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 أوال : المعينات السمعية

وهي المعينات  الياي اطت اا ةتااس الوامت واعيماا  ويكاته وشيوعهات  ايع ت ااي العما  ا   ات   

 الز ا ي مت يوي:

 ش ع س اليوجي  الصعايس -1

 االاطعانت  المامجس-2

 المكبعا  الصعايس-3

 شجكزة العا يع واليويفزيعن-4

 التسجيالت الصوتية فى التعليم اإلرشادى -

 ااتنا ا نوااتن يويااعال اااا العصااع  الوااتجوس ماال  اااز وجااع  وااايوس ليطاازيل المعوعماات   •

 هالمنطعقس

العومتء قويوعن ومت لايكم مل  وم وةكمس ومععاس إمت شن يكيبعهت وهذا يشك  النذ  اليوايع  •

 هوإمت شن ييحاثعا جكت وهذا هع الجزء األيبع

 جوبا اال يمت   وا الحفظ اوا ضتع الكويع مل العومه •

اواا  ،يتن الفض  لوموج  الذى شاكم يعايوس امعيس نتجحس واعتلس اا اوجي  المعوعمات  الوامعيس

 الحيعيس والنشت  هات ا  اليوجيال  الومعيس اا خوق جع اعويما اوع 

  اويطاز اليوجيال  الومعيس اا خوق جع اعويما اوع ه الحيعيس والنشت ه 

    هالز ا ا  ى تاويطاز اليوجيال  الومعيس اا اليعويم ا 

   مزايت الموج  شيوع مل شن احصا ومتزال هاذا الجكاتز الصا يع ااا ةجماك والكبياع ااا

 ش ائك يوبت شهمييك و و ه البت ز اا  مويس االاصتل ا   ت ى يعمتل جعا يعزه

 : مميزات التسجيالت السمعية لألغراض التعليمية اإلرشادية 

الز ا ا شن يوج  المعضعع ا   ات ى جصاعاك قبا  مع اا اليوعيم الذااا إذ يويطيت المع ا  -1

 االجيمتع ا   ت ى ثم يويمت إلا مت اجوك ليوعيم نشت ك جنفوكه

 اعطا المع ا اعصس لويعتم  مت اونيس ااصتل  صعيس واكوس واعتلسه -2

يوياعال انما الوا ا  الفع يس اا اليصميم وا  اا  والكيتجس وا لوتء، وا نيات  وا خاعا  الياا  -3

  مت اكعن معجع ة لاى جعض المع ايل ولكنكت غيع موي وسه 



شنكت ختليس مل اليعويا الاذى اعاتنا مناك جعاض وااتئ  االاصاتل موا  ا نيات  اليويفزياعنا وهاذا  -4

 يييح لومع ا الز ا ا إنيت  المت ة اليا يعياهته

 اختيار التسجيالت السمعية لألغراض التعليمية 

اعجا قت اة ثتجياس الخييات  اليواجيال  الوامعيس إال شن هناتط نوت اتل افاع   واا جتلعغم مل شنك ال 

 المع ا الز ا ا شن يأخذهت جعيل اال يبت  منكت:

احواق الكاا   -المات ة المواجوس اامعيتل  -يجا اليأيا مل شن هنتط ةتجس إلاا اواا المات ة وشنكات  -1

 اليعويما ا   ت ى المطوعب ضمل العقت الميتح شمتمكه

 ناامت يحاا  المات ة شو البعناتمي  وياك شن ييحواق مال  ااة نوات  قبا  شن يوايعموكت شماتز الااز اع  -2

 :وذلا جتالايمتع الا المت ة الموجوس لإلجتجس  ل األائوس

 ه  اعجا شهاا  اعويميس إ  ت يس محا ة ليوا المت ة، شز شنكت مت ة لوووتاس العتمس؟ -ش

 اع؟ه  انتاا المت ة خبعا  وةتجت  الز  -ب

  عل البعنتمي، ومت  القس ذلا جمت لايك مل وقت؟ مت -جـ

 ه  اعجا  مويت  ز ا يس شو شامتء شو مصطوحت  معواة وجحتجس الا جكا إضتاا؟ - 

 ه  احيت  المت ة الا إيضتةت  مكموس؟ ومت  بيعس اوا ا يضتةت ؟ -هـ

البعنااتمي  مويااس اليفت اا  ماات  و  المويع ااا اااا العمويااس اليعويميااس ا   اات يس؟ وهاا  يااعاع  ماات -و

