
 )المحاضرة السابعه(

 مميزات االفالم التعليمية

ان الممٌزات التً تمتاز بها االفالم جعلتها من ابرز التقنٌات التعلٌمٌة انتشاراً فً تدرٌس العلوم 

 وٌمكن ذكر اهم هذه الممٌزات :

 الى جذب انتباه الطالب.تجسد الواقع شكالً وحركة مما ٌؤدي  -1

ً اكثر فً مخٌلة  -2 تسرع او تبطئ الحركة الطبٌعٌة لالشٌاء المرئٌة مما ٌمنحها وقعا

 المشاهدٌن.

 تعٌن على ادراك العالقات والمفاهٌم المجردة -3

توفر من خالل اشكالها او صورها الملونة وتسلسلها الموضوعً المفٌد خبرات جمالٌة  -4

 االخرى عن اظهارها.حسٌة تعجز الوسائل التعلٌمٌة 

 تقدٌم الماضً وتربطه بالحاضر والمستقبل -5

 تعدل اتجاهات الطلبة وتقدم افكاراً مشتركة وتدرٌبهم على بعض المهارات. -6

 تقلل من الوقت والتكالٌف التً ٌتطلبها تعلٌم بعض المواضٌع االكادٌمٌة -7

 طريقة االستفادة من االفالم التعليمية

 ان المشرف او المعلم على التعلٌم عملٌة فً الفعال ودورها التعلٌمٌة االفالم تؤدي ان اجل من

 : االتٌة الرئٌسٌة الخطوات ٌتبع

 اوالً : مشاهدة الفلم قبل عرضه على التالمٌذ 

ان هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً لتهٌئة التالمٌذ قبل العرض وتبدأ بقرائة الدلٌل المرافق للفلم او 

مشاهدة الفلم للتعرف على مدى مالءمته لمادة المنهج ومقدار تحقٌقه دلٌل مكتبة االفالم. ثم 

 لهدف الدرس ومدى سهولة لغته او صعوبتها.

ثم تسجٌل النقاط التً تحتاج الى توضٌح او تعلٌق , ووضع خطة للفعالٌات التً ٌجب ان تلً 

وال تنسى طلب عرض الفلم, واثناء العرض تأكد من سالمة الفٌلم والجهاز من العطب او التلف 

الفلم ) حجزه ( قبل موعد عرضه بمدة مناسبة كً تستطٌع الحصول علٌه فً الوقت المحدد 

 للعرض.

 ثانٌاً : تهٌئة التالمٌذ للعرض :



قدٌم الفٌلم : قبل عرضه العطائهم فكرة عن موضوعه وعالقته بدراستهم والهدف من ت - أ

 استعماله.

 ات التالمٌذالربط بٌن النقاط الرئٌسٌة فً الفٌلم وخبر - ب

تعٌٌن االمور التً ٌترتب علٌى التالمٌذ متابعتها او تحضٌر مجموعة من االسئلة حول  - ت

 مادة الفٌلم ٌختبر بها التالمٌذ او تناقش بعد الفٌلم.

شرح المصطلحات والكلمات الصعبة فً الفٌلم وكشف المفاهٌم الخاطئة التً ربما  - ث

لمبالغات فً تقصٌر الزمن او ٌستعرض لها التالمٌذ من حٌث حجوم االشٌاء وا

 الحركات البطٌئة والسرٌعة

 ثالثاً : اعداد غرفة الصف للعرض :

وضع الشاشة فً مقدمة الصف بحٌث ٌكون اسفل الشاشة فً مستوى رؤٌة التالمٌذ وهم  - أ

جالسون والبعد بٌن جهاز العرض والشاشة هو ستة امثال طول الشاشة عادةً بحٌث تمأل 

 الصورة الشاشة كلها.

