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 مقدمة

 احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف خلق اهلل تعاىل نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم

تعترب خرائط املفاهيم أدوات مفيدة فى تعزيز التحصيل الدراسى وتدعيمه وتقويته وتضفى املعنى على املفاهيم ، وتعمق 

أي وحدة تدريبية وتوفر عامل االرتباط واالنسجام بني عناصر املادة التعليمية . وبالنسبة فهم الطلبة للمفاهيم يف 

 للمدرب فإنها تساعده على مالحظة سري املتدربني وقدراتهم فى بناء املعرفة العلمية اجلديدة عليهم .

وضوح مبا يساعد على التمييز بني املعرفة إىل املتعلم بشكل منظم وتربز األفكار الرئيسة ب تقدم اخلرائط املفاهيميةو

 األحداث ونتائجها وجيعل املتعلمني أكثر إعتمادا على أنفسهم يف التعلم بإشراف وتوجيه املعلم

توظف فيها عمليات وقد تقدمت اخلرائط املفاهيمية لتصبح أداة مثرية  للتفكري وتثري العمل  الذهين بطريقة تصويرية 

 ثري التعلم ويغنيه، كما أنها جتعل التعلم تعلمًا فاعاًل نشطًا ويكون فيها املتعلم حيويًا.ذهنية غري الصورة اللفظية مما ي

ومن هنا ميكن القول اخلرائط املفاهيمية تزود املعلمني باسرتاتيجيات التعليم والتعلم املعرفية اليت ينبغي له أن يوظفها 

قيمة ومعنى ميكن للطالب توظيفه كمعرفة وخربة يف مبا حيقق مستوى أفضل من التعليم والتعلم وجيعل من التعلم 

 احلياة العامة.
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 الربنامج دليل
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 دليل الربنامج

 

 اسم الربنامج

 الربنامج التدرييب للتعليم والتعلم  باستخدام خرائط املفاهيم. 

 اهلدف العام

 لتوظيف خرائط املفاهيم يف التعليم والتعلم.  اتتنمية مهارات املتدرب 

 األهداف اخلاصة:

 على: ًةكون قادرتيف نهاية الربنامج التدرييب أن  ةيتوقع من املتدرب

 .استيعاب خرائط املفاهيم ومكوناتها األساسية.1

 .  بيان أهمية توظيف خرائط املفاهيم يف التعليم والتعليم.2

 علمية. .  بناء خرائط مفاهيمية بصورة3

 .  توظيف االستخدامات املتعددة خلرائط املفاهيم يف مواقف التعليم والتعلم.4

 مدة الربنامج:

 ساعات تدريبية 8يومان/  

 الفئات املستهدفة يف الربنامج التدرييب:

 املشرفون الرتبويون واملعلمون 
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 الموضوع الزمن  الوحدة اليوم

 األول

 األولى

 والثانية

  

4 

 ساعات

 مفهوم خرائط املفاهيم ومكوناتها وأنواعها

 وتوظيفها يف التعليم والتعلم

 بناء خرائط املفاهيم بصورة علمية

 الثالثة الثاني
4 

 ساعات

توظيففففف االسففففتخدامات املتعففففددة خلففففرائط   

 املفاهيم يف مواقف التعليم والتعلم

 تدريبيةساعات  8المجموع  
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 الوحدة األوىل

 املفهوم واملكونات
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 الوحدة التدريبية األوىل:

 اهلدف العام للوحدة: 

 استيعاب خرائط املفاهيم ومكوناتها األساسية     

 األهداف اإلجرائية:

 أن: ةيف نهاية الوحدة التدريبية يتوقع من املتدرب

 تعريفًا للمفهوم بأسلوبه.صوغ ت. 1

 العالقة بني املفاهيم واملكونات األخرى لبنية املعرفة.دد حت. 2

 نصًا حمددًا الستخراج مكونات البناء املعريف فيه.لل حت. 3

 أهمية تعلم املفهوم.بني ت. 4

 العالقة بني العناصر املكونة خلرائط  املفاهيم.صف ت. 5

 ة املفاهيم.مفهومًا بأسلوبه خلريطصوغ ت. 6

 أنواع خرائط املفاهيم.تعرف ت. 7

 موضوعات الوحدة:

