
 ـ ) : الفیدیو تیب ( ـ الفیدیو كاسیت  ٣
وھ�و م�ن اجھ�زة التس�جیل الحدیث�ة ف�ي       )   V .T . R( یعرف ھ�ذا الجھ�از باس�م          

حیاة االنسان التعلیمیة واالعالمیة ، ومن ممیزاتھ التسجیل اآلن�ي للص�ورة والص�وت    
دون معالج��ة كیمیائی��ة كم��ا یح��دث لألف��الم الس��ینمائیة ، ویتك��ون   عل��ى ش��ریط ممغ��نط 

) اوكسید الحدی�د  ( الفیدیو كاسیت من مادة مغطاة بطبقة من )   . V . T . R( شریط 
تتأثر ھذه المادة بالنبضات الكھربائیة فتترت�ب علی�ھ عل�ى ش�كل خ�ط مغناطیس�ي غی�ر        

لتس�جیل عل�ى شاش�ة الجھ�از     مرئي ویمكن مشاھة الم�ادة المس�جلة ف�ور االنتھ�اء م�ن ا     
دون معالجة كیمیائیة ، وفي االستطاعة استعمال ھذا الشریط لمشاھدة م�ا س�جل علی�ھ    
من مادة او تسجیل مواد جدیدة مئات المرات اذا أحسن استعمالھ ، ویتم التسجیل على 

 . V . T ( باستمال كامیرا تلفزیونیة ومیكرفون او من جھاز )   V . T . R( شریط 
R   ( انج من الثانیة  ١٠,٥ــ   ٧,٥آخر ویتم التسجیل بسرعة.  

  ـ : استخدامات الفیدیو كاسیت        
.                                                                                                                            ـ استخدامھ في التعلیم المصغر  ١
  .ـ تسجیل الزیارات العلمیة والمحاضرات العلمیة وعرضھا   ٢
ـ ان استخدامھ بسیط للغایة الیحتاج الى تدریب معق�د ، فك�ل م�ا یحتاج�ھ المعل�م ھ�و         ٣

  ربط جھاز الفیدیو بالتلفزیون ووضع الكاسیت في الجھاز    
                                                                                                                             .على نقطة التشغیل وایصال القوة الكھربائیة والضغط      

م او الفني ـ التعلیم الشامل بالفیدیو كاسیت حیث یكون التلفزیون ھو المرسل والمعل   ٤
  .ھو الموجھ ، ویكون شأن الفیدیو ھنا شأن أیة طریقة تدریسیة

ـ الفیدیو مكمل لعملیة التعلیم حیث یعد المعلم الموضوع وفق خط�ة التعل�یم ویعتم�د       ٥
                                                                                                                                                                       . على الفیدیو في عرض جوانب منھ 

  ـ : مزایا الفیدیو كاسیت    
  .ـ تسجیل المواد المختلفة وبثھا وقت الحاجة ویسمح بمرونة العرض عند الحاجة ١
الھ�واء   ـ تالف�ي األخط�اء الت�ي یمك�ن ان تح�دث ف�ي الب�رامج الحی�ة الت�ي تب�ث عل�ى             ٢

  .مباشرة 
  .ـ نستطیع ان نوقف الجھاز متى نشاء ونعید الصورة التي نشاء  ٣
  .ـ یمكن للمعلم رؤیة الشریط قبل عرضھ على التالمیذ والتعلیق علیھ  ٤
ـ یمكن للمعلم ان ینتقِ  الشریط المالئم لموضوعٍ ما من مجموعة االش�رطة البدیل�ة     ٥

  . ئل التعلیمیة المتاحة في المدرسة او في مركز الوسا
ـ الفیدیو مص�در اث�راء واغن�اء للعملی�ة التعلیمی�ة خاص�ة تل�ك الب�رامج الت�ي یناس�ب             ٦

  .محتواھا اھداف المنھج الدراسي 
ـ اثبت الفیدیو فاعلیة كبیرة في تعل�یم اع�داد كبی�رة م�ن المتعلم�ین وأدى دورًا مھم�ًا         ٧

    في االصالح التربوي وایصال أحدث المعارف وطرق التدریس 
و في تدریب المتعلمین والمدرسین وفي تجدید معلوماتھم بالنسبة للمادة الجدیدة او     

  . تزویدھم بأسس جدیدة إلدارة الصف 
  
  ـ       ) : األفالم المتحركة ( ـ السینما التعلیمیة  ٤
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اص��بحت األف��الم المتحرك��ة اداة تعلیمی��ة جی��دة ألنھ��ا تس��تطیع تق��دیم المعلوم��ات           
ات بش�كل ج�ذاب ومتسلس�ل یبع�ث الش�وق للمتابع�ة دون التع�ب والجھ�د الل�ذین          والخبر

