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اإلهداء    اإلهداء    
إلى أجمل أرآان  

حياتي
أبي وأميأبي وأمي

زوجتي وإبنيزوجتي وإبني

أخواتي الخمسة الرائعات  أخواتي الخمسة الرائعات  

أهدي هذا الكتاب  
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني         احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني         

::سيدنا حممد وعاى آله وصحبه أمجعني أما بعد   سيدنا حممد وعاى آله وصحبه أمجعني أما بعد   

حىت هذه اللحظة مل أطلع على نسخة عربية لكتاب يشرح أو        حىت هذه اللحظة مل أطلع على نسخة عربية لكتاب يشرح أو        

يعطي خبطوات عملية موضوع اخلرائط الذهنية بشكل      يعطي خبطوات عملية موضوع اخلرائط الذهنية بشكل      

يستحق العناية سوى صفحات من هنا أو هناك  ، ونظرا     يستحق العناية سوى صفحات من هنا أو هناك  ، ونظرا     

ألمهية هذا العلم وفائدته رأيت أن أقوم بوضعه يف كتاب نافع     ألمهية هذا العلم وفائدته رأيت أن أقوم بوضعه يف كتاب نافع     

.  .  يهتم بالتطبيق واملارسة أكثر من اهتمامه بالتعليق والشرح    يهتم بالتطبيق واملارسة أكثر من اهتمامه بالتعليق والشرح    

ولذلك أطلب من قارئ الكتاب أن يستعد يف رحلته هذه    ولذلك أطلب من قارئ الكتاب أن يستعد يف رحلته هذه    

ويستعني باألقالم  امللونة واآلوراق اجلميلة  مث ليستمتع      ويستعني باألقالم  امللونة واآلوراق اجلميلة  مث ليستمتع      

بالتطبيقات العملية املتنوعة اليت ستنطلق بك إىل عامل جديد    بالتطبيقات العملية املتنوعة اليت ستنطلق بك إىل عامل جديد    

..من الفائدة واملتعة والسرعة  والدافعية يف التعلم   من الفائدة واملتعة والسرعة  والدافعية يف التعلم   

املؤلفاملؤلف

المقدمة  المقدمة  
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مقدمة يف اخلريطة الذهنية مقدمة يف اخلريطة الذهنية مقدمة يف اخلريطة الذهنية 

ال بد من كلمة  ال بد من كلمة  ال بد من كلمة  

مفهوم اخلريطة الذهنيةمفهوم اخلريطة الذهنيةمفهوم اخلريطة الذهنية

مسميات أخرى هلذا العلم  مسميات أخرى هلذا العلم  مسميات أخرى هلذا العلم  

فوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنية

مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  

استخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنية
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ال بد لنا من آلمة ال بد لنا من آلمة 
صح في المسند عن عبد اهللا بن      صح في المسند عن عبد اهللا بن      

خط  خط  :  :    قال   قال -- رضي اهللا عنه   رضي اهللا عنه  ––مسعود      مسعود      
لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

ثم خط   ثم خط   " " هذا سبيل اهللا   هذا سبيل اهللا   :  " :  " خطا ثم قال   خطا ثم قال   
خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم            خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم            

هذه سبل على آل سبيل منها          هذه سبل على آل سبيل منها          : " : " قال قال 
إن هذا   إن هذا   :  "  :  "  ثم قرأ   ثم قرأ   "  "  شيطان يدعو إليه      شيطان يدعو إليه      

صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا              صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا              
. ". "السبل فتفرق بكم عن سبيله       السبل فتفرق بكم عن سبيله       

ولعلنا نالحظ هنا طريقة من طرق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم      ولعلنا نالحظ هنا طريقة من طرق سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم      
ألصحابه اعتمدت على الرسم على التراب حيث مت رسم خط رئيسي وعن     ألصحابه اعتمدت على الرسم على التراب حيث مت رسم خط رئيسي وعن     

  ميينه وعن يساره خطوط  فرعية ولكل منها قيمة تدل عليها مما يشكل يف    ميينه وعن يساره خطوط  فرعية ولكل منها قيمة تدل عليها مما يشكل يف    
..النهاية صورة يتضح منها اهلدف املراد      النهاية صورة يتضح منها اهلدف املراد      
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ال بد لنا من آلمة 
    -- رضي اهللا عنهما     رضي اهللا عنهما    ––عن عبد اهللا بن عباس  عن عبد اهللا بن عباس  

: " : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم    : : قالقال

اإلميان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول ال إله   اإلميان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول ال إله   

إال اهللا وأدناه إماطة األذى عن الطريق ،    إال اهللا وأدناه إماطة األذى عن الطريق ،    

""واحلياء شعبة من شعب اإلميان  واحلياء شعبة من شعب اإلميان  

ة ة ويف هذا احلديث أيضا حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تقدمي طريق        ويف هذا احلديث أيضا حرص الرسول صلى اهللا عليه وسلم على تقدمي طريق        
عها عها مشاة وهي جعل املوضوع الرئيسي وهو اإلميان كالشجرة وجعل باقي فرو      مشاة وهي جعل املوضوع الرئيسي وهو اإلميان كالشجرة وجعل باقي فرو      

ومنها  ومنها  كالشعب اليت خترج من األصل وهلا منازل ومواقع منها العايل املرتفع               كالشعب اليت خترج من األصل وهلا منازل ومواقع منها العايل املرتفع               
و و املنخفض ونستدل من هذا احلديث واحلديث السابق على أن أسلوب الرسم أ          املنخفض ونستدل من هذا احلديث واحلديث السابق على أن أسلوب الرسم أ          

 الرسول   الرسول  التعبري عن الكلمات واملعاين باألشكال كان معروفا ومستخدما من أيام       التعبري عن الكلمات واملعاين باألشكال كان معروفا ومستخدما من أيام       
يته يته صلى اهللا عليه وسلم وأن استخدام الرسول هلذا األسلوب دليل على فعال       صلى اهللا عليه وسلم وأن استخدام الرسول هلذا األسلوب دليل على فعال       

..وفائدته يف إيصال املعلومة أو الفكرة      وفائدته يف إيصال املعلومة أو الفكرة      
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مفهوم اخلريطة الذهنيةمفهوم اخلريطة الذهنيةمفهوم اخلريطة الذهنية

م هي طريقة رائعة تعتمد على رسم كل ما تريده يف ورقه واحدة بشكل منظ     
 يتم فيها استبدال الكلمات برسوم تدل عليها بطريقة خمتصرة ومجيلة    

. وسهلة التذكر  
 هي أداة وتقنية تساعد على وضع األفكار حول موضوع ما بطريقة      

.متسلسلة ومنظمة وفنية حتاكي عمل الدماغ البشري   

م هي طريقة رائعة تعتمد على رسم كل ما تريده يف ورقه واحدة بشكل منظ     
 يتم فيها استبدال الكلمات برسوم تدل عليها بطريقة خمتصرة ومجيلة    

. وسهلة التذكر  
 هي أداة وتقنية تساعد على وضع األفكار حول موضوع ما بطريقة      

.متسلسلة ومنظمة وفنية حتاكي عمل الدماغ البشري   
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مسميات أخرى هلذا العلم  مسميات أخرى هلذا العلم  مسميات أخرى هلذا العلم  

ة أجنبيةلكون هذا العلم يف نشأته علم غريب ولكون التسمية هلذا املصطلح تسمي       
.  مدرسة أخذ      فقد اختلف يف ترمجة االسم هلذا العلم تبعا ملن قام بترمجته وعن أي      

:ومن املصطلحات املعروفة هلذا العلم باللغة العربية واإلجنليزية      
S MIND MAP        

MIND MAPPING
 .  اخلريطة الذهنية       

هذا العلم بل   ومن املصطلحات العربية واإلجنليزية والترمجات لعلوم أخرى ختتلف عن       
: واعتربها البعض على أا نفس العلم  خطأ         

CONCEPT MAP  
CONCEPT TREE  

KNOWLEDGE MAP  
ARGUMENT FORMS

.اخلريطة الدماغية  
.اخلريطة املعرفية 

.اخلريطة املفاهيمية 
. املخطط الذهين 
الصور الذهنية    
.شجرة املفاهيم   

.شجرة املوضوعات 
. املنظمات البيانية  

وإن كانت بعض من هذه العلوم قد سبقت علم اخلريطة      وإن كانت بعض من هذه العلوم قد سبقت علم اخلريطة      
الذهنية بفترة ليست بالقصرية إال أن أثر اخلريطة الذهنية            الذهنية بفترة ليست بالقصرية إال أن أثر اخلريطة الذهنية            
وفعاليتها أدى إىل انتشارها على املستوى العاملي والعريب            وفعاليتها أدى إىل انتشارها على املستوى العاملي والعريب            

..
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فوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنية
للخريطة الذهنية فوائد كثرية تنبع هذه الفوائد من خالل     للخريطة الذهنية فوائد كثرية تنبع هذه الفوائد من خالل     

استخدام الشخص هلا وتوظيفها يف شىت جماالت احلياة ، فعند     استخدام الشخص هلا وتوظيفها يف شىت جماالت احلياة ، فعند     
استخدام اخلريطة الذهنية يف الدراسة فإن أغلب الفائدة  استخدام اخلريطة الذهنية يف الدراسة فإن أغلب الفائدة  

ستنصب على اجلانب الدراسي وعلى سبيل املثال فمن الناحية           ستنصب على اجلانب الدراسي وعلى سبيل املثال فمن الناحية           
: : الدراسية يستخدم املعلمون اخلرائط الذهنية لـ الدراسية يستخدم املعلمون اخلرائط الذهنية لـ 

:نستخدمها آمعلمين في   

. إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم          •

. الرفع من مستوى التذآر والترآيز لدى الطالب            •

. نوع من أنواع التعلم التشارآي في الصف          •

. تلخيص محتوى المادة بشكل محبب      •

. عرض المادة بطريقة مشوقة وجميلة     •

. تشغيل أقسام الدماغ وتفعيلها        •

• ----------------------------------------

::نستخدمها آمعلمين في   نستخدمها آمعلمين في   

.. إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم           إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم          ••

.. الرفع من مستوى التذآر والترآيز لدى الطالب             الرفع من مستوى التذآر والترآيز لدى الطالب            ••

.. نوع من أنواع التعلم التشارآي في الصف           نوع من أنواع التعلم التشارآي في الصف          ••

.. تلخيص محتوى المادة بشكل محبب       تلخيص محتوى المادة بشكل محبب      ••

.. عرض المادة بطريقة مشوقة وجميلة      عرض المادة بطريقة مشوقة وجميلة     ••

.. تشغيل أقسام الدماغ وتفعيلها         تشغيل أقسام الدماغ وتفعيلها        ••

••  --------------------------------------------------------------------------------
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::و إذا ركزنا على فوائد اخلريطة الذهنية بشكل عام فنقول       و إذا ركزنا على فوائد اخلريطة الذهنية بشكل عام فنقول       

تعطيك صورة مشولية عن املوضوع قيد الدراسة ، حيث سترى        
موقعك ؟ أين وصلت ؟ماذا تريد ؟ من أين ستبدأ ؟ما العوائق ؟    

.  تنظيم املعلومات وتسلسلها بطريقة سهلة وخمتصرة      

. فهم وإدراك الروابط والعالقات     

 إدخال البهجة واجلمال على مذكراتك وملخصاتك مما يسعدك        
.عند قراءا  

وضع كل ما يدور يف ذهنك وأفكارك عن املوضوع يف ورقة واحدة         

إخل.... السرعة يف التعلم تصميما وقراءة وحفظا وتنفيذا ومتابعة     

 االبداع واالبتكار فعندما تبدأ يف الرسم حتدث املفاجأة بكمية 
األفكاراليت تنهمر عليك ألنك تتعامل مع عقلك بطريقة مشاه لطريقة     

عمله 

بقدر أكرب وأسرع   ) ختزين ، احتفاظ ، استرجاع   ( تطوير الذاكرة   
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  ١٩٤٢ ولد توين بوزان عام        •
 يف لندن   •
١٩٥٤ مث هاجر إىل كندا عام             •
١٩٦٤عام   ”  بريتش كولومبيا          ”   وخترج من جامعة         •
١٩٦٦ ليعود إىل إنكلترا عام          •
مينسا      ”    ويعمل يف دار فليت ستريت حمررا لة                   •

انترناشيونال جورنال  
 قام بنشر مثانية كتب سبعة منها تعاجل الدماغ والتعلم                          •
.  وديوان شعر واحد        •
 بلدا وترمجت إىل مخس عشرة لغة              ٤٠ نشرت كتبه يف         •
 كما شارك بوزان يف تقدمي وإنتاج العديد من الربامج             •

اإلذاعية العاملية   
 ومنها سلسلة استخدم عقلك حملطة يب يب سي                         •

    ١٩٤٢١٩٤٢ ولد توين بوزان عام         ولد توين بوزان عام        ••
 يف لندن    يف لندن   ••
١٩٥٤١٩٥٤ مث هاجر إىل كندا عام              مث هاجر إىل كندا عام             ••
١٩٦٤١٩٦٤عام   عام   ”  ”  بريتش كولومبيا          بريتش كولومبيا          ”  ”   وخترج من جامعة          وخترج من جامعة         ••
١٩٦٦١٩٦٦ ليعود إىل إنكلترا عام           ليعود إىل إنكلترا عام          ••
مينسا      مينسا      ”   ”    ويعمل يف دار فليت ستريت حمررا لة                    ويعمل يف دار فليت ستريت حمررا لة                   ••

انترناشيونال جورنال  انترناشيونال جورنال  
 قام بنشر مثانية كتب سبعة منها تعاجل الدماغ والتعلم                           قام بنشر مثانية كتب سبعة منها تعاجل الدماغ والتعلم                          ••
. .  وديوان شعر واحد         وديوان شعر واحد        ••
 بلدا وترمجت إىل مخس عشرة لغة               بلدا وترمجت إىل مخس عشرة لغة              ٤٠٤٠ نشرت كتبه يف          نشرت كتبه يف         ••
 كما شارك بوزان يف تقدمي وإنتاج العديد من الربامج              كما شارك بوزان يف تقدمي وإنتاج العديد من الربامج             ••

اإلذاعية العاملية   اإلذاعية العاملية   
 ومنها سلسلة استخدم عقلك حملطة يب يب سي                          ومنها سلسلة استخدم عقلك حملطة يب يب سي                         ••

مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  
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استخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنية

أصبح من الصعب فصل اخلرائط الذهنية عن أي عمل أو جزئية أو جمال من           أصبح من الصعب فصل اخلرائط الذهنية عن أي عمل أو جزئية أو جمال من           
الدماغالدماغجماالت حياتنا وذلك بسبب أن هذه اخلرائط الذهنية حتاكي وتناسب عمل        جماالت حياتنا وذلك بسبب أن هذه اخلرائط الذهنية حتاكي وتناسب عمل        

 واملعلمني  واملعلمني البشري وتفعله كما و ميكن للكبار والصغار والرجال والنساء والطلبة        البشري وتفعله كما و ميكن للكبار والصغار والرجال والنساء والطلبة        
اتية اليت    اتية اليت    على حد سواء استخدامها فالكل حيتاج إليها واليكم بعض ااالت احلي       على حد سواء استخدامها فالكل حيتاج إليها واليكم بعض ااالت احلي       

::تستخدم فيها تقنيات اخلريطة الذهنية ومنها     تستخدم فيها تقنيات اخلريطة الذهنية ومنها     

حتسني الذاكرة والتلخيص    التدريس والتخطيط الدراسي و     للدراسة و 
.  حل املشاكل و اختاذ القرارات واملتابعات وجلسات العصف الذهين             

  تنظيم جداول األعمال و حماضر االجتماعات والعروض وتنظيم الوقت       
  ألرقام اهلواتف واألمساء والعناوين     

ج الضعف    لبناء املشاريع وترتيبها ومتطلباا ومتابعتها وحتليل الذات وعال      
.   كتابة املقاالت أو البحوث أو الكتب أو األشرطة       

.   طلبات املرتل واملشتريات وخمطط الطريق       
.    للتخطيط والتنفيذ والتقييم وإجياد البدائل     

  للمخازن ولأللعاب  
.  للدورات وللمحاضرات وللخطب     

 لوحة الشرف يف املدرسة واهلياكل التنظيمية     
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أقسام الدماغ ووظائفه  أقسام الدماغ ووظائفه  أقسام الدماغ ووظائفه  

أحباث الدماغ لسبرييأحباث الدماغ لسبرييأحباث الدماغ لسبريي

وظائف وأعمال قسمي الدماغ    وظائف وأعمال قسمي الدماغ    وظائف وأعمال قسمي الدماغ    

اختبار قسمي الدماغ اختبار قسمي الدماغ اختبار قسمي الدماغ 

فائدة نظرية أقسام الدماغفائدة نظرية أقسام الدماغفائدة نظرية أقسام الدماغ
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قسمي الدماغ األمين واأليسر     قسمي الدماغ األمين واأليسر     

م  أجريت أحباث  يف معامل      ١٩٧٠م وبدايات عام     ١٩٦٠يف أواخر عام   
ها كاليفورنيا  كان من شأا تفسري تقديراتنا للدماغ البشري ومنح بسبب        

م  ١٩٨١روجر سبريي من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جائزة نوبل لعام       
وحصل روبرت أورنشتاين على شهرة عاملية إلجنازاته يف إطار موجات           

  الدماغ وختصيص الوظائف واليت متت يف الثمانينيات حتت إشراف األستاذ        
زايدل وآخرين  وملخص ما اكتشفه سبريي وأورنشتاين هو ان الدماغ         

ة ينقسم إىل قسمني ، أمين وأيسر يهيمنانن على أنواع خمتلفة من األنشط         
ويف جتارما قام الربوفسور سرباي وأورنشتاين بوضع        . الذهنية املختلفة  

قبعات  وجمسات خاصة لقياس ذبذبات الدماغ عند بعض طالبه عندما        
طلب منهم ممارسة أنشطة عقلية خمتلفة وطلب إليهم مجع قوائم وأرقام        
وكتابة رسائل رمسية  و موضوعات طويلة وكان أثناء قيام طالبه ذه     
األنشطة العقلية يقيس ذبذبات املخ يف نصفي دماغ كل واحد منهم      

عظم وجاءت النتائج املذهلة واهلامة وكان مفادها أن الدماغ األيسر عند م         .
املنطق ، القوائم ، اخلطوط ،الكلمات      : البشر يعاجل األنشطة العقلية التالية        

.، التتابع ، التحليل ، وأنشطة أخرى متماثلة      
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قسمي الدماغ األمين واأليسر     قسمي الدماغ األمين واأليسر     

اإليقاع   : أما الدماغ األمين عند معظم البشر فيعاجل نشاطات خمتلفة منها       
، األبعاد  ) اجلشتالت  ( ،األلوان  التخيل ، أحالم اليقظة ، الصور املتكاملة      

ولوحظ أنه أثناء     .  ، إدراك املساحات ، املوسيقى ، وأنشطة أخرى مماثلة        
انشغال الفص األيسر أو األمين بالقيام بإحدي الوظائف اليت تقع ضمن                 

) موجة ألفا ( مسؤوليته فإن الفص أو القسم األخر من الدماغ يكون على       
.أي يف حالة استرخاء  مع االستعداد للمساعدة إذا لزم األمر        

LEFT RIGHT

NumbersNumbers
WordsWords
LogicLogic
ListsLists

DetailsDetails
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ض ض أكمل األستاذ زايدل عمل سبريي يف جامعة كاليفورنيا حيث توصل إىل بع       أكمل األستاذ زايدل عمل سبريي يف جامعة كاليفورنيا حيث توصل إىل بع       

ا ميتاز  ا ميتاز  النتائج املذهلة ، فقد اكتشف أن كل فص ميتلك قدرات عديدة إضافية مم   النتائج املذهلة ، فقد اكتشف أن كل فص ميتلك قدرات عديدة إضافية مم   

أن كل   أن كل   به الفص اآلخر  أكثر مبراحل مما كان يتصوره العلماء يف املاضي كما          به الفص اآلخر  أكثر مبراحل مما كان يتصوره العلماء يف املاضي كما          

..ية ية فص لديه قدرات أوسع وأعظم وأكثر دقة وتعقيدا يف جمال األنشطة الذهن        فص لديه قدرات أوسع وأعظم وأكثر دقة وتعقيدا يف جمال األنشطة الذهن        

كما أوضحت األحباث الفرعية أنه حينما يتم تشجيع األشخاص على تنمية   كما أوضحت األحباث الفرعية أنه حينما يتم تشجيع األشخاص على تنمية   

تنمية إىل   تنمية إىل   إحدى املناطق الذهنية اليت كانو يعتربوا ضعيفة سابقا تؤدي هذه ال        إحدى املناطق الذهنية اليت كانو يعتربوا ضعيفة سابقا تؤدي هذه ال        

 مع مراعاة عدم االنتقاص من املناطق      مع مراعاة عدم االنتقاص من املناطق     ––تنمية وتعزيز مجيع مناطق األداء الذهين        تنمية وتعزيز مجيع مناطق األداء الذهين        

.._ _ األخرى  األخرى  
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بعض األعمال اليت يقوم       بعض األعمال اليت يقوم       
ا كل قسم من أقسام            ا كل قسم من أقسام            

الدماغالدماغ

املخ األميناملخ األمين املخ األيسر املخ األيسر 

الكلمات   •
األرقام•
املنطق    •
 التحليـل  •
الترتيب    •
 القوائم   •
الواقع      •
 اللغـة •
الرياضيات    •
 العلوم •
الفهـم   •
 الفكـر •
العقـل    •
حقيقـي•
جمـرد     •
استنتاجي•
متـوايل    •
صريـح•
متتابع   •
التفاصيل •
 ربط األفكار  •

األحلان   •
 األلوان   •
اخليـال  •
 التركيب •
التناسق  •
 األبعاد  •
أحالم اليقظة •
الصور •
اإلبداع   •
 الفـن •
البديهة   •
 احلـدس •
احلـس  •
 جمـازي•
حمسوس •
 استقرائي  •
متوازي •
 ضمنـي•
آنـي•
 أوجه الشبه  •
اجلشتالت   •
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قسمي الدماغ األمين واأليسر     قسمي الدماغ األمين واأليسر     

كما اكتشف سبريي واورنشتاين أن األشخاص الذين دربوا على استخدام           
 جانب واحد من دماغهم كانوا غري قادرين على استخدام اجلانب اآلخر من        

إىل   الدماغ يف كل من احلاالت العامة واخلاصة اليت حتتاج فيها النشاطات               
واألهم أنه اكتشف أن حتفيز اجلانب الضعيف من       . اجلانب اآلخر من الدماغ      

لعامة  الدماغ بالتعاون مع اجلانب القوي يؤدي إىل زيادة كبرية يف القدرة ا              
وكذلك أظهر أنه بدمج العناصر املختلفة من نصفي الدماغ           . للدماغ وفعاليته 

  يرفع من مستوى األداء واإلبداع والذاكرة وتطوير املستوى لكل جزء إىل            
وأيضا أكدت اكتشافات سرباي و أورنشتاين        . عشرة أضعاف أو أكثر 

أن  قدراتنا الفنية واألكادميية وإمكانيات عقولنا         ) أنوخني وزايدل    ( وغريمها 
 البشري    الالمتناهية على تكوين  األشكال وروابط التوجيه الراهن  إزاء العقل            