 املفهوم.. تعريف 1

 بني مكونات بنية املعرفة.. العالقة 2

 مكونات املعرفة.. تعريف 3

 تعلم املفهوم.. أهمية 4

 املكونة خلريطة املفهوم. . العناصر 5

 بني العناصر املكونة خلريطة املفهوم.. العالقة 6

 خرائط املفاهيم. . مفهوم 7

 خرائط املفاهيم.. أنواع 8
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 الوحدة التدريبية األوىل:

 

 ( دقيقة 120الزمن الكلي للجلسة )  الجلسة األولى: 

 اهلدف العام للوحدة: 

 مفهوم  خرائط املفاهيم ومكوناتها األساسية ةستوعب املتدربتأن      

 األهداف اإلجرائية:

 من املتدرب أن:يف نهاية اجللسة التدريبية يتوقع 

 تعريفًا للمفهوم بأسلوبه.. يصوغ 1

 العالقة بني املفاهيم واملكونات األخرى لبنية املعرفة.. حيدد 2

 نصًا حمددًا الستخراج مكونات البناء املعريف فيه.. حيلل 3

 أهمية تعلم املفهوم.. يبني 4

 العالقة بني العناصر املكونة خلرائط  املفاهيم.. يصف 5

 مفهومًا بأسلوبه خلريطة املفاهيم.. يصوغ 6

 أنواع خرائط املفاهيم.. يتعرف 7

 موضوعات اجللسة:

 املفهوم.. تعريف 1

 بني مكونات بنية املعرفة.. العالقة 2

 مكونات املعرفة.. تعريف 3

 تعلم املفهوم.. أهمية 4

 املكونة خلريطة املفهوم. . العناصر 5

 املفهوم.بني العناصر املكونة خلريطة . العالقة 6

 خرائط املفاهيم. . مفهوم 7

 خرائط املفاهيم. أنواع 8
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 .أوراق عمل لتنفيذ النشاطات 

  ،أقالم للكتابة )مراسم

 ملونة(.

 .جهاز حاسب آلي 

 ( جهاز عرض البياناتData 

show Projector.) 

 .سبورة ورقية 

  أوراق سبورة ورقية

 وأقالم الكتابة عليها.

 .صحف حائطية 

  مواد تثبيت الصحف

 احلائطية. 

 .الكامريا الوثائقية 

 متطلبات اجللسة )جتهيزات، وتقنيات، ووسائل(:
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 هدف النشاط:

 الستيعاب مفهوم خرائط املفاهيم. ةتهيأ املتدربت

  

 المطلوب في النشاط: 

ك إىل زيارته يف مدينة أخرى تزميلك ة دعت املتدربيتأخ

مل تذهب إليها من قبل؛ والطريق إليها كثري التفرعات؛ 

رسل تاملكان عرب اهلاتف أو أن  صف لِكبني أن ت وخريِك

إليك خارطة بالفاكس أو الربيد اإللكرتوني توضح 

 . اكيف ميكنك أن تصل إليه

 ؟ وملاذا؟ني فأي اخليارين تفضل

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

..........................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

( 10الزمن ) (:1-1- 1النشاط)

 دقائق

 مشغل تدريبي أسلوب التنفيذ



 [خرائط المفاهيم] هـ1440هـ/1439

 

 هدى اليابس |       

13 

 

 

( 15الزمن ) (:2-1- 1النشاط)

 دقائق

 مشغل تدريبي أسلوب التنفيذ
 

 هدف النشاط: 

العالقففة بففني املفففاهيم واملكونففات األخففرى    ةدد املتدربففحتفف

 لبنية املعرفة.

 المطلوب في النشاط:

( بفتمعن ثفم   1-1-1النشرة اليت بني يفديك )  ئياقر

العالقفففة التصفففاعدية )االسفففتقرائية( بفففني املفهفففوم    يوضفففح

ومكونات املعرفة األخرى، ثم نفاق  مفا توصفلت إليفه مفع      

 أفراد جمموعتك: 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................ 

