة النوم العميق

 ما يهمنا هنا املوجة الثانية وهي موجة ألفا. في هذه املوجة سوف
 تبدع في رسم الخريطة الذهنية والسؤال

 



 السؤال كيف تحصل على هذه املوجة؟
 تحصل على هذه املوجة من 

  
 قراءة القرآن بصوتك مع الترتيل والتجويد أو االستماع إلى أحد املقرئني 

  املتميزين
 وضع رائحة طيبة كالبخور وأنواع الطيب املختلفة

-   
 االستماع إلى املوسيقى الهادئة واملخصصة ملوجة ألفا كاملوسيقى

   (Sound Health Series) العالجية
- 

 االستماع إلى املوسيقى الطبيعية مثل أصوات البالبل والطيور أو أمواج
  .البحر بدون أي مؤثرات موسيقية أخرى

  الجلوس في مكان يعطيك هذه املوجة طبيعيا، كالجلوس في املسجد أو

  .الحديقة أو في مكان معني في بيتك. بعد صالة الفجر أو صالة املغرب

 وبشكل عام أنت تعرف الوقت املناسب واملكان املناسب حسب خبرتك اليومية
 مع نفسك فإشارة هذه املوجة أن تشعر بسعادة تغمرك ورغبة لديك لإلنجاز

.في األعمال بدون تعب أو كلل



 إذن اضبط املوجة على ألفا
 وانطلق بخيالك نحو
  الخرائط الذهنية



  - كيیفف تساعددكك االخرريیططة االذذهھھھنيیة
   -بماذذاا تساعددني االخرريیططة االذذهھھھنيیة

حاكي االعباقررةة٬، فنانيینن ااشتهھرروواا وو أأسسوواا االخرراائطط االذذهھھھنيیهھ

 اليوم الثاني



 إن خريطة العقل هي الطريقة األسهل لتخزين املعلومات في مخك،
 واستخراجها منه، إنها وسيلة إبداعية فعالة لتدوين املالحظات التي

  ."ترسم خرائط" ألفكارك وهي طريقة في غاية البساطة
 إن خريطة العقل تشبه خريطة املدينة، فمركز خريطة العقل يقابل مركز
 املدينة، وهو يمثل فكرتك األهم، بينما تجد أن الطرق املتشعبة من املركز
 تمثل األفكار الرئيسية في عمليتك الفكرية؛ أما الطرق الثانوية فتمثل

 أفكارك الثانوية، وهكذا. كما أن الصور أو األشكال الخاصة تمثل األفكار
 .ذات األهمية الخاصة

  - كيیفف تساعددكك االخرريیططة االذذهھھھنيیة
  



  - تابع كيیفف تساعددكك االخرريیططة االذذهھھھنيیة
  

 تماما مثل خريطة الطريق، فإن خريطة العقل سوف:

 -تمكنك من إلقاء نظرية سريعة شاملة على موضوع كبير، أو مسألة
  .متشعبة

 -تمكنك من التخطيط للطرق التي ستتبعها أو اتخاذ القرارات وسوف
  .-تجعلك تعرف أين كنت، وإلى أين أنت ذاهب

  .-تجمع كميات كبيرة من املعلومات في مكان واحد
 -تشجعك على حل املشاكل بأن تسمح لك برؤية أساليب مبتكرة

  .وجديدة
 -تمنحك متعة النظر إليها، وقراءتها، وتدبرها، وتذكرها



 كما أن خرائط العقل تعد أيضا أداة متميزة للذاكرة، حيث تسمح لك
 بتنظيم الحقائق واألفكار بنفس الطريقة الفطرية التي يعمل بها العقل،
 وهذا يعني أن تذكر واستحضار املعلومات ف وقت الحق سيصير أمرا

 أسهل، وأكثر فاعلية مقارنة باستخدام األساليب التقليدية لتدوين
  .املالحظات

 كل خرائط العقل بها شيء مشترك، حيث تستخدم األلوان في كل
 الخرائط، وجميعها تتكون من فروع تتشعب من املركز، وبها خطوط
 متعرجة ورموز وكلمات وصور موضوعة طبقا ملجموعة من القواعد
 البسيطة، واملتوائمة مع العقل، وباستخدام خرائط العقل يمكن أن

 تتحول قائمة طويلة من املعلومات اململة إلى شكل ملون منظم يسهل
  .تذكره يكون متوافقا مع الطريقة الطبيعية التي يعمل بها عقلك

