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 مواصفات الوسيلة التعليمية الجيدة

هً اختٌاره للوسٌلة التعلٌمٌة ثم اجادة  من االمور الضرورٌة التً ٌجب ان ٌعرفها المعلم

 استخدامها وبالتالً تقوٌمها وال تقل مرحلة التقوٌم فً االهمٌة عن المرحلتٌن السابقتٌن.

ٌقترن اختٌار الوسٌلة التعلٌمٌة بنوع الهدف او االهداف المطلوب الوصول الٌها وكذلك انواع  

ٌق هذه االهداف كما ٌعتمد االختٌار على حاجات من االنشطة التعلٌمٌة التً ٌمارسها المتعلم لتحق

 واسلوب التالمٌذ فً التعلم, وعلى مدى استجابتهم لهذا النوع من الوسائل دون غٌرها.

وٌعتمد االختٌار اخٌراً على االمكانات المادٌة المتاحة له والوقت الالزم والكافً لعرض الوسٌلة 

او المخطط السبوري فً حالة توافر قاعة فقد ٌفضل المعلم فٌلم سٌنمائً على المصورات 

للعرض وجهاز وفٌلم مفٌد ومناسب وٌفضل استخدام الزٌارات المٌدانٌة او مشاهدة االثار 

الحقٌقٌة فً مواقعها الحقٌقٌة على صورها او على نماذج مجسمة فً حالة توافر مناطق اثرٌة 

 او متاحف قرٌبة من مدرسته.

لٌمٌة الجٌدة مرهون بما ٌتحقق له من البدائل تمكنه من استثمار ان اختٌار المعلم للوسٌلة التع

 الوقت باحسن صورة.

 ومن الشروط الواجب توفرها فً الوسٌلة التعلٌمٌة الجٌدة هً :

 ان تتصف الوسٌلة التعلٌمٌة بالعلمٌة والدقة والبساطة والوضوح -1

التشوٌق واالهتمام ان تكون مجسدة للمنهج الدراسً وتحقق الهدف منه وتثٌر عوامل  -2

 لدى التالمٌذ

السابقة عن الموضوع ان تساعد التلمٌذ على اكتشاف خبرات جدٌدة تربطه بالخبرات  -3

 الدراسً الذي ٌتعلمه

ان تجمع باالضافة الى الدقة العلمٌة الجمال الفنً واالبداعً مع متانة الصنع ورخص  -4

 التكالٌف

 همان تكون مناسبة لمستوى التالمٌذ العقلً وخبرات -5

ان ٌتناسب حجمها مساحتها والمفردات المكتوب علٌها مع عدد التالمٌذ فً الصف  -6

 الواحد



ان تتناسب الوسٌلة والتطور التقنً فً المجتمع وٌفضل ان تكون مواردها االولٌة مما  -7

 ٌتوافر فً بٌئتهم المحلٌة

 اسس تقويم الوسائل التعليمية

معرفة قٌمة الوسٌلة التعلٌمٌة بعد استخدامها  ان التقوٌم خطوة ضرورٌة وهً تساعد المعلم على

ومعرفة تأثٌرها على تالمٌذه, وهناك اعتبارات واسس كثٌرة ٌنبغً للمعلم دراستها قبل القٌام 

بعملٌة تقوٌم منها نوع الوسٌلة التعلٌمٌة وطبٌعة الموضوع الدراسً وعدد تالمٌذ الصف 

رة المعلم على استخدامها وخبرة المعلم فً وتكالٌف الوسٌلة واالمكانات المادٌة المتاحة وقد

 تصنٌع الوسٌلة ومهارته فً تشغٌل االجهزة.

ان عملٌة التقوٌم لٌست سهلة النها ترتبط بمتغٌرات كثٌرة فموضوع السالمة العامة ٌمكن 

تدرٌسه باالستعانة بالوسائل االتٌة : المصورات , مخططات سبورٌة, شرائح شفافة, فلم رسوم 

 م سٌنمائً ٌصور احداثاً واقعٌة.متحركة , فل

من الناحٌة النظرٌة ان اكثر الوسائل فعالٌة وتأثٌراً فً تدرٌس الموضوع هً الوسٌلة التً 

تشترك فٌها اكثر من حاسة واحدة واكثرها واقعٌة وتأثٌراً بالتالمٌذ وبالتالً اكثر الوسائل 

 ل.المتوافرة فً مركز الوسائل التعلٌمٌة وبكلفة ووقت وجهد اق

فكل الوسائل التعلٌمٌة التً ذكرت اعاله تشترك فٌها حاستا السمع والبصر . وٌمكن ان ٌكون لها 

ً التأثٌر نفسه اذا ما تناولها معلم كفوء , وٌمكن ان تكون المخططات السبورٌة هً اٌسر  جمٌعا

ما هو شًء لدى المعلم, ولكن من ناحٌة اخرى ٌبقى تأثٌر الفلم المتحرك الذي ٌنقل الواقع ك

 بالصوت والصورة اقوى واكثر قدرة على التأثٌر فً نفوس التالمٌذ.