 المويع ا؟

هااا العوباات  اليااا قااا احااعل  ون اااايطااز العااايوس اااا االجيمااتع ا   اات ى؟ وهااذا يوااع   ماات -ز

 المع ا الا النظع اا ا جعاءا  الفنيس مو  اعايع الككعجتء شو الومت ت  شو اليعصيال  هههالخه

 الالزز إجعاؤهت؟ سنشطه  اصتةا البعنتمي اعويمت  وإ  ت ا  احا  اال -ح

يعياه اتألهم مل ذلا  جتهزا شز قتز جإ اا  وإنيت  مت صعايتل  واعاء شقتز المع ا جتخييت  اوجيالل  -3

ماات يعطااا  هااع شن يضاات قت اااة ليوااعيم اوااا العااايوس ماال ةيااع اليحصااي  واالاااييعتب ةيااع يويااعال 

ع ة وشن الاز اع قاا ااايفت وا إذا يتنات العاايوس قاا ةووات األهااا  المنشا لمععااس مات قويالل  اهيمتمتل 

 منكته

 :تستخدم التسجيالت السمعية فى حاالت ومواقف تعليمية إرشادية زراعية عديدة منها

 اا يعز الحوـــــــــــــــ ه -1

 اا المعت   الز ا يسه -2

 اا نعا ى االايمتعه   -3

 اا العةال  والزيت ا  ا   ت يسه -4



 المع ا جيش ي  البعنتمي لوز اعه اا االجيمتع ا   ت ى ةيع يوعز -5

 قواعد استخدام المسجل فى المواقف التعليمية اإلرشادية الزراعية

اا الومت و ويك شن يعتلي الحتال   يجا  وا المع ا شن ييأيا مل شن الز اع ال يعتنعن ضعفتل  -1

، شو الفع ياس لضاعا الوامت جمات يوايحوك ياأن يواعب الاز اع الاا الوامت س شو يعاات الصاع  قوايالل 

 يعطا الز اع اعصس شخعى لالايمتعه

يجا  وا المع ا الز ا اا شن يكياا الاز اع لالاايمتع الاا البعناتمي، واايم اليكيئاس جتألاائوس  -2

 عاهت منتابسهوشاتليا ا ثت ة اليا ي

يجااا  وااا المع ااا احايااا مكااتن الماات ة ومع ااا اشاا يوكت ومع ااا إيوتاكاات إذ  جماات يتناات  وااا  -3

الشعيط مجمع س مل البعامي اال يجعز لاك شن ياأاا الاا االجيماتع وهاع ال يعاع  شيال اوات المات ة 

 اليا يعياهته

وياك شن يعااهت وشن يعز كات إذا يتنت المت ة اليعويمياس شو البعناتمي ايطواا ماعا  مكمواس ايجاا   -4

  وا الز اع اا وقت يت  قب  جاء البعنتميه

 يجا  از الومتح لوز اع جتليشعيش شثنتء اش ي  البعنتميه -5

  اا  قتئمس شائوس ونوت  لومنتقشس اع  االنيكتء مل االايمتع لوبعنتميهإيجا  -6

ز اع، ايجاا إاتةاس الفعصاس وإذا يتنت المت ة الموجوس ايحاث  ال زيات ة إ  ات يس قاتز جكات الا -7

 هلوز اع الذيل قتمعا جتليوجي  لعع  وجكت  نظعهم

يجا  وا المع ا اليأياا مال ااعااع وااتئ  الواالمس، وشهمكات  ااز اعاعيض الاز اع ل ااالط  -8