 تطوير    وأن استخدام عقلنا بطريقة ذكية من كال النصفني له األثر الكبري على        . 
واملطلوب اآلن اكتشاف هل يغلب علينا    .قدراتنا العقلية لدرجات عالية وكبرية     

إليك االختبار  إليك االختبار  و . استخدام الشق األمين أم الشق األيسر من الدماغ يف التفكري             
التايل الذي سيساعدك على حتديد أي قسم من أقسام دماغك تستخدم بشكل      التايل الذي سيساعدك على حتديد أي قسم من أقسام دماغك تستخدم بشكل      

..غالب غالب 
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د بينما الشق األيسر من      د بينما الشق األيسر من      من املعروف أن الشق األمين من الدماغ يتحكم يف الشق األيسر من اجلس           من املعروف أن الشق األمين من الدماغ يتحكم يف الشق األيسر من اجلس           
قم بتمرين وجوه كمرييه للتأكد من انقالب وظائف          قم بتمرين وجوه كمرييه للتأكد من انقالب وظائف          .  .  الدماغ فهو يتحكم يف الشق األمين من اجلسد       الدماغ فهو يتحكم يف الشق األمين من اجلسد       

الدماغ السابقة بني الشخص األمين واألعسر يف الكتابة      الدماغ السابقة بني الشخص األمين واألعسر يف الكتابة      
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اله من اجلزء األيسر من املخ       فائدة إذا أردت التفاوض يف اهلاتف فضعه على أذنك اليمىن ليتم استقب              
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ليتم استقباهلا من املخ         بفائدة إذا أردت أن خترب إنسان عن سر وكالم حب فكلمه بأذنه اليسرى              
. األمين فيسعد كثريا بكالمك ويصورها خبياله     

ا معا وذلك بالدمج والتشارك       املطلوب تطوير الشق الضعيف أو االتقاء بالشق القوي أو االرتقاء م     
.والتدريب املستمر على ذلك       
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الذاكرة البشرية الذاكرة البشرية الذاكرة البشرية 

كيف تعمل الذاكرةكيف تعمل الذاكرةكيف تعمل الذاكرة

مستويات الذاكرةمستويات الذاكرةمستويات الذاكرة

عوامل رفع مستوى الذاكرة عوامل رفع مستوى الذاكرة عوامل رفع مستوى الذاكرة 

فوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنيةفوائد اخلريطة الذهنية

مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  مؤسس هذا العلم  

استخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنيةاستخدامات اخلرائط الذهنية



31

آيف تعمل الذاآرة        آيف تعمل الذاآرة        

 اإلنسان -سبحانه وتعاىل -لقد خلق اهللا 
 أن -جل وعال -وفطره علي النسيان وأمرنا     

. نستعيذ من ذلك   
:حقائق ثابتة

مما نقرؤه بدون عزم التذكر؛ خيتفي     %٨٠
. يومياً من قراءته  ٢٨من الذاكرة بعد 

مما نسمعه يتبخر من الذاكرة بعد    %٩٠
. يوماً فقط من مساعه١٤
من النسيان ينتج عن قصور يف  %٩٠

.طريقة االستذكار 
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مستويات الذاكرة    
توصل العلم حىت اآلن إىل حتديد ثالث مستويات للذاكرة             

))ذاكرة األثر ذاكرة األثر ( ( املخزن املباشر للحسيات   املخزن املباشر للحسيات   
وهي خاصة باملعلومات املباشرة الواردة عن طريق              

احلواس اخلمس حيث تنطبع يف ذاكرة األثر لفترة عابرة                      
ال تتجاوز الثانية والنصف فإذا مل يهتم ا اإلنسان متحي                 

جرب مثال     .   وإن اهتم ا تنتقل إىل املستوى الثاين                 
التحديق بشيء معني مث اغلق عينيك والحظ كيف                       

وهلا اسم آخر وهو          تتالشي الصورة ببطء من ذهنك          
الذاكرة الذاتية وهي تتعامل مع املواد اليت جيب                

استخدامها يف احلال، وبعد استعماهلا يقوم املخ بإزالتها           
.   وحموها بسرعة    
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الذاكرة قصرية املدى    الذاكرة قصرية املدى    
  ٣٠حتتفظ هذه الذاكرة باملعلومات لفترات أطول ما بني                  

ثانية وحىت دقائق معدودة ، ويتجلى عملها عند حفظ                         
رقم هاتف او وصف مرتل احد اصدقائك حيث تعتمد               
عليها املهام املؤلفة من حلقات متتابعة مثل حلة مسألة                        

: مثل    ويؤكد بعض الباحثني      .  حسابية أو ما شابه      
Shiffrin and Atkinson 1968      إىل أمهية التكرار يف 

كلما تكررت املعلومات          (   هذا القسم من الذاكرة قائلني         
عدداً اكرب من املرات كلما مت االحتفاظ ا يف الذاكرة                     
القصرية املدى لفترة أطول، وكلما كان هناك احتمال                        

أكرب السترجاعها يف املستقبل وكذلك التركيز فهو                          
مفتاح هذه الذاكرة، فإذا قرأنا أو مسعنا رقم هاتف أو                  

كلمة مهمة وكانت تعين لنا شيئاً؛ فإننا سنقوم بطبعها يف                             
ذاكرتنا، ونستطيع تذكر الرقم أو الكلمة بعد مرور فترة                       

.  زمنية ال تتعدى اللحظات         
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الذاكرة طويلة األمد الذاكرة طويلة األمد 
وهي أهم أنواع الذاكرة وأكثرها تعقيداً إذ يتم عن                

طريقها االحتفاظ لسنوات طويلة بكل ما نعرفه عن العامل                
حولنا وبكمية هائلة من املفردات واملعاين واألوصاف                 
..  والتعابري واألحداث واملواقف واملشاعر واألحاسيس              

وما إىل ذلك مما لو تأمل فيها اإلنسان حق التأمل الزداد               
خشية وإميانا خبالقه وتتم يف هذه الذاكرة عمليات أكثر                  

تعقيداً من غريها، حيث يتم تسجيل املعلومات مع إعطاء                      
وقت مناسب لتخزين هذه املعلومات السترجاعها وقت                       

احلاجة إليها، وهى قادرة على االحتفاظ مبقادير كبرية                     
من املعلومات ولفترات زمنية طويلة، قد تصل إىل عدة                      
سنوات، وتتميز هذه الذاكرة بأن املعلومات املخزونة                    

فيها أقل عرضة للتداخل مع املدخالت اجلديدة يف             
واملطلوب اآلن هو رفع قدراتنا               .   الذاكرة قصرية املدى     

على دفع املعلومات من الذاكرة احلسية الذاتية والذاكرة                     
.   القصرية املدى إىل الذاكرة الطويلة املدى            
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عوامل تؤثر في رفع مستوى الذاآرة                 عوامل تؤثر في رفع مستوى الذاآرة                 
سبق وتكلمنا عن أنواع الذاكرة ومستوياا وهذا ال يعين أبدا أن      سبق وتكلمنا عن أنواع الذاكرة ومستوياا وهذا ال يعين أبدا أن      

ك  ك  املعلومات اليت يف الذاكرة القصرية تبقى يف الذاكرة القصرية بل هنا املعلومات اليت يف الذاكرة القصرية تبقى يف الذاكرة القصرية بل هنا 
مثة عوامل تؤثر يف الذاكرة وتساعد على نقل الذاكرة من املستوى      مثة عوامل تؤثر يف الذاكرة وتساعد على نقل الذاكرة من املستوى      

األقل للمستوى األعلى وبالتأكيد سنستفيد من تفعيل وتوظيف  هذه        األقل للمستوى األعلى وبالتأكيد سنستفيد من تفعيل وتوظيف  هذه        
    العوامل يف اخلريطة الذهنية لزيادة الفائدة من اخلرائط الذهنية ومن  العوامل يف اخلريطة الذهنية لزيادة الفائدة من اخلرائط الذهنية ومن  

 : :أهم هذه العوامل  أهم هذه العوامل  
 إن لالنتباه دوراً مهماً يف نقل   إن لالنتباه دوراً مهماً يف نقل  ::AttentionAttention االنتباه االنتباه--١١

وزيادة االنتباه وزيادة االنتباه . . املعلومة من الذاكرة احلسية إىل الذاكرة قصرية األمد املعلومة من الذاكرة احلسية إىل الذاكرة قصرية األمد 
للمعلومة، تؤدي إىل إدراكها أكثر، وربطها باخلربة السابقة وهو ما    للمعلومة، تؤدي إىل إدراكها أكثر، وربطها باخلربة السابقة وهو ما    

كما أن االنتباه ضروري لعملية  كما أن االنتباه ضروري لعملية  . . ينقل املعلومة إىل الذاكرة طويلة األمد ينقل املعلومة إىل الذاكرة طويلة األمد 
لذلك، فإن املعلومة اليت ال جتد انتباهاً   لذلك، فإن املعلومة اليت ال جتد انتباهاً   . . االستدعاء من خمزن الذاكرة االستدعاء من خمزن الذاكرة 

  كافياً لن تسجل يف الذاكرة، إذ على قدر االنتباه يكون عمق االنطباع       كافياً لن تسجل يف الذاكرة، إذ على قدر االنتباه يكون عمق االنطباع       
 ومن املالحظ أن غالبية االنتباه تكون يف الدقائق األوىل أو           ومن املالحظ أن غالبية االنتباه تكون يف الدقائق األوىل أو           . .يف الذاكرةيف الذاكرة

ويتم تفعيل هذا العامل يف  ويتم تفعيل هذا العامل يف  . . الدقائق األخرية من تلقي املعلومات     الدقائق األخرية من تلقي املعلومات     
اخلرائط الذهنية عن طريق الفن اليدوي املستمر فيها فهو يستخرج         اخلرائط الذهنية عن طريق الفن اليدوي املستمر فيها فهو يستخرج         
ار ار كلمات مفتاحية وهو خيتار الصور املعربة وخيتار اجتاه الروابط واختي       كلمات مفتاحية وهو خيتار الصور املعربة وخيتار اجتاه الروابط واختي       

املسافات واستمرار الشخص أثناء اخلريطة بالتفكري يف إخراجها بشكل    املسافات واستمرار الشخص أثناء اخلريطة بالتفكري يف إخراجها بشكل    
..مجيل وصحيح  يؤدي إىل استمرارية االنتباه واالهتمام مبا يقوم به     مجيل وصحيح  يؤدي إىل استمرارية االنتباه واالهتمام مبا يقوم به     
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 إذ أن اإلدراك   إذ أن اإلدراك  PerceptionPerception اإلدراك  اإلدراك --٢٢
مبستوياته  ودرجاته  يكون مبثابة التوضيح  للمعلومة ، وتنظيمها    مبستوياته  ودرجاته  يكون مبثابة التوضيح  للمعلومة ، وتنظيمها    

 ويؤدي لرفع     ويؤدي لرفع    ..وتصنيفها ، وترتيبها ، طبقاً للمعارف السابقة وتصنيفها ، وترتيبها ، طبقاً للمعارف السابقة 
ومن املعلوم أن تذكر الشيء    ومن املعلوم أن تذكر الشيء    . . مستوى الذاكرة بالنسبة هلذه املعلومة  مستوى الذاكرة بالنسبة هلذه املعلومة  

املعروف والواضح يكون أكرب و أكثر من تذكر الشيء الغري     املعروف والواضح يكون أكرب و أكثر من تذكر الشيء الغري     
ويتم تفعيل هذا العامل يف اخلارطة الذهنية ويتم تفعيل هذا العامل يف اخلارطة الذهنية )  )  الغري مدرك الغري مدرك ( ( معروف معروف 

عن طريق استخدام الصور  والرموز املعربة عن الكلمات املفتاحية       عن طريق استخدام الصور  والرموز املعربة عن الكلمات املفتاحية       
حيث يقوم املصمم بالتعبري عما فهمه من الكلمات بالصور وتعبريه       حيث يقوم املصمم بالتعبري عما فهمه من الكلمات بالصور وتعبريه       

 . .هذا هنا هو نوع متقدم من أنواع اإلدراك للمعلومات الواردة   هذا هنا هو نوع متقدم من أنواع اإلدراك للمعلومات الواردة   
أي املشاعر املصاحب   أي املشاعر املصاحب   EmotionEmotion االنفعال االنفعال--٣٣

فالفرد الينسى اخلربات السارة أو املؤملة واليت يكون قد         فالفرد الينسى اخلربات السارة أو املؤملة واليت يكون قد         . . للمعلومة  للمعلومة  
تلقاها أثناء حدوث مستوى  عال من اإلثارة واالنفعال وهذا ما       تلقاها أثناء حدوث مستوى  عال من اإلثارة واالنفعال وهذا ما       

وكثري مما وكثري مما . . يسميه علم الربجمة اللغوية العصبية بالربط أو اإلرساء    يسميه علم الربجمة اللغوية العصبية بالربط أو اإلرساء    
يرسخ يف أذهاننا من معلومات جاءت نتيجة الرتفاع عال يف   يرسخ يف أذهاننا من معلومات جاءت نتيجة الرتفاع عال يف   

مشاعرنا أي مع انفعال قوي حىت أن الكثري منها يعود تلقائيا دون       مشاعرنا أي مع انفعال قوي حىت أن الكثري منها يعود تلقائيا دون       
ويتم تفعيل هذا  ويتم تفعيل هذا  .   .   استدعائه عند مرورنا بنفس املشاعر مرة أخرى   استدعائه عند مرورنا بنفس املشاعر مرة أخرى   

العامل يف اخلرائط الذهنية بدعوة املصمم لرسم الصور املضحكة     العامل يف اخلرائط الذهنية بدعوة املصمم لرسم الصور املضحكة     
اليت تثري انفعاالت وغرائب يف الذهن مما يرفع وينقل املعلومة إىل    اليت تثري انفعاالت وغرائب يف الذهن مما يرفع وينقل املعلومة إىل    

..مستويات أعلى يف الذاكرة  مستويات أعلى يف الذاكرة  
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وهو أحد أهم الوسائل اليت تنقل املعلومة من        وهو أحد أهم الوسائل اليت تنقل املعلومة من        : :  التكرار   التكرار  --٤٤
مستويات الذاكرة الدنيا إىل املستويات العليا ويثبت املعلومات يف   مستويات الذاكرة الدنيا إىل املستويات العليا ويثبت املعلومات يف   

ويتم تفعيل هذا العامل يف اخلريطة الذهنية عن طريق تعليقها  ويتم تفعيل هذا العامل يف اخلريطة الذهنية عن طريق تعليقها  الذاكرة  الذاكرة  
بعد االنتهاء منها يف مكان بارز وواضح حىت يتسىن للمصمم الرؤية        بعد االنتهاء منها يف مكان بارز وواضح حىت يتسىن للمصمم الرؤية        

الدائمة هلا ومع تكرر الرؤوية هلا يتكرر احلفظ وتزداد الذاكرة        الدائمة هلا ومع تكرر الرؤوية هلا يتكرر احلفظ وتزداد الذاكرة        
  وهناك أسلوبني من أساليب الذاكرة املميزة ومها     وهناك أسلوبني من أساليب الذاكرة املميزة ومها      .     .    والتخزينوالتخزين

أن يقوم املتعلم بتكرار املادة اليت يريد أن              أن يقوم املتعلم بتكرار املادة اليت يريد أن               :   :   التكرار املركز     التكرار املركز    --أأ
حيفظها يف جلسة واحدة دون انقطاع  ويبقى مركزا عليها                          حيفظها يف جلسة واحدة دون انقطاع  ويبقى مركزا عليها                          

    ٠٠دون االلتفات إىل غريها من املعلومات              دون االلتفات إىل غريها من املعلومات              
فيقصد به تعلم املادة حتصيال وحفظاً بتكرار   فيقصد به تعلم املادة حتصيال وحفظاً بتكرار    :  :  التكرار املوزع    التكرار املوزع   --بب

قراءا على دفعات وخالل أزمنة خمتلفة       قراءا على دفعات وخالل أزمنة خمتلفة       
    فينبغي لإلنسان أن يعيد بعد احلفظ ليثبت معه احملفوظ وقد قال النيب    فينبغي لإلنسان أن يعيد بعد احلفظ ليثبت معه احملفوظ وقد قال النيب    

تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور    تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور    " " صلى اهللا عليه وسلم     صلى اهللا عليه وسلم     
" " الرجال من النعم من عقلها   الرجال من النعم من عقلها   

:  :  أمهية التكرار املوزع      أمهية التكرار املوزع      
أفادت التجارب بأن تكرار املادة وحفظها على فترات زمنية متباعدة    أفادت التجارب بأن تكرار املادة وحفظها على فترات زمنية متباعدة    
نوعاً ما أفضل بكثري وآمن بقاء من التكرار املركز ال سيما إذا كنت         نوعاً ما أفضل بكثري وآمن بقاء من التكرار املركز ال سيما إذا كنت         

تريد حفظاً عن ظهر قلب كما هو الشأن بالنسبة للنصوص شرعية أو          تريد حفظاً عن ظهر قلب كما هو الشأن بالنسبة للنصوص شرعية أو          
  ٠٠أدبية أو معادالت أو قوانني أو قواعد لغوية أو كلمات أجنبية       أدبية أو معادالت أو قوانني أو قواعد لغوية أو كلمات أجنبية       
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إن األفكار اليت حنملها يف عقولنا    إن األفكار اليت حنملها يف عقولنا    : :  االقتران والربط     االقتران والربط    --٥٥
هي اليت تستثري ذاكرتنا وهذه األفكار تندمج فيما بينها وتكون         هي اليت تستثري ذاكرتنا وهذه األفكار تندمج فيما بينها وتكون         

ارتباطات وتسمى عملية ربط ما تريد أن حتفظه بشيء آخر      ارتباطات وتسمى عملية ربط ما تريد أن حتفظه بشيء آخر      
..معروف مسبقا باالقتران  معروف مسبقا باالقتران  

ن  ن  ومن املفاهيم األساسية يف حتسني الذاكرة املفهوم القائل إننا جيب أ    ومن املفاهيم األساسية يف حتسني الذاكرة املفهوم القائل إننا جيب أ    
..نقرن بني كل ما نريد تذكره بشيء نعرفه من قبل    نقرن بني كل ما نريد تذكره بشيء نعرفه من قبل    

وكثريا ما نرى أو نسمع أشياء مما جيعلنا نقول لقد ذكرين هذا بشيء     وكثريا ما نرى أو نسمع أشياء مما جيعلنا نقول لقد ذكرين هذا بشيء     
ويتم تفعيل هذا العامل عن طريق الرسومات والرموز اليت يتم      ويتم تفعيل هذا العامل عن طريق الرسومات والرموز اليت يتم      . . 

من خالهلا دمج معلومات قدمية مبعلومات جديدة فعندما نريد  من خالهلا دمج معلومات قدمية مبعلومات جديدة فعندما نريد  
تذكر معلومة نقوم بعمل رمسة توضيحة للشيء املراد حفظة مع    تذكر معلومة نقوم بعمل رمسة توضيحة للشيء املراد حفظة مع    

معلومة يف اخلارطة وتصميم هذه الرمسة املشتركة بشكل مضحك      معلومة يف اخلارطة وتصميم هذه الرمسة املشتركة بشكل مضحك      
 ومن أمجل طرق االقتران والربط أسلوب الربط أو          ومن أمجل طرق االقتران والربط أسلوب الربط أو         يدمج بينهمايدمج بينهما

..االقتران بالتخيل  االقتران بالتخيل  
ويتم ذا األسلوب حتويل الكلمات           ويتم ذا األسلوب حتويل الكلمات            :  : االقتران بالتخيل   االقتران بالتخيل   --أأ

واملعلومات إىل صور أوال مث يتم إنشاء صورة خيالية                    واملعلومات إىل صور أوال مث يتم إنشاء صورة خيالية                    
.   .   واحدة مشتركة تدمج بني الصورتني السابقتني               واحدة مشتركة تدمج بني الصورتني السابقتني               

ويسمح بعد التمرن على هذا األسلوب دمج أكثر من                   ويسمح بعد التمرن على هذا األسلوب دمج أكثر من                   
. . ثالث وأربعة أو حىت سبع معلومات أو صور مفتاحية                    ثالث وأربعة أو حىت سبع معلومات أو صور مفتاحية                    

:   :   وميكنك تطبيق تلك املهارة على التمرين التايل                 وميكنك تطبيق تلك املهارة على التمرين التايل                 
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مدرسةمدرسة مكيف مكيف 

راديوراديو فيل  فيل  

زجاج زجاج 

ملعبملعب

مطرقة  مطرقة  

مشسمشس

كرسي   كرسي   

سيارةسيارة

جامعجامع

مطر مطر 

قمر  قمر  

فأرفأر

ساعة ساعة 

سجادة  سجادة  

حوت حوت 

بئر  بئر  

ورقورق

حائطحائط

التمرين األولالتمرين األول

أعط لنفسك دقيقة 
 واحدة فقط لقراءة   
هاتني القائمتني من  
األمساء مع حماولة   

تذكر كل اسم مع ما  
يقابله من اسم آخر   
يف القائمة املقابلة
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زجاج زجاج 

سيارةسيارة

ورقورق

مكيف مكيف 

حائطحائط

حوت حوت 
ضع يف الفراغ التايل    

عنصرا من القائمة ألوىل          
مع العنصر الذي يقابله       

: يف القائمة الثانية    

االختبار األولاالختبار األول

فأرفأر

راديوراديو

سجادة  سجادة   أعط لنفسك درجة لكل        
:إجابة صحيحة

مطرقة  مطرقة  
١٠٠= %     

١٠
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وهي عملية نقوم فيها بالتأثري على الداغ        وهي عملية نقوم فيها بالتأثري على الداغ        : :  الربوز  الربوز --٦٦
إلبراز املعلومة أو الصورة حبيث تكتسب استمرارية أكرب يف    إلبراز املعلومة أو الصورة حبيث تكتسب استمرارية أكرب يف    
الدماغ مما يؤدي إىل نقل املعلومة من املستويات املتدنية إىل    الدماغ مما يؤدي إىل نقل املعلومة من املستويات املتدنية إىل    

ويتم تفعيل هذا العامل عن    ويتم تفعيل هذا العامل عن    املستويات األعلى من الذاكرة   املستويات األعلى من الذاكرة   
طريق التلوين والتظليل والتكبري والتصغري واأللوان      طريق التلوين والتظليل والتكبري والتصغري واأللوان      

الفسفورية واألبعاد الثالثية والتكبري والتصغري أي مبعىن آخر     الفسفورية واألبعاد الثالثية والتكبري والتصغري أي مبعىن آخر     
استخدام الشكليات الثانوية من علم الربجمة اللغوية العصبية      استخدام الشكليات الثانوية من علم الربجمة اللغوية العصبية      

وتوظيفها لعمل إخراج فين يزيد من إبراز حمتويات اخلريطة     وتوظيفها لعمل إخراج فين يزيد من إبراز حمتويات اخلريطة     
..إخل إخل ... ... الذهنية من صور وكلمات وروابط ورموز       الذهنية من صور وكلمات وروابط ورموز       

::مترين على الربوز باستخدام الشكليات الثانوية           مترين على الربوز باستخدام الشكليات الثانوية           