  . یعانیھما المتعلم اثناء الدراسة او المذاكرة 
  ـ  : فوائد السینما التعلیمیة       

ـ تركیز اإلنتباه واثارة الشوق للمتابعة ، اذ ان مایحتویھ الفلم من عناصر مترابط�ة     ١
  عادیة مع الموسیقى والكالم  للموضوع بصورة جمیلة ملونة او

المواف��ق للص��ور وجم��ال المن��اظر المعروض��ة ف��ي غرف��ة معتم��ة حجب��ت جمی��ع          
  المؤثرات فیھا عن أعین التالمیذ تشكل جمیعھا دوافع لربط المشاھد   

  . بموضوع الفلم اكثر من ارتباطھا مع المعلم اثناء شرح موضوع ما      
، فھناك كثیر من الموضوعات یحتاج تعلمھا الى وقت ـ التعلیم السریع وبقدر اكبر   ٢

  طویل مع جھد كبیر وربما یكون استیعاب المتعلمین لھا قلیل ، 
بینم��ا تثب��ت التج��ارب ان الفل��م الس��ینمائي یش��تمل عل��ى عنص��ري تركی��ز اإلنتب��اه           

  .والتشویق 
ع�ین ، ف�الكثیر   ـ تثبیت عملیة االدراك بما یظھره الفلم السنمائي من تجسید لرؤی�ة ال   ٣

  من العادات السیئة او الحسنة الیدرك التالمیذ مضارھا 
اومحاسنھا ولكن تصویرھا یدفعھم الى تجنب السیئ واتباع الحسن وذلك بمشاھدة      

  عواقبھا ، اذ ان وصف بعض االشیاء قد الیفید في تكوین 
االش�یاء ل�ذلك الفل�م الس�ینمائي     صورة صحیحة ألن التالمیذ الیدركون حقیق�ة ھ�ذه        

  . خیر وسیلة لذلك 
ـ نقل المعلومات واالفكار والمھارات حیث مشاھدتھا تمكن المتعلم م�ن ص�ناعة او     ٤

  .عمل شئ ما 
ـ تسجیل االمور الطارئة كانفجار الب�راكین او الكس�وف والخس�وف والم�د والج�زر        ٥

  ن یصور ھذه او تفجیر القنابل الذریة فالفلم السینمائي یستطیع ا
  .المادة بالصوت والصورة ویعرضھا للمتعلمین وقت الحاجة     
ـ تج��اوز ح�دود البح�ث الع��ادي فف�ي الحی��اة اش�یاء كثی�رة الیمك��ن مش�اھدتھا ب��العین          ٦

  المجردة كالجراثیم والتفاعالت الكیمیائیة وتطویر الكائن الحي 
م بتص�ویر تل�ك االم�ور    وعملیات المع�دة ف�ي الھض�م ودورة الكواك�ب فتق�وم االف�ال          

  للمتعلم بشكل یدل علیھا داللة الیتطرق الیھا الشك ومطابقة للواقع 
  .فاألفالم تقرب األشكال وتكبرھا     
ـ جل��ب الع��الم ال��ى غرف��ة الص��ف م��ن ازم��ان س��حیقة ومس��افات بعی��دة كالمع��ارك        ٧

  التاریخیة القدیمة وحیاة الشعوب القدیمة ومالبسھم وعاداتھم یعطي 
مردودًا اكبر بكثیر من القراءة والشرح والتعرف على تضاریس قطر ما وانھاره      

  وجبالھ وسكانھ توضحھا االفالم المتحركة بشكل محبب یبعث 
  .الشوق ویطیل التذكر في ذھن المتعلم وھي تختصر عامل الزمان والمكان      

طویالً تتضمن ـ توضح خطوات او مراحل عملیات معینة كتلك التي تستغرق وقتاً   ٨
  خطوات ومراحل متعددة مثل تكریر البترول والصناعات 

  . وغیرھا      
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  ـ ) : انواع التصویر ( أسالیب اظھار الحركة        
من ممیزات األفالم المتحرك�ة توض�یح الحرك�ة س�واء كان�ت مرئی�ة اوغیرمرئی�ة             

  ـ:ھي  ومن االسالیب الفنیة التي یكثراستخدامھا في االفالم العلمیة
وتوضح األفالم عن طریق ھذا االسلوب الحرك�ات الدقیق�ة    /ـ التصویرالمكرسكوبي١

