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 5/4/0202محاضرة)المعينات السمعية والبصرية( األحد 

 المعينات البصرية الجهازية -ب

 Slidesالشرائح  -1-ب

الشريحة عبارة عن صورة واحدة تم إعدادها على  يىملم  و  س حىمن ذ لىض لة،ىامةع ضىم عر،ى ا 

بوصىة  ۲×۲بواحمة ج از خاص. والشىريحة الصوىورة عوعىاو  ول صىا حام حاىم عىادس ذ ىا  

بوصة. وتو ع الشرائن ذن خاذام ذتعددة ذ  ا الزجىا  ال  ى   4×3وضاعم صا كبمرة الحام ذ ا  

 والزجا  الصغم  والزجا  الحسا  والسملوياو. وذن  هم الصزايا الت  تح   ا الشرائن ذا يل :

 جضب اعتباه الدارحمن وإضارة اهتصاذ م ورغبات م. -1

 من.ريع الكلامة التعلمصمة للدارح -۲

 زيادة ي م واحتمعاب الدارحمن للصحتوى التعلمص . -3

 عرض الكثمر ذن األيكار واألحالمب الحديثة. -4

 إذكاعمة إعادة عر، ا  كثر ذن ذرة. -5

 تعتبر وحائل تريم مة باإل،اية إل  الصعلوذام الصعرو،ة. -6

 قلة التكالمف والصا ود الالزم لعر، ا. -۷

 ripsFilm Stالفيلم الثابت  -0-ب 

عبارة عن حلسلة ذن الوور الص س ة بمري ة ذ م مة ي  شريط واحد يحك  قوة  و يو،ن يكره 

 ذعم ة وقد تكوو ذوحوبة بتسامل صوت   و ال تكوو ذزودة به. 

ويصكن بواحمت ا عرض وت ديم ذو،وع ذتكاذل لصاصوعة كبمرة عسبماً ذن جص ور الصسترشدين  

ال ل ىىام وحىى ولة التمبمىىت واالحىىتعصاه. إال  ع ىىا ال توىىلن  ويعتبىىر ذىىن  كثىىر الوحىىائل اقتوىىادا يىى 

 للصوا،مع الت  تتملب إبراز ع ور الحركة.

صىىورة  ۰۱ - 1۱۱اللىملم الثابىه هىىو حلسىلة ذتوىىلة ذىن الوىىور الثابتىة تتىىراوب  عىدادها ذىىا بىمن 

 ۲۱۱-1۱۱ذملمصتىىر حام  اىىواه تتىىراوب بىىمن  35والتىى  تىىم ابع ىىا علىى  شىىريط يملصىى  ذ ىىا  

ح تمصتر. هضه الوور قد تكوو عادية  و ذلوعىة. وتسىتمدم تلىأل األيىالم إل  ىار كملمىة تحديىة إحىدى 



2 
 

العصلمام  و األحالمب الحديثة وحلأل بعرض حلسلة ذن الوور الصتتالمة تصثل خموام تسلسىل تلىأل 

 العصلمة  و األحلوب.

إصىىالح ا وعىىىدم  وذصىىا يحىىد ذىىن احىىتعصاه األيىىالم الشىىريممة حىى ولة تلل ىىا ويسىىادها وصىىعوبة

صالحمت ا ي  الحاالم الت  تتملب إ  ار ع ور الحركة كضلأل عدم إذكاعمة إجىرام تعىديالم يى  

ترتمىىب الوىىور الصعرو،ىىة بىىاللملم الشىىريم  ع ىىد الحاجىىة إلىى  حلىىأل. وتسىىتمدم الشىىرائن واأليىىالم 

ة ل  ىل الشريممة بدرجة ذحىدودة يى  األعصىاه اإلرشىادية ولىو  ع ىا ذىن  ييىل الصعم ىام اإلرشىادي

 وتوصمل الرحائل اإلرشادية للاص ور.