تذكر وجه شخص حتبه جدا وعند تذكره يثري كل مشاعر السعادة      تذكر وجه شخص حتبه جدا وعند تذكره يثري كل مشاعر السعادة      
::لديك  السعادة دعنا اآلن نطلب منك جمموعة من الطلبات    لديك  السعادة دعنا اآلن نطلب منك جمموعة من الطلبات    

.. قم بتلوين صورته يف خميلتك      قم بتلوين صورته يف خميلتك     --١١
وضع إضاءة وألعاب نارية وضع إضاءة وألعاب نارية . .  قم بتكبري الصورة كشاشة سينما    قم بتكبري الصورة كشاشة سينما   --٢٢
.. ختيل صوته وهو يقول لك شيء مميز أو  ضحكاته اجلميلة           ختيل صوته وهو يقول لك شيء مميز أو  ضحكاته اجلميلة          --٣٣
.. ادخل جبانبه يف الصورة ألقرب مسافة حتبها أنت    ادخل جبانبه يف الصورة ألقرب مسافة حتبها أنت   --٤٤
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قواعد يف عمل الدماغ قواعد يف عمل الدماغ قواعد يف عمل الدماغ 
القواعد وتطبيقات عملية  القواعد وتطبيقات عملية  القواعد وتطبيقات عملية  

ملخص القواعد ملخص القواعد ملخص القواعد 

اخلالصة اخلالصة اخلالصة 
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التمرين األولالتمرين األول

 تذكّر أعز صديق عندك      
 ما هو الشراب املفضل لديك ؟         

 ما هو أفضل صابون عندك ؟               
 ما هي أفضل سيارة عرفتها ؟              

 ستجد نفسك وأنت جتيب على هذه األسئلة جتيب عن صور تتوارد           ستجد نفسك وأنت جتيب على هذه األسئلة جتيب عن صور تتوارد          
إىل ذهنك فلن تتذكر اسم صديقك مكتوبا يف اهلواء وإمنا ستتذكر        إىل ذهنك فلن تتذكر اسم صديقك مكتوبا يف اهلواء وإمنا ستتذكر        

بالتأكيد يف ذهنك صورة زميلك على سبيل املثال مبتسما أو يؤدي         بالتأكيد يف ذهنك صورة زميلك على سبيل املثال مبتسما أو يؤدي         
عمال اشتهر به وأيضا لن تتذكر كلمة مكتوب عليها اسم العصري        عمال اشتهر به وأيضا لن تتذكر كلمة مكتوب عليها اسم العصري        

املفضل لديك وإمنا سترى صورة زجاجة العصري أو ترى نفسك    املفضل لديك وإمنا سترى صورة زجاجة العصري أو ترى نفسك    
وأنت تتمتع بشربه ونفس األمر مع صابونك املفضل ألو سيارتك       وأنت تتمتع بشربه ونفس األمر مع صابونك املفضل ألو سيارتك       
املفضلة ومن خالل هذا التمرين التوضيحي تتحقق القاعدة األوىل          املفضلة ومن خالل هذا التمرين التوضيحي تتحقق القاعدة األوىل          

::من قواعد عمل الدماغ واليت تقول      من قواعد عمل الدماغ واليت تقول      

 اإلنسان يستدعي الصور قبل الكلمات واملعاين  اإلنسان يستدعي الصور قبل الكلمات واملعاين 
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التطبيق  التطبيق  
::قم برسم ما يتوارد يف ذهنك حول الكلمات التالية        قم برسم ما يتوارد يف ذهنك حول الكلمات التالية        

مكةمكة

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

العيدالعيد رمضانرمضان

::قم بكتابة ما يتوارد يف ذهنك حول الصور التالية      قم بكتابة ما يتوارد يف ذهنك حول الصور التالية      

 ... ..... ... .....
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التمرين الثاينالتمرين الثاين
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
٨

٩

 ثانية حلفظ األشكال اليت حتتوي على       ٣٠ أمامك 
.األرقام حبيث تنسب لكل رقم الشكل احمليط به    

 ثانية اقلب الورقة مث قم برسم   ٣٠واآلن بعد  
األشكال غيبا دون النظر إليها بل تذكرا فقط      

ستالحظ أن أكرب معدل حلفظ هذه األشكال هو            
. تذكر ست أو سبع أشكال فقط      

فإذا أخربتك بعد ذلك أن األرقام ختضع  لترتيب 
وتنظيم حمدد وهو  ترتيب األرقام بالتسلسل على         
الشكل املوجود يف الصفحة التالية  مث طلبت منك     
اآلن كتابتها ثانية دون النظر للشكل ستالحظ أن      

احلفظ والتذكر هلذه األشكال حاز على الدرجة      
النهائية بكل سهولة وبدون عناء  ومن هنا نستنبط       

: القاعدة الثانية من قواعد عمل الدماغ وهي      
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١٢٣

٤٥٦

٧٨٩

:القاعدة الثانية من قواعد عمل الدماغ تقول         

 اإلنسان يستدعي املعلومات املنظمة بصورة   
أسرع من استدعائه للمعلومات غري املنظمة  

 اإلنسان يستدعي املعلومات املنظمة بصورة   
أسرع من استدعائه للمعلومات غري املنظمة  
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التطبيق  التطبيق  

 حصان ،   قلم   ،   حبر   ،  تفاح   ،       
قط   ،   ر   ،   كرسي   ،   خيار       
.مسطرة   ،   مطر   ،   متر  ،  فيل         

 حصان ،   قلم   ،   حبر   ،  تفاح   ،       
قط   ،   ر   ،   كرسي   ،   خيار       
.مسطرة   ،   مطر   ،   متر  ،  فيل         

:  قم بتنظيم املعلومات التالية         -١  :  قم بتنظيم املعلومات التالية         -١ 

:  نظم حبثا عن السيارات      -٢  :  نظم حبثا عن السيارات      -٢ 
تويوتا ، فورد ، كابريس ، نيسان ، لكزس ،     
يب أم دبليو ، مرسيدس ، داتسون ، أودي ،     

  .كاديالك  

نظم املعلومات على أساس النوع ونظم السيارات على أساس بلد الصنع         
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التمرين الثالث التمرين الثالث 

 ثواين فقط للنظر     ثواين فقط للنظر    ٥٥ أمامك   أمامك  
يف الصورة اجلانبية  مث  اإلجابة   يف الصورة اجلانبية  مث  اإلجابة   

::عن السؤال التايل   عن السؤال التايل   

ماذا ترى يف الصورة  اليت   ماذا ترى يف الصورة  اليت   
أمامك ؟أمامك ؟

بغض النظر عن    (  واآلن وبعد إجابتك األوىل عما تراه يف الصورة      
ركز ثانية فيها وحاول استخراج    ) معرفتك املسبقة ذه الصورة   

 مل تكن  ٩وجوه أخرى منها، ستالحظ وجود وجوه أخرى عددها               
  قد رأيتها يف املرة األوىل وعندما طلب منك التدقيق ثانية رأيتها  ،    
.  بل ودققت يف تفاصيل أكثر يف الصورة مل تراها منذ الوهلة األوىل     

:وهنا نستنتج القاعدة الثالثة من قواعد عمل الدماغ واليت تقول    

 اإلنسان يدرك اإلطار العام قبل إدراكه لإلطار اخلاص  اإلنسان يدرك اإلطار العام قبل إدراكه لإلطار اخلاص 
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التطبيق  التطبيق  

 إشارة  ،  سيارة  ،  شرطي  ،  خمالفة  ،      
. سرعة  ،  مبىن  ،  موظفني  ،  حادث     

 إشارة  ،  سيارة  ،  شرطي  ،  خمالفة  ،      
. سرعة  ،  مبىن  ،  موظفني  ،  حادث     

:  رتب إطارا عاما للكلمات التالية                -١  :  رتب إطارا عاما للكلمات التالية                -١ 

 عد خطوة ونظّم املعلومات       -٢  عد خطوة ونظّم املعلومات       -٢ 
 عد خطوة وصور املعلومات         -٣  عد خطوة وصور املعلومات         -٣ 
: رتب إطارا عاما للصور التالية               -٤  : رتب إطارا عاما للصور التالية               -٤ 
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 ما هي األشكال اليت تظهر أمامك ؟      ما هي األشكال اليت تظهر أمامك ؟     
١١--  
٢٢--

بالتأكيد ستقول أا دائرة غري مكتملة ويف       بالتأكيد ستقول أا دائرة غري مكتملة ويف       
الشكل الثاين ستقول أنه مربع غري مكتمل فما      الشكل الثاين ستقول أنه مربع غري مكتمل فما      

الذي دعاك لقول أا دائرة أو مربع يف حني أا       الذي دعاك لقول أا دائرة أو مربع يف حني أا       
مل تكتمل ؟مل تكتمل ؟

وبالتايل نستنتج وبالتايل نستنتج . . هكذا يعمل الدماغ   هكذا يعمل الدماغ   : : اجلواب اجلواب 
::القاعدة الرابعة من قواعد عمل الدماغ  وهي       القاعدة الرابعة من قواعد عمل الدماغ  وهي       

١

٢

التمرين الرابعالتمرين الرابع

 دماغ اإلنسان يسعى إلكمال األشياء غري املكتملة     
.للوصول حلالة من الثبات اإلدراكي

 دماغ اإلنسان يسعى إلكمال األشياء غري املكتملة     
.للوصول حلالة من الثبات اإلدراكي

مور  وهي إحدى قواعد اإلدراك    مور  وهي إحدى قواعد اإلدراك    هلذا القانون تأثري كبري يف حياة اإلنسان وفهمه ملا حيدث حوله من أ           هلذا القانون تأثري كبري يف حياة اإلنسان وفهمه ملا حيدث حوله من أ           
..ن يفسرها لك    ن يفسرها لك    وأترك لك اال للتفكري يف شخص ألقى كلمة مهمة مث تركك ومشي دون أ       وأترك لك اال للتفكري يف شخص ألقى كلمة مهمة مث تركك ومشي دون أ       ..اجلشتاليت اجلشتاليت 
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التطبيق  التطبيق  

“...............إنا أنزلناه يف ليلة  ”•
..............  . اململكة العربية •
..........    . مسـ•
.ـار    .............•

“...............إنا أنزلناه يف ليلة  ”•
..............  . اململكة العربية •
..........    . مسـ•
.ـار    .............•

: أكمل ما يلي -١  : أكمل ما يلي -١ 

 عن أي شيء تتحدث الصورة التالية ؟                                 -٢  
.سجل الكلمات الرئيسية اليت تتحدث عنها الصورة              

-----------------------------
-----------------------------

 عن أي شيء تتحدث الصورة التالية ؟                                 -٢  
.سجل الكلمات الرئيسية اليت تتحدث عنها الصورة              

-----------------------------
-----------------------------

 عن أي شيء يتحدث موضوع القدس ؟                                     -٣  
. سجل الكلمات الرئيسية اليت يتحدث عنها هذا املوضوع              

-------------------------------
-------------------------------

 عن أي شيء يتحدث موضوع القدس ؟                                     -٣  
. سجل الكلمات الرئيسية اليت يتحدث عنها هذا املوضوع              

-------------------------------
-------------------------------
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التمرين اخلامسالتمرين اخلامس

 صف ما الذي تراه يف الشكل التايل ؟  صف ما الذي تراه يف الشكل التايل ؟ 

بالتأكيد أا خطوط ولكن هلا صفات      بالتأكيد أا خطوط ولكن هلا صفات      
معينة ميكنك مالحظتها من الوهلة   معينة ميكنك مالحظتها من الوهلة   

األوىل ، فبعضها عريض وبعضها رفيع     األوىل ، فبعضها عريض وبعضها رفيع     
وبعضها متقارب وبعضها متباعد ليس  وبعضها متقارب وبعضها متباعد ليس  
هذا فحسب بل إن جمرد وجود مسافة       هذا فحسب بل إن جمرد وجود مسافة       

صغرية بني خطني أدى إىل فصل كل      صغرية بني خطني أدى إىل فصل كل      
ومن هنا   ومن هنا   . . منهما إىل جمموعة مستقلة   منهما إىل جمموعة مستقلة   

نستنبط القاعدة اخلامسة من  قواعد    نستنبط القاعدة اخلامسة من  قواعد    
::عمل الدماغ وهي   عمل الدماغ وهي   

 دماغ اإلنسان يسعى جلمع العناصر يف وحدات 
كلما تقاربت من بعضها   

 دماغ اإلنسان يسعى جلمع العناصر يف وحدات 
كلما تقاربت من بعضها   
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التطبيق  التطبيق  

كتاب  كتاب  
:  قارب بني الكلمات املتشاة يف املستطيل                  -١   :  قارب بني الكلمات املتشاة يف املستطيل                  -١  

غالف غالف جسد جسد  شجرةشجرة

هامش  هامش  دم دم مثرة مثرة  عصب   عصب   

 كم عدد املواضيع املطروحة وما هي مواضيعها ؟                      -١   كم عدد املواضيع املطروحة وما هي مواضيعها ؟                      -١  
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التطبيق  التطبيق  
:  عم تتحدث املواضيع التالية      -١  :  عم تتحدث املواضيع التالية      -١ 

 دم  - بنك –تربع 

: اقرأ الكلمات التالية  -٢  
مــــــــــــــــنـــــــا   و   ر   ا     

تـــــــــــــــــنــــــا

مستشفياتنا     

: اقرأ الكلمات التالية  -٢  
مــــــــــــــــنـــــــا   و   ر   ا     مــــــــــــــــنـــــــا   و   ر   ا     

تـــــــــــــــــنــــــاتـــــــــــــــــنــــــا

مستشفياتنا     مستشفياتنا     

إن األعمال الجلية التي يقومون بها مع خطورتها                          إن األعمال الجلية التي يقومون بها مع خطورتها                          
لهو دليل على مدى حرصهم وتفانيهم في خدمة                     لهو دليل على مدى حرصهم وتفانيهم في خدمة                     
المجتمع والوطن يضحون بأنفسهم ألجل سعادة                         المجتمع والوطن يضحون بأنفسهم ألجل سعادة                         

اآلخرين نعم إنهم رجال يتميزون بالقوة والسرعة                          اآلخرين نعم إنهم رجال يتميزون بالقوة والسرعة                          
في تلبية النداء وسرعة التعامل مع النيران                    في تلبية النداء وسرعة التعامل مع النيران                    

الملتهبة صيفا وشتاء        الملتهبة صيفا وشتاء        
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التمرين السادسالتمرين السادس

 صف ما الذي تراه يف الشكل التايل ؟  صف ما الذي تراه يف الشكل التايل ؟ 

بالتأكيد إن هذا التمرين خيتلف عن   بالتأكيد إن هذا التمرين خيتلف عن   
سابقه حىت ولو كانت املسافات       سابقه حىت ولو كانت املسافات       

متساوية بني النقاط و اخلطوط ولكن ال       متساوية بني النقاط و اخلطوط ولكن ال       
زال الذهن والدماغ مييز بني اخلطوط     زال الذهن والدماغ مييز بني اخلطوط     

والنقاط إىل جمموعات ووحدات     والنقاط إىل جمموعات ووحدات     
وذلك بسبب االختالف يف الشكل      وذلك بسبب االختالف يف الشكل      

ومن هنا نستنتج   ومن هنا نستنتج   . . واللون واحلجم  واللون واحلجم  
القاعدة السادسة من  قواعد عمل      القاعدة السادسة من  قواعد عمل      

: : الدماغ وهي   الدماغ وهي   

 تتجمع العناصر املتشاة يف الشكل أو  
احلجم أو اللون مع بعضها البعض يف وحدات

 تتجمع العناصر املتشاة يف الشكل أو  
احلجم أو اللون مع بعضها البعض يف وحدات
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التطبيق  التطبيق  

املسجد احلرام    املسجد األقصى        
املسجد النبوي    التمر  

اللنب               العسل    
اليد                الرقبة   

املسجد احلرام    املسجد األقصى        
املسجد النبوي    التمر  

اللنب               العسل    
اليد                الرقبة   

بالتلوين أو اإلحاطة :   نظم ما يلي       -١ 
)ميلتون  (باألشكال أو الرموز أو اخلطوط 

بالتلوين أو اإلحاطة :   نظم ما يلي       -١ 
)ميلتون  (باألشكال أو الرموز أو اخلطوط 

رياضةكمبيوتر      قدم          
برتقال☺قفص          فأر          
فواكه ☺كرة            قرد          

سلكموز            تفاح         ☺

رياضةكمبيوتر      قدم          
برتقال☺قفص          فأر          
فواكه ☺كرة            قرد          

سلكموز            تفاح         ☺

:  جد الرابط بني املتشاات التالية   -٢   :  جد الرابط بني املتشاات التالية   -٢  
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التمرين السابعالتمرين السابع

سحري  
لرقم ال

مترين ا

سحري  
لرقم ال

مترين ا

٢٢   _      _   ٧٧      
 + +

وهو اختبار لقياس قدرة الذاكرة القصرية واملطلوب حفظ األرقام      وهو اختبار لقياس قدرة الذاكرة القصرية واملطلوب حفظ األرقام      
..التالية بالتسلسل ومعرفة ألي مستوى استطعت حفظ األرقام  التالية بالتسلسل ومعرفة ألي مستوى استطعت حفظ األرقام  

.١.١٦٩٧٥٦٩٧٥

.٤٣٨٢٥٤٣٨٢٥  ٢.٢        

.٦٥٦١٤٧٦٥٦١٤٧  ٣.٣  

.٣٩٤٣١٢٨٣٩٤٣١٢٨  ٤.٤

.٢٦٢٨٥٧٤٨٢٦٢٨٥٧٤٨  ٥.٥

.٨٦٩٤١٩٢٤٨٦٩٤١٩٢٤  ٦.٦

.٧٩١٣٨٢٥٧٨٧٩١٣٨٢٥٧٨  ٧.٧

.٦٨٤٣٦٧١٩٧٦٨٤٣٦٧١٩٧  ٨.٨

.٩٥٨٧٤٦٣٩٨١٩٥٨٧٤٦٣٩٨١  ٩.٩
.٦٧٩٨٥٢٦٨٩٦٧٩٨٥٢٦٨٩  ١٠.١٠
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التمرين الثامنالتمرين الثامن

: : احفظ القصة التالية من مرة واحدة مث اسردها احفظ القصة التالية من مرة واحدة مث اسردها 
ذهب يوسف وخالد وطالل إىل املدرسة ويف   ذهب يوسف وخالد وطالل إىل املدرسة ويف   

طريقهم وجدوا عصفورا جرحيا قد سقط من عشه    طريقهم وجدوا عصفورا جرحيا قد سقط من عشه    
فأخذوه إىل الطبيب وعاجلوه مث قاموا بإعادته إىل   فأخذوه إىل الطبيب وعاجلوه مث قاموا بإعادته إىل   

عشه ثانيةعشه ثانية
: : احفظ القصة التالية من مرة واحدة مث اسردها احفظ القصة التالية من مرة واحدة مث اسردها 

يوسف خالد طالل والعصفور اجلريح    يوسف خالد طالل والعصفور اجلريح    

بعد اضطالعك على التمرين السابع والثامن ميكنك تلقائيا            
استنباط القاعدة السابعة من قواعد عمل الدماغ وهي           

 الدماغ يتعامل مع الكم الصغري من املعلومات   
.وخيزنه بفعالية وكفاءة وسهولة 

 الدماغ يتعامل مع الكم الصغري من املعلومات   
.وخيزنه بفعالية وكفاءة وسهولة 



59

التطبيق  التطبيق  
 احفظ رقم اهلاتف التايل بالتجزئة         -١  احفظ رقم اهلاتف التايل بالتجزئة         -١ 

٠٠٩٧٣٩٨٠٥٨٦٤٠٠٩٧٣٩٨٠٥٨٦٤

إن اإلنسان مبا وهبه اله تعاىل من قدرات يف  
دماغه ال يعاين من مشكل حفظ املعلومات إمنا 

تكمن مشكلته يف عملية التخزين هلذه املعلومات   
مث االحتفاظ ا يف الذاكرة مث االستدعاء هلذه  

.املعلومات وقت الطلب بسرعة وكفاءة    

إن اإلنسان مبا وهبه اله تعاىل من قدرات يف  
دماغه ال يعاين من مشكل حفظ املعلومات إمنا 

تكمن مشكلته يف عملية التخزين هلذه املعلومات   
مث االحتفاظ ا يف الذاكرة مث االستدعاء هلذه  

.املعلومات وقت الطلب بسرعة وكفاءة    

:  خلص ما يلي بكلمات    -٢   :  خلص ما يلي بكلمات    -٢  

--------------------------------------------------
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من قواعد عمل الدماغ  من قواعد عمل الدماغ  

 اإلنسان يستدعي الصور قبل الكلمات واملعاين              
اإلنسان يستدعي املعلومات املنظمة بصورة أسرع من                

استدعائه للمعلومات غري املنظمة           
اإلنسان يدرك اإلطار العام قبل إدراكه لإلطار اخلاص          

دماغ اإلنسان يسعى إلكمال األشياء غري املكتملة                  
للوصول حلالة من الثبات اإلدراكي         

دماغ اإلنسان يسعى جلمع العناصر يف وحدات كلما                
تقاربت من بعضها     

تتجمع العناصر املتشاة يف الشكل أو احلجم أو اللون            
مع بعضها البعض يف وحدات         

الدماغ يتعامل مع الكم الصغري من املعلومات  وخيزنه                   
بفعالية وسهولة أكرب       

 اإلنسان يستدعي الصور قبل الكلمات واملعاين              
اإلنسان يستدعي املعلومات املنظمة بصورة أسرع من                

استدعائه للمعلومات غري املنظمة           
اإلنسان يدرك اإلطار العام قبل إدراكه لإلطار اخلاص          

دماغ اإلنسان يسعى إلكمال األشياء غري املكتملة                  
للوصول حلالة من الثبات اإلدراكي         

دماغ اإلنسان يسعى جلمع العناصر يف وحدات كلما                
تقاربت من بعضها     

تتجمع العناصر املتشاة يف الشكل أو احلجم أو اللون            
مع بعضها البعض يف وحدات         

الدماغ يتعامل مع الكم الصغري من املعلومات  وخيزنه                   
بفعالية وسهولة أكرب       
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:  اخلالصة   
 إن توظيف قواعد عمل الدماغ وفهم تقنيتها وتفعيلها                       
والتعامل مع الدماغ على أساسها يؤدي إىل زيادة القدرة            
على تنظيم املعلومات وبالتايل سهولة ختزينها واسترجاعها                      

. يف أي وقت يطلبه اإلنسان             
 إن اإلنسان ال يعاين من مشكلة حفظ املعلومات                      
ولكنه يعاين من مشكلة ختزين املعلومات مث استدعائها                   

واسترجاعها وتذكرها     
إن اخلريطة الذهنية هي األنسب يف التعامل مع                

املعلومات ألا حتاكي عمل الدماغ البشري وتناسب قواعد                   
عمل الدماغ إذ أن التعامل مع الصور وتنظيم املعلومات و                      

إخل هي جزء ال يتجزأ            .  الصور الكلية والوحدات واأللوان      
.من نظام عمل الدماغ واخلريطة الذهنية             

:  اخلالصة   
 إن توظيف قواعد عمل الدماغ وفهم تقنيتها وتفعيلها                       
والتعامل مع الدماغ على أساسها يؤدي إىل زيادة القدرة            
على تنظيم املعلومات وبالتايل سهولة ختزينها واسترجاعها                      

