
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/10                   

* للحصول على جميع أوراق الصف العاشر في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/10science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر في مادة علوم الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/10science1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف العاشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade10                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس ناصر العمري اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 كلمة معد الكتيب :
، وجعل للعلم أصوالً يستدل بها عليه ، دستوراً قويماً ، وسبيالً مستقيماً ، والصالة والسالم  لذي جعل العلم دليالً للوصول إليهالحمد هلل رب العالمين ا

 على محمد  على آله وصحبه أجمعين وبعد :

في مادة العلوم لصف العاشر من خالل استخدام استراتيجيات بنائنا الطلبة المعلومات لجميع أفأنني في هذا الكتيب أهدف إلى تسهيل و نقل وإيصال 
 .هاحفظة في استخالص المعلومات وسهولة التعلم النشط واستخدام الخرائط الذهني

حيث تعد الخرائط الذهنية من أمتع و أروع طرق التعلم التي تعتمد على رسم كل ما تريده في ورقة واحدة 
، و تبدء الخريطة الذهنية من ل منظم تحاول فيه قدر المستطاع استبدال الكلمات بالصور الدالة عليها بشك

نقطة مركزية محددة تتفرع منها األفرع المتعلقة بالموضوع ، حيث تسمح باألفكار بالتدفق وتحفز العقل 
 تي قد تبدو غير منطقية بالنسبة لك.لفتح األبواب المغلقة ، وإلقاء الكثير من الضوء على الزوايا المظلمة ال

 قد كانت كل الدراسات و من الدماغ  ينقسم المخ البشري إلى قسمين هما الفص األيمن والفص األيسر
بحيث يعمل كل جانب بمعزل  هفي مجال علم النفس تشير إلى أن فصي الدماغ يعمالن باستقاللي القديمة 

يعمل الفص االيمن على الصورة الكلية و الكلمات والمنطقث يعمل الفص االيسر على حفظ عن األخر ، حي
. بينما تشير أخر الدراسات في هذا المجال على عدم صحة الدراسات السابقة و أن و الخيال و األلوان 

فصي الدماغ البشري يعمالن مع بعضهما البعض في نفس الو قت ، ولذلك تعد الخرائط الذهنية من أفضل 
تعمل على تحتوي على الكلمات والرسومات واأللوان التي مل معها المتعلم ألنها طرق التعلم التي يتعا

 أشغال جانبي الدماغ البشري معاً.

نجاز هذا الشكر واالمتنان لكل من ساهم في إو أرجوا من هللا تعالى أن أكن قد وفقت فيما طرحت في هذا الكتيب لكل من سوف يتعامل معه ، وكل 
م ،  و أن يتم استخدام هذا الكتيب بالشكل السليم المرضي هلل 8102/ 8102 عامالمدرسة ومعلمين العلوم وطالب الصف العاشر لالعمل من إدارة 

 وحده ، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 

 العمري بن صالح / ناصراألستاذ 

 معلم كيمياء

 ماجستير في الموارد البشرية
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 كلمة مدير المدرسة :

سلم كان أفصح الناس الحمد هلل الذي لواله ما جرى قلم وال تكلم لسان الذي وهب لنا العلم نورا نهتدي به والصالة والسالم على سيدنا محمد صلى هللا عليه و
 ً  بعد ، اما لساناً واوضحهم بيانا

التي تسعى و رؤيتنا المتمثلة في معالي الوزيرة و أهداف المديرية التعليمة بمحافظة جنوب الشرقية  و أهداف المدرسة و انطالقاً من أهداف الوزارة الموقرة 
عمل على رفع المستوى التحصيلي لهم جاهده لتوفير كل ما من شأنه تسهيل التعليم والتعلم ألبنائنا الطلبة و إيصال المعلومة لهم بكل سهولة ويسر مما ي

