
 )المحاضرة الرابعة(

 

 صفات الوسائل التعليمية الناجحة

هناك بعض الصفات التً ٌجب ان تتوفر بالوسٌلة , وان ٌراعٌها المعلم عند اختٌار الوسٌله 

 وشرائها او عند التفكٌر فً عملها وهً :

 منها الهدف تحقٌق إلى ,وتؤدي الدراسً المنهاج من نابعة التعلٌمٌة الوسٌلة تكون أن -1

 .المنهج من ٌنفصل ال جزًءا تكون أن ,أي المهارات بعض أو المعلومات كتقدٌم

 .التعقٌد وعدم والوضوح والواقعٌة بالبساطة تتسم أن -2

 استنباط على وتساعده واالستقصاء والبحث االطالع فً وترغبه المتعلم تشوق أن -3

 .جدٌدة خبرات

 .الجدٌدة بالخبرات السابقة الخبرات تربط أن -4

 ان تجمع بٌن الدقة العلمٌة والجمال الفنً مع المحافظة على وظٌفة الوسٌلة -5

 ان تكون رخٌصة التكالٌف متٌنة الصنع -6

 ان تكون موادها االولٌة من البٌئة التً ٌعٌش فٌها المعلم -7

 د منها فً اكثر من مستوىان تكون الوسٌلة مناسبة لٌستفا -8

 ان ٌتناسب حجمها او مساحتها او صوتها وعدد المتعلمٌن -9

 ان تتناسب الوسٌلة والتطور التكنولوجً والعلمً للمجتمع -11

ان تكون الكتابة الرفقة للوسٌلة من قاموس المتعلمٌن وان تفتح المجال الكتسابهم  -11

 مفردات ومدركات ومفاهٌم جدٌدة وبخط واضح ومقروء.

 من الوسائل التعليمية التي تستخدم في دروس العلوم نماذج

 الراديو 

الرادٌو اداة تربوٌة ناقلة , ومن المستبعد ان ٌحل محل التلفزٌون , ٌخاطب الرادٌو 

واحدة فقط من حواس االنسان وهً السمع دون ادنى ضرر , ومن جهة اخرى 

ما , بل تتركه حراً  فهناك فوائد غٌر مشكوك فٌها فً اداة نقل ال تلقن الطفل مادة

ٌدرب خٌاله ومدركاته الحسٌة االخرى للفهم واالبتكار واالبداع, كما انها تدربه 

لتنمٌة قدراته واستعداداته لدراسة وفحص احد االطالس وكتابة الكلمات وتكوٌن 

الجمل وترتٌل االناشٌد. وكل الوان التدرٌب التً تتطلب منه المشاركة الحٌة النشطة 

 لٌست مجرد المالحظة العابرة.الفعالة , و

 والدروس التً تلقن عن طرٌق الرادٌو نوعٌن :

 دروس للمعلومات العامة -1



 دروس منهجٌة -2

 

 دروس للمعلومات العامة -1

ٌندرج تحت دروس المعلومات العامة الدروس التً ال تتضمن بطرٌقة مباشرة 

اعتبار المحتوٌات  محتوٌات المناهج المدرسٌة , فالمعلومات المذاعة ال تخرج اٌضاً عن

ً لها , كما انها تضٌف مالحق تالٌة تفصٌلٌة لدروس منهجٌة سبق  المنهجٌة مرجعا

 دراستها, اذ انها تضٌف معارف جدٌدة تكمٌلٌة لمثل هذه الدروس

 دروس منهجٌة -2

ً مباشراً بالمناهج الدراسٌة, فهناك االلوف من االطفال  ترتبط بعض الدروس ارتباطا

مهم بالرادٌو بواسطة كوكبة مختارة من المعلمٌن المهرة والمدربٌن والتالمٌذ ٌتم تعلٌ

 لهذا الغرض.

 المميزات التربوية للراديو

 الرادٌو معٌن تعلٌمً للمعلم ولٌس بدٌالً عنه -1

ٌجب دراسة متطلبات معلم الصف فٌما ٌتعلق بمادة موضوع الدرس وجدول المواعٌد  -2

 ث عنها بحماس.النه ال ٌستقبل فقط هذه الخدمات, ولكنه ٌبح

ٌجب ان ٌكون اختٌار من ٌقومون بالتدرٌس من خالل الرادٌو لٌس فقط على اساس  -3

معارفهم وثٌقة الصلة بالموضوعات االذاعٌة. ولكن على اساس صلتها وعالقتها 

 بالمنهج اٌضاً وبالمعلومات البٌئة عن التالمٌذ الذٌن ٌستقبلون ما ٌرسل الٌهم.

