
 ـ: د ـ الصور 
یمكن الحصول علیھا من مصادر كثیرة وھ�ي تس�اعد عل�ى ال�تعلم وتش�ترك م�ع              

  الرسوم في امكانیة تحقیقھا اغراض متعددة وھي مواد رخیصة 
  .وفعالة ومتیسرة وبسیطة االستعمال        

  
  ـ  ) : سالیدات ال( ـ الشرائح  ٧

ھي عبارة عن رسوم او صور ثابتة مطبوعة على مادة شفافة نافذة للضوء              
موضوعة بشكل انفرادي في اطارات بالستیكیة او من الورق المق�وى او االلمنی�وم ،   

یقط�ع ال�ى ش�رائح منف�ردة تحف�ظ      ) ملم  ٣٥(ویمكن ان  تعد من فلم فوتوغرافي قیاس 
لف احیانًا بزجاجتین حفاظًا علیة من التلف والخدوش ، ویع�الج ك�ل   في اطار ، وفد یغ

س�الید مفھوم��ًا واح��دًا ، وق��د تع��الج مجموع��ة منھ��ا موض��وعًا واح��دًا ، وترت��ب حس��ب   
ارقام توضع علیھا وتق�دم حس�ب ھ�ذا التسلس�ل ویك�ون معھ�ا دلی�ل ش�رح الموض�وع ،          

طة جھ��از خ��اص س�م ، وتع��رض بواس�   ٥×٥واكث�ر الس��الیدات ش�یوعًا ماك��ان بقی��اس   
یحتوي على حاویة توضع فیھا السالیدات بشكل آلي عن طریق نقطة آلیة في الجھ�از  
اوخارجھ تتصل بھ بسلك وبالضغط علیھ�ا یبع�د الس�الید المع�روض ویس�تبدل ب�آخر ،       
ویك��ون موض��ع الحاوی��ة ف��ي اح��د جوان��ب الجھ��از ، وھنال��ك ش��ركات تجاری��ة تن��تج       

  .الشرائح التعلیمیة لمختلف االغراض 
  ـ) : السالیدات ( ممیزات استخدام الشرائح      

ـ سھولة استبدال واحدة او مجموعة من السالیدات دون الحاجة الى االس�تغناء ع�ن     ١
  .المجموعة كلھا في حالة حدوث تلف فیھا 

ـ مرونة اس�تخدامھا ف�ي التعل�یم حی�ث یمك�ن تنظ�یم تت�ابع عرض�ھا حس�ب متطلب�ات             ٢
  .الدراسة 

  .في مدة عرضھا ووقتھ ـ یمكن التحكم  ٣
  .ـ الیحتاج جھاز عرضھا الى مھارات متعددة فھو سھل االستعمال  ٤
  . ـ سھولة تحضیرھا وانتاجھا محلیًا كما ان تكالیفھا معقولة وھي سھلة التخزین  ٥

  ـ: ممیزات السالیدات عن الفلم الثابت      
  .السالیدات قد تؤدي دور الفلم الثابت اذا رتبت بشكل متسلسل ـ ان مجموعة من  ١
  .ـ  اذا فقد احداھا یمكن تعویضھ دون المساس ببقیة المجموعة   ٢
  .ملم فقط  ٣٥ـ یمكن انتاجھا بقیاسات مختلفة بینما یقتصر الفلم الثابت على قیاس  ٣

  ـ : نواحي القصور في السالیدات      
  .رض للخدش وبصمات االصابع ـ تتلف بسرعة وقد تتع ١
ـ التوضح الحركة وقد تظھر مقلوبة اوف�ي وض�ع غی�ر ص�حیح اذا وض�عت بش�كل         ٢

  .خاطئ في الجھاز 
  .ـ من السھولة ان تفقد تسلسل ترتیبھا اذ انھا صورة منفردة  ٣
ـ یتطلب عرضھا التعتیم الجزئي وھذا یؤثر على سیر الدرس وعل�ى امكانی�ة كتاب�ة      ٤

