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ـ:تشتمل هذه المحاضرة  على النقاط اآلتية ــــــــــــــــــــــ
  .وعوائقه.. مقدمة عن أركان االتصال    
.وقدم استخدامها  . . معىن الوسيلة التعليمية  
. أنواع الوسائل التوضيحية  

. أمهية إلقاء املعلومات بطريقة مرئية   
. عرض لكل وسيلة على حدة   

.  القواعد العامة الستخدام الوسائل التعليمية   
.  منوذج تطبيقي   



ـــــــــــ وعوائقه.. أركان االتصال
:         عملية االتصال يف التعليم البد هلا

. وهو املعلم مرسل    من 
. وهو املتعلم مستقبل   ومن 
.وهي املوضوع أو املادة رسالة   و
. وهي الوسيلة التعليمية  قناة االتصال  و
. وهي املعلومات  التغذية الراجعة    و



ـــــــــــــــ  :ية التعليم العمليةعوائق االتصال يف 
        

.اإلغراق يف اللفظية الزائدة      
.شرود الذهن       

.  أحالم اليقظة    
.   قصور اإلدراك احلسي       
.   ضعف الدافعية للتعلم         



وللتغلب على هذه العوائق كان من الضروري جدا االهتمام    
. واستخدامها ، وطريقة اختيارهابالوسيلة التعليميةبالوسيلة التعليمية



 على إيصال املعلومة احملاضر تساعد مادة أو جهاز أو أداةهي         
. وتوضيح املفاهيم يب األفكار تترو  املتلقيإىل ذهن 

 اإلنسان احلجري على الكهوف   وقد تطّورت  من رسومات        
وصوالً إىل استخدام التقنية احلديثة اليت على رأسها احلاسوب   

.واألجهزة السمعية والبصرية وغري ذلك من وسائل اإليضاح  
إذا فالوسائل التعليمية موجودة منذ القدم ولكن اإلنسان كان          

.يستخدمها دون برجمة وكانت وليدة اللحظة واملوقف 

ـــــــــــــــــــ  .وقدم استخدامها      .. معىن الوسيلة التعليمية               :ثانيا



مثال من السنة النبوية           
ـ   ـــــــــ

أخرج البخاري يف صحيحة عن       •
عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه          

 ،   خط النيب خطا مربعا       :  قال  
  وخط خطا يف الوسط خارجا منه ،              

هذا  :    وقال    طا صغارا  ووخط خط     
 أو    وهذا أجله حميط به ،         اإلنسان ،     

وهذا الذي خارج    قد أحاط به ،       
ط الصغار   و وهذه اخلط     منه أمله ،    
 ، فإن أخطأه هذا شه           األعراض 

. هذا 



  من احلياة البدائية     مثال 
ــ                               ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد استخدمت وسائل االتصال    •
التقليدية احمللية بنجاح يف حتقيق     

الدعوة لقضايا  التغيري عن طريق    
 . التنمية الريفية اليت م النساء    

فقد استخدمت هذه الوسائل ،     
لحـد مـن    ل على سبيل املثال  

حــاالت احلمــل يف مرحلــة 
ومكافحـة أشـكال     ،املراهقة

والتوعيـة   ،   التشرد واجلنوح 
 .ةبنقص املناعة املكتسب



السبورة  
 اإلضافية - الو رقية  -الثابتة   

Data showجهاز العرض السينمائي      
  

Projectorعارض الشفافيات     

وسائل أخرى  
الفيديو . التلفزيون  . التسجيل . الصور 

الوسائل  
التوضيحية  



ــ                    وللشعر كلمة         ـــــــــــــــــــ

 ملـن يـسعى إىل اإلفـصاحِ        مثلىوكــذا الــشفافيات فهــي وســيلةٌ

  ــاطق ــريط ن ــّين أو ش ــور تب أو رسم أشـكالٍ علـى ألـواحِ       ص

ــد مــن دعــم املعلّــم درســه الب
**

ــضاح  ــشرح واإلي ــيلة لل بوس

ــاح  فاختر لدرسك مـا يناسـبه وكـن        ــة وكف ــرحه ذا مه يف ش

ــأزاهرٍ   ــدا ك ــت وج ــإذا حبث تشفي العليـل بعطرهـا الفـواحِ      ف

ــاحولقد مجعت لـك الوسـائل كلـها        ــل جن ــلةً لك ــون موص لتك



و للمثَل كلمة 
ــ                   ــــــــــــــــــ

.رب َّ صورة أغنت عن ألف كلمة        

وأتعلم ما أفعل  ..وأتذكر ما أرى..إنين أنسى ما أمسع     

  