................ 
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 هدف النشاط: 

 لل نصًا تختارًا الستخراج مكونات البناء املعريف فيه.حت   

 المطلوب في النشاط:

بتحليل املوضوع إىل  يموثم ق ئياقر ة املتدربيتأخ 

مكونات املعرفة التالية: احلقائق، املفاهيم، التعميمات، 

 القواعد واملبادئ والقوانني، والنظريات والفرضيات. 

 األمثلة المستخرجة المكون

   حقائق

   مفاهيم

   تعميمات

   قواعد

   قوانين

   مبادئ

   فروض

   نظريات

 

 ( دقيقة15الزمن ) (: 3- 1-1)النشاط 

 المشغل التدريبي أسلوب التنفيذ
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 دقيقة( 20الزمن ) (:4/ 1/ 1)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 

 هدف النشاط: 

 حيدد العناصر املكونة خلريطة املفهوم. .1

 يصف العالقة بني العناصر املكونة خلرائط  املفاهيم. .2

 املطلوب من النشاط: 

( تأمل الرسم 1/1/3بعد اطالعك على النشرة العلمية املرفقة رقم )

 التوضيحي التالي جيدًا:

 

 التالية:ثم قم باخلطوات 

 حدد مكونات الشكل. .1

صنف املكونات إىل جمموعات متجانسة يف جدول مناسب  .2

 واقرتح امسًا مناسبًا لكل جمموعة.

 صف العالقة بني هذه اجملموعات  .3
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 ( دقيقة15الزمن ) (:  1/1/5)النشاط 

 املشغل التدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط: 

 املفاهيم.صوغ مفهومًا بأسلوبه خلريطة ت     

 املطلوب يف النشاط:

 :ة املتدربيتأخ

هناك العديد من التعريفات حتدد مفهوم خريطة      

املفاهيم جيدر بك االطالع عليها من خالل النشرة العلمية 

( على أمل أن تتمكن مع أعضاء 1/1/5املرفقة )

 جمموعتك من صياغة مفهوم هلا بأسلوبك اخلاص:

املفاهيم يتم التعبري عنها املفهوم املشتق خلريطة  •

 بأسلوب أعضاء اجملموعة:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................  



 [خرائط المفاهيم] هـ1440هـ/1439

 

 هدى اليابس |       

17 

 

 ( دقيقة20الزمن )  (:1/1/6)النشاط 

 املشغل التدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط: 

 أنواع خرائط املفاهيم. ةتعرف املتدربتأن 

 املطلوب من النشاط:

 : ة املتدربيتأخ

( اليت تتضمن األنواع األساسية 1/1/5بتأمل النشرة العلمية رقم ) ئياقر    

احللقية( ومناذج مبسطة  -املتسلسلة –النجمية  –)اهلرمية خلرائط املفاهيم 

 لكل منها.

مع أفراد جمموعتك تعرف على كل نوع منها من خالل األمثلة بالتعاون      

؛ ثم قارن بينها الستكشاف املكونات األساسية املذكورة يف النشرة

 املشرتكة لكل منها:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.................................................................................................................. 
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 الثانيةالوحدة 

 بناء خرائط املفاهيم
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 الوحدة التدريبية الثانية:
  

 الهدف العام للوحدة: 

 بصورة علمية. من بناء خرائط مفاهيمية ةتمكن املتدربتأن 

 األهداف اإلجرائية:

 أن: ةاملتدربيف نهاية الوحدة التدريبية يتوقع من 

 ستنتج خطوات بناء خريطة املفاهيم من خالل مثال حمدد. ت .1

لففل موضففوعًا مففن موضففوعات رصصففه السففتخراج املفففاهيم املتضففمنة   حت .2

 فيه.

 صنف املفاهيم إىل مستويات وفق معايري حمددة.ت .3

 دد العالقات بني املفاهيم.حت .4

 للموضوع احملدد. رسم خريطة مفاهيميةت .5

طففة املففففاهيم يف بنففاء خريطففة مفففاهيم ملوضفففوع     طبففق مهففارات بنففاء خري   ت .6

 حمدد من رصصه.

