
  ـ / ـ بعض الوسائل والتقنیات السمعیة / ثانیاً  
رات التعلیمیة عن طریق حاسة السمع والرسالة تتح�ول ل�دى المس�تمع    تھیئ الخب      

  ـ: الى رموز صوتیة عن طریق وسائل متنوعة مثل 
  ـ : ـ التسجیالت الصوتیة  ١

للتسجیالت الصوتیة اھمیة كبیرة في عملیة التعلیم والتعلم وق�د تس�تعمل منف�ردة           
م الص��ور الثابت��ة والش��فافیات ،  او مرافق��ة الح��دى الوس��ائل االخ��رى كالش��رائح واف��ال  

والخط��ب ف��ي الحف��الت والمناس��بات    وتس��تخدم ف��ي تس��جیل المحاض��رات وال��دروس    
  واصالح عیوب القراءة وتعلم اللغات االجنبیة ،

وتك��ون التس��جیالت عل��ى اس��طوانات واش��رطة ، ام��ا اآلالت الت��ي تس��تعمل ف��ي           
  یت ، عرض موادھا فھي الحاكي ـ مسجل البكرة ـ ومسجل الكاس

  ـ: ویكون التسجیل بانواع منھا            
تسجیل عادي یتم بمسار واحد من الشریط باستخدام رأس واحد للتس�جیل ویحت�اج   ـ    ١

  .الى مكرفون واحد ومضخم واحد اللصوت 
ویتم التسجیل على مسارین ویحتاج الى رأسین للتسجیل ) ستریو ( ـ تسجیل مجسم   ٢

    والمكرفونات تقسم حسب ، ومكرفونین ومضخمین للصوت 
  ـ: زاویة التقاط  الصوت الى       

  .ـ متعدد االتجاھات  جـ ثنائي االتجاھات   بـ احادي االتجاه    أ 
ان االسطوانات باحجام متنوعة یتم سماعھا بواسطة اجھزة الحاكي وھي غالیة         

     ،فاعلیةعتماد على االشرطة الممغنطة اكثرالثمن مما یجعل اال
وشریط التسجیل یعمل من مادة بالستیكیة شفافة تغطى بطبقة من ص�دأ الحدی�د           

  .الممغنط 
  

  ـ : ممیزات اشرطة التسجیل 
ادة الش�ریط بع�د انقض�اء الحاج�ة م�ن الم�      ـ امكانی�ة تس�جیل م�واد جدی�دة عل�ى نف�س          ١

  .المسجلة علیھ سابقاً  
  .التسجیل ـ یكون سماع المادة المسجلة فور االنتھاء من  ٢
  .ـ یمكن ان یستعمل الشریط الواحد مرات كثیرة جداً  طالما أحسن استعمالھ  ٣
  .ـ مرونة االستخدام حیث توفر حریة االستماع في أي وقت  ٤
  .ـ تكرار المادة المذاعة مرات عدیدة مما یساعد على حسن االستیعاب  ٥
  .ـ رخیصة التكالیف وسھولة اعدادھا في المدرسة  ٦
  

  ـ:القصور في التسجیالت الصوتیة  نواحي
  .ـ قد ینزلق التعلیم الى مھاوي التعلیم اللفظي  ١
  .ـ قبول التالمیذ للمعلومات دون مناقشة مما یقلل فرص التفكیر  ٢
  .ـ وسیلة اتصال ذات اتجاه واحد أي استخدام حاسة واحدة ھي السمع  ٣
  . ب اللغة ومفرداتھا ـ تتطلب قدراً  من الثروة اللغویة وااللمام باسالی ٤
  ـ  : وعند اختیار التسجیالت الصوتیة یجب مراعاة ما یأتي         



ـ لغة المادة سھلة ومناسبة لقدرات   ٢.ـ وضوح الصوت من حیث التعبیر والمعنى   ١
   .ـ مادتھا ضمن اھداف المنھج ومجسدة لھا  ٣.التالمیذ اللفظیة 

