
 )المحاضرة  التاسعة(

 مزايا استخدام الدائرة التلفزيونية المغلقة

 تمكٌن المتعلمٌن الجالسٌن فً قاعات متفرقة من التعلم فً وقت واحد موضوعاً واحداً  -1

 اختصار الوقت والجهد والكلفة -2

 توفٌر الراحة للمدرسٌن فً عدم اعادة الدروس لعدة مرات -3

 تقدٌم دروس نموذجٌة لالساتذة -4

 تدرٌس متوازن ومتعادل لجمٌع الدارسٌن دون تمٌٌز ٌوفر بث -5

 modelsالمجسمات 

لقد عرفت المجسمات بأكثر من تعرٌف من قبل المختصٌن فً مجال التقنٌات التربوٌة ومن 

 هذه التعارٌف ما ٌأتً :

  ًهً تقلٌد مجسم للشًء نفسه , كامل التفاصٌل ومبسط , ٌلجأ الٌه عندما ٌكون االصل

 غٌر جداً او صعب العثور علٌه او معقدكبٌر جداً او ص

  هً االشٌاء الحقٌقٌة او التقلٌدٌة ) البالستٌكٌة او الجبسٌة( التً تمثل الواقع او تقترب

منه وتمتلك االبعاد الثالثه " الطول والعرض واالرتفاع" والتً لها عالقة مباشرة بمواد 

نها تعطً الخبرات المعرفٌة العلوم. فأهمٌة المجسمات تبرز فً العملٌة التعلٌمٌة بكو

التً تهم الطلبة على الطبٌعة مباشرة وتكون تلك الحقائق والمعارف قرٌبة من نفس 

الطالب النها تشترك اكثر من حاسة فً اثناء التعلٌم كحاسة البصر واللمس واحٌاناً الشم 

تمتاز  والتذوق. وهً من التقنٌات التعلٌمٌة التً ٌكثر استخدامها فً تدرٌس العلوم اذ

 عن الوسائل البصرٌة االخرى بأنها تظهر البعد الثالث ولذلك ٌطلق علٌها المجسمات.

 ومن اهم ممٌزات المجسمات فً تدرٌس العلوم هً :

 تمتلك االبعاد الثالثة مما ٌضفً علٌها طابع الواقعٌة -1

سٌر تكبٌر الواقع او تصغٌره, مثل تكبٌر الطفٌلٌات والخلٌة وتصفٌر الكرة االرضٌة لتٌ -2

 المالحظة وفهم تفاصٌلها

 استحضر الماضً وتجمٌد المستقبل -3

 حذف ما هو قلٌل االهمٌة وابراز االهم -4

 امكان مشاهدة االجزاء الداخلٌة او الغٌر ظاهرة -5



 سهولة حفظها وكلفتها اقل من بعض التقنٌات التعلٌمٌة وٌمكن توفٌرها غالباً من البٌئة -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشر()المحاضرة الحادٌة 

 -وتنقسم المجسمات الى مجموعات تبعاً لكونها حقٌقٌة او مصنعة :

 modelsاوالً : النماذج 



 نماذج قٌاسٌة لبٌان الشكل الظاهري - أ

ً  - ب  نماذج القطاعات لبٌان التركٌب الداخلً طوالً او عرضا

 نماذج مفككة لبٌان فك اجزاء او تركٌب النموذج بدراسة التركٌب الداخلً - ت

 نماذج مفتوحة ٌستعمل الظهار بعض المحتوٌات الداخلٌة - ث

 نماذج مبسطة وهً تقلٌد غٌر دقٌق لما ٌهمنا من االصل " الواقع" - ج

 نماذج شغالة لبٌان حركة معٌنة او فعل - ح

 نماذج شغالة الجزاء مأخوذه من شًء حً موضوع داخل مجسم بالستٌك شفاف - خ

 منائر مجسمة لبٌان البٌئات - د

 thingsثانٌاً : االشٌاء 

 وٌشمل هذا النوع من المجسمات ما ٌلً :

 وهً التً تجمع من البٌئة دون تغٌٌر real things االشٌاء الحقٌقٌة  - أ

وهً اشٌاء حقٌقٌة اجري علٌها بعض التغٌٌر  simple thingsاالشٌاء المبسطة  - ب

 لغرض اظهار معالم دون اخرى وقد تسمى احٌاناً العٌنات

س فً تدرٌس العلوم كثٌرة ومتنوعة ومنها ما هو جماد او نبات او االشٌاء التً ٌتناولها المدر

حٌوان وتختلف فً اشكالها وانواعها واحجامها. ومن االشٌاء ما ٌمكن احضاره الى الصف مثل 

 االمٌتر والفولتمٌتر وصندوق المقاومات وجهاز التحلٌل الكهربائً.

ة واالرنب والحمامة. اما االشٌاء التً وبعض الكائنات الحٌة التً ٌدرسها التالمٌذ مثل الضفدع

ٌصعب جلبها الى الصف بسبب الحجم او النقل او خطورتها على التالمٌذ مثل التفاعل النووي , 

الحٌوانات المفترسة , الحٌوانات البحرٌة الضخمة , والحٌوانات المنقرضة . فتستخدم العٌنات 

ه االشٌاء التً ٌصعب او ٌتعذر والنماذج والصور والرسوم واالفالم فً دراسة مثل هذ

 احضارها فً حالتها الطبٌعٌة او الحقٌقٌة الى الصف.

 

 