  .دن التلمیذ المالحظات من ل
  ـ: ولكي تؤدي السالیدات اغراض تعلیمیة ینبغي مراعاة الجوانب اآلتیة       
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ـ عمل خطة مكتوبة تتضمن ارقامھا وعنوان كل منھا وترتیبھا الذي یرغب المعلم    ١
  . بعرضھا قبل استعمالھا 

ـ مش��اھدة الس��الیدات قب��ل عرض��ھا لمعرف��ة م��دى مالئمتھ��ا للموض��وع ومناس��بتھا       ٢
  .وى التالمیذ لمست

  .ـ تھیئة مكان العرض والتأكد من وجود مصدر كھربائي  ٣
  .ـ تھیئة االسئلة والتعلیق علیھا  ٤
ـ تق��ویم التالمی��ذ بتوجی��ھ االس��ئلة او اختب��ارھم بع��د عرض��ھا لمعرف��ة دور ھ��ذه              ٥

  .السالیدات في تعلمھم 
  ـ : ـ الشفافیات  ٨

لوفان نافذة للضوء یمكن الكتابة والرسم ھي شرائح تشبھ البالستك او ورق الس        
علیھا باقالم خاصة بعضھا ثابت الیسھل ازالتھ وبعضھا اآلخر یمكن محوه بالم�اء او  
بسائل خاص ، ویمكن االستفادة منھا بعرضھا بواسطة جھاز العارض فوق ال�رأس ،  

ك��ون اذ یع��د م��ن اكث��ر الوس��ائل اس��تخدامًا ویع��د ب��دیًال ع��ن الس��بورة الطباش��یریة ، وت    
  .سم  ٢٥×  ٢٥الشفافیات بمقاییس مختلفة اكثرھا شیوعًا ماكان بأبعاد 

  ـ  : ممیزات استخدام الشفافیات     
  .ـ تعرض في ضوء النھار العادي دون الحاجة الى تعتیم غرفة الصف  ١
ـ یواجھ المعلم تالمیذه اثناء عرض الشفافیات ودون الحاجة ألن یجلس آخر الصف  ٢
.  

النماذج التي تتكون من اجزاء متنوعة یجري تجمیعھ�ا اوفكھ�ا ام�ام     ـ یمكن عرض  ٣
  .التالمیذ مما یساعدھم على معرفة مكان ووظیفة كل جزء فیھ 

ـ التحكم ف�ي توقی�ت وتسلس�ل الع�رض وذل�ك باس�تعمال الحج�ب اوطریق�ة الطبق�ات            ٤
  .المتتابعة 

المج�الت  ـ یمكن بواسطتھا عرض الرس�وم والص�ور والمخطط�ات المطبوع�ة ف�ي        ٥
  .والكتب بنسخھا على شفافیة ثم عرضھا على الجھاز 

ـ یمكن التأكید على النق�اط المھم�ة وح�ذف النق�اط الثانوی�ة وغی�ر المھم�ة ، وتس�مح           ٦
  .بھذه التغیرات اكثر مما تسمح بھ الشرائح واالفالم الثابتة 

دةً  ف��ي ـ یس��اعد تكبی��ر الش��فافیة عل��ى ادراك التفاص��یل الت��ي الیراھ��ا المش��اھد ع��ا       ٧
  .الصور المصغرة 

  ـ : النقاط الواجب مراعاتھا والتي تساعد على حسن االستفادة منھا       
  .ـ وضع الشاشة في مكان وارتفاع مناسبین یسمح لكل تلمیذ مشاھدتھا  ١
  .ـ ترتیب الشفافیات حسب تسلسل عرضھا اثناء الدرس  ٢
یجلس في موضع یمكنھ من التحكم بجھاز العارض دون التأثیر ـ ان یقف المعلم او  ٣

