
 (المحاضرة الثامنة)

  head projector –overجهاز عرض الفوق رأسي 

بوصة توضع علٌها  1*1وهو جهاز ٌستخدم لعرض الشفافٌات اساساً من لوحة شفافة مساحتها 

 الشفافٌات او الصفائح المعدة للعرض. اما طرٌقة عمل الجهاز مٌكانٌكٌاً ٌكون بشكل االتً:

عها كما لو كان ٌرٌد قرائتها. فتقوم توضع الشفافة على سطح النافذه للعارض اما الشخص ٌض

مرأة داخل العارض بعكس ضوء لمبة كهربائٌة الى االعلى عبر الشفافة ومنها الى مجموعة من 

العدسات الشٌئٌة فً رأس العارض. حٌث تستقبل مرآة مستوٌة اشعة العدسات الشٌئٌة وترسلها 

على الشاشة بواسطة مفتاح بدورها الى شاشة عرض مقابلة . ٌتم تركٌز الصورة وتوضٌحها 

تركٌز وذلك برفعه او خفضه او بتحرٌك رأس العارض نفسه وتعدٌل وضعه والكثٌر من 

 الوضوح.

  -ولجهاز عرض الشفافٌات مهمتان :

ٌمكن عرض الشفافٌات فً ضوء النهار العادي دون الحاجة إلظالم قاعة العرض او  - أ

 اشر.الصف اال اذا كانت الشاشة معرضة لضوء الشمس المب

ٌواجه المعلم الدارسٌن اثناء عرض الشفافٌات فً الوضع الطبٌعً الذي ٌلقً فٌه الدرس  - ب

 علٌهم دون حاجة الن ٌدٌر ظهره للدارسٌن او الن ٌجلس فً اخر الصف.

 فوائد جهاز عرض الشفافيات

ٌمكن استخدام الجهاز بدالً من السبورة. الن به لفة كبٌرة من الورق الشفاف عرضها  -1

 ات وطولها حوالً عشر اقدام.عشر بوص

وهذا السطح الكبٌر ٌوازي سطح عدد كبٌر من السبورات العادٌة وٌستطٌع المعلم ان 

 ٌكتب على هذه الشفافٌات بقلم الشمع اة الماجك او الحبر الصٌنً.

 ٌعرض المواد الشفافة الملونة وغٌر الملونة -2

صورة عامة للشًء ٌعرض اكثر من صورة شفافة مرئٌة فوق بعضها البعض فتعطً  -3

 العام

 ٌعرض كتابات ورسوم المعلم التً ٌكتبها وتظهر امام التالمٌذ فً نفس الوقت -4

 تقاوم الحرارة بما ٌجعلها تحتفظ بشكلها المستوي وال تتجعد -5

 ٌقبل سطحها اللصق والرسم والكتابة علٌه -6



 امكانٌة الحصور على صورة كبٌرة المكانٌة التحكم فً عدسات الجهاز العارض -7

 عتبر بدٌلة عن استخدام السبورة والطباشٌر.ت -8

ٌمكن جهاز عرض الشفافٌات المعلم من التحكم فً توقٌت وتسلسل العرض بطرٌقة  -9

 فعالة وذلك عن طرٌق 

 طرٌقة الطبقات المتتابعة -طرٌقة الحجب                     ب - أ

 

 

 

 

 التلفزيون التربوي

ظام الدائرة المفتوحة او الدائرة المغلقة او ٌعرض درس تعلٌمً ٌستخدم التلفزٌون فً التعلٌم بن

 على شرٌط التسجٌل بأجهزة الفٌدٌو ولكل من هذه االشكال ممٌزات تربوٌة.

فً حالة الدائرة المفتوحة ترسل البرامج بواسطة اله عرض خاصة فً محطات االرسال. تحول 

لالسلكً فً الجو الى اجهزة الصورة والصوت الى نبضات كهربائٌة , تحملها موجات ا

 االستقبال التلفزٌونً بالمنازل.

وفً حالة الدائرة المغلقة ٌكون اتصال بجهاز االستقبال بواسطة اسالك لتقدٌم المحاضرات 

 والدروس المعملٌة بالجامعات والتدرٌب بالمؤسسات والمدارس.

 مميزات التلفزيون التربوي

وت فً تجهٌز المدارس بالمختبرات والوسائل مركزٌة االنتاج بحٌث ٌمكن تالفً التفا -1

 التعلٌمٌة وكذلك فً مستوى الدارسٌن الذٌن ٌعملون بها.

سعة االداء : تشغٌل الجهاز سهل وال ٌتطلب اظالم الغرفة وٌمكن نقل برامجه الى اعداد  -2

هائلة من المدارس وعلى مساحات واسعة من الرقعة الجغرافٌة. وٌنقل االحداث 

رة والمكتشفات الفورٌة الحدٌثة ) ٌسبق الزمان والمسافات ( وٌتعدى ذلك والظواهر الناد

 الى مناطق شاسعة فً العالم باستخدام االقمار الصناعٌة.

ً او على  -3 قلة التكلفة : تتسم برامجه بقلة تكلفتها اذا استخدمت على نطاق واسع نسبٌا

 اساس استفادة عدد كبٌر من االفراد



علٌم وذلك لالعتماد على حاستً السمع والبصر ) صورة و وسٌلة مؤثرة ومهمة فً الت -4

صوت( وامكانٌته الهائلة فً عرض االشٌاء المجهرٌة واالشٌاء البعٌدة والخٌالٌة وتنقل 

 المشاهد من مشهد الخر بلمح البصر.

ٌستطٌع المدرس ان ٌطبق اكثر من طرٌقة لتدرٌس المواد الدراسٌة عن طرٌق تسجٌل  -5

ق طرق متعددة كالمحاضرات وحل المشكالت والمشروع تدرٌس تلك المواد وف

 وغٌرها.

ٌحفز الطلبة بسبب ما ٌثٌره لدٌهم من عنصر التشوٌق واالثارة والجاذبٌة الكتساب  -6

 المعلومات والخبرات والمعارف

 مساوئ جهاز التلفزيون

 ٌمكن ان ٌعرض برامج خارج أوقات الدارسٌن -1

 كن ان ٌفوت الفرصة فً تسجٌل برامجهفً حالة عدم ربطه بجهاز فٌدٌو للتسجٌل ٌم -2

 ٌكسب صفة التفاعل السلبً االتصال اال اذا ربط بجهاز الهاتف مباشر االتصال -3

 

 

 

 

 

 

 

 