  - تابع كيیفف تساعددكك االخرريیططة االذذهھھھنيیة
  



  .إن خرائط العقل تساعدك بالعديد، والعديد من الطرق؛ وإليك بعضا منها
    خرائط العقل تساعدك على

  .التخطيط
  .التواصل

  .التحلي باملزيد من االبداع
  .حل املشاكل

  .التركيز
  .تنظيم وتنقيح أفكارك
  .التذكر بشكل أفضل

 املذاكرة بشكل أسرع وأكثر فاعلية
 رؤية وإدراك "الصورة كاملة

 -تخطط لدروسك بشكل أفضل

 -تخطط للمعارض و الفعاليات بشكل
  -تضع خطتك السنويه بنجاح

  - بماذذاا تساعددني االخرريیططة االذذهھھھنيیة
  



 طبقا ملا ذكره "مايكل ميتشالكو" في كتابه الذي حقق أفضل
  :فإنخريطة العقل ،"Cracking Creativity" املبيعات

  .تنشط جميع أجزاء مخك
  .تنظف عقلك من الفوضى العقلية
  .تمكنك من التركيز على املوضع

  .تساعدك على إظهار العالقات املوجودة بني املعلومات املنفصلة
  .تعطيك صورة واضحة لكل من التفاصيل والصور الكبيرة
 تسمح لك بتجميع، وإعادة تجميع املفاهيم، وتشجعك على

  .املقارنة بينهما
 تفرض عليك التركيز على موضوعك، مما يساعد على نقل املعلومة

  .من الذاكرة قصيرة األجل إلى الذاكرة طويلة األجل



  حاكي العباقرة .... انضم لنادي العباقرة

 العباقرة العظماء وتدوين املالحظات
  

 عندما تبدأ رسم خرائط العقل، فسوف تنضم إلى نادي العباقرة
 العظماء الذين استخدموا العناصر الرئيسية لنماذج خرائط العقل
 لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، ومن ثم تساعدهم وآخرين على

  :تحقيق قفزات إبداعية لألمام في مجاالتهم، ومن هؤالء العباقرة



  ."ليوناردو دافنشي: الذي وصف بأنه "عبقري األلفية األخيرة
  .مايكل أنجلو: النحات والرسام العظيم

  .تشارلز دارون: عالم األحياء العظيم
  .سير إسحق نيوتن: مكتشف قوانني الجاذبية
  .البرت انشتاين: الذي اكتشف قوانني النسبة

  .سير وينستون تشرشل: الزعيم والكاتب السياسي املعروف
  .بابلو بيكاسو: الذي غير وج الرسم في القرن الشعرين

  .وليام بليك: الرسام والشاعر الحالم
  .توماس إديسون: مخترع املصباح الكهربائي

  .جاليليو: الذي قلب موازين الكون بمالحظاته الفلكية
  .توماس جيفرسون: مهندس إعالن االستقالل واملثقف الشهير

  .ريتشارد فينمان: العالم الفائز بجائزة نوبل
  .ماري كوري: الكيميائية والفيزيائية الحائزة على جائزة نوبل مرتني

  .مارثا جراهام: الراقصة ومصممة الرقصات العظيمة
 تيد هيوز: شاعر البالط امللكي االنجليزي الراحل، والذي طاملا وصف بأنه

 .واحد من أعظم شعراء القرن العشرين
 

تابع حاكي العباقرة .... انضم لنادي العباقرة



-   
 إنــــك مــــع خــــير صــــحبة! ويــــعتقد الــــكثيرون حــــقا أن

 الـــــنهضة األوروبـــــية قـــــامـــــت عـــــلى اكـــــتاف الـــــعباقـــــرة
 الـعظماء الـذيـن هـربـوا مـن سـجون الـتفكير الخـطي. لـقد
 اسـتنطقوا أفـكارهـم، لـيس مـن خـالل الخـطوط والـكلمات
 فــقط، ولــكن أيــضا مــن خــالل لــغة الــصور والــرســومــات،
 واألشـكال، والـشفرات، والـرمـوز وهـي األدوات الـتي لـها
  .نفس القوة، وربما كانت أقوى من األدوات التقليدية



 اليوم الثالث

- ااستنططاقق ااألفكارر 
  - اابددأأ بررسمم خرريیططتكك االذذهھھھنيیة ااألوولى

    -ما االذذيي تحتاجهھ لررسمم خرريیططة عقلل؟ (مثالل: إإددااررةة االووقتت
  -سبع خططووااتت فقطط لررسمم خرريیططتكك االذذهھھھنيیة