  .على رؤیة التالمیذ 
  .ـ ان یضبط المعلم المسافة بین العارض والشاشة للحصول على افضل صورة  ٤
  .ـ ان یستعمل مؤشرًا لیشیر بھ الى االجزاء التي یشرحھا على الشفافیة مباشرة  ٥
  .  ستخدام لكي الیشتت انتباه التالمیذ ـ یفضل اطفاء الجھاز في حالة عدم اال ٦
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  ـ  / رابعاً ـ التقنیات السمعیة البصریة 
  ـ: م بانواعھا ـ األفال ١
  

ـ                                                                                                                            : أـ األفالم الثابتة 
ء الفل��م الثاب��ت عب��ارة ع��ن مجموع��ة م��ن الص��ور الش��فافة الملون��ة او البیض��ا                

سینمائي او فوتوغرافي عادي ( والسوداء متصلة مع بعضھا ومرتبة في قطعة شریط 
مل�م ت�رتبط بوح�دة الفك�ر والموض�وع ، وھ�ي متسلس�لة تق�دم للمش�اھد          )  ٣٥( قیاس ) 

ـ   ٢٠شرحًا وافیًا لموضوع واحد م�دعم بص�ور ، ام�ا ع�دد الص�ور فی�ھ فتت�راوح ب�ین         
  .صورة ، ویحفظ داخل علبة صغیرة  ٥٠
  ـ: استخدامات األفالم الثابتة       

مع ان األف�الم الثابت�ة اق�ل فاعلی�ة م�ن الف�یلم المتح�رك اال ان�ھ ی�ؤدي دورًا تعلیمی�ًا                
یعادلھ في بع�ض االحی�ان ، وذل�ك لش�رحھ الحق�ائق العلمی�ة الت�ي تتك�ون م�ن خط�وات           

ومن متتابعة كتطور حیاة الضفدع ، ویستخدم في سرد القصص االرشادیة لألطفال ، 
  .األفالم الثابتة ما ھو علمي او تاریخي ـ جغرافي ـ تربوي وغیر ذلك 

  ـ: ممیزات األفالم الثابتة       
  .ـ تفید في تقدیم المعلومات وتوضیحھا  ١
  .ـ یستطیع العارض التحكم في مدة عرض الصورة مما یتیح وقتًا كافیًا لدراستھا  ٢
ة اعادتھ��ا كلی��ًا او جزئی��ًا او تك��رار  ـ امكانی��ة عرض��ھا بس��رعات مختلف��ة وامكانی��      ٣

  .مشاھدتھا 
ـ توفیر خبرات بصریة تجعل لكثیر من األلف�اظ والمص�طلحات والمج�ردات معن�ى       ٤

  .واضح وفھمًا سلیمًا 
  .ـ تدعیم التعلم الذي یتم بوسائل اخرى كالنشاط في البیئة  ٥
  

  ـ: نواحي القصور في األفالم الثابتة      
  .ة التظھر الحركة ـ انھا افالم صامت ١
  .ـ انھا سریعة الخدش والقطع والتمزق  ٢
ـ تسلس��ل ص��ورھا ثاب��ت ویع��د ذل��ك م��ن ن��واحي قص��ورھا خاص��ة اذا ك��ان تسلس��ل      ٣

  .الصور غیر مالئم 
ـ ان أي تلف طارئ فیھ یعني تلف الفلم بكاملھ وذلك الن فقدان اح�د اجزائ�ھ یس�بب      ٤

  .ھ قطعاً  في تسلسل موضوعھ ویشكل صعوبة في عرض
  ـ  : وللتغلب على كونھا افالم صامتة یتم بطرق عدة       

  .ـ یكتب على اطار الفلم المعلومات التي تشرح محتویاتھ  ١
ـ ان یرافقھ دلیل مكتوب ومطبوع یحتوي ش�رحًا وافی�ًا لك�ل اط�ار ویق�وم الع�ارض         ٢

  . بقراءة وصف كل اطار والتعلیق علیھ 
اسطوانة او شریط تسجیل مع موسیقى تصویریة لتض�في عل�ى   ـ یسجل الدلیل على   ٣