 معدة سلفًا بناًء على معايري بناء خرائط املفاهيم قوِّم خرائط مفاهيميةت .7

 صمم أداًة تقوميية ميكن استخدامها لتقويم خرائط املفاهيم.ت .8

 :موضوعات الوحدة

 .خطوات بناء خريطة المفاهيم .1

 .المفاهيم المكونة للموضوع .2

 .العالقات بين المفاهيم .3

 .رسم خرائط المفاهيم .4

 .تقويم خرائط المفاهيم .5
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 الوحدة التدريبية الثانية:

 ( دقيقة 120الزمن الكلي للجلسة ) الجلسة الثانية: 
 الهدف العام للجلسة:

 بصورة علمية. من بناء خرائط مفاهيمية ةتمكن املتدربتأن 

 األهداف اإلجرائية:

 يف نهاية اجللسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:    

 لخص خطوات بناء خريطة املفاهيم.ت •

 لل موضوعًا من موضوعات رصصه الستخراج املفاهيم املتضمنة فيه.حت •

 صنف املفاهيم إىل مستويات متدرجة.ت •

 دد العالقات بني املفاهيم.حت •

 للموضوع احملدد. رسم خريطة مفاهيميةت •

بنفاء خريطفة املففاهيم يف بنفاء خريطفة مففاهيم ملوضفوع حمفدد مفن          طبق مهفارات  ت •

 رصصه.

 معدة سلفًا بناًء على معايري بناء خرائط املفاهيم قوِّم خرائط مفاهيميةت •

 صمم أداًة تقوميية ميكن استخدامها لتقويم خرائط املفاهيم.ت •

 

 موضوعات اجللسة:  

 خطوات بناء خريطة املفاهيم. .1

 للموضوعاملفاهيم املكونة  .2

 العالقات بني املفاهيم. .3

 رسم خريطة املفاهيم. .4

  .تقويم خرائط املفاهيم .5
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 متطلبات الجلسة )تجهيزات، وتقنيات، ووسائل(:

 

  أوراق عمل لتنفيذ

 النشاطات.

  ،أقالم للكتابة )مراسم

 ملونة(.

 .جهاز حاسب آلي 

  جهاز عرض البيانات

(Data show 

Projector.) 

 .سبورة ورقية 

  أوراق سبورة ورقية وأقالم

 الكتابة عليها.

 .صحف حائطية 

 .مواد تثبيت الصحف احلائطية 

 .الكامريا الوثائقية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 [خرائط المفاهيم] هـ1440هـ/1439

 

 هدى اليابس |       

22 

 

 ( دقيقة15الزمن ) (1-2- 2)النشاط 

 مشغل تدريبي أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

 خطوات بناء خريطة املفاهيم. ةلخص املتدربتأن        

 املطلوب يف النشاط: 

 أخي املتدرب: 

يف اجملموعة اقرأوا النشرة العلمية  يالتكمع زم ًةمتعاون      

( مراحل بناء خريطة املفاهيم ثم خلصوها يف 2/2/1رقم )

 خطوات إجرائية حمددة.

.......................................................................................................

............................ 

.......................................................................................................

............................  
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 ( دقيقة15الزمن ) (2-2-2)النشاط 

 المشغل التدريبي أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط: 

موضوعًا من موضوعات رصصه الستخراج املفاهيم  ةلل املتدربحتأن      

 املتضمنة فيه.

 املطلوب يف النشاط:

موضوعًا من موضوعات الكتاب املدرسي من رصصك؛ يتم  يرااخت     

 يتقدميه يف حصة واحدة أو جزء منها حيمل معنًى متكاماًل؛ ثم استخرج

 جمموعتك فيما توصلت إليه. ياملفاهيم اليت تضمنها املوضوع؛ ثم ناقش

آمل مالحظة أن ما تتوصل إليه يف هذا النشاط سيتم  ة املتدربيت)أخ     

 اطات تالية(توظيفه يف نش

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

...................................................................................................................  