  المتناھیة في الصغرمثل الحركات المتضمنة في العملیات 
الحیویة المختلفة في الكائنات البسیطة كما یمكن عن طریق التصویرالمكرسكوبي      

           عرض صورة مكبرة لألحیاء المجھریة أي تكبیر األشیاء
  .الصغیرة      

لتصویر األشیاء البعیدة التي تتطلب مشاھدتھا مناظر فلكیة  /ـ التصویر التلسكوبي  ٢
  .خاصة كالكواكب والنجوم أي تقریب األشیاء البعیدة 

الیمكن لإلع�الم ع�ن طری�ق ھ�ذا االس�لوب ان تبط�ئ الحرك�ات         /ـ التصویر البطئ   ٣
  السریعة كالحیوانات السریعة ، ومن امثلة ذلك الحركات 

والتمارین الریاضیة وانطالق القذائف وحركات اآلالت ، ان السرعة العادیة للفل�م      
  صورة في الثانیة ولكن في بعض االحداث تصل الى   ٢٤ھي 
صورة في الثانیة وعند عرضھا بالسرعة العادیة تظھر الحركة بطیئ�ة حی�ث     ٩٦    

  وخاصة ما یتعلق بالمھارات  یمكن مشاھدتھا ومتابعتھا وتقلیدھا
  .الیدویة او التمرینات الریاضیة      

حیث تلتقط الصور على فت�رات منتظم�ة خاص�ة تل�ك      /ـ عرض الحركات السریعة   ٤
  التي تستغرق وقتًا طویًال یصعب مالحظتھا ومتابعتھا مثل تفتح 

ة الغیوم وما االزھار ونمو البراعم ودورات الحیاة في بعض الكائنات الحیة وحرك    
  تلتقطھ عدسة التصویر في عدة ایام یعرض في عدة دقائق ،    

  . ثانیة فقط  ١٨أیام یمكن عرضھا في  ٣صورة خالل  ٤٣٥/فاذا صورنا     
ویس�تخدم ف�ي تص�ویر األحش�اء الداخلی�ة       ) / X – Ray( ـ التصویر بأشعة أك�س    ٥

  .لإلنسان 
من الحركات غیر المرئیة الت�ي یتع�ذر    وذلك لتوضیح الكثیر /ـ الرسوم المتحركة    ٦

  رؤیتھا بالعین المجردة او اظھارھا بالوسائل االخرى ومن 
امثلتھا تبادل الغازات وانتشار حركة الموجات الصوتیة وحرك�ة ص�مامات القل�ب        

  واالوعیة الدمویة وحركة الغازات في آالت اإلحتراق الداخلي 
  .وغیرھا لغرض تقریب الكثیر من المفاھیم العلمیة والفنیة الى اذھان التالمیذ     

  ـ    : تركیب األفالم ومقاساتھا        
مل�م ھ�و الغال�ب للفل�م      ١٦ملم ـ وقی�اس    ٨المقصود بالقیاسات ھنا عرض الفلم          

  التعلیمي ویتكون في تركیبھ من مادة شفافة مغطاة بطبقة من 
  ـ    :  وینقسم الفیلم الى ثالث اقسام ھيضة التي تتكون علیھا الصورة امالح الف

  .أ ـ شریط ممغنط لطبع المؤثرات الصوتیة من كالم وموسیقى وغیر ذلك 
صورة او اطار لتبین حركة الشئ المص�ور   ٤٠ب ـ الصور وعددھا في القدم الواحد  

.  
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الع�رض وم�ن ھن�ا ج�اء      ج ـ فتحات تمثل الحركة لیسحب الفل�م بواس�طتھا عل�ى جھ�از     
  تركیب عرض األفالم اذ تحتوي على ھذه االقسام التي تالئم 

تركیب الفلم وھي صوت وضوء وحركة مھما تع�ددت انواع�ھ وتباین�ت اش�كالھ ،          
  اما طول الفلم فیختلف باختالف الزمن الذي یحتاج الیھ 

  .الموضوع ولكل مقیاس آلة عرض خاصة بھ      
  ـ: لفیلم خطوات عرض ا      

  ـ: لكي یؤدي الفیلم دوره التعلیمي البد من اتباع الخطوات اآلتیة        
  ـ: أ ـ االعداد لعرض الفیلم

ـ ھئ جھاز العرض بوقت مناسب بوض�عھ ف�ي مك�ان خل�ف مقاع�د التالمی�ذ وعل�ى          ١
  .ارتفاع مناسب 

