
          
  ـ / ـ اللوحات  ٢

  ـ   : أ ـ اللوحة الوبریة 
من الوسائل الناجحة المستعملة في التعلیم لقدرتھا في سرعة نق�ل                          

  المعلومات وبث الرغبة واثارة شوق التالمیذ ، وھي تؤدي دور 
  .السبورة الطباشیریة 

  ـ  :كیفة صناعة اللوحة الوبریة     
والب�د م�ن   ) الفانیال مثالً ( تصنع اللوحة الوبریة من قماش وبري من الوجھین         

س�م   ٧٠× ١٠٠مراعات لون القماش ، ویختار من قماش قاتم قلیل اإلتساخ وبمساحة 
سم على جمیع جھاتھا وتشد على قطعة م�ن الك�ارتون او الخش�ب قی�اس      ٥مع اضافة 

سم تثبت بواسطة الدبابیس                                                                                                       ٧٠× ١٠٠
یط لتعلیقھ��ا عن��د ویفض��ل ثقبھ��ا م��ن منتص��ف أح��د ض��لعیھا المس��تطیلین ویثب��ت فی��ھ خ�� 

االستعمال ، ویمكن ان یصنع القم�اش عل�ى ش�كل ك�یس ث�م ت�دّخل قطع�ة الك�ارتون او         
  .الخشب المناسبة داخلھا وتخاط الفتحة باإلبرة 

  ـ :اعداد مواد اللوحة الوبریة    
االس��اس ف��ي اس��تعمال ھ��ذه اللوح��ة مبن��ي عل��ى التص��اق س��طحین م��ن الف��انیال ح��ال         

رعلى ك��ل منھم��ا ویح��دث ذل��ك ایض��ًا اذا المس��ت قطع��ة  تالمس��ھما وذل��ك لوج��ود ال��وب
الفانیال قطعة من ورق الزجاج او االس�فنج ، ل�ذلك یمك�ن تثبی�ت أي ص�ورة او بطاق�ة       

  .مكتوبة على اللوحة اذا كسي سطحھا بقماش الفانیال او االسفنج او ورق الزجاج 
  ـ : مجاالت استخدام اللوحة الوبریة      

  ـ : التدریس المختلفة منھا  تستخدم مع مواد         
  .ـ في تدریس اللغات ، للتعرف على الكلمات والصور وتكوین الجمل  ١
  .ـ في دروس الجغرافیة ، لتعیین مواقع المدن اوانتاج الحاصالت الزراعیة  ٢
  .ـ في دروس العلوم ، باعداد رسوم االشكال للكائنات الحیة  ٣
  .اشكال المالعب او خطط الھجوم والدفاع  ـ في دروس التربیة الریاضیة ، لبیان ٤

  ـ :میزات اللوحة الوبریة         
  .ـ اعداد مواد الدرس مسبقاً  مما یوفر وقت المعلم والمتعلم  ١
ـ ف��ي ھ��ذه اللوح��ة می��زة الحرك��ة اذ یمك��ن تحری��ك الم��واد علیھ��ا لتك��وین افك��ار              ٢

  .واشتقاقات جدیدة
  .عملیة التعلیم ـ تساعد على تثبیت المعلومات وتنشیط  ٣

  ـ: مساوئ اللوحة الوبریة          
ـ تأثرھا بالغبار الذي یمنع االلتصاق عند تجمعھ على اللوحة او القط�ع المعروض�ة     ١

  .علیھا ، لذا تتطلب تنظیف وعنایة مستمرین 
ـ تفقد المواد الملصقة علیھا القابلی�ة عل�ى االلتص�اق ل�دى اس�تمرارھا ملص�قة عل�ى          ٢

  .اللوحة 
ولكي تؤدي اللوحة الوبریة دورھا في عملیة التعلیم بشكل جید البد من مراعاة       

  ـ   : اآلتي 
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  .ـ استعمال اللوحة لفكرة واحدة مع تجنب ازدحامھا بالمعروضات  ١
ـ مراعاة حجم ما یعرض علیھا من صور ورسوم وكلمات بحیث تس�ھل مش�اھدتھا     ٢

  .من قبل جمیع التالمیذ دون اجھاد 
بیت اللوحة في مكان جید االضاءة مع مراعاة ارتفاعلھا المناسب لعمر التالمیذ ـ تث  ٣
.  