 ــــــــــــ:Data showجهاز العرض السينمائي            
                           

 من أحدث وسائل العرض، ويستخدم يف      
كالتـدريب، وعـرض    : جماالت متعـددة  

... املشاريع
:  وتتميز هذه الوسيلة باملؤثرات اجلذابـة     

كاأللوان، وأنظمة احلركـة، واملـؤثرات      
.الصوتية

كما تتميز بإمكانية وعرض مجيـع أنـواع        
كالنـصوص، والـصور،    : املواد التعليمية 

.... واخلرائط، واألشكال



:ينصح عند استخدام هذه الوسيلة مبا يلي  

. اإلعداد اجليد للشرائح من حيث املادة العلمية، اإلخراج الفين                 
.التوافق بني عرض الشرحية وتعليق احملاضر            

.جتريب العرض، والتأكد من تسلسل الشرائح         
. عمل نسخ احتياطية من العرض، وحفظها على أكثر من أوفيس                          

. عدم الوقوف أو املرور من بني اجلهاز و شاشة العرض                 
. عدم القراءة املستمرة من الشرائح دون النظر للمستمعني                    

. احلرص على اشتمال الشرحية على عناوين وتفصيالت بسيطة                    



                                  ــــــــــ: Projectorعارض الشفافيات        

يستخدم لعرض املواد التعليميـة       
مكتوبة أو مرسومة ملونة أو عادية

يوفر الوقت الذي تصرفه يف الكتابـة        
.على السبورة

 يكون حال ملشكلة سوء اخلـط عنـد        
.بعض املعلمني

 العودة إىل أية شـفافية      ميكِّن من   
 أو اإلجابة علـى      إلعادة الشرح 
االستفسارات



:  االستخدام الفعال للشفافيات 
.حمتوى اإلخراج الفين للشفافية ، تصميماً ،ورمساً ، وإخراجاً ،وكتابةً ، و

احلرص على جتريب العرض، والتأكد     وعدم اخلروج عن موضوع الدرس      
.من تسلسل الشرائح

 هاعدم ثني و تظهر عليها بصمة األصابع      حىت ال  ملس الشفافية باليد،     عدم
.ألن ذلك يتلفها ويظهر فبها خطوطا تشوهها

عدم إطالة مدة عرض الشفافية على جهاز العرض الذي خيلو من مروحة            
.التربيد حىت ال تتأثر باحلرارة

بعيـدة   حفظ الشفافيات يف ملف خاص ا     جيب  عند االنتهاء من العرض     
.عن احلرارة والرطوبة 



ـــ:السبورة                               

أداة مرنة ليس هلا حدود بالنسبة ملختلف         
 يستخدمها .مواد الدراسة ومراحل التعليم  

املعلم يف تقدمي فقرات درسه تدرجيياً يف وقتها  
. املناسب 

. ال حتتاج إىل جتهيز أو حتضري مسبق         
  يسهل حمو ما عليها وإثبات غريه وفقاً       

        .ملتطلب املوقف التعليمي   
. تتحمل ملدة طويلة دون تلف  واقتصادية    

  .  يشترك التالميذ مع املعلم يف استخدامها  



نموذج 
تطبيقي على   

الكتابة العلمية باللغة     
 العربية



القواعد اللُّغوية األساسية  القواعد اللُّغوية األساسية  
للكتابة العلميةللكتابة العلمية

BBasics asics LLanguage of  anguage of  
SScientific cientific WWriting riting SStyles tyles 



ــــــــــــــــ:نتناول في هذه المحاضرة   
.األمساء املرفوعة وتوابعها 

. األمساء املنصوبة وتوابعها
. األمساء ارورة وتوابعها  
. إعراب الفعل املضارع

. ما يعرب بعالمات فرعية من األمساء 
. تدريبات



  الفاعل-1

 نائب الفاعل -2

األمساء  
املرفوعة   

. احلقظهر  

. األمرقُضي    

. رحيم اُهللا    املبتدأ واخلرب    -3

 اسم كان وأخواا  -4

  خرب إنَّ وأخواا   -5

.غزيرا املطر      كان   

.  غفور إنَّ اهللاَ 



 نعت املنصوب      -1

 العطف على املنصوب  -2
توابع 

األسماء   
المنصوبة   

   إن املؤمن     خري  القوى
. من املؤمن الضعيف       

.الطالبواستقبلْنا األساتذةَ  

.كلَّه    قرأت الكتاب  توكيد املنصوب         -3

كوكب      شاهدت   البدل من املنصوب -4
. أم كلثوم       الشرق



 ـــــــــ:إعراب الفعل املضارع :رابعا
يرفع الفعل املضارع إذا مل يسبقه    : احلالة األوىل 

. ناصب وال جازم  

اهللا أهل العلم درجاتيرفع .
.تعملون اهللا بصري مبا

  .العهد حتفظان   أنتما 

يفعالن ، وتفعالن ، ويفعلون ، وتفعلون ، وتفعلني ،                            (: األفعال اخلمسة هي    
).وما على وزا      