. يف أي وقت يطلبه اإلنسان             
 إن اإلنسان ال يعاين من مشكلة حفظ املعلومات                      
ولكنه يعاين من مشكلة ختزين املعلومات مث استدعائها                   

واسترجاعها وتذكرها     
إن اخلريطة الذهنية هي األنسب يف التعامل مع                

املعلومات ألا حتاكي عمل الدماغ البشري وتناسب قواعد                   
عمل الدماغ إذ أن التعامل مع الصور وتنظيم املعلومات و                      

إخل هي جزء ال يتجزأ            .  الصور الكلية والوحدات واأللوان      
.من نظام عمل الدماغ واخلريطة الذهنية             
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الكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحيةالكلمات املفتاحية

صورة التخاطب يف املاضي واحلاضر صورة التخاطب يف املاضي واحلاضر صورة التخاطب يف املاضي واحلاضر 

فائدة الكلمات املفتاحية فائدة الكلمات املفتاحية فائدة الكلمات املفتاحية 

أنواع الكلمات املفتاحية أنواع الكلمات املفتاحية أنواع الكلمات املفتاحية 

استخراج الكلمات املفتاحيةاستخراج الكلمات املفتاحيةاستخراج الكلمات املفتاحية

متارين وتطبيقات عملية  متارين وتطبيقات عملية  متارين وتطبيقات عملية  
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المفهوم السابق للغة التخاطب     المفهوم السابق للغة التخاطب     

 )  ) الخطية  الخطية  ( ( 
كان يظن يف ما سبق أن األسلوب األفضل للتخاطب وإقامة االتصال          كان يظن يف ما سبق أن األسلوب األفضل للتخاطب وإقامة االتصال          

مع اآلخرين مبين على أساس اخلطية يف املعلومات أي أن املعلومات أو          مع اآلخرين مبين على أساس اخلطية يف املعلومات أي أن املعلومات أو          
األلفاظ أوالكلمات اليت تتلقاها أو ترسلها ستفتح سيالن من       األلفاظ أوالكلمات اليت تتلقاها أو ترسلها ستفتح سيالن من       

  املعلومات يتجه يف اجتاه واحد لدى الطرفني  وبالتايل جيب االستزادة       املعلومات يتجه يف اجتاه واحد لدى الطرفني  وبالتايل جيب االستزادة       
من الشروحات وسيالن املعلومات حىت يتضح الكالم املراد إيصاله          من الشروحات وسيالن املعلومات حىت يتضح الكالم املراد إيصاله          

..للطرف اآلخر   للطرف اآلخر   
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نتيجة النظرية السابقة   نتيجة النظرية السابقة   

اعتماد أسلوب الكتابة الخطية  اعتماد أسلوب الكتابة الخطية  
والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على آثرة         والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على آثرة         

المعلومات لتوضيح الفكرة          المعلومات لتوضيح الفكرة          

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------    ------------------
----------------------------------------------------  ----------------------

----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------  ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------    ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

                    ١١--      ------------------------------------------------------

                    ٢٢--      ------------------------------------------------------

                    ٣٣--      ------------------------------------------------------

  *                                     *                                   ----------------------------

  *                                     *                                   ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------                                        
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المفهوم الجديد للغة التخاطب    المفهوم الجديد للغة التخاطب    

  )  )االنتشار والتداعي  االنتشار والتداعي   (   (  
أم املفهوم اجلديد حىت اآلن أن التخاطب وإيصال املعلومات بني       أم املفهوم اجلديد حىت اآلن أن التخاطب وإيصال املعلومات بني       

الطرفني قائم على أساس انتشار املعلومات وتداعيها يف الدماغ أي أن    الطرفني قائم على أساس انتشار املعلومات وتداعيها يف الدماغ أي أن    
يا يا املعلومات أو األلفاظ أوالكلمات اليت تتلقاها أو ترسلها ستفتح تداع    املعلومات أو األلفاظ أوالكلمات اليت تتلقاها أو ترسلها ستفتح تداع    

يف شىت االجتاهات لدى الطرفني وبالتايل جيب االستزادة من الكلمات       يف شىت االجتاهات لدى الطرفني وبالتايل جيب االستزادة من الكلمات       
احملددة اليت حتدد وتوجه سيالن املعلومات إىل املعىن املقصود حىت            احملددة اليت حتدد وتوجه سيالن املعلومات إىل املعىن املقصود حىت            

..يتضح الكالم املراد إيصاله للطرف اآلخر   يتضح الكالم املراد إيصاله للطرف اآلخر   
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نتيجة النظرية الجديدة    نتيجة النظرية الجديدة    

اعتماد أسلوب الخرائط الذهنيةاعتماد أسلوب الخرائط الذهنية
والتي تعتمد اعتمادا مباشرا على الكلمات          والتي تعتمد اعتمادا مباشرا على الكلمات          

المفتاحية المحددة       المفتاحية المحددة       
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الكلمات املفتاحية  الكلمات املفتاحية  

: الفائدة من استخدام الكلمات املفتاحية    

.  توفري الوقت    
.  توفري اجلهد    

.  االستدالل السريع على املعلومات      
.  زيادة سرعة القراءة    

.  الفهم السريع  ملا هو حمدد      
.  التسهيل من عملية حفظ املعلومات       

: الفائدة من استخدام الكلمات املفتاحية    

.  توفري الوقت    
.  توفري اجلهد    

.  االستدالل السريع على املعلومات      
.  زيادة سرعة القراءة    

.  الفهم السريع  ملا هو حمدد      
.  التسهيل من عملية حفظ املعلومات       
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أنواع الكلمات املفتاحية أنواع الكلمات املفتاحية 

إذا كنت ممن يدونون املالحظات عما يقرأونه أو   
يسمعونه من احملاضرات أو تعتمد تلخيص  

حماضراتك وأفكارك على الطريقة اخلطية القدمية   
فال بد أن تتدرب على استخدام الكلمات 

املفتاحية ذات الصبغة الداللية التذكريية حيث أن  
هذه الكلمات من شأا تلخيص املادة املسموعة    
أو املقروءة بشكل جيد ومنظم ويسهل من تذكر 

املادة وأيضا يسهل عليك ويقربك من صياغة   
. اخلريطة الذهنية  الفعالة 

 التذكرييةوهنا جيب أن نفرق بني اللفظة الداللية  
 اإلبداعيةواللفظة الداللية 
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الكلمات املفتاحية  الكلمات املفتاحية  

إن القصة املقروءة واملسموعة حتتوي على       : اللفظة الداللية التذكرييةاللفظة الداللية التذكريية
جمموعة من الفقرات والعبارات واجلمل املترابطة واليت تتكون مجيعها       
من كلمات حبيث أن بعض هذه الكلمات عند تذكرها يتم استدعاء  

العبارات واجلمل والفقرات أو القصة كاملة معها وهذه هي       
الكلمات املفتاحية ذات الصبغة الداللية التذكريية حيث تكون هذه    

بط  الكلمات مبثابة املصفاة اليت تلغي باقي التداعيات الذهنية اليت ترت   
وستدفع الذهن لعقد صالت مناسبة يف االجتاه الصحيح  .ذه الكلمة 

كاملفتاح . الذي ميكنك من استدعاء القصة مب حتويه من مجل وفقرات     
والقفل متاما  فهناك مفتاح واحد لديه القدرة على فتح باب حمدد يف     
 حني باقي املفاتيح ال متتلك هذه امليزة وكذلك هذه الكلمة أو اللفظة       
 الداللية التذكريية لديها القدرة على استدعاء فقرة أو قصة أو حادثة       

.معينة يف حني ال تتمتلك هذه القدرة مع أبواب معرفية أخرى       
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اللفظة الداللية التذكرييةاللفظة الداللية التذكريية

 اللفظة األكثر  خصوصية     اللفظة األكثر  خصوصية    

.. عند تذكرها تقيم روابط وعالقات يف االجتاه الصحيح    عند تذكرها تقيم روابط وعالقات يف االجتاه الصحيح   

 تساعد على استعادة فكرة بعينها    تساعد على استعادة فكرة بعينها   

 عند تذكرها يتم استدعاء العبارات والفقرات حوهلا     عند تذكرها يتم استدعاء العبارات والفقرات حوهلا    

 تكون مبثابة املصفاة اليت تلغي وتوقف التداعيات الذهنية        تكون مبثابة املصفاة اليت تلغي وتوقف التداعيات الذهنية       

 فائدا األساسية التذكر   فائدا األساسية التذكر  
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الكلمات املفتاحية  الكلمات املفتاحية  

فهي اللفظة األكثر عمومية واليت توجد           : اللفظة الداللية اإلبداعيةاللفظة الداللية اإلبداعية
 يف القصة أو املادة املقروءة أو املسموعة واليت يف حال ورودها حتفز       
الذاكرة  والذهن وتستدعي األفكار األقرب واألعم يف الذهن وال            
  تساعد على استعادة فكرة ما بعينها أي أن اللفظة الداللية اإلبداعية    

تنشر تداعيات جبميع االجتاهات مما جيعل الذهن ينتقي تلقائيا  
األفكار األقرب واألكثر وضوحا وتوليدا لألفكار وبالتايل يسلك        
طريقا ابداعيا أكثر منه قائما على التذكر وهي بالتايل ختتلف من     

حيث التداعي من شخص آلخر وفائدا األساسية تكمن يف         
وميكن تشبيه هذه   . العصف الذهين وتوليد األفكار واإلبداع      

فإنه مبجرد إضاءة   ) اللمبة ( اللفظة بالضوء الصادر من املصباح  
املصباح فإن الضوء ينتشر ويصل بشكل أكرب كلما كان املكان     

أقرب من املصباح ، يف حني  حيرم من هذا الضوء األماكن البعيدة       
عن املصباح ، وكذلك الكلمة أو اللفظة اإلبداعية فإا تعطي إنارة     

يف الذهن للمعلومات األقرب واألوضح يف حني مل املعلومات            
.البعيدة واليت مل تتضح  
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 :اللفظة الداللية اإلبداعيةاللفظة الداللية اإلبداعية

 اللفظة األكثر عمومية    اللفظة األكثر عمومية   

 يف حال ورودها حتفز الذهن وتستدعي األفكار           يف حال ورودها حتفز الذهن وتستدعي األفكار          

 وال تساعد على استعادة فكرة ما بعينها        وال تساعد على استعادة فكرة ما بعينها       

 تنشر تداعيات جبميع االجتاهات   تنشر تداعيات جبميع االجتاهات  

 الذهن ينتقي تلقائيا األفكار األقرب واألوضح     الذهن ينتقي تلقائيا األفكار األقرب واألوضح    

 يسلك طريقا ابداعيا أكثر منه قائما على التذكر    يسلك طريقا ابداعيا أكثر منه قائما على التذكر   

 فائدا األساسية تكمن يف العصف الذهين     فائدا األساسية تكمن يف العصف الذهين    
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استخراج الكلمات المفتاحية  استخراج الكلمات المفتاحية  
::حىت نقوم باستخراج الكلمات املفتاحية نقوم مبا يلي     حىت نقوم باستخراج الكلمات املفتاحية نقوم مبا يلي     

.. حدد املادة اليت يراد استخراج الكلمات املفتاحية منها             حدد املادة اليت يراد استخراج الكلمات املفتاحية منها            --١١

.. قسم املادة إذا كانت كبرية إىل صفحات وفقرات ومجل واقرأها            قسم املادة إذا كانت كبرية إىل صفحات وفقرات ومجل واقرأها           --٢٢

.. استخرج الكلمات األكثر خصوصية الدالة على الفقرة        استخرج الكلمات األكثر خصوصية الدالة على الفقرة       --٣٣

.. عرب عن الكلمات برسومات معربة عند تطبيقها يف اخلريطة الذهنية          عرب عن الكلمات برسومات معربة عند تطبيقها يف اخلريطة الذهنية         --٤٤

رمسة معربة عن الكلمة  املفتاحية           رمسة معربة عن الكلمة  املفتاحية           

الفقرة أو الصفحة       الفقرة أو الصفحة       

الجملة الرئيسية     الجملة الرئيسية     

٢٢مفتاح مفتاح ١١مفتاح مفتاح 

ور          
ص
بال

ءة 
قرا
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يع
سر
ت

ور          
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ءة 
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يع
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ت
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تمرين المستوى األول  تمرين المستوى األول  تمرين المستوى األول  

 هات آلمات مفتاحية ذات داللة تذآيرية       هات آلمات مفتاحية ذات داللة تذآيرية      --١١ هات آلمات مفتاحية ذات داللة تذآيرية      -١

DHL  الشركة املعروفة يف إيصال الربيد السريع مثالمثالمثال

نايل سات نايل سات 

: استخرج الكلمات املفتاحية من النصوص التالية     -٢ :: استخرج الكلمات املفتاحية من النصوص التالية      استخرج الكلمات املفتاحية من النصوص التالية     --٢٢

.للمراجعة أثر إجيايب يف حتسني التحصيل الدراسي        ١.

..حبث اجلميع يف اجلزيرة عن السندباد فلم جيدوه وفجأة شعر اجلميع        ٢.

.. إن توجه الدول حنو اخلصخصة االقتصادية يعد تقدما يف احلريات               ٣.

..للمراجعة أثر إجيايب يف حتسني التحصيل الدراسي        للمراجعة أثر إجيايب يف حتسني التحصيل الدراسي        ١.١.

....حبث اجلميع يف اجلزيرة عن السندباد فلم جيدوه وفجأة شعر اجلميع        حبث اجلميع يف اجلزيرة عن السندباد فلم جيدوه وفجأة شعر اجلميع        ٢.٢.

.. .. إن توجه الدول حنو اخلصخصة االقتصادية يعد تقدما يف احلريات               إن توجه الدول حنو اخلصخصة االقتصادية يعد تقدما يف احلريات               ٣.٣.
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مترين الكلمات املفتاحية  مترين الكلمات املفتاحية  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتكلم يف املهد إال ثالثة           قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتكلم يف املهد إال ثالثة           
: : وكان يف بين إسرائيل رجل عابد يقال له  وكان يف بين إسرائيل رجل عابد يقال له  : : عيسى ابن مرمي قال    عيسى ابن مرمي قال    

فذكر بنو إسرائيل عبادة    فذكر بنو إسرائيل عبادة    : : جريج فابتىن صومعة وتعبد فيها قال    جريج فابتىن صومعة وتعبد فيها قال    
قد شئنا ذاك    قد شئنا ذاك    : : فقالوا فقالوا ! ! بغي منهم لئن شئتم ألفتننه    بغي منهم لئن شئتم ألفتننه    : : جريج فقالت  جريج فقالت  

فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع   فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من راع   : : قال قال 
كان يؤوي غنمه إىل أصل صومعة جريج فحملت فولدت غالما     كان يؤوي غنمه إىل أصل صومعة جريج فحملت فولدت غالما     

من جريج فأتوه ، فاسترتلوه فشتموه     من جريج فأتوه ، فاسترتلوه فشتموه     : : ممن ؟ قالت  ممن ؟ قالت  : : فقالوا فقالوا 
إنك زنيت إنك زنيت : : ما شأنكم ؟ قالوا ما شأنكم ؟ قالوا : : وضربوه وهدموا صومعته فقال    وضربوه وهدموا صومعته فقال    
: : هو هذا قال     هو هذا قال     :  :  وأين هو ؟ قالوا   وأين هو ؟ قالوا   : : ذه البغي فولدت غالما فقال    ذه البغي فولدت غالما فقال    

باهللا باهللا : : فقام فصلى ودعا مث انصرف إىل الغالم فطعنه بإصبعه فقال      فقام فصلى ودعا مث انصرف إىل الغالم فطعنه بإصبعه فقال      
أنا ابن الراعي ، فوثبوا إىل جريج     أنا ابن الراعي ، فوثبوا إىل جريج     : : يا غالم من أبوك ؟ فقال   يا غالم من أبوك ؟ فقال   

ال حاجة   ال حاجة   : : نبين صومعتك من ذهب قال      نبين صومعتك من ذهب قال      : : فجعلوا يقبلونه وقالوا  فجعلوا يقبلونه وقالوا  
وبينما امرأة يف وبينما امرأة يف : : يل يف ذلك ابنوها من طني كما كانت قال   يل يف ذلك ابنوها من طني كما كانت قال   

اللهم اللهم ::حجرها ابن هلا ترضعه إذ مر ا راكب ذو شارة فقالت      حجرها ابن هلا ترضعه إذ مر ا راكب ذو شارة فقالت      
اجعل ابين مثل هذا اجعل ابين مثل هذا 
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اللهم ال جتعلين مثله قال      اللهم ال جتعلين مثله قال      : : فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال       فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال       : : قال قال 
فكأين أنظر إىل رسول اهللا     فكأين أنظر إىل رسول اهللا     : : مث عاد إىل ثديها فمصه قال أبو هريرة     مث عاد إىل ثديها فمصه قال أبو هريرة     : : 

صلى اهللا عليه وسلم حيكي صنيع الصيب ووضع أصبعه يف فمه ميصها             صلى اهللا عليه وسلم حيكي صنيع الصيب ووضع أصبعه يف فمه ميصها             
فترك   فترك   : : اللهم ال جتعل ابين مثلها قال    اللهم ال جتعل ابين مثلها قال    : : مث مرت بأمة تضرب فقالت   مث مرت بأمة تضرب فقالت   
فذاك حني    فذاك حني    : : اللهم اجعلين مثلها قال    اللهم اجعلين مثلها قال    : : ثديها وأقبل على األمة فقال    ثديها وأقبل على األمة فقال    

اللهم  اللهم  : : مر الراكب ذو الشارة فقلت  مر الراكب ذو الشارة فقلت  ! ! حلقى   حلقى   :  :  تراجعا احلديث فقالت تراجعا احلديث فقالت 
اللهم ال جتعلين مثله ، ومررت ذه األمة      اللهم ال جتعلين مثله ، ومررت ذه األمة      : : اجعل ابين مثله فقلت   اجعل ابين مثله فقلت   

: : اللهم اجعلين مثلها فقال      اللهم اجعلين مثلها فقال      : : اللهم ال جتعل ابين مثلها ، فقلت   اللهم ال جتعل ابين مثلها ، فقلت   : : فقلت فقلت 
يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من اجلبابرة ، وإن هذه األمة    يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من اجلبابرة ، وإن هذه األمة    

..حسيب اهللا    حسيب اهللا    : : زنت ومل تزن وسرقت ومل تسرق وهي تقول        زنت ومل تزن وسرقت ومل تسرق وهي تقول        : : يقولون يقولون 

الكلمات املفتاحية الكلمات املفتاحية 
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استخرج الكلمات املفتاحية استخرج الكلمات املفتاحية 

.. اجلس أنت وزميلك مث قم بفتح الكتاب الذي اخترته      اجلس أنت وزميلك مث قم بفتح الكتاب الذي اخترته     
.. اختر أحد فصول الكتاب       اختر أحد فصول الكتاب      

.. اقرأ صفحة تلو الصفحة مظلال النقاط املهمة     اقرأ صفحة تلو الصفحة مظلال النقاط املهمة    
.. استخرج الكلمات املفتاحية  استخرج الكلمات املفتاحية 

.. ناقش مع زميلك الكلمات املفتاحية اليت مت اختيارها  ناقش مع زميلك الكلمات املفتاحية اليت مت اختيارها 
.. سجل الكلمات املفتاحية باملربع يف األسفل      سجل الكلمات املفتاحية باملربع يف األسفل     

الكلمات املفتاحية الكلمات املفتاحية 
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استخرج الكلمات املفتاحية استخرج الكلمات املفتاحية 

.. اجلس أنت وصديقك وقم بتشغيل الشريط احملدد        اجلس أنت وصديقك وقم بتشغيل الشريط احملدد       
..أنصت للشريط    أنصت للشريط    

.. سجل النقاط املهمة   سجل النقاط املهمة  
.. استخرج الكلمات املفتاحية  استخرج الكلمات املفتاحية 

.. ناقش مع زميلك الكلمات املفتاحية اليت مت اختيارها  ناقش مع زميلك الكلمات املفتاحية اليت مت اختيارها 
.. سجل الكلمات املفتاحية باملربع يف األسفل      سجل الكلمات املفتاحية باملربع يف األسفل     

الكلمات املفتاحية الكلمات املفتاحية 
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اخلرائط املفاهيمية اخلرائط املفاهيمية اخلرائط املفاهيمية 

مقدمةمقدمةمقدمة

أنواع من اخلرائط املفاهيمية أنواع من اخلرائط املفاهيمية أنواع من اخلرائط املفاهيمية 

متارين وتطبيقات عملية  متارين وتطبيقات عملية  متارين وتطبيقات عملية  
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مقدمة يف اخلرائط املفاهيميةمقدمة يف اخلرائط املفاهيمية
تعود نشأة اخلرائط املفاهيمية إىل احملاوالت األوىل لعلماء علم      تعود نشأة اخلرائط املفاهيمية إىل احملاوالت األوىل لعلماء علم      

النفس التربوي لتصنيف وتنظيم املعلومات واملعارف اليت يكتسبها     النفس التربوي لتصنيف وتنظيم املعلومات واملعارف اليت يكتسبها     
اإلنسان وهي ختتلف متاما عما حنن بصدده من علم اخلرائط الذهنية       اإلنسان وهي ختتلف متاما عما حنن بصدده من علم اخلرائط الذهنية       

::وميكن إيضاح بعض أوجه االختالف يف اجلدول التايل        وميكن إيضاح بعض أوجه االختالف يف اجلدول التايل        

اخلرائط املفاهيميةاخلرائط املفاهيمية اخلرائط الذهنيةاخلرائط الذهنية
تعتين بالشق األيسر بشكل أكرب        تعتين بالشق األيسر بشكل أكرب         تعتين بشقي الدماغ األمين واأليسر     تعتين بشقي الدماغ األمين واأليسر     

الكلمات يف اية الروابط أو يف دوائر          الكلمات يف اية الروابط أو يف دوائر           الكلمات تكتب فوق الروابط      الكلمات تكتب فوق الروابط      

يسمح بأكثر من ذلك بكثري   يسمح بأكثر من ذلك بكثري     كلمات كحد أقصى  كلمات كحد أقصى ٣٣

اخلطوط مستقيمة ومتساوية ومتوازية   اخلطوط مستقيمة ومتساوية ومتوازية    اخلطوط منحنية حسب املصمم  اخلطوط منحنية حسب املصمم  

ال تم بالناحية اجلمالية والفنية     ال تم بالناحية اجلمالية والفنية      تم بالناحية اجلمالية والفنية  تم بالناحية اجلمالية والفنية  

تم باملنطقية والتسلسل والتنظيم  تم باملنطقية والتسلسل والتنظيم   تم بتطوير اإلبداع واالبتكار    تم بتطوير اإلبداع واالبتكار    

قدميةقدمية حديثة ومطورةحديثة ومطورة
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السهم األحادي    السهم األحادي    

 خريطة السلسلة السهمية     خريطة السلسلة السهمية    

 خريطة عني الثور   خريطة عني الثور  

 خريطة الشعاع    خريطة الشعاع   

 خريطة التسلسل الدوري      خريطة التسلسل الدوري     

 خريطة املخطط االنسيايب      خريطة املخطط االنسيايب     

 خريطة الصندوق   خريطة الصندوق  

 خريطة شكل فن  خريطة شكل فن 

 خريطة جدول املقارنة   خريطة جدول املقارنة  

 خريطة اخلط الزمين        خريطة اخلط الزمين       

 خريطة الفراشة     خريطة الفراشة    

 خريطة التسلسل اهلرمي      خريطة التسلسل اهلرمي     

 خريطة الفقاقيع    خريطة الفقاقيع   



82

א אא ))אא((א

أحيانا ينظر النص يف نتيجة أو أثر واحد فقط ويسأل عن سبب        
واحد فقط هلذه النتيجة ، أو املطلوب ربط بني سبب ونتيجة       

