
 (خامسة)المحاضرة ال

 الصور التعليمية 

تعتبر الصور التعلٌمٌة من وسائل التعلٌم التً ٌستخدمها المدرس فً اٌضاح الكثٌر من 

ة مشاهدتها على الطبٌعة اما الحقائق والمعلومات والمعارف التً قد ال ٌستطٌع الطلب

لبعدها او لحصولها فً فترات زمنٌة قصٌرة او تتطلب السفر وصرف مبالغ كثٌرة 

 ووقت وجهد كبٌرٌن.

 خصائص الصور التعليمية

 توفرها بأشكال والوان متعددة -1

سهولة الحصول علٌها او تحضٌرها من قبل المدرس والتلمٌذ وتوظٌف السفرات  -2

 مل الحلقً اللتقاط الصور.والزٌارات العلمٌة والع

 سهولة استخدامها حٌث ال ٌتطلب عرضها اجهزة معٌنة. -3

 تكالٌفها منخفظة -4

 مزايا استخدام الصور في التعليم

 ان استخدام الصور كوسٌلة تعلٌمٌة لها مزاٌا وفوائد ٌمكن االشارة الٌها بما ٌلً :

اعة الطلبة تحوٌل الخبرات والمعارف المجردة الى اخرى مادٌة محسوسة باستط -1

 استٌعابها وفهمها بشكل سرٌع وواضح.

شد انتباه الطلبة وتشوٌقهم للدرس واثارة حب االستطالع والمالحظة وادراك  -2

 العالقات.

تساعد الطلبة على فهم الحقائق والمعلومات والمعارف بكشل اكثر فاعلٌة فٌما اذا  -3

 واضحة.عرضت بشكل لفضً فقط, الن الصور تزود الطالب بمعلومات بصرٌة 

عن طرٌق عرض الصور ٌستطٌع المدرس اختصار الوقت المخصص للتدرٌس  -4

 كونها تعبر عن تفاصٌل ومعلومات كثٌرة.

توفٌر معلومات وحقائق لم ٌعاصرها الطالب وقد تكون غٌر مسجلة على افالم  -5

 واشرطة كاالحٌاء القدٌمة والقادة والعلماء والحوادث.

ز والتصنٌف والتتابع والمقارنة والتفسٌر تنمً لدى الطلبة القدرة على التمٌٌ -6

 واكتساب مهارة تعلم القراءة البصرٌة.



والوثائق والمجالت وتصنٌفها تنمً لدى الطلبة مهارة الجمع والتوثٌق للصور  -7

 وترتٌبها.

 قواعد واسس استعمال الصور في التدريس

 الستعمال الصور فً التدرٌس قواعد واسس ٌجب مراعاتها :

 الصورة ذات صلة بموضوع الدرس مباشرة ضرورة ان تكون -1

ٌجب ان تكون الصورة متناسبة ومتوافقة مع مستوى الطلبة واعمارهم ومراحلهم  -2

 الدرسٌة

 ٌجب ان تكون الصورة واضحة ومعبرة وحدٌثة -3

 ٌجب ان تثٌر لدى الطلبة االسئلة والمناقشات وروح االهتمام -4

 مكوناتهاٌجب ان تكون الصورة فً تركٌب متناسق فً اجزائها و -5

تتطلب بعض المعلومات والموضٌع والحقائق ان تكون الصور المستخدمة كوسٌلة  -6

 تعلٌمٌة ذات الوان متعددة كً تعبر عن تفاصٌل ٌراد من الطالب ادراكها.

المدرس مع عرض بعض الصور التعلٌقات الناطق والرموز ٌجب ان ٌستخدم  -7

 واالشارات

عة الدراسٌة وعدد الطلبة وطرٌقة ان ٌكون حجم الصورة مناسباً مع حجم القا -8

 جلوسهم كً تكون واضحة للجمٌع

من االفضل ان ٌكون للصورة اطار كً ٌحافظ علٌها وٌعمل على ابراز عند  -9

 العرض

 ان ٌستخدم عدد من الصور مناسب لموضوع الدرس -11

ترتٌب عرض الصور ضمن خطة زمنٌة ال تؤثر على الدرس اي ان تعرض  -11

 ن الحصة الدراسٌةكل صورة فً وقتها المحدد م

 

 