 الككعجتئيس ونحعهته

  يجا اوعيم احصي  المويع ايل وااييعتجكمه -9

 الز ا ا إابت كت  نا اليوجي :ايمت يوا جعض المويعةت  اليا يجا  وا المع ا 

جأس  ال      يجا ا  اا  الجيا والمنوق لمت هع مطوعب اوجيوك مو  المت ة ا   ت يس األو اق -1

  مل المتء وضت  اا  الموج   وا صفعه   شن اضت الا جعا ط يأاتل 

 اقعش المعضعع قب  جاء اليوجي  واأيا مل اليش ي  والعقفت  والض ط  وا الحعو ه -2

 اطي  شنا  اخ  االجيمتع وشمتز الز اعه -3

 ةتول شن اكعن  بيعيتل ا ات  شاا  نا الحايع ويأنا انظع إلا األمتزه -4

  ويا جإجعاء اجعجس قب  اليوجي  النكتئا، ولكل ال اكوع مل اليوجيال  اليجعيبيسه -5

 اذيع شنا ايعتم  مت موج  وميكعواعن وغيعه مل األ وا  الصمتءه -6

شن ايعط موتاس منتابس جينا وجيل الميكعواعن، يمت شنك يجا  ويا شال ااع إلاا جاعا ط   ويا -7



 تل يععق ةعيياهئ ي

 قو  مل الفأاأة واليأاأة مت شمكله -8

 يفض  شن اكعن المت ة المعا  اوجيوكت مطبع س، وشن اكعن مكيعجس جطط واضح وجواه -9

 اجع   موا منظمتل ليضمل لك النجتحه -11

 ـــــــــاجالمونتــ

يصت   خالل اليواجي  شن احااث مشاكال  انياس خت جاس  ال إ ا ة الشاطي الاذى يواعز  •

جعمويااس اليوااجي  ماال ذلااا مااوالل شن يططااا اااا نطااق يومااس شو ييعوااوم و جماات يضااعب جياااه 

 الميكعواعنه 

شى ةاذ  الجازء غياع المعغاعب اياك  بالمونتااجايم معتلجاس هاذه المشاكال  جمات يعاع    •

 لجزء الجيا والمنتاا جحيع نويمت إلا البعنتمي اا ةتلس مينتاوس معابسهوا جوتء  وا ا

 ههنتط شاوعجتل  تئعتل لومعنيت  يطوق  وا األاوعب األول جتلمعنيت  اآلنا شو الفع ى •

 ايم  مويس المعنيت  شثنتء اليوجي ه •

 اميتز هذه الطعيوس جتلبوت س والوع سه  •

جعا االنيكتء مل اليوجي  وجتنيكتء المعنيت  نكاعن األاوعب الوتنا افيك ايم  مويس المعنيت   •

 قا ةصونت  وا نوطس شصويس واليا ال يجعز اايعمتلكت وإنمت اويعم  لونوخ منكته

  Tapes  Recordersش ع س اليوجي  الصعايس  -1

 

اعيبع ش ع س اليوجي  الصعايس مل المعينت  ا   ت يس الكتمس نظعا لمت ايميت جاك مميازا   ايااة 

جعااا شن  اام انيشاات  شجكاازة اليوااجي  مالموااجال ل ماات  خااي اكتليفكاات النواابي وانااعع ختصااس 

معاصفتاكت جمت يوك  إمكتنيس اايعمتلكت  وا نطتق واات اي العم  ا   ات  ه و غام اعاا  شناعاع 

اإنك يمكل لومع ا/المع ااة الز ا اي االييفاتء جتقيناتء إةااى اواا المواجال   الموجال  الصعايس

س لالايطااز يمعيل اي نو  العاتئ  ا   ت يس لومويع ايل معا يات ااي ذلاا  ااة الجياة والصتلح

 نوت هه

جعصس اي الوتنياسه  1۷، 7، 3٫۷، 1٫7۷اع س اليوجي : ايعاوح اع ت  شجكزة اليوجي  جيل  -ش