...........................................................................................................................  
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 ( دقيقة15الزمن ) (3-2-2)النشاط 

 املشغل التدرييب أسلوب التنفيذ

 

 هدف النشاط: 

 املفاهيم إىل مستويات متدرجة. ةصنف املتدربتأن      

 املطلوب يف النشاط:

املفاهيم اليت حددتها يف النشاط السابق يف جمموعات متجانسة؛  يصنف     

وفق مستويات متدرجة؛ )مثال: من األعم إىل األخص، من األهم إىل األقل 

 أهمية،...( ثم ناق  جمموعتك فيما توصلت إليه.

 معيار التصنيف

 بني مكونات اجملموعة( )الصفة املشرتكة
 جمموعات املفاهيم
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 ( دقيقة20الزمن ) (2/2/4)النشاط 

 املشغل التدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط: 

 العالقات بني املفاهيم. ةدد املتدربحتأن  •

 للموضوع احملدد. خريطة مفاهيمية ةرسم املتدربتأن  •

 النشاط:املطلوب يف 

املفاهيم اليت استخرجتها من املوضوع يف النشاط  يتأمل: ة املتدربيتأخ

 الثاني؛ ثم:

جمموعات املفاهيم يف شكل هرمي يكون املفهوم الرئيس يف  رتيب •

 أعلى اخلريطة.

 كل مفهوم منها داخل إطار )مستطيل أو بيضاوي أو دائري(  اكتيب •

 بني املفاهيم ذات العالقة ببعضها خبط. يصل •

عبارة ربط مناسبة متثل العالقة بني كل مفهومني يوجد  يرااخت •

بينهما عالقة رأسية أو عرضية واكتبها على اخلط الواصل بينهما 

)استخدم حروفًا أو كلمات أو مجاًل أو شبه مجل رابطة حتقق 

 املطلوب(.

هل تتطابق خرائط املفاهيم اليت أعدتها جمموعات العمل يف هذه  •

  الورشة؟ ناق  ذلك
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 ( دقيقة20الزمن ) (:2/2/5)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

مهارات بناء خريطة املفاهيم يف بناء  ةطبق املتدربتأن      

 خريطة مفاهيم ملوضوع حمدد من رصصه.

 املطلوب يف النشاط: 

 يموضوعًا من موضوعات رصصك؛ ثم طبق يرااخت    

مهاراتك يف بناء خرائط املفاهيم إلعداد خريطة مفهوم 

 للموضوع بطريقة صحيحة.
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 ( دقيقة15الزمن ) (:2/2/6)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

معففدة سففلفًا بنففاًء علففى معففايري بنففاء    خففرائط مفاهيميففة ةقففوِّم املتدربففُتأن 

 خرائط املفاهيم.

 املطلوب يف النشاط:  

مهاراتففك يف  يالففيت بففني يففديك؛ اسففتخدم تأمففل يف اخلففرائط املفاهيميففة

التاليففة؛  املفاهيميففةلتقففويم مففدى دقففة بنففاء اخلففرائط   املفاهيميففةبنففاء اخلففرائط 

 جمموعتك فيما تتوصل إليه: يناقش

                                               رقم اخلريطة املفاهيمية
 

  

 

 

 

 

 

 

 رقم اخلريطة املفاهيمية
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 هدف النشاط:

بين أداًة تقوميية مناسبة لتقويم خرائط املفاهيم ت 

 اهلرمية.

 املطلوب يف النشاط: 

األخطاء فيها؛ وال   بتقويم خرائط مفاهيمية قميت

بعدد من املعايري اليت تكونت يف  يشك أنك استندت

 ذهنك بناًء على مهاراتك يف فهم وبناء خرائط املفاهيم.

(؛ وبالتعاون مع 2/2/2بالنشرة العلمية ) مستعينًة

أداًة تقوميية مناسبة  ييف اجملموعة؛ صمِّم يالتكزم

 هرمية. ميكن استخدامها يف تقويم خريطة مفاهيمية

 

 

 

 

 ( دقيقة15الزمن ) (2/2/7)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ
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 تقدم هذه النشرة للمتدرب بعد بنائه لألداة التقوميية ومناقشتها.    