                  .  وقت المحدد ـ مناسبة لل ٥. دقة مادتھا العلمیة  ـ ٤
                                                                                                                                          
)٤(  
یجب مراعاة ما یأتي  الصوتیةن اجل تحقیق الفائدة من استعمال التسجیالت وم      

  ـ: 
  .ـ االستماع للتسجیل قبل تقدیمھ للتالمیذ  ١
  .ـ وضع المسجل في مكان یستطیع جمیع التالمیذ سماعھ  ٢
ـ الیج�وز التح�دث اثن�اء اس�تماع التالمی�ذ للتس�جیل واذا اض�طر ل�ذلك یج�ب ایق��اف             ٣

  .الشریط 
  . ابع التسجیل بسھولة ـ توزیع المادة المسجلة مكتوبة على كل مستمع لیت ٤
  . ل الرجوع لھا ھـ تنظیم االشرطة في خزانة على ان تكون لھا دلیل مفھرس یس ٥
  
   ـ/ ـ االذاعة المدرسیة  ٢

نعن��ي باإلذاع��ة المدرس��یة ، ب��ث ب��رامج ت��رتبط موادھ��ا ب��المنھج الدراس��ي                   
ل�ى االس�تماع ھ�و    وتعطي دروس لھا مساس ببرنامج الیوم المدرسي مما یدفع المعلم ا

وھناك تعریف آخر ھ�و  . وتالمیذه الى الرادیو لتلقي درساً  یناسب تالمیذ ذلك الصف 
  ـ: 

قیام جماعة من التالمیذ باعداد برامج اذاعیة وتحدید مواعیدھا الیومیة وخطة  (       
    ). السیر فیھا وتجري تحت اشراف احد المعلمین اوھیئة منھم

تعتمد على استخدام التس�جیالت الس�معیة بانواعھ�ا بإلض�افة      وھي وسیلة سمعیة       
قد تكون اإلذاعة المدرس�یة مفتوح�ة   ) خطاب ـ تراتیل ـ قراءة ـ بیان  ( الى البث الحي 

تبث لمجتمع المدرسة بكاملھ�ا خصوص�اً  ف�ي الفت�رات الص�باحیة والف�رص اوخاص�ة        
اع�ة ال�دائرة المغلق�ة    داخلیة توجھ لفئة معین�ة م�ن التالمی�ذ او ص�ف م�ن الص�فوف كاذ      

  .یجعل منھا اداة فّعالة في العملیة التربویة 
         

   ـ:استخدامات اإلذاعة المدرسیة        
ـ نقل التمثیلیات التي تصور فت�رات تأریخی�ة او اح�داث القص�ص ال�ى واق�ع یس�ھل           ١

  .التعرف علیھ 
وص�ف مباری�ات    ـ نقل المحاضرات التي التتیسر لجمیع الطلبة سماعھا مباشرة او  ٢

  . ریاضیة 
  .ـ سد النقص في كفاءة بعض المعلمین واالستفادة من النابھین منھم  ٣
ـ تعل��یم الكثی��ر م��ن م��واد الم��نھج كاللغ��ات والت��اریخ والموس��یقى وال��دین واالرش��اد      ٤

  .الصحي والزراعي 
  .مات المدرسة یـ نقل بالغات وتعل ٥
          



   ـ:درسیة فوائد اإلذاعة الم       
توفر الوقت والمال ، فمعلم واحد یستطیع ان یعلم اكبر عدد من التالمی�ذ ف�ي وق�ت    ـ ١

  .واحد وبتكالیف زھیدة 
ع می��ولھم تعلم��ین المعرفی��ة والنفس��یة حی��ث تش��ب  ـ تس��تجیب لرغب��ات وحاج��ات الم     ٢

  وحاجاتھم وتقوي شخصیاتھم وتعالج الخجل واالنطواء وتدربھم على       
  .االلقاء حسن االداء وجودة     
تدرب التالمیذ عل�ى اع�داد الب�رامج والقائھ�ا مم�ا ی�زرع الثق�ة ف�ي نفوس�ھم وینم�ي           ـ   ٣

  .لدیھم الشجاعة االدبیة 
  .ـ تنمي المیول والمواھب الفردیة وروح التعاون بین التالمیذ  ٤