أأخططاء شائعة ااحذذرر االووقووعع بهھا  



  :أفضل طريقة الستنطاق األفكار

 إن السبب الذي جعل هؤالء العباقرة يستخدمون لغة الصور القوية
 لتنظيم تطوير حفظ أفكارهم يرجع إلى أن املخ لديه استعداد طبيعي
 إلدراك املرئيات، في الحقيقة يجيد املخ ذلك إلى حد كبير. ولهذا فإنك

  .تتذكر املعلومات بشكل أفضل عندما تستخدم الصور لتجسيدها
 ولقد أجريت عدة دراسات إلثبات ذلك، فمثال، تذكر إحدى الدراسات

 أنه قد تم عرض 2560 شريحة فوتوغرافية على مجموعة من الشباب
 البالغني، بمعدل شريحة لكل عشر ثواني، وعرض عليها 280 زوجا

 من الشرائح، وكانوا قد رأوا واحدة من كل زوج بالفعل ولم يروا
 األخرى، وقد نجح 85. 95% من البالغني في تحديد الشريحة التي

  .رأوها من قبل
 إن خرائط العقل تستخدم موهبة مخك إلدراك املرئيات. وعند مزجها
 باأللوان والصور والفروع املتعرجة، سوف تصبح خرائط العقل أكثر

 تحفيزا للمخ مقارنة بالطرق التقليدية لتدوين املالحظات، والتي تعتبر
 خطية وأحادية املنظور في معظم األحيان. وهذا يجعل استحضار

  .املعلومات من خرائط العقل أمرا ميسورا إلى حد كبير



 إن رسم خرائط العقل له مميزات عدةتساعدك على
  .جع الحياة أسهل وأكثر نجاحا

 .!لقد حان الوقت لترسم خريطتك األولى



االخريطه االذهھھھنيیه

 أأططلق االعنانن لقدررااتك ااإلبدااعيیه

 قٍو ذذااكرتك

غيیر حيیاتك



ما هھھھي االخريطه االذهھھھنيیه ؟

•  هھھھي ااالسلوبب االبديل االذيي يستخدمم جميیع
 أأجزااء االمخ بدالً من االتفكيیر االخطي

 االتقليیديي
•  فهھھي تأخذكك في كل ااالتجاهھھھاتت وو تلتقط

 ااالفكارر من أأية ززااوويه
(مايكل ميیتشالكو)                              



ما االذيي تحتاجه لرسم خريطة ذذهھھھنيیه؟

 صفحه بيیضاء
 أأقالمم وو أألواانن وو قلم ررصاصص

 عقلك
خيیالك



 

Manal AL-Gadban

















 أخطاء في رسم الخريطة الذهنية

  :الخطأ األول
 أن يكون العنوان األصلي في املركز كبيرا جدا. وفي الصفحة

  .املقابلة الحظ املساحة الكبيرة للعنوان
 الخريطة الذهنية تحتاج أن تكتب العنوان األصلي صغيرا

 وخاصة إذا كانت عندك مادة كبيرة تريد أن ترسمها وتكتبها
.  

  :الخطأ الثاني
 أال تضع العناوين الفرعية يسأل املؤلف. في الخريطة التي

 أمامك هناك الكثير من العناوين الفرعية التي غفل عنها الطالب
.  

  :الخطأ الثالث
 ال توجد رسومات توضيحية. املح يتذكر أكثر وأسرع من

 خالل الرسومات، بل كلما كانت الرسمة غريبة ومضحكة كلما
 .تذكرتها بسرعة



  :الخطأ الرابع
 الخطأ هنا أن الطالب استخدم الخريطة الذهنية بشكل عمودي، وليس

  .أفقيا، ووضع العنوان في بداية الورقة ولم يضعها في املركز
  .إن رسمك للخريطة الذهنية بشكل أفقي يتناسب مع ما تتخيله داخل مخك
 السؤال الذي بودي أن أطرحه عليك اآلن هل ترى الصور داخل مخيلتك اآلن

  بشكل عمودي أم أفقي كذلك أمام شاشة سينما؟
 بالتأكيد كأنك في صالة سينمائية وهذا هو الصحيح

  :الخطأ الخامس
 الخريطة الذهنية جاءت لالختصار الشديد أي فقد من 1-3 كلمات على

  .القوس الواحد
 الخريطة التي أمامك اآلن تجد كأنها بطاقات مختصرة. اقترح بالنسبة

 للطلبة أو غيرهم أن يجعلوا املختصرات في بطاقات صغيرة والخريطة فقط
  .ملفاتيح الكلمات



  :الخطأ السادس
 الطالب كتب املعلومة أو مفتاح الكلمة في نهاية القوس، واألصل أن

 يكتبها على القوس. فالكتابة على القوس تعطيك مساحة كبيرة للخريطة

  :الخطأ السابع
 عدم التناسق في األلوان ما بني األقواس والكلمات. والسبب هنا أن

 الكالم ال يكون واضحا. ال حظ عدم وضوح الخط األحمر مع اللون األحمر
 للقوس. أجد أحيانا بعض الطلبة يكتب باألقالم الخشبية ذات األلوان

 الفاتحة جدا، وبالكاد ترى أو تقرأ الخريطة
.  