 مهارات التعلم المختلفة فأننا. وإكسابهم
فهذا الكتيب يختص بالخرائط  سين و مستمعين و قراء و المدرسينبهم برباط العلم المقدس من دار و إلى كل من نجتمع نتقدم بهذا الكتيب الى أبنائنا الطلبة

 اعجابكم .ينال  الذي نامل من هللا ان لصف العاشرحدة االولى من كتاب العلوم الذهنية لدروس الو

الفرد من استخدام المهارات العقلية، ويمكن االستفادة زودة بمفاتيح من شأنها أن تمكن الرسومات، وهي محيث تعد الخريطة الذهنية تقنية مبنية على نظام 
 منها في جميع مجاالت الحياة ، حيث تساعد على تحسين األداء.

 .نقصر و لم نهمل فيهالمستوى المطلوب و نامل من هللا اننا لم  الذي نرجو من هللا ان يكون على نضع بين ايديكم هذا الكتيب
في مجال التدريب وجهده الكبير في اإلعداد والتنسيق لمادة هذا الكتيب ليتسنى  الذي عمل على نقل خبرته ل ناصر العمريوكل الشكر واالمتنان لألستاذ الفاض

 أن يحذو حذوه .فاضل نرجو من األساتذة األألبنائنا الطلبة االستفادة منها و 
 لى السبيل القيم الخييريهدينا إ من كل الشرور و أن وطننا ن يحفظنا ويحفظ علينا و أ نسال هللا ان يديم نعمه و

ً  ئما و يجعل لنا من النجاحان يوفقنا دا نسال هللا تعالى كما  .حليفا

 محمد بن سعيد المتقوي العريمي

 مدير المدرسة

اإلدارة التعليمية ماجستير  

Mohamed.ALmottagoi@moe.om 

99266290 2
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 كلمة المدير المساعد : 

 معين أما بعد ،الحمد هلل الذي جعل لنا من العلم نوراً والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد علية أفضل الصالة والتسليم وعلى آله و وصحبه أج
 رائعاً ، ألن نجاح أي مشروع سببه التخطيط السليم .إن العقل البشري معجزة في حد ذاته ، وإذا ما تم استغالل طاقاته بشكل مدروس فإن المردود يكون 

وتعتبر أيضاً جزء من منظومة التعلم السريع وهي من األدوات المساعدة  لقيام باألعمال بشكل صحيح ومنظمتعد الخرائط الذهنية حاجة ماسة للجميع ل
رسومات إلى سم كل ما نريده بشكل منظم وتحاول قدر االستطاعة استبدال الكلمات بداعية التي تعتمد على رمين على التفكير والتعلم بطريقة إللمتعلمين والمعل

 تدل على المعنى المطلوب و وضعه في ورقة واحدة بطريقة مركزة ومنظمة ومختصرة وسهلة للتذكر.
لة عن الموضوع الذي يدرسه ، وتجعل التعلم وتعمل الخرائط الذهنية على إثارة أنتباه المتعلمين وبث روح التشويق لديهم وتعطي المتعلم فكرة شاملة وكام

 أكثر مرونة بالنسبة لهم.

على تركز  خالل تقديم خدمات تعليمية وتربوية من، ها جوانبة بمختلف في البيئة المدرسي ةاملوأنطقاً من رؤية المدرسة في تحقيق تعليماً مميزاً وجودة ش
من هللا أن يساعد هذا الكتيب أبنائنا الطلبة  رجونفإننا  .نحو الوطن  التي تحقق مخرجات ذات تحصيل عاٍل وسلوك واعٍ و ايجابي الجوانب العقلية والجسمانية

ا العمل نجاح هذفي عملية تذكر واستذكار الدروس و أن يسهل عليهم فهم األهداف المراد تحقيقها من كل درس. وهنا ال يسعني إال أن أشكر كل من ساهم في إ
 لجهده في اإلعداد والتنسيق لمادة هذا الكتيب./ ناصر العمري  وباألخص االستاذ المدرب

 و اسأل هللا تعالى لنا ولكم التوفيق والنجاح في سائر األعمال.