 هرمية عامة: مفاهيميةفيما يلي بطاقة تقويم مقرتحة ميكن استخدامها يف تقويم خريطة       

 معيار التقويم اجملال

 درجة التحقق

ري 
غ

قة
حق
مت

 

ضة
خف
من

 

طة
س
تو
م

 

ية
ال
ع

 

يم
ه
فا
امل
ني 
 ب
ت
قا
ال
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ا

 

هل حددت املفاهيم املكونة للخريطة بصفورة صفحيحة منسفجمة مفع احملتفوى      

 التعليمي؟

        

         هل ربط خبط )وصلة( بني كل مفهومني بينهما عالقة؟

هفففل معنفففى العالقفففة بفففني مفهفففومني موضفففح علفففى اخلفففط الفففذي يصفففل بينهمفففا  

 )الوصلة(؟

        

         ؟هل وصف العالقة بني كل مفهومني دقيق

ي
رم
هل
ل ا
س
سل
لت
ا

 

         هل مت حتديد املفهوم الرئيس  يف اخلريطة بصورة صحيحة؟  

         هل توضح اخلريطة التسلسل اهلرمي للمفاهيم؟  

         هل وضع كل مفهوم يف املستوى املناسب له؟  

 تاٍل أقل عمومية وأكثر خصوصية من املفهوم الذي فوقه؟ هل كل مفهوم

  

        

ية
ض
عر
 ال
ت
ال
ص
لو
ا

 

هل توضح اخلريطة توصيالت صحيحة بفني  املففاهيم يف اجملموعفات املختلففة     

 ضمن التسلسل اهلرمي للخريطة؟

        

         هل العالقة املبينة دقيقة؟

         املفاهيم اليت بينها عالقة؟هل مت التوصيل بوصالت عرضية بني مجيع 

لة
مث
أل
ا

 

         هل تعرب األمثلة أو األحداث عن املفاهيم اليت ربطت بها؟

هل اسفتوعبت األمثلفة املعروضفة مجيفع املففاهيم الفيت يفدعم احملتفوى التعليمفي          

 التمثيل عليها؟

        

         هل ميز األمثلة عن املفاهيم بعدم إحاطتها بإطار؟

 (3 / 2/2نشرة مرجعية رقم: )

 موضوع النشرة العلمية: بطاقة تقوميية مقرتحة خلرائط املفاهيم اهلرمية
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استخدامات خرائط 

 املفاهيم

 الوحدة الثالثة
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 الوحدة التدريبية الثالثة:

  

 اهلدف العام للوحدة:  

 توظيف االستخدامات املتعددة خلرائط املفاهيم يف مواقف التعليم والتعلم.

 األهداف اإلجرائية:

 أن: ةاملتدربيف نهاية الوحدة التدريبية يتوقع من 

 وظف خرائط املفهوم يف أنواع تقويم  تعلم الطالب.ت .1

 وظف خرائط املفاهيم يف التخطيط للتدريس.ت .2

 وظف خرائط املفاهيم يف تبسيط التعلم والفهم الصحيح له.ت .3

وظفففف خفففرائط املففففاهيم يف اكتشفففاف العالقفففات بفففني املففففاهيم    ت .4

 لتحقيق تعلم ذي معنى.

 

 موضوعات الوحدة:

 طة املفهوم يف أنواع تقويم تعلم الطالب.استخدام خري .1

 استخدام خرائط املفاهيم يف التخطيط للتدريس. .2

 استخدام خرائط املفاهيم يف تبسيط التعلم والفهم الصحيح له. .3

اسففتخدام خففرائط املفففاهيم يف اكتشففاف العالقففات بففني املفففاهيم     .4

 لتحقيق تعلم ذي معنى.

 للتعلم.استخدام خرائط املفاهيم يف التقويم الذاتي  .5
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 الوحدة التدريبية الثالثة:

 ( دقيقة 120الزمن الكلي للجلسة )  اجللسة األوىل:

 

 اهلدف العام للجلسة:

أن يوظفففففف خفففففرائط املففففففاهيم يف مواقفففففف التعلفففففيم والفففففتعلم  سفففففب   

 استخداماتها املتعددة.