  .ـ ضع الشاشة في مكان مقابل للجمیع بمستوى نظر التالمیذ  ٢
  .في مكان یتیح للجمیع السماع دون ازعاج ) السماعة ( در الصوت ـ ثبت مص ٣
  .ـ تأكد من تعتیم الغرفة بشكل حسن مع ضمان التھویة الحسنة  ٤
ـ نظف مسننات الجھ�از ومس�ار الف�یلم باس�تعمال فرش�اة ناعم�ة ث�م امس�ح العدس�ات            ٥

  . بوسطة الورق الخاص لمسح العدسات 
وش�اھد الف�یلم قب�ل عرض�ھ للتالمی�ذ للتع�رف عل�ى م�دى         ـ اقرأ الدلیل المرافق للفیلم   ٦

  مالءمتھ لمادة المنھج ومدى تحقیقھ للھدف من عرضھ وسجل
  .بعض النقاط لتقدیمھا الى التالمیذ وللتأكد من صالحیة الجھاز      

  ـ : ـ جمع ادوات اآللة وارجاع الفیلم الى البكرة  ٧
  ـ: ب ـ مدة عرض الفیلم

وس التالمی��ذ داخ��ل قاع��ة الع��رض بش��كل یت��یح للجمی��ع   ـ اش��رف بنفس��ك عل��ى جل��     ١
  .المشاھدة دون عناء 

ـ تھیئ�ة التالمی�ذ لع�رض الف�یلم وق�دم الف��یلم بش�رح بس�یط یلق�ي الض�وء عل�ى مادت��ھ              ٢
  .ومحتویاتھ لتسھیل متابعتھ 

ـ ادر جھاز العرض وامكث بجانبھ لمراقبة وضبط وضوح الصورة وشدة الصوت  ٣
  ًا بلغة الیعرفھا التالمیذ فیتولى المعلمواذا كان صامتًا اوناطق

ش��رح من��اظر الف��یلم ب��الكالم مباش��رة م��ع توض��یح بع��ض المص��طلحات والكلم��ات       
  . الصعبة واعطاء توضیح لحجوم األشیاء والحركات البطیئة 

  .ـ بعد اإلنتھاء من العرض اعد الفیلم الى بكرتھ األصلیة والى علبتھ الخاصة بھ  ٤
اآللة واطوي الشاشة بعنایة واعدھا الى مكانھا بعد انصراف التالمیذ ـ اجمع اجزاء  ٥
.  

ـ سجل مالحظاتك عن الفیلم في تقریر لتستفید منھ انت وغیرك عند عرض�ھ ثانی�ةً      ٦
.  

  .ـ اذا حصل قطع في الفیلم الحمھ وضع مالحظة داخل علبتھ  ٧
فیم��ا ش��اھدوه بط��رح االس��ئلة الش��فویة اواالختب��ارات التحریری��ة ـ مناقش��ة التالمی��ذ     ٨

  .وبیان نواحي القوة والقصورفي الفیلم واإلجابة عن استفساراتھم 
  ـ ) : لألفالم المتحركة ( استخدام السینما        
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  .ـ في تقدیم الموضوع او الوحدة الدراسیة  ١
  .الوحدة الدراسیة ـ للحصول على المعلومات اثناء دراسة الموضوع او  ٢
  . ـ كوسیلة للتقویم  ٣
  .ـ في تجمیع خبرات الدرس او الوحدة ولتلخیص الفعالیات فیھا  ٤
  . ـ اثارة مشكالت علمیة لغرض التفكیر فیھا والبحث عن حلول لھا  ٥

  ـ : جوانب القصور في األفالم المتحركة      
میذ الیستطیع ان یح�اور اثن�اء   ـ تمثل مشاھدتھا عملیة اتصال ذات ممر واحد ، فالتل  ١

  .العرض وھو مستلم من خالل حاستي السمع والبصر 
ـ ینظر التلمیذ الى العالم م�ن خ�الل عدس�ة الك�امیرا ، فالیس�تطیع ان یتوق�ف لینظ�ر          ٢

  .بعنایة الى جوانب غیر تلك التي یركز ویتوجھ نحوھا المصور 
لیتفحص��ھا بالدق��ة الت��ي یراھ��ا  ـ الیس��تطیع التلمی��ذ التق��اط بع��ض األش��یاء ب��ین یدی��ھ      ٣

  . مناسبة 
ـ ق�د یح�دث س�وء فھ�م لحقیق�ة الحج�م النس�بي لألش�یاء وص�عوبة الع�زل ب�ین الخی�ال               ٤

  .والحقیقة 
ـ یتم العرض ف�ي الظ�الم مم�ا یص�عب عل�ى التلمی�ذ ان یس�جل مالحظات�ھ والت�ي ق�د             ٥

  . تكون ضروریة 
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