 المكبر -3-ب

الصكبر هو ج از خىاص لتكبمىر وعىرض الوىور والرحىوم البماعمىة والصمممىام الصمبوعىة على  

حموب غمر ذ لضه. وي وم الا ىاز بتكبمىر تلىأل الصعرو،ىام على  الشاشىة حىوال  عشىرة  ،ىعا  

 حىد قوىوره الوا،ىحةع غمىر  عىه قىد  ذسمحات ا األصىلمة إال  و ،ىماذة حاىم الصكبىر كاعىه ذىن

 احتحدضه ذكبرام حام  حاام قابلة للت  ل وح لة االحتعصاه ذ ارعة بالصا، .

 Overhead Projection جهاز العرض فوق الرأس -4 -ب

ويصكن عن اريت هضا الا از عىرض الوىور والرحىوم والاىداوه وغمرهىا وحلىأل بتىدوي  ا على  

ق قاعدة الا از ضم يشغل الا ازع وتو،ن الوورة عن اريت لوحة شلاية ذن البالحتمأل تثبه يو

 ريع  و خلض العاكس  و العدحة العلوية الصثبتة ي   عل  الضراع الصلو ة با از العرض.

وذىىن ذصمزاتىىه قمىىام الشىىارب بعىىرض الصعرو،ىىام وهىىو ذواجىىه للاص ىىور دوو اعتىىراض األشىىعة 

لأل يظىىل علىى  صىىلة ذباشىىرة اليىىوئمة الوىىادرة ذىىن ج ىىاز العىىرض إلىى  شاشىىة العىىرضع وبىىض

بىىالاص ور. كصىىا يىىتصكن الصرشىىد ذىىن عىىرض ذو،ىىوع ذتكاذىىل خمىىوة خمىىوة عىىن اريىىت و،ىىع 

لوحام شلاية ذمتللة األلواو يصثل كل ذ  ا جزما ذن الصو،وع الصتكاذىل الصىراد عر،ىه. وعىادة 

 رض.يوجد ذع الا از كصمة ذن السملوياو يصكن للصرشد إعداد ذا يريد عر،ه علم ا قبل بدم الع

ويادر ب ا اإلشارة إلى   و كثمىرا ذىن  ج ىزة العىرض تريىت بصسىاالم صىوتمة لتو،ىمن الوىور 

والتعلمت علم ا لالحتلادة ذن حاحة السىصع باإل،ىاية إلى  حاحىة البوىر ذصىا ي ىوس األضىر التعلمصى  

 للوور وال صاح  الصعرو،ة عل  جص ور اإلرشاد.

 onOpaque Projecti جهاز عرض الصور المعتمة -5 -ب
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يستمدم هضا الا از ي  عىرض الصمبوعىام والوىور الغمىر شىلاية إ،ىاية إلى  األشىمام الوىغمرة 

بوصىىة يىى  األج ىىزة ال ديصىىة  و بوصىىة يىى  األج ىىزة الحديثىىة وحلىىأل بعىىد  ۷۷6التىى  تبلىىا ذسىىاحت ا 

تكبمرها. وت وم يكرة الا از عل  و،ع الشئ الصراد إ  اره ي  ذكىاو خىاص ذىن الا ىاز يسىص  

العرض ضم يحكم غل  ا. وبتشغمل الا از تصر  شعة ،وئمة يىتعكس الاسىم الصعىتم وتتاىه حومرة 

 إل  ذ شور زجاجی وذ ه إل  العدحة الت  تاصع األشعة يتظ ر الوورة عل  شاشة العرض.

  Power Point: برنامج

 عبىىىارة عىىىن برعىىىاذي عىىىرض ت ىىىديص  للصعلوذىىىام والبماعىىىام والصو،ىىىوعام الصمتللىىىة       

Presentationوال شىأل  عن اريت احتمدام الحاحب اآلل  بوورة جضابة تشد اعتباه الحا،ىرينع

 و االحتلادة ذن هضا العرض تكصن ي  كملمة ذعالاة الصو،وعام ال اذة بمري ة ذ م مىة وذرتبىة 

يىراد ألوع ل ا ذباشىرة للصتل ى  ل بىض السىلوكمام الماااىة والع ملىة وترحىم  ذبىاد   حاحىمة وهاذىة ل