جعصس موال مل  عل الشعيط امع شمتز  شس اليوجي  اي الوتنيس العاةااة، وااي هاذا  15جمعنا شن 

 جعصسه 7، 3٫5اإن الوع ت  األيوع منتابس لإلايعمتل هي 

 611نعع الشعيط: ابتلعغم مل اوتو  األ ع س اي  عضكت إال شنكت اطيوا اي ش عالكت مال  -ب

  قيوس 121و  91إلا  61قازله يمت واطيوا ماة الشعيط مل  911قاز اأيوع ممضت فت  

 ا  معا  اليوجي : ةيع يمكل إايطااز الشعيط العاةاا ماعة واةااة ااأيوعه لكال األاضا  شال  - 



يواايطاز نفااش الشااعيط شيوااع ماال ش جاات مااعا  اااي منتااابت  شخااعى إذا يتناات الماات ة الموااجوس ذا  

ماات ة اليوااجي  اااي ةتلااس احويااق ال ااع  منكاات وإ اات ة شهميااس لوعماا  ا   اات  ه يماات يمكاال موااح 

اايعمتلك اي اوجي  مت ة شخعىه واعا اوا شهم مميزا  األ ع س ةيع يمكل إذا س مت ة اليواجي  

 معة شو شيوعه

معضع ت  اليوجي : يمكل شن اشم  معضع ت  اليوجي  ش  ةايع شو منتقشاس افياا ااي إقناتع - 

، ةيع يوعز المع اون جيواجي  اآل اء الكتماس الياي اوات  ااي المويع ايل شو اع ييكم جفكعة معينس

ا جيمت ت  شو الناوا  المطيوفس شو المحتضعا  و عضكت يومت اطوا األمع  واا نفاش المجيمات 

المحوا، شو مجيمت شخع ليحفيز األهتلي  وا  وا إجيمت ت  ممتثوس والمشت يس ا يجتجيس ايكت ومل 

س جااتلفكعة اليااي اةيااعى  ويكاات الشااعيط الموااج ه يماات يمكاال شن ثاام اااعايع اااعا ا قنااتع شو اليع ياا

اواايعم  ش ااع س اليوااجي  اااي اعجمااس اليوااجيال  المعااوااس ل اااالز النت وااس جو ااس شو لكجااس غيااع 

مويعموس اي منطوس  م  المع ا، ويذلا اليعوياق  واا مات ايضامنك الشاعائح شو األااالز الشاعيطيس 

ممت يزيا مل ات وياس الطاعق والمعينات  األخاعىه واواا شيضات  جتلو س شو الوكجس اليي يفكمكت النتس،

 ميزة هتمس

أل ااع س اليوااجي  الصااعايس، وماال جاايل ماات يمكاال شن اشاايم   ويااك معضااع ت  اليوااجي  شصااعا  

جعااض الشطصاايت  الباات زة والمحببااس لنفااعس شهاا  العيااا، وجااذلا يضاافي إااايطااز األ ااع س 

ع ة والصاااقس وايجات   القات  غياع  ااميس جايل اليوجيويس  وا جمكع  المويع ايل نع ت مل الم

المع ااااا والمويع ااااايل، وشخيااااعا اإنااااك يمكاااال شن اشاااام  معضااااع ت  اليوااااجي  موااااتجال  ز ع 

المويع اااايل الاااذيل ةوواااعا نجتةااات مومعاااات ااااي ش ماااتلكم الز ا ياااس وا ذياااس الباااعامي ا ذا ياااس 

 واليويفزيعنيس المعيزيس جمت يزيا مل اعتلييكته

 

 جةاألسطوانات المدم -2

  

شهمكاات   واليااي ماال لاام يعااا اااايطااز الحتاااا اآللااي مالكمبيااعاعل جكاا  ش وااااك وواااتئطك المطيوفااس

األقااعاا المامجااس واليااي اواايطاز اااي ةفااظ و ااع  البيتناات  والمعوعماات  اااي  مويااس اليعواايم 

ا   اات  ، اعااات جاا  ضااعو ة اعضاايكت اليطااع ا  اليكنعلعجيااس الكتئوااس اليااي  ااعش  اااي الوااعن 