ً منها ٌقعون فً  عادة ما ٌقرأ معلمو الرادٌو -4 النصوص التً ٌكتبها االخرون , واحٌانا

بعض االخطاء علما ٌواجهون المٌكرفون والحقٌقة ان االثر الفعال ٌكون من المعلمٌن 

 القادرٌن على الكتابة وقراءة ما ٌكتبون امام المٌكرفون.

الٌفاً ٌجب ان تتكامل دروس الرادٌو مع بعض المواد الدراسٌة المرئٌة, وهذا ٌتطلب تك -5

اكثر, وتعتمد الدروس االذاعٌة كثٌراً على حث وتنمٌة حاسة التخٌل, ولكن المفاهٌم 

ً لكل ما هو وافً لفظٌاً, فمعلم الرادٌو ٌجب ان  ً ما تقدم توضٌحا المرئٌة الجدٌدة دائما

 ٌضع نصب عٌنٌه االستفادة من المعٌنات المرئٌة.

لمعلم بالرادٌو تقدم له خطة ومحتوى ٌجب ان تتضمن مذكرات المعلم ما ٌلً , فمذكرة ا -6

 الدرس وكٌفٌة تنفٌذه وحطته التربوٌة بما ٌكفل لمعلم الصف التعاون والتفاعل معه.



 زمن ومدة كل موضوع ٌذاع –ٌخ ارالت 

 .ًموجز مختصر لمحتوى كل درس اذاع 

 : ًاعداد معلم الصف ما ٌلً قبل استقبال الدرس االذاع 

 لها.الكلمات التً سوف نكتب ونشرح  -1

 الرسوم واالشكال التً سوف تنفذ امام التالمٌذ -2

 الخرائط التً ستعرض. -3

 النماذج التً ستستخدم. -4

 حاتها.االطالس التً ستوزع على التالمٌذ وتحدٌد صف -5

 الصور والجداول االحصائٌة او الرٌاضٌة وصفحاتها فً الكتب الدراسٌة. -6

 س المذاعكٌف ٌساعد معلم الصف زمٌله معلم الرادٌو فً اثناء الدر 

 االشارة الى الكلمات على السبورة اٌاً كان نوعها. -1

 حث التالمٌذ ومساعدتهم على اجابة اسئلة معلم الرادٌو -2

 االخذ بٌد التالمٌذ لالشتراك فً االناشٌد الجماعٌة -3

 ارشاد التالمٌذ للحركات االٌقاعٌة الصحٌحة فً اثناء دروس الموسٌقى -4

 ارها معلم الصف بعد الدرس االذاعًما االنشطة التابعة التً ٌمكن ان ٌخت 

 التصوٌر الدراسً -1

 التعبٌر المسرحً -2

 التعبٌر االنشائً -3

 عمل النماذج -4

 الزٌارات الخارجٌة -5

 السبورة 

 مشترك قاسم وهً , التعلٌم حقل فً المستعملة التعلٌمٌة الوسائل أقدم من السبورة تعتبر

 , انتشارا التعلٌمٌة الوسائل أكثر وتعد , والمدارس , الصفوف وكل , الدروس جمٌع فً

 المعلم قبل من استعمالها سهولة إلى انتشارها فً السبب وٌعود.  واستعماال وتوافرا

 الدراسٌة المواد لجمٌع تسخٌرها ٌمكن إذ ,االستعمال عند مرونتها إلى إضافة ,والمتعلم

 ما وإزالة , تكالٌفها قلة عن ناهٌك.  وغٌرها واجتماعٌات ورٌاضٌات ولغات علوم من

 وتكون السبورة على انواع منها :  . بسهولة علٌها ٌكتب



 األخضر أو األسود بالطالء المدهون الناعم اإلسمنت من قدٌما وكان السبورة الثابتة :  -1