 . لصست ديمن ذن العرضا

 Windows movie maker:  الويندوز موفي ماكرامج نبر

على  ذسىتوى بىراذي العىرض بحعىه يتىمن  يتصمىز هىضا البرعىاذي بمري ىة  كثىر حداضىة وتمىويراً       

لصو،وع ذا ويعصل عل  إيياب الصعلوذة بححلوب شمت يبدو صور ضابتة ذتسلسلة  عرض إذكاعمة

ذتحىر  يىوجز  هىم ال  ىاا الصىراد شىرح ا للحا،ىرين بوىورة شىم ة غمىر كص مع صغمر ذن يملم 

وقىد يوىاحب ا تسىامل صىوت  لشىرب الممىوام  وذصتعة تشد االعتبىاه وترحى  الصعلوذىام الص دذىة

  ذثالً.
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 Data Show: جهاز عارض البيانات

ذىن عبارة عن ج از وحمط بمن آداه ذحصل علم ىا رحىالة وذحتىوس تعلمصى  وبىمن شاشىة العىرض  

ذىن كايىة األج ىزة والصعىدام الصسىتمدذة والصحصىل  خالله يصكن ذشاهدة الصادة الصسىالة والص  ولىة

مىة و ج ىزة ياللمىديو واللوتوغرا معلم ا تلأل الرحالة ذثل  ج زة اللمديو والحاحىب اآللى  وكىاذمرا

 .العرض الصمتللة

 

 :الحاسب اآللي

عورعا الحال  ذن بىمن كايىة الت  مىام حمىب يتبىو  يعتبر الحاحب اآلل  هو حمد الصوقف ي          

ذكاو الودارة حمب يعر  العور الىضس ععىمف يمىه بالعوىر الرقصى  وحلىأل لكثىرة ارتبىاا العلىوم 

والصعىىار  بالحاحىىبام اآللمىىة الرقصمىىة خاصىىة ذىىع ت ىىدم وحىىائل الت  مىىة وت وع ىىاع وعظىىراً الرتبىىاا 

ة حمب  صبن بإذكاع ا االحتلادة ذ ىه يى  إعاىاز الحاحب اآلل  الوضمت بكاية عواح  حمات ا الصعاصر

واحىعاً وكبمىراً  للعصلمة التعلمصمةع وإحداث تحىرراً  اً الكثمر ذن األذور ال اذةع ذصا  ،ا  بعداً جديد

ذن قمود كثمرة و شكاه قديصة ي  الوحائل والت  مامع و ذكن دذي العديد ذن الت  مىام األخىرى يمىه 

والصعم ام السصعمة والبورية وذعظم وحائل االتواه والصعلوذىام ي و ي وم ذ ام غالبمة األج زة 

 عو ج ىىىزة وشىىىرائط اللمىىىديو عو لعىىىاب اللمىىىديو جىىىمم عالبروجكتىىىور  والتىىى  ذىىىن  هص ىىىا:  ج ىىىزة

والتسامالم الووتمة وغمرها وحلأل ذن خاله العديد ذن البراذي والصلح ام واألدوام والوحىائط 

 . الصرتبمة به
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 معية البصريةثالثا: المعينات الس

ه  الصعم ام الت  تعتصد عل  ذماابة حاحت  السصع والبوىرع ويوجىد العديىد ذىن هىضه الصعم ىامع 

غمر  و  كثرها شموعا ييال عن  و  كثرها ذ احبة لالحتعصاه ي  ريل ا العرب  ي   ل الظرو  

از وج ى Move Projectionالحا،رة ويى  الصسىت بل ال ريىب ج ىاز عىرض األيىالم السىم صائمة 

)اللمىىديو كاحىىمهس. وحىى كتل  ه ىىا بإعمىىام بعىىض التلوىىمالم عىىن األيىىالم السىىم صائمة ذىىن حمىىب 

 الصصمزام وكملمة احتمداذ ا والت  ت مبت ي  اغلب ا األععم عل   يالم اللمديو. 