         
  ـ:احي القصور في اإلذاعة المدرسیة نو       

  .تعتمد على حاسة السمع فقط ـ ھي وسیلة اتصال ذات جانب واحد و ١
  .ـ قد تشتت اإلنتباه  ٢
  . ـ یعترض استخدامھا صعوبات مالیة واداریة ٣
  .ـ تحتاج الى وقت والى مالءمة مع منھاج المدرسة  ٤

         
  ـ       : ولكي نجعل من اإلذاعة المدرسیة مصدرًا فّعاالً  ینبغي مراعاة ما یأتي       

برنامج وذلك بالتعاون مع المشرفین على اإلذاعة واختیار ـ معرفة وقت ومادة ال ١
  .مایناسب المنھج منھا 

لتقاط البرنامج ووضع جھاز الرادیو في مكان مناسب یسھل سماعھ ـ اعداد مكان إل ٢
  .دون ازعاج وتوفیر مستلزمات الراحة واالستماع 

میذ لتسجیل ـ مشاركة المعلم لتالمیذه بالستماع الى البرنامج وتوجیھ التال ٣
  .مالحظاتھم حول الموضوع 

ـ بعد سماعھم البرنامج مناقشة التالمیذ بمادة البرنامج لتفسیر مافاتھم منھا وایضاح  ٤
  . بعض النقاط المبھمة

ـ ولكي تؤدي اإلذاعة المدرسیة دورھا التعلیمي بنجاح البد من االشراف على  ٥
رسة ، ویمكن ان یساعد امین تنظیمھا وذلك بتألیف لجنة باشراف احد معلمي المد

       . المكتبة في تصنیف وفھرسة ماتحتویھ اإلذاعة من اشرطة تسجیل واسطوانات 
ص�وت وم�ایكرفون    حتوي اإلذاعة المدرس�یة ع�ادًة عل�ى جھ�از رادی�و ومكب�ر      وت      

حساس وجھاز تسجیل ، تق�وم بارس�الھا م�ن غرف�ة خاص�ة بھ�ا ال�ى س�احات المدرس�ة          
  . عات وغرفھا بواسطة سما

  
  ـ/ ـ مختبرات اللغة  ٣

تع��د ھ��ذه المختب��رات تجس��یداً  حی��اً  لتطبی��ق اس��تخدام التس��جیالت                            
والمختبر مكان یجلس التالمیذ في اماكن خاصة وھم  الصوتیة في مجال تعلم اللغات ،

ل�ى  یستمعون الى معلمھم او الى شریط مسجل وی�تمكن أي تلمی�ذ تس�جیل اس�تجاباتھ ع    



شریط كما یتمكن المعلم االس�تماع ال�ى اس�تجابات التلمی�ذ وی�زوده باالرش�اد والتوجی�ھ        
  .الالزمین 

        
  ـ: وھناك ثالث انواع من مختبرات اللغة ھي        

أ ـ مختبر استماع   ب ـ مختبر استماع وتردید   ج ـ مختبر اس�تماع وتردی�د وتس�جیل        
.  

ات تحتوي كل مقص�ورة عل�ى س�ّماعات ومس�جل     ویتكون المختبر من مقصور        
صوتي والقطة ترتبط بمس�جل ص�وتي والقط�ة وس�ماعات مخصص�ة للمعل�م وتس�مح        

الت��ي ینط��ق بھ��ا الكلم��ات والجم��ل وان یق��ارن  كیفی��ة الھ��ذه االجھ��زة للتلمی��ذ ان یس��مع 
نھ�ا ، وق�د   ی�ث یقت�رب اكث�ر ف�أكثر منھ�ا حت�ى یتق      طریقة نطق�ھ بالطریق�ة النموذجی�ة بح   

بع��ض الش�ركات انت��اج مختب�رات لغوی��ة تتص�ل بحاس��ب الكترون�ي یس��جل      اس�تطاعت 
  . على االمور الصحیحة والمغلوطة  استجابات التلمیذ وینبھھ

                                                                                                                               
  ـ:استخدامات مختبرات اللغة          

  .ـ نطق االصوات اللغویة المتقاربة بصورة صحیحة  ١
  .ـ التمرن على تنظیم الجمل  ٢
  .ـ التدریب على القراءة  ٣
  .ـ حفظ النصوص والخطب  ٤