ٌترك المكان المجاور للشاشة خالٌاً من المقاعد بمقدار ثلث المسافة بٌن الشاشة وجهاز  - ب

 العرض

 ٌوضع مكبر الصوت بجانب الشاشة مواجها للتالمٌذ بحٌث ٌكون مستواه فوق رؤوسهم. - ت

تهٌئة جهاز العرض وتجربته قبل حضور الطالب للتأكد من سالمته وتجنب وضع  - ث

 الك ( فً طرٌق مرور التالمٌذ.التوصٌالت الكهربائٌة ) االس

 ٌجب ان تكون تهوٌة غرفة الصف جٌدة رغم التعتٌم. - ج

 -رابعاً : مناقشة الفٌلم :

بعد االنتهاء من عرض الفٌلم تجري عملٌة الربط وكشف العالقات وتوجٌه االسئلة وبحث 

اثناء النقاط التً اثٌرت اثناء التحضٌر وال ٌعرض الفٌلم اكثر من مرة اال اذا شعرت 

ً لما تعلمة  المناقشة او االختبار ان التالمٌذ لم ٌستوعبوا المادة وٌمكن اعتبار ذلك تقوٌما

 التالمٌذ من الفٌلم.

 خامساً : تقوٌم الفٌلم

من اجل عدم ضٌاع وقت الدرس فً افالم لٌست لها عالقة بمادة الدرس او غٌر مناسبة 

ٌشاهده المعلم كما هو مبٌن فً النموذج  لمستوى المشاهدٌن ٌحب ملئ بطاقة تقوٌم لكل فٌلم



ادناه. ثم تحفظ هذه البطاقات فً مكان مناسب حٌث ٌسهل الوصول الٌها من اجل ان 

انج اي بحجم  5*3ٌراجعها المعلمون قبل طلب الفٌلم . وٌكون حجم هذه البطاقات عادة 

 م الثابتة.بطاقة المكتبات. كما ان هذه البطاقة ٌمكن ان تستعمل للشرائح او االفال

عنوان الفٌلم  ......... مدة الفٌلم ......... الموضوع ......... المصدر .........  -

 الصف ........ التأرٌخ ..........

ملون ............. اسود وابٌض ............ عربً ............ انكلٌزي .........  -

 موجز الفلم .......

 تقدٌرك للفٌلم ............ -

 جداً ....... ممتاز ........ جٌد ......... ال بأس .......... ال صلح ........ممتاز  -

 توقٌع المعلم

 

 

 

 opaque projectorجهاز عرض الصور المعتمة 

وٌسمى لدٌنا بالفانوس السحري . وهو جهاز ٌعتمد عرض صور ومخططات غٌر شفافة ال 

 مثل ) صور المجالت والجرائد والصور الفوتوغرافٌة(.ٌخترقها الضوء 

 مزايا واستخدامات الجهاز

 ٌعمل كمعٌن ومساعد للمعلم -1

 ٌسمح بتقرٌب وابعاد الصورة -2

 ٌولد الحرارة -3

 ٌستخدم للتغلب على مشكلة البعد المكانً والزمانً واالحداث -4

 ٌسمح بعرض صور مكبرة لتوضٌح االجزاء  -5

 الزمان والمكان المرغوبٌنامكانٌة استخدام الجهاز فً  -6

 ٌحتاج الى تعتٌم القاعة -7

 ٌعرض صوراً بااللوان الحقٌقٌة -8



ٌسمح بالعرض فً قاعات كبٌرة واعداد كبٌرة المكانٌة تكبٌر الصور من خالله  -9

 وٌعرض هذا الجهاز انواع من الصور وهً كاالتً :

والمجالت, صفحات من الصور المسطحة , الصور الفوتوغرافٌة, اجزاء وفقرات من الصحف 

الكتب , جداول وبٌانات احصائٌة , نماذج وعٌنات صلبة ) الساعة , االمٌتر , عٌنات 

 جٌولوجٌة( , اعمال ورسوم التالمٌذ , الخرائط الجغرافٌة.

 عيوب الجهاز

 المدى الذي ٌمكن ان تعرض فٌه المواد محدود. -1

 على المواد الحساسة فٌها الحرارة الناتجة من لمبات االشعاع قوٌة ذات تأثٌر ضار  -2

غالبٌة اجهزة االبٌسكوب ضخمة الحجم ثقٌلة الوزن , وهذا ٌشكل صعوبة فً نقلها  -3

 وتداولها.

 ٌتطلب العرض الجٌد لهذا الجهاز اظالم تام للقاعة التً تعرض فٌه. -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


