
 )المحاضرة العاشره(

 العينات

ومن الوسائل البصرية التي تتشابه مع االشياء في طبيعتها العينات. وكلمة العينة تستخدم لتشير 

وفي هذه الحالة فالعينة ال تمثل الواقع او الشيء الحقيقي بالكامل فالجذر  الى جزء من شيء ,

والساق واالوراق واالزهار والثمار لنبات التفاح امثلة لعينات نباتية وانواع الريش واالجنحة 

 واالرجل وانواع العظام في الحمامة امثلة لعينات حيوانية.

 راسة ما يأتي :ويفيد استخدام العينات في تدريس العلوم في د

 العينات المحفوظة تستخدم كبديلة لألشياء الموسمية التي ال تتوافر طوال العام -1

 االشياء التي ال تتوافر في البيئة المحلية وتوجد في بيئات اخرى بعيدة مكانيا   -2

العينات المحفوظة تستخدم في دراسة الكائنات الحية التي فيها خطورة على التالميذ عند  -3

 هي حية.استخدامها و

 الفحص الدقيق لالشياء او اجزاء منها -4

 االشياء النادرة الوجود او غالية الثمن -5

 جهاز الفيديو الكاسيت

وهو من احدث االجهزة المنتجة في عالم االلكترونيات ويمتاز بسهولة تركيبه في الجهاز ورفعه 

 منه والمحافظة عليه , ومن فوائده التربوية ما يلي:

 عند الحاجة وال يحتاج استخدامه الى تدريبات معقدة.يسمح بمرونة العروض  -1

يمكن ان ينتقي المعلم الشريط المالئم لموضوعه من مجموعة االشرطة البديلة المتاحة  -2

 في  المدرسة او مركز الوسائل التعليمية 

 يستطيع المعلم مشاهدة الشريط والتعليق عليه قبل عرضه على الطلبة -3

 

 

 

 



 النترنت ودوره في التعليما

وهو التعليم المبني على شبكة  Learning onlineتندرج الدراسة عبر االنترنت تحت عنوان 

االنترنت ويعرف اتعليم عبر االنترنت )انه البرنامج التعليمي المبني على وسائط تستغل 

 تدعمها(.خصائص وموارد االنترنت النشاء بيئة تعليمية ذات معنى حيث ترعى المعرفة و

( بانه تطبيق لمجموعة اعمال توجه استراتيجيات التعليمية 1991وعرفه ويالن وجيالمي )

 ضمن بيئة تعليمية تعاونية تستخدم خواص وموارد االنترنت.

ويعتبر االنترنت احد التقنيات التي يمكن استخدامها في التعليم العام بصفه عامة النها شبكة 

المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم, كما يشير ضخمة من اجهزة الحاسب االلي 

بعض الباحثين الى ان االنترنت سوف يلعب دورا  كبيرا  في تغيير الطريقة التعليمية المتعارف 

 عليها في الوقت الحاضر وخاصة في مراحل التعليم الجامعي.

معلومات السريع كما وقد علق بعض الباحثين على ان هذا النوع من التعليم يعتبر طريق ال

يساعد على رفع المستوى والمقاييس التعليمية لكل فرد في االجيال القادمة وسوف يتيح الطريق 

لظهور طرائق جديدة للتدريس ومجاال  اوسع بكثير لالختبار وسوف يمثل التعلم باستخدام 

الجيدون بما الحاسوب نقطة االنطالق نحو التعلم المستمر من الحاسوب وسوف يقوم االساتذة 

 هو اكثر من تعريف الطالب بكيفية العثور على المعلومات عن طريق المعلومات السريعة 

والتعليم عبر شبكة االنترنت   distance learningما الفرق بين التعليم عن بعد  -

learning online 

رنت وفي يستخدم الناس غالبا  مصطلح التعليم عن بعد لالشارة الى التعليم عبر شبكة االنت

 الحقيقة التعليم عبر الشبكة ماهو اال شكل من اشكال التعليم عن بعد.

 مميزات التعليم عبر شبكة االنترنت

 حرية اختيار الطالب الوقت المناسب له -1

 الحصول على كافة المحاضرات والمادة العلمية التي يعدها القائمون على التدريس. -2

 كثرة المواقع تحسن مهارة مطالعة المواد التعليمية بفضل -3

تحسن مهارة التكنلوجيا الضرورية للحصول على المعلومات وحل المسائل واالتصال  -4

 مع االخرين



استخدام اسلوب التعلم التعاوني للتعلم ضمن مجموعات والمشاركة الفعالة في المواد  -5

 التعليمية.

 بشكل مكثف لدعم اسلوب التعليم بواسطة االكتشاف multi mediaاستخدام  -6

 ركة في حلقات النقاش االلكترونية وذلك باالطالع على المراسالت المفتوحة المشا -1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