ـ حفظ موادھا داخل علب كارتون ، وكل موضوع على ح�دة الج�ل س�ھولة تناولھ�ا       ٤
  . وقت الحاجة الیھا 

  
  ـ : ب ـ لوحة الجیوب 
فف�ي تعل�یم الق�راءة    تعتبر البطاقات من الوس�ائل الجی�دة ف�ي التعل�یم                            

م��ثالً  تع��رض الكلم��ات الجدی��دة عل��ى بطاق��ات ، وم��ن ث��م یمك��ن تحلیلھ��ا ال��ى مق��اطع     
وح��روف باس��تعمال بطاق��ات اخ��رى ، كم��ا یس��تطیع المعل��م تركی��ب الجم��ل الجدی��دة ،   
ولھذه البطاقات میزة االعداد المسبق ، والقدرة على الحركة ، غیر ان عرض�ھا عل�ى   

ثبیتھا بدبابیس تحد من سھولة استعمالھا ، لھذا كان الب�د م�ن   الجدار اوعلى السبورة بت
وس�یلة تس�اعد عل��ى ع�رض ھ��ذه البطاق�ات دون عن��اء فكان�ت اللوح��ة الوبری�ة ولوح��ة       

وتتمیز لوحة الجیوب عن اللوحة الوبریة بأنھا تس�تغني ع�ن اس�تعمال ورق    . الجیوب 
  .الزجاج او الفانیال لتثبیت ھذه البطاقات 

  ـ:وحة الجیوب ممیزات ل       
ـ سھولة العرض علیھ�ا اذ الیتطل�ب اس�تعمالھا ال�دبابیس كم�ا ف�ي الس�بورة او ورق          ١

  .الزجاج والفانیال كما في اللوحة الوبریة 
ـ ت��وفر حری��ة كامل��ة ف��ي تحری��ك البطاق��ات لتس��ھیل عملی��ات التحلی��ل والتركی��ب          ٢

  .واالشتقاق 
ا استغلت استغالالً  صحیحاً  لقدرتھا ـ تعتبر لوحة الجیوب اداة تعلیمیة ناجحة اذا م  ٣

         .  في توفیر الوقت في التدریس 
  ـ:اعداد لوحة الجیوب وبطاقاتھا       

سم ، تثنى بشكل جی�وب   ٧٠×  ١٠٠تصنع من الورق المقوى السمیك بقیاس          
افقیة متوازی�ة ، وتثب�ت عل�ى قطع�ة م�ن الخش�ب او الك�ارتون تعل�ق عل�ى الس�بورة او           

س�م وبارتف�اع متس�اوٍ      ٤جدار ، وھذه الجیوب ذات اعم�اق متس�اویة ق�در ك�ل منھ�ا       ال
س�م ، ام��ا البطاق��ات فتحض��ر بمق��اییس تتناس�ب وتل��ك الجی��وب ، ویمك��ن اس��تعمال    ١٣

  .الوجھ الثاني من البطاقات في نفس المادة او مادة اخرى 
  

  ـ : مجاالت استخدام لوحة الجیوب      
لمبت�دئین بوض�ع ص�ورة ف�ي اح�د الجی�وب والكلم�ة الدال�ة عل�ى          ـ في تعلیم الق�راءة ل   ١

  .الصورة في الجیب الذي یلیھ 
ـ وض��ع جمل�ة وتحلیلھ�ا ال��ى ح�روف ومق��اطع واالس�تفادة منھ�ا ف��ي تك�وین مق��اطع          ٢

  .وكلمات جدیدة 
  .ـ یمكن استعمال ماسبق ایضاً في تعلیم اللغة االنكلیزیة  ٣

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


بع ، وھناك لوحات اآلحاد والعش�رات والمئ�ات ،   ـ في تعلیم العملیات الحسابیة االر  ٤
  .وفي تعلیم ایام االسبوع وشھور السنة 

ـ امكانی�ة اس�تعمالھا ف�ي اغ�راض كثی�رة ف�ي المدرس�ة كالمكتب�ة وغ�رف المعلم�ین              ٥
  .واالدارة 