كعالقة الورد باحلب واخلامت بالزواج 

 ارسم خريطة مفهوم لوقوع زجاجة وانكسارها أو التماس      ::مترين مترين 
.أوجد عالقات مث صل بينها باجلسر    . كهربائي واحتراق املرتل    

 احلالة األولية احلالة األولية 
))الوضع الوضع ( ( 

تساعد ، تبديء ، تباشر   

يسبب مباشرة ، يؤد إلى    
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א אא א
ميكن التعبري عن األسباب والنتائج بسلسلة متصلة حيث أن سببا    

ما يقود إىل سبب آخر قبل أن حيدث األثر أو النتيجة النهائية   

 ارسم خريطة مفهوم خلطة فريق ريال مدريد إلحراز هدف    ::مترين مترين 

احلالة األولية احلالة األولية 
الوضعالوضع

١سبب 
٢سبب 

٣سبب  ٤سبب   النتيجة   النتيجة   
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אא
أحيانا ينظر النص يف نتيجة أو أثر واحد فقط ويسأل عن األسباب          

.اليت أدت إىل هذه النتيجة  

 ارسم خريطة مفهوم للصحة اجليدة باستخدام خريطة عني       ::مترين مترين 
الثور

سبب   

سبب   

سبب   

األسباب
سبب   

النتيجة النهائية    
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אא
أحيانا ينظر النص يف سبب واحد يؤدي إىل عدة نتائج وآثار تصب    

.يف جمرى واحد أي كوا إما سلبية و إما إجيابية      

 ارسم خريطة مفهوم لآلثار املترتبة على التدخني     ::مترين مترين 

السببالسبب

١نتيجة 

٢نتيجة 

٣نتيجة 

٤نتيجة 
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א אא א
 لبناء خريطة كل جزئية فيه تصلح بداية أو اية للجزئية الليت قبلها       

.أو بعدها يف التسلسل الزمين   

 قم بعمل خريطة التسلسل الدوري ألوجه القمر مث اختر       ::مترين مترين 
.تسلسال آخر واعرضه على زمالئك      

املرحلة األوىل   املرحلة األوىل   

املرحلة الثالثة   املرحلة الثالثة   املرحلة الرابعة     املرحلة الرابعة     

املرحلة الثانية   املرحلة الثانية   
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א אא א

أريد أن كتب رقم هاتفي       
 يف مفكرة صديقي 

تناول القلم من جيبك    
أو خقيبتك 

تفقد حافة  
القلم 

اكتب الرقم   

جد املرباة    أدخل القلم يف املرباة  

شغل املرباة

أخرج القلم   
 من امرباة 

هل
حافته 
مربية

نعم

ال

.لبناء عملية ما حتتاج إىل قرارات مرنة و ذات مسارات حمتملة    

 مت تكليفك بعمل برنامج إلجازة اية األسبوع بني قرارك     ::مترين مترين 
.الذي ستتخذه مع ذكر االحتماالت األخرى املمكنة       
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אא

املكاناملكان
الزمانالزمان

الشخصيات الشخصيات 
األحدثاألحدث
املشكلةاملشكلة

احلل احلل 

هام هام 

عاجلعاجل

هام  هام  

غري عاجل غري عاجل 

غري هام غري هام 

عاجلعاجل

غري هامغري هام

  غري عاجل  غري عاجل

أحيانا ينظر النص يف معلومات سردية كثرية وبيانات حتتاج لفرز   
وتفصيل فنلجأ للصندوق ونقسمه بالشكل الذي نريده مث نقوم    

بفرز املعلومات بداخله حتت التصنيفات احملددة وإليك منوذج   
صندوق ايزاور 

.....لزمالء العمل وعمرهم وسكنهم         ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 



89

اختالف  اختالف  اختالف  اختالف   تشابهتشابه

الشيء الثاين الشيء الثاين الشيء األول   الشيء األول   

أحيانا ينظر النص يف مقارنة واضحة بني شيئني أو أكثر يف ناحية     
واحدة أو أكثر من ناحية مع وجود نقاط تشابه والتقاء ولعقد     

.املقارنة نلجأ لشكل فن    

تقارن فيها بني النحل والذباب   ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 
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אא

٣الناحية 

٢الناحية 

١الناحية 

الشيء الثاينالشيء األول   املقارنة

أحيانا ينظر النص يف مقارنة واضحة بني شيئني أو أكثر يف ناحية     
واحدة أو أكثر من ناحية  مع عدم وجود نقاط اتفاق أو مل تطلب      

أو تطرح ولعقد املقارنة نلجأ جلدول املقارنة  

تقارن فيها بني من يعمل احلسنات       ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 
ومن يعمل السيئات 
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א אא א
أحيانا ينظر النص يف أحداث وجزيئات متعاقبة يأيت بعضها تلو     
اآلخر حسب ترتيب حمدد وخباصة النصوص التارخيية وجداول           

.األعمال وخمططات متابعة العمل   

ملا تنوي القيام به يف الغد أو بعد   ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 
.العودة من عملك أو دراستك      

٦خطوة  ٦خطوة  ٥خطوة  ٥خطوة  ٤خطوة  ٤خطوة  ٣خطوة  ٣خطوة   ٢خطوة  ٢خطوة  ١خطوة  ١خطوة  

٣خطوة ٣خطوة 

٤خطوة ٤خطوة 

١خطوة ١خطوة 

٢خطوة ٢خطوة 
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א אא א
أحيانا ينظر النص يف سبب واحد يؤدي إىل عدة نتائج وآثار تصب    

.يف اجتاهني أحدمها سليب واآلخر إجيايب أو على سبيل املقارنة            

لآلثار املترتبة على مشاهدة التلفاز    ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 

سلبياتإجيابيات  

١

٢

٣

٤

٥

١

٢

٣

٤

٥
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א אא ))אא((א
أحيانا ينظر النص يف موضوع رئيسي حيتوي على عدة فروع        

ولكل فرع حمتويات ثانوية يتم تنظيمها حسب تسلسل الفكرة       
. الرئيسية من األمشل واألعم إىل اجلزئيات والتفاصيل    

.ألنواع السيارات ، شجرة العائلة    ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 

الموضوع الموضوع 

٣الفرع  ٣الفرع  ٢الفرع  ٢الفرع  ١الفرع  ١الفرع  

ثانوي 
١

ثانوي 
٢

ثانوي 
١

ثانوي 
٢

ثانوي 
١

ثانوي 
٢
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אא
أحيانا ينظر النص يف أحداث وشخصيات وأماكن وأزمنة    

وتفريعات كثرية حيسن فيه استخدام هذا النوع من اخلرائط واليت    
تعترب أقدمها وأفضلها يف إثارة اإلبداع واالبتكار  

:للنص التايل   ارسم خريطة مفهوم  ::مترين مترين 

من من من 

لمن لمن لمن آيف آيف آيف 

لماذا لماذا لماذا 

أين   أين   أين   متى  متى  متى  
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قاد ثري جمهول اهلوية سيارته . م١٩٩٣ديسمرب ٧
وهي ” ماهاراشترا ”الفارهة املليئة بالنقود إىل 

املنطقة املنكوبة بالزلزال وعندما وصل إىل تلك  
املنطقة أخذ يوزع رزما من األوراق النقدية ذات 

الفئة الكبرية وعندما علم القرويون العاطلون ذه  
وعندها أخرج  . اهلبات أخذوا يهامجون الرجل 

الرجل مسدسه ودفعهم بعيدا عنه مث ركب سيارته   
لقد حصل بعض القرويني . وغادر املكان  

 – ١٠٠٠احملظوظني على مبالغ تتراوح بني  
. روبية أثناء التوزيع ٤٠٠٠
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قوانني اخلريطة الذهنية قوانني اخلريطة الذهنية قوانني اخلريطة الذهنية 

مقدمةمقدمةمقدمة

تلخيص قوانني اخلريطة الذهنية   تلخيص قوانني اخلريطة الذهنية   تلخيص قوانني اخلريطة الذهنية   

تقسيمات للتدريب واملمارسةتقسيمات للتدريب واملمارسةتقسيمات للتدريب واملمارسة

تدريبات وتطبيقات على القوانني  تدريبات وتطبيقات على القوانني  تدريبات وتطبيقات على القوانني  
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مقدمة

ط بين الخلية  إن النظرة البسيطة األولية لهذه الصور تكشف مدى  التشابه و االرتبا          
وآذلك من الناحية     . العصبية وشكل الخارطة الذهنية هذا من الناحية الخارجية        

ا نحو محور الداخلية والعلمية فإن انتقال النبضات العصبية يكون من المرآز متجه          
ية حيث نبدأ  الخلية وأطرافها وهذا تماما عند انتقال المعلومات في الخريطة الذهن           

لى أطراف   الخارطة الذهنية من المنتصف ثم يبدأ سيالن المعلومات في االنتشار إ           
وآذلك فإن عالم الخلية العصبية مليء بالموصالت والروابط          . الخريطة الذهنية   

األخرى  العصبية آالخريطة الذهنية المليئة بالخطوط التي تصل بين المعلومة و         
خريطة الذهنية   وحتى ننطلق إلى عالم التطبيق عليك في البداية التعرف على قوانين ال                 

وممارستها والتدرب عليها بشكل سهل وبسيط  

خريطـة ذهنيــة  اخلليـة العصبيـة
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تلخيص قوانين الخريطة الذهنية              تلخيص قوانين الخريطة الذهنية              
 الذهنية وهذه   هناك مجموعة من القوانين ينبغي مراعتها عند البدء في تصميم الخريطة          

وانين القوانين تعمل وفق قواعد وقوانين عمل الدماغ وتناسبه وإليك هذه الق              

ابدأ من املنتصف بصورة أو كلمة مفتاحية    

ال تزيد الكلمات املفتاحية عن ثالث     

استخدم األشكال والرموز واأللوان للعالقات      

استخدم األسهم للربط بني العالقات      

ضع اخلطوط الفسفورية أسفل الكلمات املهمة        

السرعة يف انسياب املعلومات دون حماكمة ومقاطعة     

اترك فراغات مناسبة لإلضافات فيما بعد     

استخدم أبعاد ثالثية إن أمكن يف الرسومات       

الرسوم سهلة وبسيطة ومضحكة ومزخرفة   

ارسم الكلمات رمسا ولوا وضخم اللون إن لزم       

ضع اخلريطة يف مكان بارز لتثبيتها يف العقل         
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تقسيمات للتدريب والممارسة        تقسيمات للتدريب والممارسة        

إذا قمنا بتبسيط قوانني اخلريطة الذهنية للتدريب عليها    إذا قمنا بتبسيط قوانني اخلريطة الذهنية للتدريب عليها    
فسنالحظ أا تنقسم بشكل مبسط إىل ستة  أبواب وكل باب      فسنالحظ أا تنقسم بشكل مبسط إىل ستة  أبواب وكل باب      

منها شروط وقوانني فرعية تنظم عملنا يف اخلريطة الذهنية حبيث         منها شروط وقوانني فرعية تنظم عملنا يف اخلريطة الذهنية حبيث         
يؤهلنا الفهم الصحيح هلذه القوانني و التدريب املستمر على         يؤهلنا الفهم الصحيح هلذه القوانني و التدريب املستمر على         

التمارين املرفقة إىل امتالك مهارة رسم اخلرائط الذهنية املميزة   التمارين املرفقة إىل امتالك مهارة رسم اخلرائط الذهنية املميزة   
::وهذه األبواب الستة هي   وهذه األبواب الستة هي   

الكلماتالكلماتاأللواناأللوانالصورالصور

الروابطالروابط االنسيابيةاالنسيابيةالورقة الورقة 

العرضالعرض

وسنتناوهلا اآلن واحدة تلو األخرى بشيء من التفصيل والتوضيح          وسنتناوهلا اآلن واحدة تلو األخرى بشيء من التفصيل والتوضيح          
والتدريبوالتدريب
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الصور

 جيب أن حتتوي اخلريطة الذهنية على الصور لكون أحد العلوم      جيب أن حتتوي اخلريطة الذهنية على الصور لكون أحد العلوم     ••
األساسية اليت يعتمد عليها تصميم اخلرائط الذهنية هو التعلم      األساسية اليت يعتمد عليها تصميم اخلرائط الذهنية هو التعلم      

ولذلك جيب العناية الفائقة بالصور بل واستبدال   ولذلك جيب العناية الفائقة بالصور بل واستبدال   . . الصوري الصوري 
الكلمات قدر اإلمكان بصور كما سبق وقلنا فإن الذاكرة     الكلمات قدر اإلمكان بصور كما سبق وقلنا فإن الذاكرة     

وينبغي أن تتميز الصور مبا يلي     وينبغي أن تتميز الصور مبا يلي     . . تستدعي الصور قبل الكلمات    تستدعي الصور قبل الكلمات    
..
حيث يتعرف عليه العقل من النظرة   : واضحة وبينة وملونة   

 مل األوىل فال تكون الصورة غامقة أو فاحتة أو خمتفية املعامل أو ناقصة    
.  تكتمل أو معقدة ، مما يسبب اخللط و عدم وضوح الصورة       

ال تنفع الصورة األولى ألنها ال تنفع الصورة األولى ألنها 
 جزء غير واضح من    جزء غير واضح من   

 الفراشة   الفراشة  
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فكلما كانت الصورة مضحكة أو مؤثرة     : مضحكة ومؤثرة   
فإا ختزن وتثبت يف الذاكرة بشكل أقوى وأكرب ألن تفعيل املخ    

واملشاعر هي إحدى الوحدات العاملة       . يؤدي إىل ختزين أفضل    
يف الدماغ وذات قوة كربى يف ختزين املعلومات واألحداث      

.  والذكريات 

حول الصور التالية إىل صور مضحكة أو مؤثرة       حول الصور التالية إىل صور مضحكة أو مؤثرة       

::ارسم رمسة مضحكة أو مؤثرة ملا يلي   ارسم رمسة مضحكة أو مؤثرة ملا يلي   
    كتاب                    مشس                     ماء                              كتاب                    مشس                     ماء                          
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حيث نستخدم  : استخدم الرموز مث اعتمد رسوم ورموز خاصة بك  
االنتباه إىل   الرموز غالبا يف اإلشارة إىل اموعات املتشاة ومتييزها أو لفت         

فكرة مهمة أو استخدامها للتسلسل أو الختاذ إجراء مهم كاالتصال       
مث بعد ممارستك للخريطة الذهنية ستمتلك مهارة خاصة      . بشخص مهم 

   بالتنظيم السريع ملعلوماتك مبوز خاصة ورسوم طورا لنفسك لتستخدمها      
وتكون ذات داللة خاصة ومباشرة لك فعلى سبيل املثال أصبح املصباح    

يدل على فكرة حمددة أو القلب يدل على احلب أو القبول     

                    
                      

بني يف أي معىن تستخدم الرموز التالية      بني يف أي معىن تستخدم الرموز التالية      

::استخدم رمزا للداللة على ما يلي   استخدم رمزا للداللة على ما يلي   
 مهم مهم  خطر                اتصال                  حبث                    خطر                اتصال                  حبث                  

اعتمد من اليوم رموزا خاصة بك مث ارمسها على ورقة وعلقها يف مكان      اعتمد من اليوم رموزا خاصة بك مث ارمسها على ورقة وعلقها يف مكان      
بارز أمامك حىت تبقى على اتصال صوري معها وتكتسب مهارة سرعة       بارز أمامك حىت تبقى على اتصال صوري معها وتكتسب مهارة سرعة       

..وإيك الصفحة التالية للمساعدة    وإيك الصفحة التالية للمساعدة    . . استدعائها من الذاكرة     استدعائها من الذاكرة     
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الرمز   الرمز    الكلمة الكلمة  الرمز   الرمز    الكلمة الكلمة 

الحب الحب 
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فتكون الرسوم    : بسيطة وسهلة ومستدعاة بسرعة من الذاكرة    
املستخدمة ذات أقل عدد ممكن من التداخالت والرسوم الفنية فال       
حتتاج لرسام حمترف بل رسوم  بسيطة غري معقدة وتكون األقرب     

إىل الذهن  فعندما نتكلم عن الشتاء فغالبا أول صورة تقفز       
.للذاكرة هي الغوم ليت متطر وهكذا      

::عن أي موضوع تتحدث الصور التالية   عن أي موضوع تتحدث الصور التالية   

------------------------------

::ارسم صورة بسيطة للتعبري عما يلي   ارسم صورة بسيطة للتعبري عما يلي   
السعادة             الفضاء            املرض             التاريخ                   السعادة             الفضاء            املرض             التاريخ                   
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فال نستخدم كأس أو   فال نستخدم كأس أو    :  : تعرب عن الكلمات املفتاحية مباشرة   تعرب عن الكلمات املفتاحية مباشرة     
مسكة لالستدالل على املاء وإمنا نرسم قطرة املاء مباشرة وبكل        مسكة لالستدالل على املاء وإمنا نرسم قطرة املاء مباشرة وبكل        

بساطة ولعل هذا األمر حيتاج إىل تدريب مستمر ليعتاد الشخص  بساطة ولعل هذا األمر حيتاج إىل تدريب مستمر ليعتاد الشخص  
على الربط بني اجلانب الصوري واجلانب اللغوي يف عقل      على الربط بني اجلانب الصوري واجلانب اللغوي يف عقل      

))أي قسمي الدماغ األمين واأليسر     أي قسمي الدماغ األمين واأليسر     ( ( اإلنسان وذهنه    اإلنسان وذهنه    

يستحسن أن تكون الصورة من دون إطار مما      يستحسن أن تكون الصورة من دون إطار مما      : :  من دون إطار     من دون إطار    
يدع اال مفتوح واآلفاق منطلقة غري حمدودة أو مقيدة  وميهد      يدع اال مفتوح واآلفاق منطلقة غري حمدودة أو مقيدة  وميهد      

 . .الطريق أمام العني والذهن لتواصل سيل املعلومات       الطريق أمام العني والذهن لتواصل سيل املعلومات       

::أضف بعدا ثالثا للصور التالية  أضف بعدا ثالثا للصور التالية  

حيث يتم إضافة ظل للصورة أو إضافة    حيث يتم إضافة ظل للصورة أو إضافة     :  : ثالثية األبعاد إن أمكنثالثية األبعاد إن أمكن
بعدا ثالثا للصورة إن أمكن  بعدا ثالثا للصورة إن أمكن  

مشعة              كتاب              وجه              سيارة                        مشعة              كتاب              وجه              سيارة                        
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األلوان
سبق وتكلمنا على أثر األلوان يف  تنمية وزيادة القدرات العقلية           سبق وتكلمنا على أثر األلوان يف  تنمية وزيادة القدرات العقلية           ••

وذلك لتفعيلها الشق األمين من قشرة الدماغية  وينبغي علينا أثناء        وذلك لتفعيلها الشق األمين من قشرة الدماغية  وينبغي علينا أثناء        
::تصميم اخلريطة الذهنية مالحظة ما يلي يف األلوان       تصميم اخلريطة الذهنية مالحظة ما يلي يف األلوان       

وينصح هنا عدم استخدام األلوان الفاحتة جدا   وينصح هنا عدم استخدام األلوان الفاحتة جدا     :   :  واضحة وبينة  واضحة وبينة --١١
واليت ال تظر على الورق كالكتابة مثال باللون األصفر الفاتح        واليت ال تظر على الورق كالكتابة مثال باللون األصفر الفاتح        

وكذلك ال نستخدم أكثر من لون واحد يف الوصلة الواحدة أو        وكذلك ال نستخدم أكثر من لون واحد يف الوصلة الواحدة أو        
ال يتم تلوين الرمسة الواحدة بألوان متداخلة تؤدي إىل اختالط      ال يتم تلوين الرمسة الواحدة بألوان متداخلة تؤدي إىل اختالط      

..وعدم وضوح الصورة أو اخلط أو الكلمات      وعدم وضوح الصورة أو اخلط أو الكلمات      

يهمنا جدا أن نؤكد على     يهمنا جدا أن نؤكد على        :    :  مفضلة لدى الشخص املصمم  مفضلة لدى الشخص املصمم --٢٢
أن لكل خريطة ولكل مصمم ألوانه اخلاصة املفضلة فال نتكلم       أن لكل خريطة ولكل مصمم ألوانه اخلاصة املفضلة فال نتكلم       

عن أفضلية ألوان على غريها ، بل لكل مصمم احلرية التامة       عن أفضلية ألوان على غريها ، بل لكل مصمم احلرية التامة       
الختيار ألوانه اليت مييل إليها ويفضلها على غريها فإن كان       الختيار ألوانه اليت مييل إليها ويفضلها على غريها فإن كان       

املصمم يفضل اللون األمحر مع الضل الربتقايل فليفعل أو كان     املصمم يفضل اللون األمحر مع الضل الربتقايل فليفعل أو كان     
..حيب األلوان الفاحتة أو الغامقة أو يكره اللون األسود وهكذا         حيب األلوان الفاحتة أو الغامقة أو يكره اللون األسود وهكذا         
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ونؤكد هنا أمهية األلوان يف تنشيط    ونؤكد هنا أمهية األلوان يف تنشيط      :    :   ألوان على األقل    ألوان على األقل   ٣٣    --٣٣
القشرة الدماغية أوال ويف إضفاء اجلمال والرونق اخلاص       القشرة الدماغية أوال ويف إضفاء اجلمال والرونق اخلاص       

باخلريطة الذهنية ونالحظ أن أقل مستوى قياسي من األلوان       باخلريطة الذهنية ونالحظ أن أقل مستوى قياسي من األلوان       
املسموح ا يف اخلريطة الواحدة هو ثالثة ألوان سواء كانت يف     املسموح ا يف اخلريطة الواحدة هو ثالثة ألوان سواء كانت يف     

..الروابط أو الرسومات أو الرموز أو الكلمات      الروابط أو الرسومات أو الرموز أو الكلمات      

ويتم اكتساب هذه  ويتم اكتساب هذه     :    :  ألوان ذات داللة خاصة للمصمم      ألوان ذات داللة خاصة للمصمم     --٤٤
الدالالت مع خربة املصمم واستمراره يف تصميم اخلرائط الذهنية    الدالالت مع خربة املصمم واستمراره يف تصميم اخلرائط الذهنية    
فيصبح لكل لون من األلوان عند املصمم معىن خاص فعلى سبيل         فيصبح لكل لون من األلوان عند املصمم معىن خاص فعلى سبيل         

املثال يستخدم املصمم اللون األخضر لإلجيابيات واللون األمحر        املثال يستخدم املصمم اللون األخضر لإلجيابيات واللون األمحر        
للسلبيات فإن لذلك كبري الفائدة يف زيادة التنظيم والترتيب للسلبيات فإن لذلك كبري الفائدة يف زيادة التنظيم والترتيب 

..والتصنيف يف اخلريطة الذهنية والتصنيف يف اخلريطة الذهنية 
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ميكننا   :  مالحظة على تلوين اخلطوط والروابط  والكلمات       -٥
:تلوين اخلطوط والروابط والكلمات بطريقتني خمتلفتني كما يلي       