  . جو العرض جماًال اكثر من قراءة الدلیل 
  ـ : النقاط الواجب مراعاتھا عند استخدام األفالم الصامتة      
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  .ـ انتخاب الفلم بعنایة واالطالع علیھ قبل عرضھ على التالمیذ  ١
  .استعمال مادة مسجلة معھ ـ تجفیر جھاز العرض وجھاز التسجیل في حالة  ٢
  .ـ تھیئة مكان العرض واالعداد للعرض  ٣
  .ـ تھیئة االسئلة للمناقشة  ٤
  .ـ تقویم الفلم الثابت من خالل اختبار التالمیذ او توجیھ االسئلة حولھ  ٥

  ـ : ب ـ األفالم الحلقیة 
نجاحھا ملم وثبات  ١٦بعد شیوع استخدام اجھزة عرض االفالم المتحركة قیاس       

مل��م وافالمھ��ا الحلقی��ة وب��دأ  ٨، ج��اء اخت��راع جھ��از ع��رض االف��الم المتحرك��ة قی��اس  
مل�م   ٨استخدامھا في عملیة التعلیم والتعلم ، واجھزة عرض االف�الم المتحرك�ة قی�اس    

ذات قدرات تقنیة متطورة یمكن بواسطتھا برمجة العدید من االفالم التعلیمیة من قب�ل  
دقیق��ة باس��تخدام س��رعات  )  ١٥( الفل��م الواح��د ال��ى  المعل��م بحی��ث تص��ل م��دة ع��رض 

  ـ: مختلفة ذو وقفات حسب حاجة الموضوع ، وافالمھا التعلیمیة تأتي على نوعین 
ملم من حیث المستوى أي یحتوي على موضوع تعلیمي كامل  ١٦ـ شبیھة باألفالم   ١

  .ومدة عرضھ مناسبة 
تزید مدة عرض�ھ وبالس�رعة   ـ یحتوي على مفھوم واحد فقط من موضوع كامل وال  ٢

مل�م معین�ة داخ�ل اغلف�ة بالس�تیكیة ت�دور       )  ٨( العادیة على ث�الث دق�ائق ، انھ�ا اف�الم     
واحدة عن طریق لسق طرفي الفلم حول ھذه البكرة مما یؤدي )  حلقة (حول بكرة او
  فلم كلما انتھى بشكل اوتوماتیكي الى تكرار ال

  
  ـ: ـ التلفزیون التربوي  ٢

ر من وسائل االتصال المھمة في تاریخ البشریة وقد فاق االذاعة في قدرت�ھ  یعتب       
على الجمع بین الكلمة المسموعة والصورة المشاھدة كما ف�اق الس�ینما ، فان�ھ احت�وى     
افالمھ��ا وأوص��لھا ال��ى المش��اھدین دون عن��اء ، وق��د دخ��ل التلفزی��ون مج��ال التعل��یم        

ل��ف المراح��ل بنج��اح وكفای��ة ، وف��ي   فاس��تطاع ان یثب��ت ق��درة عل��ى التعل��یم وف��ي مخت  
المجال التعلیمي استعمل التلفزیون ذو ال�دائرة المغلق�ة والتلفزی�ون الع�ادي ذو ال�دائرة      

  .المفتوحة 
  ـ: التلفزیون ذو الدائرة المفتوحة 

ھو عبارة عن محطات االرسال التلفزیوني ف�ي البل�د وم�ن ھ�ذه المحط�ات تنق�ل              
المحط�ات م�ن ب�رامج تلفزیونی�ة ال�ى المش�اھدین بح�دود         اجھزة االستقبال م�ا تبث�ھ ك�ل   

قدرة دائرة االرسال في محطة التلفزیون ، ان النبضات الكھربائیة المحمل�ة بالص�وت   
  . والصورة ھي التي تربط بین محطة االرسال واجھزة االستقبال 

  ـ: التلفزیون ذو الدائرة المغلقة 
االرسال التلفزی�وني او جھ�از التس�جیل     في ھذا النوع من االرسال یرتبط مركز       