  ـ          : ج ـ لوحة العرض 
ین محاط�ة  ھي عبارة عن قطعة من الورق المقوى او الخشب المعاكس او الفل�         

باطار من الخشب ویستحسن ان یكون وجھھا یتقب�ل دخ�ول ال�دبابیس وخی�ر م�ادة ھ�ي       
  .الفلین او الكارتون المضغوط 

  ـ : مجاالت استعمال لوحة العرض       
  .ـ تستخدم في جمیع المواد الدراسیة  ١
  .ـ عرض االخبار الھامة التي تمس الحیاة الیومیة وترتبط بالمنھج  ٢
ادة منھا كلوحة نشاط للمدرسة او الصف لیعرض علیھ�ا االعم�ال الممت�ازة    ـ االستف  ٣

  .والمتمیزة 
ـ ع��رض تعلیم��ات المدرس��ة واالعالن��ات الخاص��ة ب��الحفالت المدرس��یة وااللع��اب      ٤

  .والمعارض واسماء التالمیذ المتفوقین او الفائزین وغیر ذلك 
                           .       ـ عرض موضوعات الیتوفر منھا اال نسخة واحدة  ٥
  ـ: شروط نجاح لوحة العرض  

  .ـ تعلق في مكان جید اإلنارة وعلى مستوى من االرتفاع مناسب للتالمیذ  ١
  .ـ ترتیب المعروضات ترتیباً  فنیاً  جمیالً  جذاباً یریح النفس  ٢
  .مة ـ اختیار الصور الواضحة الطباعة ذات المساحات المتساویة وااللوان المنسج ٣
  .ـ مراعاة الوحدة المتكاملة في الموضوع  ٤
  .ـ ترتیب المعروضات بشكل تسلسلي یساعد على عملیة التتبع  ٥
  .ـ وضع العنوانات في مكان بارز من اللوحة وبخط جمیل  ٦
  .ـ ان تبقى متجددة وذلك بتغییر معروضاتھا بشكل مستمر ٧
ف�ي جل�ب المعروض�ات وتنس�یقھا ك�دافع لھ�م وتنمی�ة ح�ب البح�ث          ـ اشراك التالمیذ   ٨

  .واالبتكار 
  
  ـ : ـ المصورات  ٣

ھ��ي وس��یلة لع��رض بع��ض االفك��ار والمف��اھیم بص��ورة مرئی��ة یس��ھل فھمھ��ا                 
الص�ور والرس�وم والتكوین�ات    ( والتحتاج ال�ى اجھ�زة خاص�ة لعرض�ھا وم�ن امثلتھ�ا       

  .الخطیة 
  ـ:آلتیة تستخدم المصورات لألغراض ا  
  .ـ تقدیم او عرض موضوع جدید والرغبة في اثارة اھتمام التالمیذ بھ  ١
ـ توضیح عناصر الموضوع الرئیسیة والمشكالت الھامة التي یتضمنھا الموض�وع    ٢
.  

ـ تلخ��یص الموض��وعات بع��د االنتھ��اء م��ن دراس��ة ومراجع��ھ وتجمی��ع خب��رات              ٣
  .الموضوع وغیر ذلك من االغراض 
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  ـ  : ر ان یحقق اھدافھ اذا توافرت عناصر وھي ویستطیع المصو  
ـ ان یكون المصور مطابقاً  للوقائع العلمیة مع توافر الشروط الفنی�ة حی�ث األل�وان      ١

  .المطابقة للواقع والمناسبة 
ـ ان یركز على ھدف واضح وافكار محدودة بحیث یتعرف علیھا المشاھد بس�ھولة    ٢
 .  
  . الدراسیة وخصائص التالمیذ وخبراتھم ـ ان یتماشى مع مستوى المرحلة  ٣
ـ وضوح الرسم وبساطتھ وعدم االكثار من التفاصیل او الكتابة واختیار العنوان�ات    ٤

  .بخط كبیر وواضح 
ـ ان یتماش��ى المص��ور م��ع االح��وال النفس��یة والتربوی��ة م��ن حی��ث االنتب��اه وتنمی��ة       ٥

  .المیول والمھارات 
وعدم عرضھ امام التالمیذ طیلة مدة الدرس  ـ ان یكون عرضھ في الوقت المناسب  ٦

