
 ( دسة)المحاضرة السا

 الرسوم التخطيطية التوضيحية

ٌلجأ الٌها المدرس إلٌضاح بعض المعلومات والمعارف هً من الوسائل التعلٌمٌة التً 

ً او ٌرسمها  والحقائق التً تخص موضوع الدرس, وقد ٌقوم المدرس بتجهٌزها مسبقا

خالل المحاضرة على السبورة او سبورة الورق القالب او بأٌة وسٌلة اخرى, ومن تلك 

ستخدمة فً تدرٌس الرسوم التخطٌطٌة المعروفة, الرسوم الكارٌكاتٌرٌة والرسوم الم

المواد االجتماعٌة كالتضارٌس االرضٌة او المجموعة الشمسٌة او اشكال الطرق 

والشوارع. او المعارك الحربٌة وتحركات الجٌوش او الرسوم الهندسٌة كالمثلثات 

والمربعات او تخص المواضٌع العلمٌة كعمل العدسات واالجهزة المٌكانٌكٌة واجزاء 

تمثل الحركات الرٌاضٌة وغٌر ذلك من المواضٌع التً تتطلب الجسم البشري او التً 

 .           الرسم التخطٌطً التوضٌحً

 قواعد واسس استعمال الرسوم التخطيطية

 كً تستخدم الرسوم التخطٌطٌة بشكل جٌد البد من مراعاة ما ٌلً :

عن ٌجب ان توفر فً الرسوم التخطٌطٌة الدقة العلمٌة المعبرة بشكل صحٌح ودقٌق  -1

 الشكل الحقٌقً ومكوناته.

 ٌجب ان ٌكون الرسم التخطٌطً ذا صلة بموضوع الدراسة -2

ضرورة ان تكون الرسوم التخطٌطٌة بسٌطة وواضحة, خالٌة من التعقٌدات  -3

 والتفصٌالت غٌر الضرورٌة التً تشتت انتباه الطلبة.

ا التخطٌطٌة مناسبة كً ٌتسنى للطلبة مشاهدتهضرورة ان تكون مساحة الرسوم  -4

 جمٌعاً وان تكون فً مكان مناسب من السبورة او اللوحة او معلقة فً مكان بارز.

ٌجب ان تكون االلوان متناسقة تشد انتباه الطلبة وتثٌر فٌهم عنصر الرغبة  -5

 والتشوٌق.

ٌجب ان ال تكون الكتابات على لوحة الرسوم التخطٌطٌة كثٌرة تشوش الرسوم  -6

 ً  وتجعل اجزاء الرسم وهدفه ضائعا

تكون للرسم التخطٌطً اطاراً مناسباً بٌنما تكون الحدود الخارجٌة للرسم المعٌن  ان -7

 بالخط السمٌك كً ٌتم التمٌٌز بٌنه وبٌن االجزاء المكونة له



ان ٌعرض الرسم التخطٌطً فً الوقت المحدد فً الحصة الدراسٌة بحٌث ٌأتً  -8

 الٌها.متوافقاً مع الحقائق المراد توضٌحها واثارة انتباه الطلبة 

 التقنيات البصرية العاكسة

باستخدام التقنٌات البصرٌة العاكسة بصورة عامة نرى اشعة ضوئٌة منبعثة من خالل صورة 

شفافة او نصف شفافة وبواسطة مجموعة من العدسات تنبعث صورة مكبرة او معكوسة لتسقط 

 على شاشة تستقبلها ام التالمٌذ.

عة كبٌرة من التالمٌذ لمشاهدة الصور على الشاشة وقد صمم هذا االسلوب بحٌث ٌساعد مجمو

بوضوح وقدٌماً كانت هذه االجهزة كبٌرة الحجم اما فً الوقت الحاضر فان االتجاه هو ان تكون 

هذه االجهزة ذات حجم صغٌر حتى ٌمكن نقلها من مكان الى اخر وٌمكن تخزٌن صورها 

رئٌسٌة التً نرجوها من هذه التقنٌات هً بسهولة بحٌث ال تحتاج مكان اكبر لخزنها. والفائدة ال

شد انتباه المشاهدٌن تجاه الصور المضٌئة المعكوسة منها على شاشة بٌضاء فً الحجرة 

 الدراسٌة المظلمة او اخرٌات منتشرة الضوء.

 

 

 االفالم التعليمية

فً اثناء الحرب العالمٌة الثانٌة لتدرٌب لقدد برز استخدام االفالم فً مجال التعلٌم بشكل كبٌر 

الجنود االمرٌكٌٌن. وقد شهدت االفالم بعد ذلك تطوراً كبٌراً من ناحٌة االنتاج واالستعمال ومن 

ناحٌة تنوع اجهزة العرض مما جعلها اكثر تداوالً بٌن الناس , وقد عرفت االفالم التعلٌمٌة بعدة 

 -تعارٌف منها :

 ة مطبوعة على فلم من البالستٌك ممغنط ٌتم ظهور هً عبارة عن صور متسلسل

الحركة فٌها عادة باالسقاط السرٌع لمجموعة من الصور الثانٌة التً تعطً خداع 

 الحركة والتً تعرض هذه الصور على شاشة خاصة بالعرض.

  16هً سلسلة من الصور المصنوعة بشكل فلم وهً نوعان صامتة وصوتٌة وبحجم 

 غٌر ملونة او ملونة توضع فً علب صغٌرة سهلة الحفظ والنقل. ملم وقد تكون 8ملم و 



لقد اختلف الباحثون فً تصنٌف االفالم التعلٌمٌة , فقد اعتمد كل منهم على اسس معٌنة فً 

تثبٌت هذا التقسٌم , اال ان مكاون و روبرتز وضعا اربعة اقسام اساسٌة لالفالم المستعملة 

انواع االفالم التعلٌمٌة التً تستعمل للثقافة العامة  فً الصف واربعة اقسام اخرى لمختلف

 حسب تناولها للموضوعات وكا ٌأتً:

 افالم االرشاد والتوجٌه -5االفالم التعلٌمٌة                        -1

 االفالم الثقافٌة -6افالم الدعاٌة                           -2

 م الوثائقٌة االفال -7االفالم التربوٌة                        -3

 االفالم التأرٌخٌة -8االفالم التدرٌبٌة                       -4

 

 

 

 

 

 

 

 