وٌتمكن المعلم ان ٌسئل االسئلة التالٌة لغرض ان ٌتحقق من ان الوسٌلة التعلٌمٌة استطاعت ان 

 تحقق الغرض المرسوم لها :

 هل ان الوسٌلة معقدة وفٌها اجزاء وتفاصٌل متداخلة ؟ -1

 هل ان حجمها مناسب للتالمٌذ؟ -2

 هل طغت الوانها او خطوطها على الفكرة االساسٌة فٌها؟ -3

 هل تداخلت االفكار والمفاهٌم فٌها؟ -4

 هل هً بمستوى التالمٌذ العقلً؟ -5

 هل هً واضحة ومفهومة؟ -6



 هل ما صرف علٌها من جهود ونقود ٌتناسب مع اهمٌة موضوعها؟  -7

 هل ٌتمكن التلمٌذ من نقل ما ٌتعلمه منها على واقعه الحٌاتً؟ -8

 ٌر دافع الشوق والتفكٌر لدى التالمٌذ؟هل تث -9

 هل ان استخدامها ضروري او انه مجرد الكالم وااللفاظ تعوض عنها؟ -11

 هل ٌتوافر المكان الذي تستخدم فٌه الوسٌلة بٌسر وكفاٌة؟ -11

هل ٌمكن صٌانتها واصالحها وحفظها بسهولة فً مختلف االجواء من حر وبرد  -12

 ورطوبة؟

 تتحمل ممارسات التالمٌذ ) من تشغٌل خاطئ او اهمال(؟هل هً متٌنة التصمٌم بحٌث  -13

 هل ٌربك استخدامها التالمٌذ والمعلم؟ -14

 

 

 الرحالت التعليمية

ان الكثٌر من موضوعات والوحدات التً تتناولها عادة دروس العلوم توجد خارج جدران غرف 

وبانواع مختلفة الكائنات الدراسة وفً البٌئة خارج المدرسة. فالبٌئة الخارجٌة حافلة بالحٌاة 

ً مختلفة  ً الماء والهواء والتراب وانواعا الحٌة النباتٌة والحٌوانٌة. وتشمل البٌئة الخارجٌة اضٌا

من الصخور والمعادن, كما ٌوجد بالبٌئة الخارجٌة الوان مختلفة من نشاط االنسان والحرف 

ن دراسات التالمٌذ فً مجال المختلفة والصناعات العدٌدة وغٌرها مما ٌكون جزءاً كبٌراً م

العلوم, مثل هذه االشٌاء والموضوعات اذا ما درسها التالمٌذ من خالل الكتب الدرسٌة فقط فانها 

تكون فً صورة مجردات بعٌدة عن الواقع والحٌاة. وتؤدي الى لفظٌة فً التعلٌم كما قد تؤدي 

 فً بعض االحٌان الى تكوٌن مفاهٌم خاطئة لدى التالمٌذ.

لة التعلٌمٌة تعتبر من االنشطة الهامة فً تدرٌس العلوم كما تسهم فً تحقٌق الكثٌر من والرح

اهداف التربٌة العلمٌة. ذلك النها تعمل اساساً على تزوٌد التالمٌذ بالخبرات التعلٌمٌة التً 

ٌصعب الحصول علٌها باسطة طرائق التدرٌس التقلٌدٌة. وتعرف الرحلة العلمٌة )نشاط تعلٌمً 

لزٌارة خارج حجرات الدراسة تهدف الى تزوٌد التالمٌذ بخبرات تعلٌمٌة معٌنة وقد تكون مظم 

 هذه الزٌارة فً المدرسة نفسها او فً مناطق اخرى فً البٌئة خارج المدرسة(.

ولكً تكون هذه الرحلة ذات طبٌعة تعلٌمٌة فانه ٌجب ان ٌكون لها اهداف تعلٌمٌة محددة 

 وواضحة وٌمكن تحقٌقها.



تكون الرحلة مرتبطة بالموضوعات التً ٌدرسها التالمٌذ وفً حٌنها. كما ٌجب ان تكون  وان

الخبرات التً ٌحصل علٌها التالمٌذ اثناء الرحلة من الخبرات التً ٌصعب توفٌرها للتالمٌذ 

داخل حجرات الدراسة. وٌجب اٌضاً ان تكون للرحلة تخطٌط وتنظٌم ٌعمل على تكاملها مع 

التً ٌقوم بها المدرس والتالمٌذ اثناء دراسة العلوم, وفً نفس الوقت ٌجب ان  االنشطة االخرى

 تحقق اهدافها بطرٌقة مرضٌة