ميكننا  ميكننا   :  :  مالحظة على تلوين اخلطوط والروابط  والكلمات        مالحظة على تلوين اخلطوط والروابط  والكلمات       --٥٥
::تلوين اخلطوط والروابط والكلمات بطريقتني خمتلفتني كما يلي       تلوين اخلطوط والروابط والكلمات بطريقتني خمتلفتني كما يلي       

  لون للمركز مث آخر للفروع مث آخر للثانوي         لون للمركز مث آخر للفروع مث آخر للثانوي       --أ أ   لون للمركز مث آخر للفروع مث آخر للثانوي       -أ 

 أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة



109

 أو تضع لون موحد لكل فرع كامل مترابط      أو تضع لون موحد لكل فرع كامل مترابط     --ب ب  أو تضع لون موحد لكل فرع كامل مترابط     -ب 

 أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة
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ميكننا استخدام الضليل    : األلوان الفسفورية للمالحظات 
الفسفوري أسفل  اخلطوط أو فوق الكلمات أو إحاطة فرع      
كامل بظل فسفوري أو تلوين الفرع كامال بلون فسفوري      

:فاتح 

ميكننا استخدام الضليل   ميكننا استخدام الضليل    :  : األلوان الفسفورية للمالحظاتاأللوان الفسفورية للمالحظات  
الفسفوري أسفل  اخلطوط أو فوق الكلمات أو إحاطة فرع      الفسفوري أسفل  اخلطوط أو فوق الكلمات أو إحاطة فرع      
كامل بظل فسفوري أو تلوين الفرع كامال بلون فسفوري      كامل بظل فسفوري أو تلوين الفرع كامال بلون فسفوري      

::فاتح فاتح 

 أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة أعد تصميم اخلريطة الذهنية السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة
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 أعد تصميم اخلرائط الذهنية التالية بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة  أعد تصميم اخلرائط الذهنية التالية بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة 

١١مثال مثال 

٢٢مثال مثال 

٣٣مثال مثال 
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١١مثال مثال 

٢٢مثال مثال 

٣٣مثال مثال 
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الورقة 

 جيب أن تتميز الورقة اليت سنقوم بتصميم اخلريطة الذهنية   جيب أن تتميز الورقة اليت سنقوم بتصميم اخلريطة الذهنية  ••
عليها مبجموعة ميزات وشروط ضمن قوانني اخلريطة الذهنية         عليها مبجموعة ميزات وشروط ضمن قوانني اخلريطة الذهنية         

::ومن هذه امليزات أن تكون    ومن هذه امليزات أن تكون    
مما جيذب املصمم   مما جيذب املصمم    :  : بيضاء نظيفة وغري مكتوب عليها مسبقا  بيضاء نظيفة وغري مكتوب عليها مسبقا    

للتفاعل والتعامل مع اخلريطة اليت سيقوم بتصميمها ، وأيضا من     للتفاعل والتعامل مع اخلريطة اليت سيقوم بتصميمها ، وأيضا من     
الناحية النفسية ستطيه اهتمام بأمهية الورقة  وقيمتها فهي جديدة      الناحية النفسية ستطيه اهتمام بأمهية الورقة  وقيمتها فهي جديدة      

..وليست قدمية وتالفة وغري ذات قيمة أو أمهية    وليست قدمية وتالفة وغري ذات قيمة أو أمهية    

وذلك لسبب وذلك لسبب  :  : توضع بشكل عرضي بدل من الشكل الطويل       توضع بشكل عرضي بدل من الشكل الطويل       
وجيه وهو أن عيوننا موضوعة بشكل عرضي أفقي وليست              وجيه وهو أن عيوننا موضوعة بشكل عرضي أفقي وليست              

عامودية وبالتاليها ميكنها عمل مسح ألكرب  كم من املعلومات      عامودية وبالتاليها ميكنها عمل مسح ألكرب  كم من املعلومات      
بنظرة أفقية واحدة حىت لو مل نضطر لتحريك عيوننا على خالف      بنظرة أفقية واحدة حىت لو مل نضطر لتحريك عيوننا على خالف      

الورقة الطولية فالشخص حيتاج إىل حتريك رأسه وعينيه لرؤية جزء     الورقة الطولية فالشخص حيتاج إىل حتريك رأسه وعينيه لرؤية جزء     
. . يف حني حيتجب عن عينيه اجلزء اآلخر من الورقة       يف حني حيتجب عن عينيه اجلزء اآلخر من الورقة       
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مما يوفر للمصمم أكرب مساحة    مما يوفر للمصمم أكرب مساحة      :   : ال حتتوي الورقة على إطارات   ال حتتوي الورقة على إطارات       
ممكنة من الورقة  إلضافة املعلومات اليت تتوارد أو تستخلص ،        ممكنة من الورقة  إلضافة املعلومات اليت تتوارد أو تستخلص ،        

وكذلك إذا أردنا إضافة معلومات أخرى وكان طرف الورقة ال    وكذلك إذا أردنا إضافة معلومات أخرى وكان طرف الورقة ال    
يستوعب نقوم بلصق ورقة إضافة فال يكون اإلطار مانع من هذه        يستوعب نقوم بلصق ورقة إضافة فال يكون اإلطار مانع من هذه        

اإلضافات والتوسعات ، وكذلك قلنا سابقا أن األطر حتد من   اإلضافات والتوسعات ، وكذلك قلنا سابقا أن األطر حتد من   
..التفكري وتوقف سيل املعلومات    التفكري وتوقف سيل املعلومات    

ويفضل يف البداية  ويفضل يف البداية   :  : كبرية بقدر يتسع حملتوى املادة املتوقعة  كبرية بقدر يتسع حملتوى املادة املتوقعة  
حىت يتكون لدى مصمم     حىت يتكون لدى مصمم       )    )  A4A4(   (   التدرب على ورقة حبجم     التدرب على ورقة حبجم     

اخلرائط الذهنية القدرة على تقدير حجم اخلريطة الذهنية النهائي   اخلرائط الذهنية القدرة على تقدير حجم اخلريطة الذهنية النهائي   
..وفق املعلومات املتوفرة لديه      وفق املعلومات املتوفرة لديه      

وذلك يف حالة   : الترقيم واملالحظات يف اخللف إن وجدت  
كانت اخلريطة الذهنية جزء من جمموعة من اخلرائط الذهنية    

كاليت تستخدم يف تلخيص الكتب الكبرية  فيتم ترقيم اخلرائط   
الذهنية من اخللف أو كتابة مالحظات صغري خبط خفيف أو قلم     

.الرصاص حىت ال تنطبع على الورقة من األمام       

وذلك يف حالة  وذلك يف حالة   :  : الترقيم واملالحظات يف اخللف إن وجدت  الترقيم واملالحظات يف اخللف إن وجدت  
كانت اخلريطة الذهنية جزء من جمموعة من اخلرائط الذهنية    كانت اخلريطة الذهنية جزء من جمموعة من اخلرائط الذهنية    

كاليت تستخدم يف تلخيص الكتب الكبرية  فيتم ترقيم اخلرائط   كاليت تستخدم يف تلخيص الكتب الكبرية  فيتم ترقيم اخلرائط   
الذهنية من اخللف أو كتابة مالحظات صغري خبط خفيف أو قلم     الذهنية من اخللف أو كتابة مالحظات صغري خبط خفيف أو قلم     

..الرصاص حىت ال تنطبع على الورقة من األمام       الرصاص حىت ال تنطبع على الورقة من األمام       
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ونعتمد على وجود        ونعتمد على وجود         :  : وجود مسودة جانبية للمبتدئني      وجود مسودة جانبية للمبتدئني          
مسودة جانبية يف حالة كانت اخلريطة سريعة أو كان الشخص     مسودة جانبية يف حالة كانت اخلريطة سريعة أو كان الشخص     

مبتدأ مما سيسبب له ارتكاب بعض األخطاء واملخالفات لقوانني     مبتدأ مما سيسبب له ارتكاب بعض األخطاء واملخالفات لقوانني     
اخلريطة الذهنية وبالتايل يقوم بتصميم خريطة ذهنية مبدئية على        اخلريطة الذهنية وبالتايل يقوم بتصميم خريطة ذهنية مبدئية على        

مسودة خارجية مث بعد االنتهاء يتم ترتيب اخلريطة على ورقة      مسودة خارجية مث بعد االنتهاء يتم ترتيب اخلريطة على ورقة      
.    .    جديدة معتمدة جديدة معتمدة 

وإن كانت مسطرة حيرص أن تكون اخلطوط وإن كانت مسطرة حيرص أن تكون اخلطوط    :    : غري مسطّرةغري مسطّرة  
عامودية أي جعل الورقة أفقية حىت ال نتقيد بالكتابة عليها ألن        عامودية أي جعل الورقة أفقية حىت ال نتقيد بالكتابة عليها ألن        

السطور ستقيدنا وجتعلنا خنضع لتنظيمها املسبق وبالتايل يقيد    السطور ستقيدنا وجتعلنا خنضع لتنظيمها املسبق وبالتايل يقيد    
الذهن والدماغ عن االنطالق واحلرية يف اختاذ االجتاهات املناسبة       الذهن والدماغ عن االنطالق واحلرية يف اختاذ االجتاهات املناسبة       

.  .  والشعبات املالئمة لقوانني اخلريطة الذهنية  والشعبات املالئمة لقوانني اخلريطة الذهنية  
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الروابط

 لعل اخلطوط أو الروابط هي ركن أساسي من أركان اخلريطة           لعل اخلطوط أو الروابط هي ركن أساسي من أركان اخلريطة          ••
الذهنية وحيتاج إىل تصميم فين وعناية فائقة وخيال مبدع للحصول        الذهنية وحيتاج إىل تصميم فين وعناية فائقة وخيال مبدع للحصول        

::على خريطة فاعلة و وهلذه الروابط ميزات وشروط منها            على خريطة فاعلة و وهلذه الروابط ميزات وشروط منها            

 عريضة يف بداية ومركز اخلريطة الذهنية  مث خيف عرضها  
كلما اجتهنا إىل  احملور واألطراف مما يوحي للذهن بفرعية         
.املعلومات ويساعدنا على زيادة التفاصيل يف هذه الفروع     

 عريضة يف بداية ومركز اخلريطة الذهنية  مث خيف عرضها  
كلما اجتهنا إىل  احملور واألطراف مما يوحي للذهن بفرعية         
.املعلومات ويساعدنا على زيادة التفاصيل يف هذه الفروع     

 أعد تصميم الروابط السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة  أعد تصميم الروابط السابقة بعد ترمجتها بألوانك اخلاصة 
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 ملونة بألوان جذابة وهلا ظل يعطيها بعدا ثالثيا ويضيف     
عليها رونقا ومجاال خاصا ، ومن املمكن أن خنتار بدل من الظل      
الزخرفة أسفل من الرابط بنقاط أو فواصل أو خطوط صغرية          

مائلة وهكذا 

 ملونة بألوان جذابة وهلا ظل يعطيها بعدا ثالثيا ويضيف     
عليها رونقا ومجاال خاصا ، ومن املمكن أن خنتار بدل من الظل      
الزخرفة أسفل من الرابط بنقاط أو فواصل أو خطوط صغرية          

مائلة وهكذا 

 قم بتصميم وتلوين وتظليل رابط أحادي و ثنائي وثالثي بألوانك          قم بتصميم وتلوين وتظليل رابط أحادي و ثنائي وثالثي بألوانك         
اخلاصة اخلاصة 
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أي غري متعرج . يكون الرابط مائل ميالن تلقائي باجتاه واحد    
وذات شكل مشع أي تنطلق     . أو لوليب أو مستقيم أو متكسر      

من املركز حبيث كلما ابتعدت اخلطوط عن املركز كلما      
.ازدادت املسافة بينها 

أي غري متعرج أي غري متعرج . . يكون الرابط مائل ميالن تلقائي باجتاه واحد    يكون الرابط مائل ميالن تلقائي باجتاه واحد    
وذات شكل مشع أي تنطلق     وذات شكل مشع أي تنطلق     . . أو لوليب أو مستقيم أو متكسر      أو لوليب أو مستقيم أو متكسر      

من املركز حبيث كلما ابتعدت اخلطوط عن املركز كلما      من املركز حبيث كلما ابتعدت اخلطوط عن املركز كلما      
..ازدادت املسافة بينها ازدادت املسافة بينها 

 قم بتصميم رابط ثنائي أو ثالثي بامليالن الصحيح      قم بتصميم رابط ثنائي أو ثالثي بامليالن الصحيح     
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 وجود مسافات عرضية خالية مما يسمح لنا يف ما بعد بإضافة         وجود مسافات عرضية خالية مما يسمح لنا يف ما بعد بإضافة        
املعلومات أو زيادة الفروع ويف نفس الوقت جيعل يف اخلريطة   املعلومات أو زيادة الفروع ويف نفس الوقت جيعل يف اخلريطة   
متنفس لرؤية املعلومات ووضوحها دون التكدس أو التضييق          متنفس لرؤية املعلومات ووضوحها دون التكدس أو التضييق          

..اللذان يضعفان من التفاعل مع اخلريطة اللذان يضعفان من التفاعل مع اخلريطة 

حيث يسمح استخدام روابط    :  حرية الربط بني العالقات    
خاصة تصل بني رابطني أو كلمتني أو صورتني للتنبيه على وجود              

.عالقة بينهما داخل اخلريطة الذهنية  

حيث يسمح استخدام روابط    حيث يسمح استخدام روابط    : :  حرية الربط بني العالقات     حرية الربط بني العالقات    
خاصة تصل بني رابطني أو كلمتني أو صورتني للتنبيه على وجود              خاصة تصل بني رابطني أو كلمتني أو صورتني للتنبيه على وجود              

..عالقة بينهما داخل اخلريطة الذهنية  عالقة بينهما داخل اخلريطة الذهنية  

 نبدأ برسم التفريعات والروابط من اجلهة اليمىن للخريطة     نبدأ برسم التفريعات والروابط من اجلهة اليمىن للخريطة    
ومما يؤكد ومما يؤكد .  .  الذهنية مث نرسم التفريعات التالية من اجلهة اليسرى الذهنية مث نرسم التفريعات التالية من اجلهة اليسرى 

مناسبتها لعمل العقل القيام بإخراج خطوط من مركز اخلريطة   مناسبتها لعمل العقل القيام بإخراج خطوط من مركز اخلريطة   
..الذهنية ستجد تلقائيا أنك ستبدأ من اجلهة اليمىن قبل اليسرى   الذهنية ستجد تلقائيا أنك ستبدأ من اجلهة اليمىن قبل اليسرى   
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) )   الروابط فقط    الروابط فقط    ((قم بتصميم هيكل فقط خلارطة ذهنية دون املعلومات       قم بتصميم هيكل فقط خلارطة ذهنية دون املعلومات       

اية
لبد
ا

اية
لبد
ا
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::قم بتلوين وزخرفة وتظليل الروابط يف اخلريطة الذهنية التالية     قم بتلوين وزخرفة وتظليل الروابط يف اخلريطة الذهنية التالية     
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الكلمات 

:جيب أن تتميز الكلمات مبا يلي   •

 استخدام الكلمات املفتاحية سواء كانت ذات داللة تذكريية    استخدام الكلمات املفتاحية سواء كانت ذات داللة تذكريية   
..أو داللة إبداعية حسب املقصد من اخلريطة الذهنية      أو داللة إبداعية حسب املقصد من اخلريطة الذهنية      

 أن ال تزيد الكلمات املفتاحية عن ثالث كلمات كأقصى     
.حد وإن كان األفضل أن تكون كلمة واحدة فقط        

 أن ال تزيد الكلمات املفتاحية عن ثالث كلمات كأقصى      أن ال تزيد الكلمات املفتاحية عن ثالث كلمات كأقصى     
..حد وإن كان األفضل أن تكون كلمة واحدة فقط        حد وإن كان األفضل أن تكون كلمة واحدة فقط        

::هات أمثلة مشاة للتطبيق التايل  هات أمثلة مشاة للتطبيق التايل  

الكالسيكية      
ألساسية  

المدرسة ا

الكالسيكية      
ألساسية  

المدرسة ا

الكالسيكية      
ألساسية  

الكالسيكية الكالسيكية المدرسة ا
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حبيث تكون الكلمات واضحة ومفهومة من    .  الوضوح املطلق   
النظرة األوىل فال يكون اخلط صغري أو خفيف السمك أو كثيف        

الزخرفة واأللوان على الكلمة فيؤدي إىل تشويشها وعدم وضوحها              

حبيث تكون الكلمات واضحة ومفهومة من    حبيث تكون الكلمات واضحة ومفهومة من    . .  الوضوح املطلق    الوضوح املطلق   
النظرة األوىل فال يكون اخلط صغري أو خفيف السمك أو كثيف        النظرة األوىل فال يكون اخلط صغري أو خفيف السمك أو كثيف        

الزخرفة واأللوان على الكلمة فيؤدي إىل تشويشها وعدم وضوحها              الزخرفة واأللوان على الكلمة فيؤدي إىل تشويشها وعدم وضوحها              

 أن ترسم الكلمات رمسا فتزخرف وتزركش وتصبح الكلمة        
معربة عن رسم سهل وبسيط يوضحها ويزيد من ختزينها يف       

الدماغ فبدال من كتابة الكلمة كحروف فقط تصبح احلروف    
.والكلمة رمسا فنيا مزخرفا ومجيال ومعربا   

 أن ترسم الكلمات رمسا فتزخرف وتزركش وتصبح الكلمة        
معربة عن رسم سهل وبسيط يوضحها ويزيد من ختزينها يف       

الدماغ فبدال من كتابة الكلمة كحروف فقط تصبح احلروف    
.والكلمة رمسا فنيا مزخرفا ومجيال ومعربا   

: : تطبيق   تطبيق   
:: قم برسم أو زخرفة  أو زركشة الكلمات التالية        قم برسم أو زخرفة  أو زركشة الكلمات التالية       

STARSTARثلج ثلج  بنك   بنك   
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ولعل هذا البند هو أحد أهم    ولعل هذا البند هو أحد أهم     :  : تكتب الكلمات فوق اخلطوطتكتب الكلمات فوق اخلطوط
فالكلمات يف  فالكلمات يف  املفاهيميةاملفاهيميةالفوارق بني اخلرائط الذهنية واخلرائط  الفوارق بني اخلرائط الذهنية واخلرائط  

اخلرائط الذهنية تكتب فوق اخلطوط والروابط يف حني اخلرائط      اخلرائط الذهنية تكتب فوق اخلطوط والروابط يف حني اخلرائط      
املفاهيمية تكتب يف اية الروابط واخلطوط أو داخل دوائر        املفاهيمية تكتب يف اية الروابط واخلطوط أو داخل دوائر        

وصناديق وهلذا تعترب اخلرائط املفاهيمية فن آخر متاما من فنون          وصناديق وهلذا تعترب اخلرائط املفاهيمية فن آخر متاما من فنون          
. . التعلم له فوائده وأساليبه وأدواته    التعلم له فوائده وأساليبه وأدواته    

::قم بكتابة الكلمات يف املكان املناسب من اخلريطة التالية      قم بكتابة الكلمات يف املكان املناسب من اخلريطة التالية        
ة   ة    قوانينها  ،  الورق ،  الكلمات  ،  األلوان  ،  الروابط  ،  مرسوم       قوانينها  ،  الورق ،  الكلمات  ،  األلوان  ،  الروابط  ،  مرسوم      

  ٣٣،  منحنية  ،  نظيفة  ،  بالعرض  ،  فسفوري  ،  أقلها    ،  منحنية  ،  نظيفة  ،  بالعرض  ،  فسفوري  ،  أقلها    
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مما يعطي للكلمات      :  يسمح بالتظليل وزيادة مساكة اللون  
واحلروف املكتوبة بعدا ثالثيا ومجيال وتكون الكلمات ملونة بألوان        

مجيلة جتذب العني عند رؤيتها خاصة إذا كانت مرسومة رمسا فنيا   
.يراعي الشكليات الثانوية اليت تزيد من عملية احلفظ والتخزين     

مما يعطي للكلمات    مما يعطي للكلمات      :    :  يسمح بالتظليل وزيادة مساكة اللون يسمح بالتظليل وزيادة مساكة اللون   
واحلروف املكتوبة بعدا ثالثيا ومجيال وتكون الكلمات ملونة بألوان        واحلروف املكتوبة بعدا ثالثيا ومجيال وتكون الكلمات ملونة بألوان        

مجيلة جتذب العني عند رؤيتها خاصة إذا كانت مرسومة رمسا فنيا   مجيلة جتذب العني عند رؤيتها خاصة إذا كانت مرسومة رمسا فنيا   
..يراعي الشكليات الثانوية اليت تزيد من عملية احلفظ والتخزين     يراعي الشكليات الثانوية اليت تزيد من عملية احلفظ والتخزين     

CATCAT نجمة  نجمة   عصفورعصفور
:: قم بتظليل الكلمات التالية وزيادة مساكتها حسب رغبتك    قم بتظليل الكلمات التالية وزيادة مساكتها حسب رغبتك   

 إذا كانت اخلريطة باللغة اإلجنليزية فإنه يفضل أن تكتب الكلمة 
   ) .CAPITAL  LETTERS(باحلروف الكبرية  

 إذا كانت اخلريطة باللغة اإلجنليزية فإنه يفضل أن تكتب الكلمة  إذا كانت اخلريطة باللغة اإلجنليزية فإنه يفضل أن تكتب الكلمة 
   ) .   ) .CAPITAL  LETTERSCAPITAL  LETTERS((باحلروف الكبرية  باحلروف الكبرية  

filefile looklook tasktask
::د  د   قم بكتابة الكلمات التالية باحلروف الكبرية  مع تطبيق باقي القواع        قم بكتابة الكلمات التالية باحلروف الكبرية  مع تطبيق باقي القواع       
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 .املركز  عن ابتعدنا كلما الكلمات تصغر  .املركز  عن ابتعدنا كلما الكلمات تصغر 

:: قم بتدريج الكلمات التالية من األكرب لألصغر  قم بتدريج الكلمات التالية من األكرب لألصغر 

DOORDOOR مكتبة  مكتبة   هاتفهاتف



127

االنسيابية

جيب أثناء تطبيق تقنية اخلرائط الذهنية  على خرائط العصف      •
الذهين ترك احلرية الكاملة للدماغ باالنطالق واالنسيابية والنبض    

:الكهربائي يف األفكار دون تعرضها    

 للتفكري

 للحكم

 للتردد  

للمقاطعة

استخدام التفكري اجلانيب التشعييب واالبتكاري اإلبداعي   •

)عند تصميمها النهائي ( دع املسح أو احلذف من اخلرائط ال حقا      •

 إذا علقت يف فرع قم بتفريع فرع آخر واعمل فيه حىت تعود           •
.األفكار  

 إذا وجدت أن فكرة رئيسية جتمع جمموعة من الفروع فاكتبها         •
.فوقهم لوضعها يف ما بعد كخط ورابط رئيسي        
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العرض
قم بتعليق اخلريطة الذهنية اليت قمت بتصميمها يف مكان بارز    

وواضح وظاهر للعيان حىت تراها باستمرار بشكلها الفين اجلميل        
.مما يساعد على انطباعها ورسوخها يف الذهن         