بواس�طة اس�الك خاص�ة    ) التلفزی�وني  ( م�ع جھ�از االس�تقبال    ) الفی�دیو تی�ب   ( المرئي 
بحی�ث یص�بح نق�ل البرن��امج مح�ددًا بم�ا یتص�ل بمرك��ز االرس�ال التلفزی�وني او جھ��از         

ل التسجیل المرئي من اجھزة استقبال ، وھذا النوع من االرسال اصبح شائع االستعما
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ف��ي كثی��ر م��ن الجامع��ات والم��دارس وم��ن ممیزات��ھ ق��درة ال��تحكم ف��ي زم��ن البرن��امج    
  .ونوعیة المادة المرسلة حسب ما یحتاجھ الظرف التعلیمي 

  ـ: التلفزیون التربوي والبرامج التعلیمیة 
ان برامج التلفزیون تجمع بین الصوت والصورة في آن واحد وھذه تجع�ل من�ھ          

                                                                                                                             فة محتویة على امكانیات السینما واالذاعة ،اداة اعالم وثقا
س��تخدام جمی��ع ان��واع  وھ��و یع��رض ص��ورة بص��ریة ص��وتیة لألح��داث ، كم��ا یمك��ن ا  

  الوسائل التعلیمیة بین البرامج التعلیمیة التلفزیونیة من البیئة اوعن 
طریق االفالم والنماذج والعینات والرسوم والصور والخرائط باالضافة ال�ى مش�اھدة   

                                                                                                                             الدروس التعلیمیة العملیة والتجارب في المختبرات ، فھو یخدم                                      
جمیع المواد الدراسیة ولجمیع االطفال من ریاض االطفال حتى الجامعات ، ویتوق�ف  

  حققنجاح البرامج التعلیمیة على دقة التخطیط لھا بحیث ت
اغراض تعلیمیة ترتبط مع المناھج ارتباطًا وثیقًا وتتكامل مع المواد وجدول الدروس 
االسبوعي في المدرسة وتزید من الحیویة وتضاعف من القدرة على انماء المعرفة و 

  .الثقافة 
  ـ: فوائد استعمال التلفزیون التربوي في مجال التعلیم          

ط�رق متع�ددة م�ن ط�رق التعل�یم كالمحاض�رة والمناقش�ة ومش�اھدة         ـ امكانیة تطبیق   ١
  .التجارب وعرض الخبرات وتعلیم المھارات 

ـ اس��الیب التص��ویر الفنی��ة وق��درة التص��ویر المكرس��كوبي والتلس��كوبي والرس��وم         ٢
  المتحركة ، تقدم الكثیر من المعارف والمھارات التي الیستطیع 

  .   دیة المعلم ابرازھا في الدروس العا     
ـ یمك��ن اس�تعمالھ لوس��ائل متع�ددة ت��دعم عملی�ة االدراك وتقل��ل م�ن الجھ��د وتقص��ر        ٣

  .الوقت 
  .ـ یفید في التغلب على مشكلة نقص المعلمین من حیث العدد والكفاءة المھنیة  ٤
  .ـ یفید في التغلب على مشكلة المواد التعلیمیة  ٥
حی�ث یمك�ن توص�یل المع�ارف      ـ یفید في القض�اء عل�ى عزل�ة الكثی�ر م�ن الم�دارس        ٦

  .المدعومة بالمشاھدات الیھا 
  .ـ امكانیة استخدامھ في مجال التدریب المھني في جمیع المجاالت  ٧

  ـ : نواحي القصور في التلفزیون التربوي        
ـ فقدان جو المشاركة الذي یرافق الدرس العادي مع وجود المعلم حیث التفاعل بین  ١

  .اة اتصال ذات اتجاه واحد المعلم والمتعلم اد
  .ـ عدم امكانیة المناقشة وتوجیھ االسئلة اثناء العرض التلفزیوني  ٢
ـ ال یتیح وقت البرنامج التلفزیوني لشرح اشیاء ثم متابع�ة الع�رض كم�ا یح�دث ف�ي        ٣

  .العروض السینمائیة او الفیدیو  
وفیق بین مواعید ـ یحدد وقت البرنامج من لدن محطة االرسال  ، بحیث یصعب الت ٤