ان مختب��رات ، ووھ��و عموم��اً ی��درب عل��ى المخاطب��ة وال��تلفظ بص��ورة ص��حیحة       
  .قادرة على تحقیق مردود تربوي عالٍ  اللغة 

  
  ـ:مزایا مختبرات اللغة       

  .جھاز نطق العبارات اكثر من مرة من غیر تغییر او تحریف یعتمد  ـ ١
  .جھاد ومھما ازدادت عدد مرات االعادة إلـ الینال اآللة التعب وا ٢
ذ واالتصال بھ مباشرة دون ان یؤثر عل�ى  ـ یعطي المعلم فرصة االستماع لكل تلمی   ٣

  .او التأثیر على سیر الدرس بقیة التالمیذ 
ـ یعد من وس�ائل ال�تعلم الف�ردي حی�ث تع�زز االجاب�ة ف�وراً  عن�د حص�ول خط�أ ف�ي              ٤

  .اللفظ 
  

  ـ:نواحي القصور في مختبرات اللغة      
  .التتیح للتلمیذ فرصة الكتابة والتمرن  ـ ١
  .ذ فرصة اقامة عالقات انسانیة مع رفقائھم من التالمیذ ـ التتیح للتالمی ٢
ـ التت��یح للتالمی��ذ فرص��ة االجاب��ة لفت��رة طویل��ة خاص��ة ف��ي حال��ة الجم��ل الطویل��ة        ٣

  .والموضوعات التي تحتاج الى وقت طویل 
  .ـ تحتاج الى تقنیات ذات قدرات فنیة العدادھا جیداً   ٤
  . مھا استخداماً  وظیفیاً  ـ تحتاج الى معلم واعٍ وقدیر على استخدا ٥
  



    ـ/ ـ الرادیو  ٤
توجد في معظم الدول محط�ات اذاع�ة عام�ة تھ�دف ال�ى تثقی�ف عام�ة                           

، ان بعض ھذه الب�رامج تق�رب م�ن    الشعب والترویح عنھم ، وتقدم لھم مبادئ مختلفة 
ارتباط��اً  وثیق��اً  الط�ابع التعلیم��ي ویش��ترط ف��ي البرن��امج االذاع�ي التعلیم��ي ان ی��رتبط   

بمناھج التعلیم المقررة ف�ي الم�دارس وان یناس�ب فئ�ة معین�ة م�ن التالمی�ذ ف�ي مرحل�ة          
معینة ، والرادیو وسیلة ذات تأثیر كبیر حیث یصل الى المالیین من تالمیذ الم�دارس  

ف�ي الم�دن والری�ف ورخ�ص     نظراً النتشار اجھزتھ الت�ي تعم�ل بالبطاری�ة والكھرب�اء     
  .وسیلة ناجحة في التأثیر في المالیین في وقت واحد  تكالیفھا ، وھي

  
  ـ: خصائص الرادیو         

ـ� اذ یمك�ن تق�دیم برن�امج یتن�اول موض�وعات تتعل�ق        / ـ التغلب على البع�د المك�اني      ١
  ببلدان بعیدة ، یسمع التالمیذ اصوات االھالي وحركة المرور في   

  .ماكن في تلك األ كأنھم یعیشونفیشعرون الشارع      
ـ� عن�دما یس�مع التالمی�ذ ع�ن الحی�اة ف�ي اواخ�ر الق�رن          / ـ التغلب على البعد الزماني  ٢

  .الماضي ، فھم یعیشون في الجو الزمني الذي یدور حول البرنامج
  .ـ من خالل مقابلة االشخاص وتوجیھ األسئلة الیھم / ـ الواقعیة  ٣
  .ـ التأثیر اإلنفعالي  ٤
ت��اج التالمی��ذ ال��ى تعل��م النط��ق الص��حیح للكلم��ات والجم��ل  ـ�� یح/ ـ الدق��ة والمھ��ارة     ٥

  .باللغات المختلفة 
ـ اذ تستعین االذاعة بخبراء التربیة والوسائل السمعیة وطرائ�ق  / ـ طریقة العرض   ٦

  .التدریس لتقدیم البرامج 
  .ـ تتیح الفرصة للمعلم لمالحظة استجابات تالمیذه اثناء تعلمھم من الرادیو  ٧
  