 على والمثبت , األخضر بالطالء أٌضا المدهون الخشب من فأكثره الٌوم أما.  الغامق

 من ٌكون وقد , المختلفة بألوانه الطباشٌر علٌه الكتابة فً وٌستخدم , الصف جدران أحد

 . ذكرنا كما مصقولة بطبقة المكسو الخشب

 الوسط من مثبت خشبٌتٌن واجهتٌن من ٌتكون نقال لوح وهو ـ:  الوجهٌن ذو اللوح -2

 , المحاضرات وقاعات , الدراسٌة الحجرات فً منه وٌستفاد , حامل على

 . المدارس وأفنٌة , والمالعب

السبورة المنزلقة االفقٌة : وتكون حركتها افقٌة وذلك بوجود بكرات على  -أ -3

 الجانبٌن.

ً توجد بكرات  -ب السبورة المنزلقة العمودٌة : تكون حركتها عمودٌة وهً اٌضا

مما ٌساعد على سحبها وهذٌن النوعٌن ٌستخدمان الضافة مساحة اضافٌة 

ً تستخدم فً القاعات الكبٌرة الت ً ٌستخدم فٌها مجموعة من للسبورات واٌضا

 لوحات العرض مثل شاشات عرض جهاز االوفرهٌد والسالٌدات وغٌرها.

 متحركة بستارة وغطً , الثابت النوع من ٌكون ما غالباالسبورة ذات الستارة :  -4

 أو , تعلٌمٌة مواد إعداد ٌسهل وباستعماله , العادٌة النوافذ ستائر شكلها فً تشبه

 دفعة أو , تدرٌجٌا وإظهارها , الحصة بدء من مسبق وقت فً أسئلة أو , رسومات

 . الطلبة أمام واحد

 مزايا السبورة

 مرنة ٌمكن استخدامها من قبل المعلم والمتعلم -1

2-  ً  متوفرة دائما

تعتبر من الوسائل التً ٌسقط الطفل انفعاالته فٌها وذلك عندما ٌمسك الطفل  -3

 الطباشٌر بقوة وٌرسم على السبورة او ٌكتب.

 تتطلب اي ادوات او اجهزةال  -4

 ٌمكن اجراء التعدٌالت او االضافات بسهولة -5

 تسمح باستخدام االلوان -6

 تستخدم االضاءة العادٌة -7

 ثابته فً مكانها وال تحتاج الى نقل او اعداد وتركٌب. -8



 عيوب السبورة

 تبقى المعلومات علٌها ثابتة حٌث ٌحتاجها كل مستخدم الى موضوع مختلف.ال  -1

مها ان ٌأتً الى القاعة قبل وقت الحصة الدراسٌة عند حاجته الى ٌتطلب من مستخد -2

 رسم الرسومات المعقدة علٌها واال فانه ٌضٌع وقت الدرس اذا رسم اثنائها.

ٌحتاج من مستخدمها الى ادارة ظهره تجاه المتعلمٌن مما قد ٌترك الفرصة الثارة  -3

 المتاعب وخاصة فً المراحل الدراسٌة االولى .

ومات والمعلومات الموضوعة على السبورة بقابلٌة المدرس فً ترتٌب تتحدد الرس -4

 السبورة بحٌث تثٌر انتباه الطلبة وٌحتاج كذلك الى خط واضح وجمٌل.

 قواعد استعمال السبورة

 الستعمال السبورة قواعد واسس ٌمكن اجمالها بما ٌلً :

ً ومنظماً من حٌث  -1 توزٌع الكتابة ٌجب ان ٌكون استعمال المدرس للسبورة متناسقا

 والملخص السبوري واالشكال والتخطٌطات وغٌر ذلك من مستلزمات المحاضرة.

ٌجب ان تكون الكتابة على السبورة بخط واضح مقروء لجمٌع الطلبة وٌجب ان  -2

 تكون الرسوم واالشكال واضحة وذات حجم مناسب.

ب ٌجب ان ال ٌقف المدرس اثناء المحاضرة امام السبورة مما ٌؤدي الى حج -3

 المعلومات واالشكال والكتابة عن الطلبة.

ً متناسقة من الطباشٌر بحٌث ٌثٌر انتباه  -4 من الضروري ان ٌستخدم المدرس الوانا

 الطلبة وٌمٌز المعلومات واالشكال عن بعضها.

 