  .  حتى الیشتت انتباھھم 
  ـ :تؤدي المصورات دوراً تعلیمیاً مھماً ھو        

  .ـ جذب االنتباه وتثیر االھتمام والدافعیة للتعلم  ١
  .ـ تساعد التالمیذ على تفسیر وتذكیر المعلومات وتثیر المناقشة  ٢
عل لكثیر من األلفاظ معنى وتقلل من الشرح الطویل ـ توفیر الخبرات البصریة وتج ٣

  .وتوفر الكثیر من وقت الدرس 
  .ـ تساعد على تنمیة مھارات عدة لدى التالمیذ  ٤

  ـ: نواحي القصور في المصورات      
  .ـ قد تؤدي الى سوء فھم یتعلق بحقیقة الحجم النسبي لألشیاء  ١
  .الحقیقة وبین ما یعرضھ المصور  ـ قد یعاني التلمیذ من صعوبة التمییز بین ٢
  ـ: ـ الخرائط والكرة االرضیة  ٤

ھ��ي ن��وع م��ن المرئی��ات الثابت��ة ، تق��وم بدرج��ة رئیس��یة عل��ى                                   
اس��تخدام الرس��وم والرم��وز والمعلوم��ات وھ��ي ف��ي الغال��ب تعط��ي ص��ورة توض��یحیة   

  .عنیھ ، ومقیاس رسم لبعض مظاھر االرض ، وللخریطة دلیل یوضح رموزھا وما ت
وتعد الخ�رائط بالغ�ة االھمی�ة ف�ي ت�دریس االجتماعی�ات حی�ث تع�رف التالمی�ذ                   

على مواقع الدول والمدن ومنتجاتھا وحدودھا وموقعھا من العالم وبعد أي مدین�ة ع�ن   
  .األخرى ومقارنة مساحة دولة باخرى 

  ـ  :شروط اختیار الخرائط      
  .الدرس والمرحلة التعلیمیة ـ مناسبتھا لھدف  ١
  .ـ مناسبة حجمھا لعدد التالمیذ وسعة الصف  ٢
  .ـ تجنب الخرائط المزدحمة التفاصیل والرموز  ٣
  . ـ توافر الناحیة الفنیة في االنتاج وباأللوان المناسبة  ٤
  .ـ الدقة العلمیة ومتانة الصنع  ٥

  ـ: اشكال الخرائط      
  .الورق او القماش او الخشب ترسم على / ـ خرائط مسطحة  ١
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تص�نع م�ن الج�بس او الط�ین او البالس�تك او م�ن معج�ون ورق        / ـ خرائط مجسمة   ٢
  . الصحف 

تمثل نموذجاً مصغراً  بشكل الكرة االرضیة وھي على اشكال / ـ الكرات االرضیة  ٣
  متعددة ، اما ملساء او مجسمة بارزة وبنفس الوقت ھي اما ان   

و سیاس��یة او ص��ماء دون معلوم��ات او ك��رات تمث��ل المجموع��ة      تك��ون طبیعی��ة ا     
  .الشمسیة ومنھا ما یكون متحرك كھربائیاً  

  
  ـ: انواع الخرائط      

  ـ : تختلف الخرائط تبعاً  للمحتوى او الوظیفة وفیما یأتي أنواعھا       
ع عواص�مھا  تبین حدود البلدان اداریاً  وسیاس�یاً  وتب�ین مواق�    /ـ الخرائط السیاسیة   ١

  . ومدنھا المھمة وموانئھا وانھارھا وبحیراتھا 
تبین سطح المنطقة وما فیھا من انھار وس�طوح مائی�ة وجب�ال     /ـ الخرائط الطبیعیة   ٢

  .وصحاري وودیان وتستخدم الوان متباینة لكل منھا 
توض��ح الث��روات النباتی��ة او الحیوانی��ة او المعدنی��ة مث��ل   / ـ الخ��رائط االقتص��ادیة     ٣
  .اطق انتاج النفط او النباتات او الحیوانات من
والتی��ارات الھوائی��ة والض��غط المرتف��ع    تب��ین مظاھرالمن��اخ / ـ الخ��رائط المناخی��ة     ٤