  .البث ومواعید الدروس 
ـ ص��غر شاش�ة التلفزی��ون مم�ا یح�ول دون رؤی��ة التالمی�ذ البعی��دین عنھ�ا مجری��ات         ٥

  .البرنامج بدقة 
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ـ یكتسب التالمیذ صفة سلبیة من التفاعل مع المادة المعروضة ، وقد تج�ر التالمی�ذ     ٦
  .الى الجلوس امام التلفزیون فتضیع فرصة مذاكرة الدرس 

  .ـ الیستطیع المعلم مشاھدة الدرس التلفزیوني قبل بثھ  ٧
  ـ : النقاط الواجب مراعاتھا في برامج التلفزیون التربویة لیكون ناجحًا ھي       

  ـ: ـ بالنسبة للعاملین في برامج التلفزیون التعلیمیة یراعى اآلتي  ١
  .ء الدرس أ ـ اختیار معلمین ذوي كفاءة علمیة عالیة وشخصیات محببة إللقا

  .ب ـ تدریب مخرجین لھم المام كاٍف بالموضوعات التي سیعھد الیھم اخراجھا 
  .ج ـ تدریب رسامین بقدرات فنیة تمكن من خدمة الدرس وتلبیة حاجات المادة 

د ـ ایج��اد مص��ورین وفنی��ین ذوي كف��اءات والم��ام ب��المواد التعلیمی��ة الت��ي س��یقومون        
  .بتصویرھا 

  ـ: برنامج ـ الشروط الفنیة لل ٢
  .أ ـ تحدید الھدف من البرنامج بحیث تحقق االھداف المنشودة 

ب ـ الدقة العلمیة في المادة المقدم�ة وتطابقھ�ا م�ع الم�نھج ومراعاتھ�ا للمس�توى الع�ام         
  .للتالمیذ 

  .ج ـ قدرة المعلم في معالجة المادة المقدمة بشكل یؤدي الى فھمھا بیسر وسھولة 
التعلیمیة الالزمة للموضوع بشكل متقن مع مھارة فنی�ة ف�ي طریق�ة    د ـ اعداد الوسائل  

  . عرضھا 
  .ھـ ـ االخراج الفني الجید للموضوع بحیث یبقى ضمن اطار التعلیم ونظریاتھ 

  ـ : ـ االستعدادات الالزمة من لدن المعلم  ٣
  .أ ـ معرفة الموضوع قبل بثھ عن طریق النشرات 

ـل عملی�ة الرؤی�ة والس�ماع للجمی�ع م�ع مراع�اة       ب ـ تھیئة غرف�ة الع�رض بحی�ث یسھّ�     
  .الشروط الصحیة لمكان العرض 

  .ج ـ تقدیم البرنامج للطالب لتھیئة اذھانھم لھ 
د مناقشة التالمیذ بمحتویات البرن�امج بع�د انتھ�اء الع�رض لتفس�یر الن�واحي الغامض�ة        

  .واالجابة عن اسئلة التالمیذ 
  ـ: ي القصور المذكورة سابقاً ھي ـ ھناك مقترحات للتغلب على بعض نواح ٤

أ ـ اعادة بث م�ادة ال�دروس التلفزیونی�ة م�رات عدی�دة لت�تالئم م�ع ظ�روف التالمی�ذ او           
  تسجیلھا واعادة بثھا في االوقات المالئمة عبر دائرة التلفزیون   

  .المغلقة او باستعمال الفیدیو     
نالمی��ذ لمناقش��تھا بع��د  ب ـ تض��مین ال��درس التلفزی��وني ب��بعض االس��ئلة الت��ي تھ��م ال       

  .العرض 
  .ج ـ تزوید المعلمین بمرشد للدرس التلفزیوني لدیھ المام بمجریات البرنامج 

د ـ استخدام شاشات ع�رض كبی�رة الس�قاط الص�ور التلفزیونی�ة او زی�ادة ع�دد اجھ�زة          
  .العرض في قاعات العرض 
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