   ـ: ت استخدام الرادیو مشكال      
  .ـ مشكلة عدم تركیز االنتباه اذ قد یكون عرضة لشرود الذھن  ١
اذاعة برامج الرادیو المناسبة لموضوع ـ مشكلة التوقیت بین موعد الدرس وموعد   ٢

  .الدرس 
  . ـ عدم امكان تجربة البرنامج قبل استخدامھ  ٣
  .ـ عدم امكان اعادة االستماع الى البرنامج  ٤
  .ـ عدم امكانیة مناقشة اآلراء اثناء االستماع  ٥
   .ـ عدم وضوح االستقبال خاصة في المناطق النائیة  ٦
  

ولغرض التغلب على ھذه المشكالت یمك�ن للمعل�م اختی�ار البرن�امج ف�ي ض�وء              
     ـ: اآلتي 

  .ـ ان تتفق اغراض البرنامج مع اھداف واضحة ومحددة  ١
  .مستوى نضج التالمیذ  ـ ان یكون البرنامج في ٢
  .ـ ان تكون المادة العلمیة للبرنامج سلیمة ودقیقة  ٣



  .ـ ان یسمح طول البرنامج بمناقشة محتویاتھ  ٤
  .ـ ان یتقرر تقدیم البرنامج المختار في اثناء الدرس المتعلق بالبرنامج  ٥
 ـ اع�داد مك�ان الدراس�ة ، بت�وفیر الھ�دوء ، ووض�وح الص�وت ، وأن یوض�ع جھ�از           ٦

  .االستقبال في مكان مسموع لجمیع التالمیذ، وتھیئة اذھان التالمیذ 
  

  ـ/ ثالثاً  ـ الوسائل والتقنیات البصریة 
  ـ / السبورات ـ  ١

تعتبر السبورات الطباشیریة من اقدم الوسائل المستعملة ف�ي                                
  في جمیع التعلیم لسھولة استعمالھا من قبل المعلم والمتعلم

                                                                                                                             
ف الم��واد الدراس��یة م��ن لغ��ات وعل��وم وریاض��یات واجتماعی��ات ، وھ��ي قلیل��ة التك��الی   

بس�ھولة وكتاب�ة م�ادة اخ�رى جدی�دة وق�دعرفت الس�بورة         ویمكن ازالة م�ا یكت�ب علیھ�ا   
الطباش�یریة من��ذ الق�دم ب��اللوح االس�ود ، إلس��تعمال الط�الء األس��ود ولك�ن یستحس��ن ان      

  .یطلى باللون األخضر القاتم وذلك السباب صحیة ھدفھا الراحة في عین المشاھد 
   ـ:انواع السبورات    

  ـ : الثابتة  أ ـ السبورات
تص�نع م�ن الخش�ب وبمس��احة تتناس�ب م�ع مس�احة الص��ف وتثب�ت عل�ى اح��د                    

جدرانھ ، وقد یطلى اح�د ج�دران الص�ف ب�الون االخض�ر الق�اتم ویح�دد باط�ار خش�بي          
  .لیعوض عنھا مع مراعاة ارتفاعھ عن االرض بما یتالئم مع اعمار التالمیذ 

  ـ:ب ـ السبورات ذات الوجھین 
ھي من النوع النقال مكون من واجھتین خشبیتین مثبتة من الوسط على حامل           

  ، یمكن االستفادة منھا في قاعات المحاضرات وفي الصفوف،
ومیزاتھ��ا ان المعل��م یس��تطیع ان یكت��ب عل��ى واجھتھ��ا الخلفی��ة اویس��تعملھا ف��ي اع��داد    

  .الدرس الرسوم المرافقة للدرس ویبرزھا للتالمیذ في الوقت المناسب من 
  ـ : ج ـ السبورات المتحركة 

  .وھي كسابقتھا ولكن بوجھ واحد یمكن نقلھا من مكان الى آخر          
  ـ: د ـ السبورة المنزلقة 

تتكون م�ن قط�عٍ ع�دة مثبت�ة عل�ى ج�دار تنزل�ق بواس�طة بك�رات ال�ى اعل�ى او                     
  .اسفل اما بالید او الكھرباء 
      ـ: ھـ ـ السبورة ذات الستارة 