وجاايس الوعن الحت   والعشعيل، واليي شضتات جعاال جايا لوعموياس اليعويمياس جصافس  تماس العشعيل 

 هوالعمويس اليعويميس ا   ت يس جصفس ختصس

المواايطامس اااي الحتاااا اآللااي لماات اميااتز جااك ماال خصااتئي  واعيبااع ش اة ماال شهاام ش وا  اليطاازيل

  :واليي مل شهمكت

 هالحتاا اآللي اش يوكت ونوطكت جأجكزةكعلس الحصعل  ويكت ونووكت وةموكت وا -1

والمعاايوي واألغاتني ويتااس  إمكتنيس اطزيل الصع  والطاعائط والشافتات  والشاعائح واألااالز -2

  هالعاتئط الميعا ة األخعى  ويكت



 خي ثمنكت واعااعهت جأنعا كت المطيوفس جتألاعاق جت ضتاس الي اكعلس اليعتم  معكت مل قبا   -3

 هميعتموعن مت الحتاا اآللييتاس األاعا  ال

هااذا جت ضااتاس الااي يبااع الوااعس اليطزينيااس جا جااس يبيااعة، ماات االةيفااتت جماات احموااك ماال جيتناات   -4

 هومعوعمت  لفيعة زمنيس  عيوس  ون ةاوث خوتئع اذيع

 عيوبها

إمكتنيس خا كت شو يوعهت ممت يجعوكت غيع صتلحس لالايعمتله صععجس ا ييع الشا المواج   ويكات 

 لحتجس يجعوكت غيع صتلحس لإلايعمتل جعا ايعة نا ا

 ال جاتقي مال مميازا  انفاع  جاك  وقا ش   انيشت  الذايعة االلكيعونيس إلي الحا مل ااايطاامكت لمات

معونااس اااايطاامكت وا يااع الشااا الموااج   ويكاات  نااا ش وا  اليطاازيل األخااعى واليااي ماال شهمكاات 

 الحتجس واكعلس الحفظ واالايعمتله

 

 الصوتيةالمكبرات  -3

 

اويطاز المكبعا  الصعايس يإةاى المعينت  الومعيس اليي اوت ا  وا زيت ة اعتليس جعاض الطاعق 

والمعيناات  ا   اات يس األخااعىه اعوااا ااابي  الموااتل اااإن المع ااا الز ا ااي شثنااتء  واااه  جيمااتع 

 إ  ت   مت اإنك يحيت  إلا  ات صعاك وإيصتلك إلا

ا جيمتع ولذا الجا مل اعااع مكبع الصع  اي موا  هاذه الحتلاسه يتاس المويع ايل الحتضعيل اي 

 يمت احيت  الحمال  ا   ت يس  وا إخيال  شنعا كت لعجع  مكبعا  الصع  شيضته

وهنتط نع تن  ئيويتن مل مكبعا  الصاع  شولكات مالميكعوااعن العات   وثتنيكات مات يعاع  جإاام 

وإةييتجاك إلاا ايات  يكعجاتئي لويشا ي  ممات قاا ال المكبع المااته ونظعا لصععجس نوا  الناعع األول 

ييعااع اي يويع مل منت ق العم  ا   ت ی اإنك يفض  إقينتء ي  مع اا لومكباع المااات لمات ييميات 

جك مل مميازا  شهمكات صا ع الحجام وااكعلس الحما  وااكعلس الينوا  مال مكاتن آلخاع مات إمكتنياس 

 اش يوك  ون الحتجس إلا ايت  يكعجتئي
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 وييم مل خاللكت جع البعامي ا ذا يس العيفيس واليي اص  إلي الجمتهيع اي ش  مكتن وزمتنه

ويعابط جتلمت ة العوميس الموامس ونع ييكت واليعقيت المنتاا لومت ة ةياي ااياي ثمت هات، اينب اي شن 

 اوتج  مت ة البعنتمي اةييتجت  المزا  يله  

 