.                                                                                      وسقوط االمطار  والمنخفض واتجاھات الریح ودرجات الحرارة
توضح المعلومات التاریخیة كمعارك التحریر االس�المي او  / ـ الخرائط التاریخیة    ٥

  .الغزو المغولي واالماكن األثریة 
  .تبین توزیع السكان وبحسب كثافتھ / ـ الخرائط السكانیة  ٦
  تبین طرق المواصالت البریة والنھریة والبحریة / ائط المواصالت ـ خر ٧
ھي خرائط  تبین توزیع انواع الصخور ومعرفة المناطق / ـ الخرائط الجیولوجیة    ٨

  التي یوجد فیھا تجمعات النفط تحت االرض وتجمعات المیاه 
ح معرف�ة  والفحم وخامات المعادن ، وتكشف تاریخ اصل السالسل الجبلی�ة ، وتت�ی       

  انواع الحیوانات والنباتات التي اندثرت ولم یبق منھا سوى 
  .متحجرات تدل علیھا      

  ـ: وتشتمل الخرائط على         
یب�ین النس�بة م�ا ب�ین المس�احة الحقیقی�ة عل�ى االرض وم�ا یماثلھ�ا          / ـ مقیاس الرس�م    ١

  .على الخریطة بوحدة قیاس معینة 
ل ع�ادةً  كح�دود للخ�رائط والك�رات االرض�یة ،      تستعم/ ـ خطوط الطول والعرض   ٢

  ویكون امتداد خطوط الطول باتجاه الشمال والجنوب وھي تحدد 
الخارطة من جھتھا الشرقیة والغربیة ، اما خطوط الع�رض فأنھ�ا تح�دد الخارط�ة         

  من شمالھا وجنوبھا وتمتد باالتجاه شرقاً وغرباً ، وخطوط   
الطول لیست متوازیة بل تتقارب من بعض�ھا كلم�ا اقترب�ت م�ن القطب�ین ، وتك�ون           

  .اكثر وضوحاً  في الكرات االرضیة 
  ـ: الكرة االرضیة      
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تعرض االرض بصورة مص�غرة وتتمی�ز ع�ن الخریط�ة بأنھ�ا تط�ابق الحقیق�ة                 
  النھا تمثل كرویة االرض ودورانھا حول محورھا ، ویستحسن 

  .سم  ٤٠استخدام كرة ارضیة الیقل قطرھا عن          
  ـ: وھناك نواحي قصور في استخدام الكرة االرضیة ھي       

  .ـ الیرى منھا اكثر من نصف الكرة االرضیة  ١
( ـ صغر حجمھا الیسمح رؤیة التفصیالت ، وعلى المعل�م ان یس�تخدم االثن�ین مع�ا ً      ٢

  .اآلخر  حتى یكمل احدھما) الخریطة والكرة االرضیة 
  .ماذا یتعلم التالمیذ من الخریطة ؟      

  .ـ اسماء العوارض الطبیعیة والمصطلحات الفنیة المستعملة  ١
  .ـ كیفیة قیاس وتقدیر المسافات على الخریطة  ٢
  .ـ دلیل الخریطة واالشارات والرموز المستخدمة فیھ  ٣
  .ـ المنطقة والبلد الذي رسمت لھ الخریطة  ٤
  .رسم النھ مفتاح قراءتھا ـ مقیاس ال ٥
  .ـ تاریخ طبع الخریطة اوعملھا  ٦

  .نواحي القصور ومشكالت استخدام الخرائط        
ـ مشكلة الرموز واأللوان ومعرفة التالمیذ بھا وتحل بتعوید التالمیذ ب�الرجوع ال�ى     ١

  .مفتاح الخریطة 
كرویة االرض  ـ مشكلة عدم مطابقة الخریطة للواقع فالخریطة مسطحة والتوضح  ٢

  .، لذلك یجب استخدام الكرة االرضیة معھا 
ـ مشكلة تقدیم بعض المفاھیم الجغرافیة مثل الط�ول والع�رض ویج�ب التأكی�د عل�ى        ٣

  انھا خطوط وھمیة تساعد على تفسیربعض الظواھر الطبیعیة   
مثل دراسة الوقت ودرجات الحرارة في البلدان التي تق�ع عل�ى خ�ط ع�رض واح�د          