 فلتكن اخلريطة الذهنية واضحة ومرئية على األقل عن بعد          
.مترين أو ثالثة أمتار بشكلها وصورها وكلماا      

: بعد االنتهاء من اخلريطة الذهنية هناك أمني جيب عملهما   

 قم بتجليد اخلريطة الذهنية وحفظها بإحدى طرق احلفظ    -١
.املناسبة حىت حتافظ عليها من التلف وتعطيها قيمة ومكانة        

 قم بتخزين اخلريطة الذهنة يف مكان أمني أو تعليقها على    -٢
.الغالف الداخلي للكتاب الذي مت التلخيص منه وهكذا    

قم بتعليق اخلريطة الذهنية اليت قمت بتصميمها يف مكان بارز   قم بتعليق اخلريطة الذهنية اليت قمت بتصميمها يف مكان بارز     
وواضح وظاهر للعيان حىت تراها باستمرار بشكلها الفين اجلميل        وواضح وظاهر للعيان حىت تراها باستمرار بشكلها الفين اجلميل        

..مما يساعد على انطباعها ورسوخها يف الذهن         مما يساعد على انطباعها ورسوخها يف الذهن         

 فلتكن اخلريطة الذهنية واضحة ومرئية على األقل عن بعد           فلتكن اخلريطة الذهنية واضحة ومرئية على األقل عن بعد          
..مترين أو ثالثة أمتار بشكلها وصورها وكلماا      مترين أو ثالثة أمتار بشكلها وصورها وكلماا      

:: بعد االنتهاء من اخلريطة الذهنية هناك أمني جيب عملهما    بعد االنتهاء من اخلريطة الذهنية هناك أمني جيب عملهما   

 قم بتجليد اخلريطة الذهنية وحفظها بإحدى طرق احلفظ     قم بتجليد اخلريطة الذهنية وحفظها بإحدى طرق احلفظ    --١١
..املناسبة حىت حتافظ عليها من التلف وتعطيها قيمة ومكانة        املناسبة حىت حتافظ عليها من التلف وتعطيها قيمة ومكانة        

 قم بتخزين اخلريطة الذهنة يف مكان أمني أو تعليقها على     قم بتخزين اخلريطة الذهنة يف مكان أمني أو تعليقها على    --٢٢
..الغالف الداخلي للكتاب الذي مت التلخيص منه وهكذا    الغالف الداخلي للكتاب الذي مت التلخيص منه وهكذا    

انطالق الدماغ مع :  مالحظة من قوانني عمل الدماغ     
اإلجيابية واملديح   وضعفه عند النقـد والتجريــح     

انطالق الدماغ مع :  مالحظة من قوانني عمل الدماغ     
اإلجيابية واملديح   وضعفه عند النقـد والتجريــح     
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تصميم اخلريطة الذهنية تصميم اخلريطة الذهنية تصميم اخلريطة الذهنية 

مقدمة مقدمة مقدمة 

أدوات حنتاج إليهاأدوات حنتاج إليهاأدوات حنتاج إليها

احملتوى الذي سيتم التطبيق عليه    احملتوى الذي سيتم التطبيق عليه    احملتوى الذي سيتم التطبيق عليه    

اخلطوات العمليةاخلطوات العمليةاخلطوات العملية

مناذج خلرائط ذهنية متميزة  مناذج خلرائط ذهنية متميزة  مناذج خلرائط ذهنية متميزة  

متارين وتطبيقات متارين وتطبيقات متارين وتطبيقات 
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مقدمةمقدمة

اخلطوات العملية لتصميم اخلطوات العملية لتصميم 
اخلرائط الذهنية اخلرائط الذهنية 

حىت هذه النقطة أصبحنا على معرفة تفصيلية ومهارة جيدة يف         حىت هذه النقطة أصبحنا على معرفة تفصيلية ومهارة جيدة يف         

تصميم  األجزاء واملكونات الرئيسية للخرائط الذهنية واليت       تصميم  األجزاء واملكونات الرئيسية للخرائط الذهنية واليت       

عرفناها سابقا باسم قوانني اخلريطة الذهنية  و اليت جيب مراعاا       عرفناها سابقا باسم قوانني اخلريطة الذهنية  و اليت جيب مراعاا       

واآلن حنن يف طور تركيب و ترتيب ما  واآلن حنن يف طور تركيب و ترتيب ما  .  .  أثناء عملية التصميم  أثناء عملية التصميم  

سبق  من مهارات وقوانني إلخراج العمل الفين واهليكل الكلي            سبق  من مهارات وقوانني إلخراج العمل الفين واهليكل الكلي            

وال ننسى هنا إىل أن تصميم اخلريطة     وال ننسى هنا إىل أن تصميم اخلريطة     . . املتكامل للخارطة الذهنية املتكامل للخارطة الذهنية 

الذهنية خيتلف متاما باختالف نوعها واهلدف منها وسنركز هنا       الذهنية خيتلف متاما باختالف نوعها واهلدف منها وسنركز هنا       

على اخلرائط الذهنية بشكل عام أو اخلرائط الذهنية اليت       على اخلرائط الذهنية بشكل عام أو اخلرائط الذهنية اليت       

ستصمم  لكتاب أو حماضرة أو درس أو تلخيص واليت حتتوي        ستصمم  لكتاب أو حماضرة أو درس أو تلخيص واليت حتتوي        

على مادة مسبقة معروفة وحمددة وإليك ما ستحتاجه لتصميم      على مادة مسبقة معروفة وحمددة وإليك ما ستحتاجه لتصميم      

. . اخلريطة الذهنية اخلريطة الذهنية 
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ما ستحتاج إليه لرسم اخلريطة الذهنية   ما ستحتاج إليه لرسم اخلريطة الذهنية   
وهو خاص باملبتدئني يف تصميم اخلرائط الذهنية أو من        وهو خاص باملبتدئني يف تصميم اخلرائط الذهنية أو من         :  : قلم رصاص   قلم رصاص     --١١

ويل أو   ويل أو   حيبون إضافة فنون أخرى على خرائطهم الذهنية بعد التصميم السريع األ        حيبون إضافة فنون أخرى على خرائطهم الذهنية بعد التصميم السريع األ        
..من حيبون للوهلة األوىل التعامل مع قلم الرصاص       من حيبون للوهلة األوىل التعامل مع قلم الرصاص       

حيث سيحتاج إليها أو للطامس األبيض ملسح بعض األخطاء       حيث سيحتاج إليها أو للطامس األبيض ملسح بعض األخطاء        :  : املمحاة املمحاة   --٢٢

أن ال أن ال ولتغيري بعض املسافات والزوايا على اخلريطة األولية وجيب أن نراعي             ولتغيري بعض املسافات والزوايا على اخلريطة األولية وجيب أن نراعي             
نستخدم نفس الورقة اليت تصاب بالطامس أكثر من مرة ألن شكلها سيصبح        نستخدم نفس الورقة اليت تصاب بالطامس أكثر من مرة ألن شكلها سيصبح        

..خمالف للقوانني اليت سبق التكلم عنها        خمالف للقوانني اليت سبق التكلم عنها        

الغري مسطرة اليت سيتم تصميم اخلريطة الذهنية عليها         الغري مسطرة اليت سيتم تصميم اخلريطة الذهنية عليها          :  : األوراق البيضاء  األوراق البيضاء    --٣٣

..وسبق وتكلمنا عن الشروط والقوانني اليت ختضع هلا هذه الورقة              وسبق وتكلمنا عن الشروط والقوانني اليت ختضع هلا هذه الورقة              

حبسب حبسب ) ) سواء كانت خشبية أو ماركر أو أي نوع آخر    سواء كانت خشبية أو ماركر أو أي نوع آخر     (  ( أقالم ملونة    أقالم ملونة      --٤٤

..رغبة املصمم للخريطة الذهنية ومالءمة األلوان ليده      رغبة املصمم للخريطة الذهنية ومالءمة األلوان ليده      

 أو الفكرة أو الكتاب أو احملاضرة أو املادة اليت يراد تصميمها أو                   أو الفكرة أو الكتاب أو احملاضرة أو املادة اليت يراد تصميمها أو                  احملتوى  احملتوى    --٥٥

العمل عليها العمل عليها 

 الكامل والتهيئة النفسية لالنطالق واإلبداع يف عامل اخلريطة          الكامل والتهيئة النفسية لالنطالق واإلبداع يف عامل اخلريطة         االستعداد االستعداد   --٦٦

 ونشاط   ونشاط  الذهنية والبدء الفوري بتطبيق وتصميم اخلريطة نقطة تلو األخرى مة       الذهنية والبدء الفوري بتطبيق وتصميم اخلريطة نقطة تلو األخرى مة       
. . وسعادة ومرح وسعادة ومرح 
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احملتوى الذي سيتم التطبيق عليه   احملتوى الذي سيتم التطبيق عليه   

إن الرياضة هلا أثر كبري يف صحة اجلسم وسالمته فذكر   إن الرياضة هلا أثر كبري يف صحة اجلسم وسالمته فذكر   

احلكماء والعقالء يف أمثاهلم وحكمهم حكمة رائعة تقول العقل          احلكماء والعقالء يف أمثاهلم وحكمهم حكمة رائعة تقول العقل          

وكيف يتخيل اإلنسان جسما   وكيف يتخيل اإلنسان جسما   . . السليم يف اجلسم السليم السليم يف اجلسم السليم 

سليما بغري الرياضة ولعل مجيع أنواع الرياضات هلا نفس األثر   سليما بغري الرياضة ولعل مجيع أنواع الرياضات هلا نفس األثر   

وتنقسم الرياضة إىل أقسام منها املائية وتنقسم الرياضة إىل أقسام منها املائية . . يف صحة اجلسم يف صحة اجلسم 

ومن الرياضات املائية اليت   ومن الرياضات املائية اليت   . . واجلوية واألرضية وهي أكثرها       واجلوية واألرضية وهي أكثرها       

ميارسها الرياضيون الغوص والتزحلق على املاء واإلحبار يف      ميارسها الرياضيون الغوص والتزحلق على املاء واإلحبار يف      

ومن الرياضات اجلوية  ومن الرياضات اجلوية  . . وسط البحار واألمواج املتالطمة      وسط البحار واألمواج املتالطمة      

الطريان واهلبوط املظلي والطريان الشراعي اليت حتتاج هود          الطريان واهلبوط املظلي والطريان الشراعي اليت حتتاج هود          

ومن الرياضات األرضية املشهورة كرة    ومن الرياضات األرضية املشهورة كرة    . . عال ومبالغ طائلة   عال ومبالغ طائلة   

.... .... القدم والسلة والتسلق والتنس وسباق الدراجات وقيادا      القدم والسلة والتسلق والتنس وسباق الدراجات وقيادا      

إخل لذلك يوصي األطباء واملختصون مبمارسة الرياضة بشىت     إخل لذلك يوصي األطباء واملختصون مبمارسة الرياضة بشىت     

..أنواعها أنواعها 
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 ارسم الصورة الرئيسية  أو العنوان الرئيسي أو                   ارسم الصورة الرئيسية  أو العنوان الرئيسي أو                  --١١
االثنني معا يف مركز الصفحة مع توضيح أنه ميكننا                  االثنني معا يف مركز الصفحة مع توضيح أنه ميكننا                  

االستغناء عن العنوان الرئيسي إذا أحسنا اختيار الصورة                 االستغناء عن العنوان الرئيسي إذا أحسنا اختيار الصورة                 
. . اليت تعرب عنها        اليت تعرب عنها        
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 بعد قراءة املادة واحملتوى احملدد قم بإخراج               بعد قراءة املادة واحملتوى احملدد قم بإخراج              --٢٢
خطوط مائلة منحنية يف خمتلف االجتاهات حبيث تبدأ                       خطوط مائلة منحنية يف خمتلف االجتاهات حبيث تبدأ                       

. . اخلطوط من منتصف الصورة املركزية                 اخلطوط من منتصف الصورة املركزية                 

بق اخلطوط الكلمات  بق اخلطوط الكلمات   ميكننا البدء باستخراج اخلطوط والكلمات معا يف نفس الوقت أو أن تس          ميكننا البدء باستخراج اخلطوط والكلمات معا يف نفس الوقت أو أن تس         --
 ما أمسيناه اللمسة       ما أمسيناه اللمسة      أو العكس وذلك بعد فترة من املمارسة للخرائط الذهنية وذلك بناء على              أو العكس وذلك بعد فترة من املمارسة للخرائط الذهنية وذلك بناء على              

. . الشخصية اخلاصة للمصمم يف اخلرائط الذهنية       الشخصية اخلاصة للمصمم يف اخلرائط الذهنية       
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 اكتب الكلمات املفتاحية الفرعية حول الصورة                    اكتب الكلمات املفتاحية الفرعية حول الصورة                   --٣٣
الرئيسية مبسافات متساوية وبألوان مجيلة وجبوار كل                        الرئيسية مبسافات متساوية وبألوان مجيلة وجبوار كل                        

..منها رسم معرب عنها         منها رسم معرب عنها         

 الذي سيعمل على    الذي سيعمل على    ال تنسى أن تبذل جهدا يف تصميم الكلمات والروابط ألن هذا اجلهد هو          ال تنسى أن تبذل جهدا يف تصميم الكلمات والروابط ألن هذا اجلهد هو         --
فالكلمات ستذهب ويبقى الفن واجلهد الذي بذل رابطا          فالكلمات ستذهب ويبقى الفن واجلهد الذي بذل رابطا          .  .  ترسيخ اخلريطة وحمتوياا يف الذهن     ترسيخ اخلريطة وحمتوياا يف الذهن     

..عصبيا يذكر ا     عصبيا يذكر ا     
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 اكتب العناوين الثانوية املندرجة حتت الفرعية مث صل                     اكتب العناوين الثانوية املندرجة حتت الفرعية مث صل                    --٤٤
بينها وبني الفرعية خبطوط ملونة وهكذا حىت يكتمل إخراج                          بينها وبني الفرعية خبطوط ملونة وهكذا حىت يكتمل إخراج                          

خريطتك الذهنية      خريطتك الذهنية      
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١١منوذج منوذج 
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٢٢منوذج منوذج 
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٣٣منوذج منوذج 
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ارسم خرائط ذهنية لما يأتي   ارسم خرائط ذهنية لما يأتي   

نرجو منك تلخيص قوانني اخلريطة الذهنية نرجو منك تلخيص قوانني اخلريطة الذهنية 

نرجو منك تلخيص فوائد اخلريطة الذهنية نرجو منك تلخيص فوائد اخلريطة الذهنية 

نرجو منك تلخيص نشأة اخلريطة الذهنية نرجو منك تلخيص نشأة اخلريطة الذهنية 

نرجو منك تلخيص أقسام الدماغ نرجو منك تلخيص أقسام الدماغ 

نرجو منك تلخيص حديث الذين تكلموا يف املهد نرجو منك تلخيص حديث الذين تكلموا يف املهد 
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استخدامات متقدمة للخريطة الذهنية استخدامات متقدمة للخريطة الذهنية استخدامات متقدمة للخريطة الذهنية 
تلخيص الكتب واحملاضرات باخلرائط الذهنية            تلخيص الكتب واحملاضرات باخلرائط الذهنية            

إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية         إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية         

العصف الذهين باخلرائط الذهنية      العصف الذهين باخلرائط الذهنية      

التدريس والتقدمي باخلرائط الذهنية        التدريس والتقدمي باخلرائط الذهنية        

العالج باخلرائط الذهنية     العالج باخلرائط الذهنية     

خارطة أرض الواقع وخارطة األعمال اليومية            خارطة أرض الواقع وخارطة األعمال اليومية            
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 أنواع من االستخدامات املتقدمة للخرائط الذهنية أنواع من االستخدامات املتقدمة للخرائط الذهنية

 تلخيص الكتب بهدف الحفظ      تلخيص الكتب بهدف الحفظ     
 تلخيص الكتب بهدف القراءة    تلخيص الكتب بهدف القراءة   

 تلخيص المحاضرات    تلخيص المحاضرات   
 آتابة المالحظات والمذآرات         آتابة المالحظات والمذآرات        

 آتابة محضر االجتماعات    آتابة محضر االجتماعات   
 إدارة وترتيب االجتماعات     إدارة وترتيب االجتماعات    

 العصف الذهني  العصف الذهني 
 التدريس بالخرائط الذهنية    التدريس بالخرائط الذهنية   

 التقويم بالخرائط الذهنية  التقويم بالخرائط الذهنية 
 التحضير للدروس اليومي والشامل       التحضير للدروس اليومي والشامل      
 التقديم والعروض بالخرائط الذهنية      التقديم والعروض بالخرائط الذهنية     

 العالج بالخرائط الذهنية   العالج بالخرائط الذهنية  
 خارطة أرض لواقع الرومانية       خارطة أرض لواقع الرومانية      

 جداول األعمال اليومية          جداول األعمال اليومية         
 دراسة وتحليل الذات       دراسة وتحليل الذات      

 حل المشاآل وإيجاد البدائل واتخاذ القرارات               حل المشاآل وإيجاد البدائل واتخاذ القرارات              
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))١١((تلخيص الكتب باخلرائط الذهنية    تلخيص الكتب باخلرائط الذهنية    

هدف احلفظهدف احلفظ

اقرأ الفهرس بسرعة    اقرأ الفهرس بسرعة    

. . تصفح املواضيع الرئيسية بنظرة عامة           تصفح املواضيع الرئيسية بنظرة عامة           

..اقرأ كل موضوع رئيسي على حدى                اقرأ كل موضوع رئيسي على حدى                

..اقلب الكتاب واصنع خريطتك عما قرأت               اقلب الكتاب واصنع خريطتك عما قرأت               

قارن بني ما هو يف اخلريطة مع الكتاب              قارن بني ما هو يف اخلريطة مع الكتاب              

 أضف أو احذف على اخلريطة  ما تراه مناسبا                أضف أو احذف على اخلريطة  ما تراه مناسبا               

ارسم خريطة جديدة تنطبق عليها القوانني            ارسم خريطة جديدة تنطبق عليها القوانني            

اذهب للموضوع اجلديد وطبق عليه ما سبق                 اذهب للموضوع اجلديد وطبق عليه ما سبق                 

 قم جبمع اخلرائط يف خريطة واحدة مفتاحية إن أمكن                  قم جبمع اخلرائط يف خريطة واحدة مفتاحية إن أمكن                 
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))٢٢((تلخيص الكتب باخلرائط الذهنية    تلخيص الكتب باخلرائط الذهنية    

. .  اقرأ فهرس الكتاب بسرعة          اقرأ فهرس الكتاب بسرعة         

. .  تصفح املواضيع الرئيسية بنظرة عامة                تصفح املواضيع الرئيسية بنظرة عامة               

 قم بقراءة سريعة للموضوع األول وضع خطا حتت املهم                     قم بقراءة سريعة للموضوع األول وضع خطا حتت املهم                    

.. استخرج الكلمات املفتاحية على حاشية الكتاب                 استخرج الكلمات املفتاحية على حاشية الكتاب                

. .  قم بصياغة خريطة للموضوع األول بسرعة                   قم بصياغة خريطة للموضوع األول بسرعة                  

. .  اذهب للموضوع الثاين وقم باخلطوات السابقة                 اذهب للموضوع الثاين وقم باخلطوات السابقة                

. .  امجع اخلرائط وقم بعمل خريطة موحدة للكتاب                 امجع اخلرائط وقم بعمل خريطة موحدة للكتاب                

 نذكر بتطبيق القوانني            نذكر بتطبيق القوانني           

 بعد تكرر قراءا ضعها على غالف الكتاب من الداخل              بعد تكرر قراءا ضعها على غالف الكتاب من الداخل             

هدف القراءة هدف القراءة 
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من املهم عند تدوين املالحظات وخاصة عند احملاضرات السماعية      من املهم عند تدوين املالحظات وخاصة عند احملاضرات السماعية      

تذكر أن كل ما حتتاج إليه يكمن بشكل أساسي يف دالئل الكلمات        تذكر أن كل ما حتتاج إليه يكمن بشكل أساسي يف دالئل الكلمات        

ية ية والصورة الكلية اإلمجالية للفقرات وجيدر بك إدراك أن الصيغة النهائ والصورة الكلية اإلمجالية للفقرات وجيدر بك إدراك أن الصيغة النهائ 

تتضح لك يف النهاية عند إعادة الصياغة ملا مت تسجيله وتدوينه من  تتضح لك يف النهاية عند إعادة الصياغة ملا مت تسجيله وتدوينه من  

..امللخصات امللخصات 

. أحسن اإلصغاء ملادة احملاضرة     

. متهل واستخرج الصورة الكلية للفقرة            

. اختر الكلمات املفتاحية لكل فقرة مع بعضها البعض                  

. استمر يف االصغاء واستخراج الكلمات املفتاحية            

كون روابط بني الكلمات والصور اليت سجلتها                 

 أعد النظر يف اخلريطة وقم بإضافاتك التوضيحية             

أعد صياغة خريطة تنطبق عليها القوانني              

))١١((تلخيص احملاضرات باخلرائط الذهنية     تلخيص احملاضرات باخلرائط الذهنية     
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تلخيص الكتب واحملاضرات باخلرائط الذهنية     تلخيص الكتب واحملاضرات باخلرائط الذهنية     

))تطبيق عملي   تطبيق عملي   ( ( 
.. قم بإحضار كتبك معك اليت تنوي التطبيق عليها   قم بإحضار كتبك معك اليت تنوي التطبيق عليها  

.. اتفق مع جارك على تطبيق نفس الفصول و الكتب بالتناوب        اتفق مع جارك على تطبيق نفس الفصول و الكتب بالتناوب       
. .  طبق اخلريطة األوىل على أحد الفصول        طبق اخلريطة األوىل على أحد الفصول       

.. طبق اخلريطة الثانية على فصل آخر       طبق اخلريطة الثانية على فصل آخر      
..  قم بعرض ما توصلت إليه أنت وزميلك     قم بعرض ما توصلت إليه أنت وزميلك   

  قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني      قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني    
.. طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك     طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك    

))تطبيق عملي   تطبيق عملي   ( ( 
.. استمع لشريط حمدد أنت وزميلك     استمع لشريط حمدد أنت وزميلك    

.. قم بتطبيق النقاط السابقة لتلخيص حمتوى اخلرائط  قم بتطبيق النقاط السابقة لتلخيص حمتوى اخلرائط 
.. قم بعرض ما توصلت إليه أنت وزميلك     قم بعرض ما توصلت إليه أنت وزميلك    

  قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني      قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني    
.. طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك     طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك    
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أثناء الدخول يف االجتماعات التخطيطية فإنه يغلب عليها وجود         

متحدث واستماع من اآلخرين وعند طرح الرأي فحىت يأيت دور         

املشارك آلخر تضيع األفكار ويتم سقوط بعض الكلمات من التدوين       

أثناء املقاطعات ولذلك فإن أسلوب اخلرائط الذهنية له قوة وقدرة   

:كما يلي  . رائعة للتحكم يف األفكار وإدارة الوقت يف االجتماعات    

. حتضري جدول األعمال باخلريطة الذهنية مسبقا      

.لكل فرد يف االجتماع خريطته املوزعة مسبقا قبل االجتماع      

. تصميم خريطة ذهنية بأمساء أعضاء االجتماع   

مناقشة البند ألول     

.وضع مشاركات كل فرد ومهامه يف خريطته الذهنية     

.تصميم خريطة ذهنية لصايف معلومات البند األول       

.مناقشة باقي البنود بالطريقة السابقة  

مجع اخلرائط الفرعية يف خريطة واحدة تنطبق عليها القوانني     

أثناء الدخول يف االجتماعات التخطيطية فإنه يغلب عليها وجود         أثناء الدخول يف االجتماعات التخطيطية فإنه يغلب عليها وجود         