 األهداف اإلجرائية:

 يف نهاية اجللسة التدريبية يتوقع من املتدرب أن:  

 يوظف خريطة املفهوم يف أنواع تقويم تعلم الطالب . .1

 يوظف خرائط املفاهيم يف التخطيط للتدريس. .2

 موضوعات اجللسة:  

 استخدام خريطة املفهوم يف أنواع تقويم تعلم الطالب . •

 استخدام خرائط املفاهيم يف التخطيط للتدريس. •
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 ( دقيقة60الزمن ) (1/1 /3)النشاط 

 مشغل تدرييب التنفيذأسلوب 

 هدف النشاط:

 أن يوظف املتدرب خريطة املفهوم يف أنواع التقويم  لتعلم الطالب .

 املطلوب يف النشاط: 

 :ةعزيزي املتدرب

أن تقففدنم  بطففرق شففتنى،ونقرتح  هففوم يف أنففواع التقففويم لففتعلبم الطالبففات  ميكففن اسففتخدام خريطففة املف 

 خريطة مفاهيم ناقصة ويطلب من الطالب استكماهلا، وجيب أن تالحظ اآلتي: الباتللط

يفضنل عند بناء خارطفة املففاهيم لتوظيفهفا يف التقفويم القبلفي أن تكفون العناصفر الناقصفة          •

مبنيفة علففى معرففة وخففربات سفابقة لففدى الطففالب. ويفضنفل عنففد بنائهفا لتوظيفهففا يف التقففويم      

كاملة ال ينقصها سوى املفاهيم اليت يتم تناوهلا يف موضفوع  البنائي، تقديم خارطة مفاهيم 

الدرس احلالي. على أنه يفضنل الرتكز فيها على املفاهيم اليت استهدفها )موضفوع الفدرس   

 احلالي أو الوحدة( عند بناء خارطة مفاهيم لتوظيفها يف التقويم اخلتامي.

ملففاهيم، يف بفدايات تطبيفق هفذا     يفضنل عدم املبالغة يف عدد العناصفر الناقصفة يف خارطفة ا    •

 األسلوب مع الطالب.

يف الكلمفات   مراعاة التنوع عند إحداث النقص يف اخلريطفة، فقفد يكفون يف املففاهيم،أو     •

 واجلمل الرابطة، أو الوصالت، أو يف املربعات واملستطيالت والدوائر،... إخل.

 إليه مع زمالئك يف اجملموعة:يف ضوء ما سبق، نأمل منك القيام باآلتي، ثم مناقشة ما توصلت 

ذكففر اإلجففراءات الففيت سففتتنبعها يف توظيففف خارطففة املفففاهيم يف أنففواع التقففويم )القبلففي/          •

 البنائي/ اخلتامي(.

بناء خريطة املفهوم يف أحد املوضوعات من رصصك الستخدامها يف التقويم القبلفي لفتعلم    •

 لتقويم )البنائي/ اخلتامي(.الطالب، ثم إجراء التعديالت عليها لتتناسب مع وظائف ا

الفيت سفتبنيها هنفا سفيتم توظيفهفا يف جلسفات        املفاهيميفة * أخي املتدرب آمل مالحظفة أن اخلارطفة   

 ونشاطات قادمة.
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 ( دقيقة50الزمن ) (2 /3/1)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

 خرائط املفاهيم يف التخطيط للتدريس. ةوظف املتدربتأن 

 املطلوب يف النشاط: 

 :ةي املتدربتعزيز

( للتعرف على بعض استخدامات خرائط املفاهيم 4/1/1على النشرة العلمية ) ياطلع

يف املوقف التعليمي التعلمي، وفوائدها يف التخطيط للتدريس، نأمل منك القيام باآلتي 

 ئك يف اجملموعة:ثم مناقشة ما توصلت إليه مع زمال

ما مت  خطط لدرس باستخدام خريطة املفاهيم يف التخطيط للمواقف التعليمية،وفق

 التدرب عليه سابقًا متضمنة العناصر اآلتية:

 األهداف. •

 .األساليب وطرائق التدريس،واإلجراءات •

 األنشطة املصاحبة. •

 الوسائل التعليمية. •

 أنواع التقويم )القبلي/ البنائي/ اخلتامي(. •

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................   
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 ( دقيقة 120الزمن الكلي للجلسة )  اجللسة الثانية:

 الوحدة التدريبية الثالثة:

 اهلدف العام للوحدة:

 االستخدامات املتعددة خلرائط املفاهيم يف مواقف التعليم والتعلم.