وغالباً  ماتكون من النوع الثابت وتغطى بس�تارة متحرك�ة ، واس�تعمالھا یس�ھل             
اعداد مواد تعلیمیة ، او رسوم او اسئلة في وقت قبل بدایة الدرس واظھارھا تدریجیاً  

  .فعة واحدة الى التالمیذ داو 
   ـ: و ـ السبورة المغناطیسیة 

ن الحدید ویمكن ان یكون من الن�وعین الثاب�ت   تختلف عن غیرھا بأن واجھتھا م       
او المتح��رك ، وتتمی��ز بس��ھولة تثبی��ت بع��ض الم��واد المكتوب��ة او المرس��ومة علیھ��ا        



زوای�ا الرس�م او تثبی�ت قط�ع مغناطس�ییة بش�كل        توضع عل�ى  بواسطة قطع مغناطیسیة
  .لى اشیاء یراد ابرازھا من الرسم اسھم لتشیر ا

ضاء اللون یكت�ب علیھ�ا ب�أقالم خاص�ة وھ�ي وس�یلة       وھناك سبورات متطورة بی       
  .فعالة في رسم االشیاء والمخططات لغرض توضیح الموضوعات المتداخلة 

  
  ـ  : مجاالت استخدام السبورات       

  ـ: تتلخص اھم االستخدامات باآلتي                                    
ذ او كتابة المواد الت�ي ین�وي مناقش�تھا    ـ كتابة المواد غیر الموجودة في كتب التالمی  ١

  اثناء الدرس وخاصة في المرحلة االبتدائیة لتجنب األخطاء 
  .االمالئیة للتالمیذ      

والت��اریخ ل��بعض  ـ اب��راز الم��واد المھم��ة كالكلم��ات الجدی��دة ف��ي دروس اللغ��ات           ٢
  .المعارك والفتوحات ، والرموز الكیمیاویة ، وملخصات بعض المواد 

  .ابة اسئلة االمتحانات وحل التمرینات في الدروس المختلفة ـ كت ٣
ـ توضیح بعض الحق�ائق واالفك�ار او العملی�ات باإلس�تعانة بالرس�وم التخطیطی�ة او         ٤

  .البیانیة 
ـ عرض موضوع الدرس على مراحل حسب سیر الدرس وكتابة الكلم�ات الجدی�دة     ٥

   او ملخص الدرس او المشكالت التي یدور حولھا موضوع
  .الدرس      

  
     ـ: قواعد استخدام السبورة      

وبض�غط ك�اف عل�ى الطباش�یر لك�ي یتیس�ر       ـ الكتاب�ة بخ�ط كبی�ر وبس�طور متباع�دة         ١
  .لجمیع التالمیذ قراءتھا 

ـ االختصار في الكتابة قدر االمكان حتى التصبح مكتظة یصعب على التالمیذ فھم   ٢
  .المادة المراد ایضاحھا 

  .ون نظیفة وال توجد علیھا مواد العالقة لھا بالدرس ـ یجب ان تك ٣
امام المادة المكتوبة على الس�بورة وع�دم ادارة الوج�ھ نح�و الس�بورة       ـ عدم الوقوف  ٤

  .اثناء شرح المادة 
عمار ألعان وعلى علو مناسب مـ تعلیقھا في مكان بعید عن تأثیر الضوء المسبب لّل ٥

  یع استعمال ومشاھدة التالمیذ في الصف بحیث یستطیع الجم
   .المادة المكتوبة علیھ     
ـ استعمال الطباشیر الملون لتوضیح وتصنیف المعلومات واثارة رغبة التالمیذ في   ٦

  .التعلیم 
ـ اذا كانت الرسوم معقدة وتستغرق وقت طویل فیجب اعدادھا قبل بدء الدرس لكي  ٧

  .الیضیع الوقت 
یسمع التالمیذ م�ا تق�ول    على السبورة ، اذ یحتمل اّال ـ التقلیل من الكالم عند الكتابة  ٨

  .بین مراقبة الكتابة وبین ماتقول وانتباھھم یتوزع 
           

 