  .الف ارتفاعاتھا عن سطح البحر واخت
  ـ: ـ المخططات  ٥

ھي رسومات خطیة واش�كال ھندس�یة لتوض�یح اح�د الموض�وعات وال تس�تخدم               
  .فیھا الصور وتختلف عن المصورات 

  ـ: ممیزاتھا      
ـ ان المعلم یس�تطیع رس�مھا بس�رعة وب�دون جھ�د عل�ى الس�بورة او اع�دادھا مس�بقا             ١

  یحیة یقدمھا للتالمیذ وقت الحاجة ًعلى شكل لوحات توض
         .وھي تفید المعلم في الحاالت التي یجد نفسھ عاجزاً على الرسم       

  . ـ  لھا القدرة على توضیح الحقائق العلمیة واالفكار المجردة توضیحاً مرئیًا  ٢
احیان�ًا عب�ارة ع�ن خط�وط تبع�ث منھ�ا الحرك�ة بمج�رد تغیی�ر          ـ تك�ون ھ�ذه الرس�وم      ٣

  .اوضاعھا تستطیع ان تعبر عن المقصود 
  .ـ تستخدم في تدریس اللغات والعلوم والتربیة  البدنیة لشرح التمرینات الریاضیة  ٤

  ـ : ومن اإلعتبارات الواجب مراعاتھا عند استخدامھا        
اس�تخدامھا ع�رض ذوات األش�یاء حت�ى یك�ّون التلمی�ذ ص�ورة واقعی�ة         ـ ان یص�حب    ١

  .للمفاھیم التي یدرسھا 
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  .ـ توضیح نسبة ھذه الرسوم الى األصل تكبیرًا او تصغیرًا  ٢
ـ ان التم��رن عل�ى ھ��ذه الرس��وم تمك�ن المعل��م ان یبتك��ر الكثی�ر منھ��ا بع��د المحاول��ة        ٣

  .  والتكرار 
  ـ : ـ الرسوم والتكوینات الخطیة  ٦

تعد اح�د وس�ائل اإلتص�ال الھام�ة وق�د اص�بحت عالمی�ة إلختص�ارھا مض�مون                   
  الرسالة یسھل فھمھا وادراكھا ، وصارت لغة خاصة للتفاھم لھا 

  ـ: معناھا ودالالتھا واصولھا وقواعدھا وتشمل          
  ـ: الرسوم البیانیة       

ت اوتوض��یح عالق��ات عدی��دة  یمك��ن ع��ن طریقھ��ا ع��رض بیان��ات او احص��ائیا           
  یسھل على مستخدمھا فھم ھذه العالقات والبیانات دون الدخول في 

  ـ : التفاصیل الدقیقة للموضوعات التي تصورھا ، وتأتي في صور عدیدة ھي         
  ـ: أ ـ الدوائر البیانیة 

ذي تستخدم اذا كان الغرض عرض العالقة بین عدة أجزاء والموضوع الكلي ال        
یحتویھا ، كأن توضح نسبة عدد الطالب الى الطالبات في الجامعة ، ویمكن للمعلم ان 

اص�غر ، ف�اذا ك�ان ف�ي     / یعرض عن طریقھا كثیرًا م�ن المف�اھیم الریاض�یة مث�ل اكب�ر     
تلمیذًا وعدد التلمی�ذات   ١٢٠/ تلمیذًا وتلمیذًة وكان عدد التالمیذ  ١٨٠/ مدرسة معینة 

  .یل ذلك بدائرة بیانیة تلمیذًة فیمكن تمث ٦٠/ 
  ـ  : ب ـ األعمدة البیانیة 

تستخدم عند المقارنة بین موضوعات متشابھة على فترات زمنی�ة مختلف�ة ، او           
اظھ��ار العالق��ة ب��ین االج��زاء او العناص��ر الت��ي تك��ّون الموض��وع بأكمل��ھ عل��ى وج��ھ    

                                                                                                                .                                                  التقریب 
  ـ : ج ـ الخطوط البیانیة 

تبین العالقة بین مجم�وعتین م�ن البیان�ات اح�دھما عل�ى مح�ور رأس�ي والثانی�ة                 
  ا قیمة على  على محور افقي وكل نقطة على الخط البیاني لھ

  .المحوین توصل بین ھذه النفط خط منحني        
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