 

 

 

 االستاذ / جمعة بن راشد بن محمد الصلتي
 المدير المساعد بالمدرسة
 ماجستير تنقية المعلومات

Juma R.salti@moe.om 

95617816 
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 تعريف الخرائط الذهنية:

ة والمتعلقة ما للتعبير عن وجهة نظره الشخصي أنها الوسيلة التي يستعملها شخصعلى  الخريطة الذهنيةتعرف 
 ستعمل عوضاً عن االقتصار على أسلوب الكلمات التي تدور في خلده ، حيث ت األفكار المختلفة ، و بالمخططات

  حسب. و

، كما  ذات الدالالت ، و الكلمات ، والرسومات ، والصور ان، واأللو تمتاز الخريطة الذهنية باستعمال التفرعات
ذلك من خالل رسومات توضيحية بسيطة جداً  ها تعتمد بشكل رئيسي على الذاكرة المتعلقة بحاسة اإلبصار وأن

بعيد مع األسلوب الذي  تتشابه إلى حد  و الخريطة الذهنية يسر،  استرجاعها بكل سهولة و، و  يمكن استذكارها
تفرعات على شكل ال و نساني أثناء التفكير، فالدماغ يحتوي على عدد كبير من الخاليا العصبية يتبعه العقل اإل

 ، فإن ، ووفقاً لعلم النفس بالفروعه يربط معاني الكلمات بالصور، باإلضافة إلى ربط المعاني ، كما أن الشجيرات
التي تساعده على تحديد الطرق التي  ، و هذا المصطلح يشير إلى مختلف المعلومات التي يحتفظ بها الكائن الحي

 ً   ألنواع األنشطة التي يرغب بالقيام بها.  التي تساعده أيضاً على التخطيط ، و مر بها مسبقا

 فوائد الخريطة الذهنية :

م بشكلها بطريقة ، لذلك تصم واالستيعاب، وبذلك تزداد القدرة على التعلم  ة الشخص من استخدام الجزأين األيمن واأليسر من دماغهتمكن الخريطة الذهني
  ة:ة الذهني، ومن فوائد الخريط ة في الدماغللخاليا العصبي  مشابهة

 ة.قة وغير مملوها تجعل العلمية التعليمية مشنأل ، ةً للطالب للتعلمتعطي دافعي 
 ةً كبيرةً من األفكار.المتعلم كمي د لدىتولو  ة بطريقة شاملة ومختصرةمات الموجودة في المادة التعليميتغطي جميع المعلو 
 الذاكرةر تزيد التركيز، وتطوو  وتذكرها أسهل عليه ، كي يصبح فهمها وحفظها تساعد المتعلم على ربط المعلومات ببعضها. 
 من مراجعة المعلومات السابقة وربطها بالمفاهيم الجديدة. هنتمكو  راسة المواد التي يجد فيها صعوبةتسهل على الطالب د 
 ة للمتعلم والمعلمتنمي المهارات اإلبداعي و الخريطة الذهنية التي تتناسب وقدراتهيرسم  طالب، فكل  ةتراعي الفروقات الفردي . 
  بهذا تزيد فرصة التركيز واالنتباه لدى الطالب.، و ة التعليميةالمستخدمة في شرح المادة في العملية الكلمات على تقليل كمي المعلمتساعد 
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 : المراجع

     ""ما هي الخريطة الذهنية( ، 7112مات روزنبرج )  (1
  "الخرائط الذهنية" عبدهللا الرفاعي نجيب د.   (7
  "الخرائط الذهنية والفجوات المعرفية"( ، 7112-1-13)  كتوراه.كاثرين رامسالند د  (3

 المستخدمة  في إعداد الخرائط  : البرامج
XMind (www.xmind.net) 
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