 األهداف اإلجرائية:

 أن:   ةمن املتدربيف نهاية اجللسة التدريبية يتوقع 

 وظف خرائط املفاهيم يف تبسيط التعلم والفهم الصحيح له.ت •

وظف خرائط املفاهيم يف اكتشاف العالقات بني املفاهيم لتحقيق تعلم ذي ت •

 معنى 

 وظف خرائط املفاهيم يف التقويم الذاتي للتعلم.ت •

 موضوعات اجللسة: 

 الصحيح له.استخدام خرائط املفاهيم يف تبسيط التعلم والفهم  •

استخدام خرائط املفاهيم يف اكتشاف العالقات بني املفاهيم لتحقيق تعلم ذي  •

 معنى.

 استخدام خرائط املفاهيم يف التقويم الذاتي للتعلم. •
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 ( دقيقة30الزمن ) (3/2/1)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

 خرائط املفاهيم يف تبسيط التعلم والفهم الصحيح له. ةوظف املتدربتأن    

 املطلوب يف النشاط: 

 :ةي املتدربتعزيز

من أفضل االستخدامات خلريطة املفهوم استخدامها لتبسيط وحتسني فهم    

، غري  أن ذلك  ال يأتي ارجتاليًا أو عشوائيًا، فهو  اجة لوضع الباتالط

حمددة، واملطلوب منك حتقيق اآلتي، ثم مناقشة ما  إسرتاتيجيةخطة أو 

 توصلت إليه مع زمالئك يف اجملموعة:

اإلجراءات اليت ستتنبعها يف توظيف خارطة املفاهيم يف  ياذكر •

 تبسيط التعلم وتكوين الفهم الصحيح هلا.

يف جمال رصصك لتحقيق اإلجراءات  خارطة مفاهيمية يارمس •

 السابقة.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.....................................................................................................................  
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 ( دقيقة40الزمن ) (3/2/2)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 هدف النشاط:

خرائط املفاهيم يف اكتشاف العالقات  ةوظف املتدربتأن     

 بني املفاهيم لتحقيق تعلم ذي معنى.

 املطلوب يف النشاط: 

 :ةي املتدربتعزيز

اخلارطة  ي(؛ وظبف4/2/1من خالل قراءة النشرة العلمية )     

( لتحقيق اآلتي، ثم 4/1/1اليت بنيتها يف نشاط ) املفاهيمية

 إليه:ك يف اجملموعة فيما توصلت يالتزم يناقش

ما اإلجراءات اليت ميكن اتباعها لتوظبيف خرائط  •

املفاهيم )اليت أعددتها يف النشاط السابق( يف تنمية 

على اكتشاف العالقات بني  الباتوتعزيز قدرات الط

 املفاهيم وبنائها لتحقيق تعلم ذي معنى.

خالهلا احلكم على  املؤشرات اليت ميكن من يحدند •

ف العالقات بني املفاهيم يف اكتشا اتبمدى جناح الطال

 لتحقيق تعلم ذي معنى.
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 ( دقيقة40الزمن ) (3 /2 /3)النشاط 

 مشغل تدرييب أسلوب التنفيذ

 

 هدف النشاط:

 خرائط املفاهيم يف التقويم الذاتي للتعلم. ةوظف املتدربتأن     

 املطلوب يف النشاط: 

 :ةي املتدربتعزيز

(، ومن خالل ما 4/1/1اليت بنيتها يف النشاط ) املفاهيميةمن اخلارطة    

ك يف يالت، ثم مناقشة ما توصلت إليه مع زمسبق نأمل القيام باآلتي

 اجملموعة:

املعايري والضوابط اليت جيب مراعاتها يف بناء أداة مناسبة  ياقرتاح •

 للتقويم الذاتي باستخدام خرائط املفاهيم.

اتباعها لتقويم تعلمه ذاتيا  ةاإلجراءات اليت ميكن للطالب ياقرتاح •

 باستخدام خرائط املفاهيم.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................................................   
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