متحدث واستماع من اآلخرين وعند طرح الرأي فحىت يأيت دور         متحدث واستماع من اآلخرين وعند طرح الرأي فحىت يأيت دور         

املشارك آلخر تضيع األفكار ويتم سقوط بعض الكلمات من التدوين       املشارك آلخر تضيع األفكار ويتم سقوط بعض الكلمات من التدوين       

أثناء املقاطعات ولذلك فإن أسلوب اخلرائط الذهنية له قوة وقدرة   أثناء املقاطعات ولذلك فإن أسلوب اخلرائط الذهنية له قوة وقدرة   

::كما يلي  كما يلي  . . رائعة للتحكم يف األفكار وإدارة الوقت يف االجتماعات    رائعة للتحكم يف األفكار وإدارة الوقت يف االجتماعات    

. حتضري جدول األعمال باخلريطة الذهنية مسبقا      

.لكل فرد يف االجتماع خريطته املوزعة مسبقا قبل االجتماع      

. تصميم خريطة ذهنية بأمساء أعضاء االجتماع   

مناقشة البند ألول     

.وضع مشاركات كل فرد ومهامه يف خريطته الذهنية     

.تصميم خريطة ذهنية لصايف معلومات البند األول       

.مناقشة باقي البنود بالطريقة السابقة  

مجع اخلرائط الفرعية يف خريطة واحدة تنطبق عليها القوانني     

))١١((إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    
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))٢٢((إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    

شاشة عرض أو لوحة قالّبة   شاشة عرض أو لوحة قالّبة   
.   حتضري جدول األعمال باخلريطة الذهنية مسبقا                  

 حتضري خريطة ذهنية فرعية لكل بند مع الوقت احملدد هلا                        

 ترك فراغات يف كل خريطة فرعية للقرارات واملقترحات                     

 توزيع اخلرائط لبنود االجتماع مع الوقت على األعضاء                 

يقوم الفرد بتسجيل أفكاره على خريطته اخلاصة ملناقشتها                        

.  املناقشة اجلماعية للخرائط الذهنية وتسجيل املقترحات                 

 يتم تسجيل القرارات واملقترحات على خريطة املقرر                  

. واليت يراها اجلميع معروضة على شاشة العرض              

. والروابط    .    قراءة ما مت التوصل له وتسجيل اإلضافات            

 إعادة صياغة اخلريطة لالجتماع وفق القوانني           

.   حتضري جدول األعمال باخلريطة الذهنية مسبقا                    

 حتضري خريطة ذهنية فرعية لكل بند مع الوقت احملدد هلا                        

 ترك فراغات يف كل خريطة فرعية للقرارات واملقترحات                     

 توزيع اخلرائط لبنود االجتماع مع الوقت على األعضاء                 

يقوم الفرد بتسجيل أفكاره على خريطته اخلاصة ملناقشتها                        

.  املناقشة اجلماعية للخرائط الذهنية وتسجيل املقترحات                 

 يتم تسجيل القرارات واملقترحات على خريطة املقرر                  

. واليت يراها اجلميع معروضة على شاشة العرض              

. والروابط    .    قراءة ما مت التوصل له وتسجيل اإلضافات            

 إعادة صياغة اخلريطة لالجتماع وفق القوانني           
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))تطبيق عملي   تطبيق عملي   ( ( 

. .  اختر فريقا لك مكونا من مخسة أفراد              اختر فريقا لك مكونا من مخسة أفراد             

 يتم اختيار رئيس ومقرر لالجتماع               يتم اختيار رئيس ومقرر لالجتماع              

 تقوم اموعة باختيار منسق جلدول األعمال               تقوم اموعة باختيار منسق جلدول األعمال              

. .  يقوم املنسق مع اموعة بتصميم جدول األعمال                  يقوم املنسق مع اموعة بتصميم جدول األعمال                 

. .  يقوم كل فرد بتصميم خريطة ذهنية لنقاط االجتماع                            يقوم كل فرد بتصميم خريطة ذهنية لنقاط االجتماع                           

. .  يتم التنسيق اجلماعي جلدول األعمال واعتماده                 يتم التنسيق اجلماعي جلدول األعمال واعتماده                

.. طبق ما مت التدريب عليه مسبقا                    طبق ما مت التدريب عليه مسبقا                   

.. قم بعرض ما توصلتم إليه للمجموعات األخرى                 قم بعرض ما توصلتم إليه للمجموعات األخرى                

  قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني                    قارن اخلرائط مع بعضها واكتشف نقاط التحسني                  

. .  طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك                طبق التحسينات على اخلريطة اخلاصة بك               

إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    إدارة االجتماعات باخلرائط الذهنية    
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 ) )١١( ( العصف الذهين باخلرائط الذهنية العصف الذهين باخلرائط الذهنية 

ارسم يف وسط الصفحة الصورة أو الكلمة للشيء             ارسم يف وسط الصفحة الصورة أو الكلمة للشيء             

. .        الذي ترغب يف أن تولد األفكار اإلبداعية حوله                      الذي ترغب يف أن تولد األفكار اإلبداعية حوله               

ارسم تفرعات من    ارسم تفرعات من    )  )  انسيابية    انسيابية    (  (  بأقصى سرعة عقلية           بأقصى سرعة عقلية           

املركز واكتب ما خيطر ببالك عليها واستمر بنفس                            املركز واكتب ما خيطر ببالك عليها واستمر بنفس                            

السرعة حىت النهاية     السرعة حىت النهاية     

يفضل أن تكتب كلمة واحدة يف السطر لتثري األفكار                   يفضل أن تكتب كلمة واحدة يف السطر لتثري األفكار                   

) ) تشعييب  ، الربط العشوائي        تشعييب  ، الربط العشوائي        ((استخدم أدوات التفكري    استخدم أدوات التفكري    

قم بتحفيز الدماغ وكتابة كل ما خيرج عنه حىت يتوقف                        قم بتحفيز الدماغ وكتابة كل ما خيرج عنه حىت يتوقف                        

يف حالة التوقف فكر يف كلمات وسطية تسبق الكلمة                     يف حالة التوقف فكر يف كلمات وسطية تسبق الكلمة                     

واستمر يف عصف جديد       واستمر يف عصف جديد       )   )   فرع  فرع  (   (   أو تأيت بعدها    أو تأيت بعدها    ) ) أصل أصل           (             (   
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ارسم خريطة ذهنية للنجاح    ارسم خريطة ذهنية للنجاح    
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))١١((التدريس باخلرائط الذهنية   التدريس باخلرائط الذهنية   

. . ضع حمتوى الدرس أمامك وحدد أهدافه          ضع حمتوى الدرس أمامك وحدد أهدافه          

. . استخرج الكلمات املفتاحية       استخرج الكلمات املفتاحية       

. . سجل الكلمات املفتاحية على السبورة            سجل الكلمات املفتاحية على السبورة            

. . وزع على الطلبة أوراق لرسم اخلرائط           وزع على الطلبة أوراق لرسم اخلرائط           

كل طالب يشكل روابط بني الكلمات على الورقة               كل طالب يشكل روابط بني الكلمات على الورقة               

 استخرج أكثر من طالب ليتحدث عن خريطته                   استخرج أكثر من طالب ليتحدث عن خريطته                  

دع الطلبة يناقشونه عن خريطته ويقيموا                  دع الطلبة يناقشونه عن خريطته ويقيموا                  

ارسم خارطتك مستعينا خبرائطهم املناسبة لألهداف                ارسم خارطتك مستعينا خبرائطهم املناسبة لألهداف                
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..منهما  منهما  تنظيم البناء املعريف واملهاري لدى كل             تنظيم البناء املعريف واملهاري لدى كل             --11
..املراجعة للمعلومات السابقة وربطها مع اجلديد            املراجعة للمعلومات السابقة وربطها مع اجلديد            --22
فبعض املتعلمني قد جيدون                 فبعض املتعلمني قد جيدون                 ::املراجعة املتكررة للموضوع      املراجعة املتكررة للموضوع      --33

صعوبة يف رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه،ولكن                   صعوبة يف رسم خريطة ذهنية للدرس أثناء عرضه،ولكن                   
. . يسهل عليهم ذلك عند مراجعته          يسهل عليهم ذلك عند مراجعته          

إذ أن كل منهم يرسم          إذ أن كل منهم يرسم          ::الفروق الفردية عند الطلبة       الفروق الفردية عند الطلبة       مراعاةمراعاة--44
صورة خاصة للموضوع       صورة خاصة للموضوع       

. . السبوري   السبوري   امللخص  امللخص  --تلخيص املوضوع عند عرضه          تلخيص املوضوع عند عرضه          --77
السريعة للموضوعات من قبل املتعلمني               السريعة للموضوعات من قبل املتعلمني               املراجعة املراجعة --99

سهولة تذكر املعلومات الواردة من خالل تذكر             سهولة تذكر املعلومات الواردة من خالل تذكر             --1010
. . األشكال املرتسمة يف أذهام      األشكال املرتسمة يف أذهام      

..التفصيلي    التفصيلي    رسم صورة كلية جلزئيات املوضوع           رسم صورة كلية جلزئيات املوضوع           --1111
تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفين لتوضيح                 تنمي مهارات املتعلمني يف اإلبداع الفين لتوضيح                 --1212

..املعلومات املكونة للموضوع       املعلومات املكونة للموضوع       
..تقليل الكلمات يف الدرس فتساعد يف التركيز و الفهم                  تقليل الكلمات يف الدرس فتساعد يف التركيز و الفهم                  --1414

الفوائد التربوية للخريطة الذهنية       الفوائد التربوية للخريطة الذهنية       
::تساعد اخلريطة الذهنية املتعلم واملعلم يف حتقيق التايل                    تساعد اخلريطة الذهنية املتعلم واملعلم يف حتقيق التايل                    
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: : صمم خريطة ذهنية لتنظيم الكلمات التالية   صمم خريطة ذهنية لتنظيم الكلمات التالية   

راديو ، تلفزيون ، ضيف ، استوديو ، كامريا ، 
قناة ، أفالم ، مسلسالت ، دعاية ، مذيع ، لقاء ،  

أخبار ، لقطات  ،  إخراج

إجياد روابط جديدة    /  زيادة تفاعل وتنظيم املعلومات       /   كل شخص له خريطته  :   نستنتج أن 
وعي وإدراك العالقات  /  اإلبداع يف اخلريطة   
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))٢٢((التدريس باخلرائط الذهنية   التدريس باخلرائط الذهنية   

يستخدم املدرس النمط التايل من األسئلة يف تقييم الدرس                يستخدم املدرس النمط التايل من األسئلة يف تقييم الدرس                

.   .    أكمل اخلريطة الذهنية التالية                أكمل اخلريطة الذهنية التالية               

. .  استكمل الروابط الناقصة         استكمل الروابط الناقصة        

. .  ضع الكلمات التالية يف املكان املناسب من اخلريطة                 ضع الكلمات التالية يف املكان املناسب من اخلريطة                

. .  اكتشف اخلطأ يف اخلريطة التالية            اكتشف اخلطأ يف اخلريطة التالية           
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 ) )١١( ( التقدمي باخلرائط الذهنية  التقدمي باخلرائط الذهنية  

احضر املادة اليت تريد التكلم فيها أو تقدميها          احضر املادة اليت تريد التكلم فيها أو تقدميها          

استخرج الكلمات املفتاحية والداللية التذكرية          استخرج الكلمات املفتاحية والداللية التذكرية          

نظم املعلومات بشكل متسلسل بالترقيم أو بالدوران                 نظم املعلومات بشكل متسلسل بالترقيم أو بالدوران                 

مع أو عكس اجتاه عقارب الساعة يف اخلريطة           مع أو عكس اجتاه عقارب الساعة يف اخلريطة           

نظم خريطة ذهنية تنطبق عليها القوانني                   نظم خريطة ذهنية تنطبق عليها القوانني                   

أضف روابط بصرية أو مسعية للتذكر السريع          أضف روابط بصرية أو مسعية للتذكر السريع          

 ضعها يف مكان بارز يف البيت أو املكتب                ضعها يف مكان بارز يف البيت أو املكتب               

راجعها يف عقلك مرارا دون االضطالع عليها              راجعها يف عقلك مرارا دون االضطالع عليها              

) ) اعقلها وتوكل       اعقلها وتوكل       (  ( تقدم للعرض بكل ثقة      تقدم للعرض بكل ثقة

كان دارجا يف ما سبق تقنيات تعتمد على التقدمي بواسطة األوراق     كان دارجا يف ما سبق تقنيات تعتمد على التقدمي بواسطة األوراق     
مث تطورت للتقدمي عن طريق البطاقات واليوم نستخدم أسلوبا    مث تطورت للتقدمي عن طريق البطاقات واليوم نستخدم أسلوبا    

رائعا يف التقدمي وهو اخلرائط الذهنية وإليك الطريقة لتحضري خطبة     رائعا يف التقدمي وهو اخلرائط الذهنية وإليك الطريقة لتحضري خطبة     
::أو حماضرة ستقوم بتقدميها   أو حماضرة ستقوم بتقدميها   
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 ) )١١( ( اإلرشاد باخلرائط الذهنية  اإلرشاد باخلرائط الذهنية  
وأقصد به كيفية اكتشاف وضبط العمليات الدماغية للشخص    وأقصد به كيفية اكتشاف وضبط العمليات الدماغية للشخص    

ى   ى   املقابل باكتشاف طريقة عمل الدماغ لديه مث مقارنتها بالطريقة املثلاملقابل باكتشاف طريقة عمل الدماغ لديه مث مقارنتها بالطريقة املثل
لعمل العقل والدماغ وهي من تطويري ودراسيت وإن شاء اهللا تعاىل        لعمل العقل والدماغ وهي من تطويري ودراسيت وإن شاء اهللا تعاىل        

::يكون له سبق وعناية يف املستقبل وإليك اخلطوات التالية     يكون له سبق وعناية يف املستقبل وإليك اخلطوات التالية     

 اطلب من أحد األشخاص رسم خريطة ذهنية               اطلب من أحد األشخاص رسم خريطة ذهنية              
: :  تأمل خريطته الذهنية والحظ األمور الفارقة مثل                 تأمل خريطته الذهنية والحظ األمور الفارقة مثل                

املسافات ، التسلسل، الصور ، الكلمات ، التعرجات             املسافات ، التسلسل، الصور ، الكلمات ، التعرجات                   
   أشكال اخلطوط وعرضها ، األلوان املستخدمة ، مما                       أشكال اخلطوط وعرضها ، األلوان املستخدمة ، مما                    
.   .   يدلك على خريطته وترتيب دماغه وأي قسم يستخدم                    يدلك على خريطته وترتيب دماغه وأي قسم يستخدم                    

 خذ واحدة من الفوارق الغري مناسبة للخريطة الذهنية              خذ واحدة من الفوارق الغري مناسبة للخريطة الذهنية             
 قم بعمل التمارين املوجودة يف هذه الدورة ملعاملة                  قم بعمل التمارين املوجودة يف هذه الدورة ملعاملة                 

. . الذهن مبا يتناسب مع طريقة عمله            الذهن مبا يتناسب مع طريقة عمله            
 اطب منه رسم خريطة ذهنية جديدة والحظ التغريات                     اطب منه رسم خريطة ذهنية جديدة والحظ التغريات                    

 اذهب ألمر فارق آخر وطبق عليه اخلطوات                      اذهب ألمر فارق آخر وطبق عليه اخلطوات                     
اإلرشادية  اإلرشادية  
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 ضع مشكلتك يف املنتصف            ضع مشكلتك يف املنتصف           

 خذ خطني من األمين واألسر          خذ خطني من األمين واألسر         

 سجل يف أحدها مشكلتك والرؤية السلبية               سجل يف أحدها مشكلتك والرؤية السلبية              

 سجل يف األخرى الرؤية اإلجيابية للمشكلة            سجل يف األخرى الرؤية اإلجيابية للمشكلة           

 انظر لكل املشكلة من اجلانب اإلجيايب            انظر لكل املشكلة من اجلانب اإلجيايب           

 قم بتوسعة اخلريطة من الناحية اإلجيابية               قم بتوسعة اخلريطة من الناحية اإلجيابية              

 عزز نفسك بسلوكيات تتناسب مع الرؤية اإلجيابية                 عزز نفسك بسلوكيات تتناسب مع الرؤية اإلجيابية                

 ) )٢٢( ( اإلرشاد باخلرائط الذهنية  اإلرشاد باخلرائط الذهنية  
))تغيري إطار اإلدراك   تغيري إطار اإلدراك   ( ( 
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 ) )٣٣( ( اإلرشاد باخلرائط الذهنية  اإلرشاد باخلرائط الذهنية  

تقوية الصفات الضعيفة باخلريطة الذهنيةتقوية الصفات الضعيفة باخلريطة الذهنية

) . مدير – مدرس -مدرب (  حدد الصفة  •
)  . مدرس مثايل (  اكتب الصفة داخل الدائرة يتبعها كلمة املثايل •

.  اعمل عصف ذهين ألهم مميزات هذه الشخصية املرغوبة       •
. صفات  ) ٥(  اعمل دوائر على أهم       •
.صفات أنت قوي ا   )٣(   حدد  •
.صفة أنت ضعيف فيها أو حتتاج لتقوية ا   )٢(   حدد  •
. اختر واحدة اآلن وحدد أعماال ترفع من مستواك فيها            •
. طبق ذلك على باقي الصفات حىت تكتمل خريطة املتطلبات         •
. علق اخلريطة يف مكان بارز لتنظر إليها   •
.ابدأ بإجناز األعمال اليت ترفع جوانب الضعف عندك    •
. ضع إشارة على ما حتققه وتتقدم فيه من أعمال     •
)  ضعيف  : ض/  مقبول : م/ جيد  : ج/   ممتاز :م( :   قيم مستواك اجلديد بوضع    •

حفظه اهللالرفاعي مأخوذ ومطور عن الدكتور املتميز الرائع جنيب      

) . مدير – مدرس -مدرب (  حدد الصفة  •
)  . مدرس مثايل (  اكتب الصفة داخل الدائرة يتبعها كلمة املثايل •

.  اعمل عصف ذهين ألهم مميزات هذه الشخصية املرغوبة       •
. صفات  ) ٥(  اعمل دوائر على أهم       •
.صفات أنت قوي ا   )٣(   حدد  •
.صفة أنت ضعيف فيها أو حتتاج لتقوية ا   )٢(   حدد  •
. اختر واحدة اآلن وحدد أعماال ترفع من مستواك فيها            •
. طبق ذلك على باقي الصفات حىت تكتمل خريطة املتطلبات         •
. علق اخلريطة يف مكان بارز لتنظر إليها   •
.ابدأ بإجناز األعمال اليت ترفع جوانب الضعف عندك    •
. ضع إشارة على ما حتققه وتتقدم فيه من أعمال     •
)  ضعيف  : ض/  مقبول : م/ جيد  : ج/   ممتاز :م( :   قيم مستواك اجلديد بوضع    •

حفظه اهللالرفاعي مأخوذ ومطور عن الدكتور املتميز الرائع جنيب      
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خارطة أرض الواقعخارطة أرض الواقع

كان الرومانيون قدميا يتذكرون احتياجام من خالل ربطها    

بأثاث الغرفة الرومانية أو نقترح هلا غرفة االستقبال وحىت         

:نستمر برسم اخلارطة الذهنية يف أرض الواقع عليك أن   

.. تستحضر ما عليك من أعمال عند عودتك إىل املرتل       تستحضر ما عليك من أعمال عند عودتك إىل املرتل      

.. تضع كل عمل منها يف مكان من أماكن املرتل املناسبة هلا     تضع كل عمل منها يف مكان من أماكن املرتل املناسبة هلا    

.. ترفع من مستوى التذكر بتفعيل قسمي الدماغ       ترفع من مستوى التذكر بتفعيل قسمي الدماغ      

.. تصنع صورة  جديدة يف ذاكرتك للغرفة بعد التعديل  تصنع صورة  جديدة يف ذاكرتك للغرفة بعد التعديل 

فإذا كنت تريد تصليح الطاولة أو تكملة الكتاب الذي تؤلفه    

فقم بتخيل الكتاب متدليا من السقف والطاولة مكسرة كاملة 

 أو عند ذهابك للمتجر احملدد ارسم يف ذهنك خريطة ألرض       

املوقع وتابع اخلطوات السابقة بتوزيع ما تريد شراءه داخل     

املتجر
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خارطة األعمال اليوميةخارطة األعمال اليومية

هذا يوم من األيام الرائعة وهو مليء باألعمال  فعندي                  
موعد مع الطبيب منذ الشهر املاضي وال بد أن أشتري                     
الكتاب الذي نزل حديثا لستيفن كويف كما أنين أيضا                
سأشتري لصديقي بدر زجاجة عطر وال بد أن أتصل                 
قبل الذهاب إليه ليال وكذلك نسيت حصة الكاراتيه                 

كيلو      ٢عصرا يف النادي ولقد طلبت مين زوجيت شراء                     
 كيلو موز وطلبت مين أن أتصل بأخصائية                        ٣تفاح و 

العيون لتحديد موعد فحص النظر وكذلك االتصال                  
.بالكهربائي للحضور إىل املرتل لتصليح التلفاز                   
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ارسم خريطة ذهنية جلدول األعمال السابق  ارسم خريطة ذهنية جلدول األعمال السابق  



163



164

المراجع المراجع 

استخدم عقلك
استخدم ذاكرتك    

العقل واستخدام طاقته القصوى     
اإلبداع                                         

 شرارة اإلبداع   
استخدام خرائط املعرفة لتحسني التعلم     

الذاكرة السريعة                                    
 مهارات دراسية   

كيف تنمي ذكائك وتقوي ذاكرتك       
الذكاء االصطناعي  

املخ البشري   

THE MIND MAP BOOK

MINMAPPING

استخدم عقلك
استخدم ذاكرتك    

العقل واستخدام طاقته القصوى     
اإلبداع                                         

 شرارة اإلبداع   
استخدام خرائط املعرفة لتحسني التعلم     

الذاكرة السريعة                                    
 مهارات دراسية   

كيف تنمي ذكائك وتقوي ذاكرتك       
الذكاء االصطناعي  

املخ البشري   

THE MIND MAP BOOK

MINMAPPING

توين بوزان    
توين بوزان    
توين بوزان    

ناديا هايل السرور       .د
علي احلمادي  . د
مارغريت دايرسون   .د
جنيب الرفاعي  . د
جنيب الرفاعي  . د

فريد ب شريناو  
آالن بونيه 

كرستني متبل
توين بوزان    

جويس ويكووف

توين بوزان    
توين بوزان    
توين بوزان    

ناديا هايل السرور       .د
علي احلمادي  . د
مارغريت دايرسون   .د
جنيب الرفاعي  . د
جنيب الرفاعي  . د

فريد ب شريناو  
آالن بونيه 

كرستني متبل
توين بوزان    

جويس ويكووف


	الفائدة من نظرية سبيري
	الفائدة من نظرية سبيري
	الفائدة من نظرية سبيري
	للفائدة


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