 إن السبب الرئيسي الذي يجعل الذاكرة قوية مع الخريطة الذهنية،
 هي الصور الغريبة كما أخبرتك ممن قبل وهنا... يجب استخدام األلوان

  .القوية واملميزة



 واآلن انطلق وإرسم أول خريطة ذهنية خاصة بك



















 اليوم الرابع

االخرريیططة االذذهھھھنيیة وومعلمم االترربيیة االفنيیة  -
كيیفف تساعدد االخرريیططة االذذهھھھنيیة االمعلمم -
تططبيیقاتت عمليیهھ -
االبددء بالمشررووعع االنهھائي  -



 كيف تساعد الخريطة الذهنيه معلم التربيه الفنيه

 إن معلم التربيه الفنيه كأي معلم يقوم بتحضير الدروس و االعداد لها
ً  كما ان لديه مهام كثيره يرغب بإنجازها خالل العام الدراسي , و كثيرا
 ما يجد نفسه و قد انتهى العام الدراسي ولم يحقق أهدافه لذا يهمنا

 في هذا الكتاب ان نقدم أسلوب الخرائط الذهنيه كأحد الحلول الناجعه
 و التي تساعد املعلم على ترتيب خطته و أفكاره بصوره نساعده على

 . تحقيق اكبر قدر ممكن من أهدافه إذا لم تكن كلها
 فعندما يقوم بتحويل املنهج الدراسي الى خريطه فهو اختصر كتاب
 املنهج في صفحه و بخريطه تحاكي عقله فيبدأ عقله بأستقراء تلك
 املعلومات مما يتيح للمعلم سهولة استحضارها و ربط املعلومات و

العالقات بني املحتوى و بني ما يفكر بإعداده من وسائل



 تعليميه و خبرات و طرق تدريس مختلفه , و افكار فنيه بل يتعداه الى
 االدوات و الخامات الالزمه . و يفتح افقه نحو أبتكار أفكار جديده لم ايفكر

 . بها مع مع زحمة و فوضى األفكار في عقله
 و مما يشجع معلم التربيه الفنيه على اتباع اسلوب الخريطة الذهنيه أن
 طبيعة املاده املرتبطة بالرسومات و االلوان متوافق تماماً مع أسلوب رسم
 الخرائط الذهنيه فهو االقدر على استخدام االلوان و رسم رموزه الخاصه

 . بحكم مهاراته الفنيه التي يتصف بها كمعلم تربيه فنيه
 و في دراسه تطبيقيه على مجموعه مميزه من معلمي و معلمات التربيه

 الفنيه في دولة الكويت و على مدى خمسة اعوام متتاليه فقد قمت بتطبيق
 اسلوب الخرائط الذهنيه في منهج التربيه الفنيه . وذلك بعد شرح مفاهيم
 الخريطه الذهنيه و كيفية رسمها , حيث اختار كل معلم أحد املناهج التي

 يقوم بتدريسها و حولها الى خريطه ذهنيه رائعه مميزه ملا تحمله من
 روعة ألوان و رموز شكلها فنان فكانت مختلفه عن ما شاهدناه من قبل من
 خرائط ذهنيه , ربما يرجع السبب كما أسلفنا للقدرات الفنيه العاليه التي

 يتميز بها معلمي و معلمات التربيه الفنيه و رغبتهم بتحقيق أهدافهم
 . بشكل علمي يواكب العصر



  البدء بالتمرين االول
 رسم خريطه ذهنيه ملوضوع عام

  A4 قياس



املشروع النهائي  
خريطه ذهنيه ألحد املواضيع التاليه : 
-تلخيص مقرر دراسي في مرحلتك  

-تخطيط ملعرض فني مشترك على مستوى املنطقه التعليميه  
-تلخيص الخطط الدراسيه املقرره ملرحلتك 

 A3 القياس



 اليوم الخامس

عررضض االمشارريیع وو مناقشتهھا 