 الفيـديو كطريقة اتصال تعليمية

 خوائص اللمـديو كمري ة اتواه تعلمصمة

يعتبر اللمديو اري ة هاذة ويعالة ذن ارق االتواهع لصىا لىه ذىن ذصمىزام وخوىائص عديىدة      

تؤكىىد دوره كمري ىىة اتوىىاه تعلمصمىىة ،ىىرورية يىى  كايىىة ذاىىاالم الحمىىاة كىىالتعلممع والوىى اعةع 

 والريا،ةع والزراعةع والمبع وغمرها ذن الصااالم الصمتللة. 

دم كىىىحداة يعالىىىة يىىى  عصلمىىىة التعلىىىمم ل  ىىىل الصعىىىار   و اللمىىىديو كوحىىىمط تعلمصىىى  يصكىىىن  و يسىىىتم

والصعلوذام والص ارام واالتااهامع وكضا قواعد التلكمر والسلو  العلص  السلمم إل  الصىتعلمع وال 

يتم تح مت حلأل إال بصراعاة شروا وذ وذام ذحددة الحتمداذهع حمب  و اللملم التعلمص  لللمديو لىه 

كاذل ىا عىن اريىت ذشىاركة كايىة الصتمووىمن العلصمىمن بت ىديم ذكوعام ي مىة وتعلمصمىة البىد ذىن ت

الصادة التعلمصمة العلصمة ي  ذااه ذا والت  تساير العصىر الزذ ى  والع لى  للاص ىور الصسىت د ع ضىم 

ذراجعت ىىا وذعالات ىىا ي مىىاً وعلصمىىاً ذىىن قبىىل الصتمووىىمن وصىىماغت ا يىى  صىىورة  هىىدا  ذعريمىىة 

 ادة ويعالمة ذن تلأل المري ة اللعالة.وذ ارية ووجداعمة لتح مت  قو  احتل
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وعند التفكير في استخدام الفيدديو كطريقدة تعليميدة  بدد مدذ األ دال فدي ا عتبدار بعد  الجواندب 

وا عتبارات النفسية والتربويـة، وكالا اإلدراك الكامل لخصائص الفيديو والتي يمكذ ذكرها فيما 

 :يلي

 ورة ح لة وبسممة وذل وذة.ت ديم الصعلوذام واأليكار الاديدة ي  ص - 1

 إاالة يترة تضكر الصعلوذام واأليكار الاديدة لدى الصتل   لصدة اويلة. -۲

 الصساهصة اللعالة ي  ت صمة ال درام الضه مة لحل الصشكالم بمري ة علصمة.  -3

 قور الوقه الصستمدم ي  تعلمم األيراد وع ل المبرام الصست دية إلم م. -4

 احتصرارية الحركة ي  صورت ا المبمعمة كصا تحدث ي  الواقع.ال درة عل  عرض  -5

ت ديم بديل للواقع الحرك  لألشىمام واألجسىام ذصىا يسىاهم يى  ت صمىة الص ىارامع وتىويمر ال ىدرة         -6

 عل  ت لمضها بدقة وح ولة.      

لىىدى     ال ىىدرة علىى  تلسىىمر األحىىداث الااريىىة والصا،ىىمةع وتو،ىىمح ا بوىىورة جضابىىة وذشىىوقة  -۷

الصتل ىىى ع عىىىن اريىىىت توىىىويرها وع ل ىىىا ذىىىن  ذاك  ىىىا المبمعمىىىة والتىىى  قىىىد يوىىىعب علىىى  اللىىىرد      

 ذعايشت اع  و رؤيت ا بالعمن الصاردة.

ح ولة ت ديم ذا يحدث ذن اختراعام علصمة جديدةع واكتشايام علصمة ي  شت  ذااالم الحمىاة  -8

ختال  ذعلوذىات مع وض ايىات مع واتااهىات مع ي  العالمع لشت  ياام الصشاهدين بور  ال ظر عن ا

 وحلأل عن اريت احتمدام لغة عالصمة واحدة وه  اللغة الصوورة. 

تتصتىىـع الصىىـادة التعلمصىىـمة الصسىىالة علىى  شريىىـط اللمىىديو بكىىل خوىىائص التلملزيىىـوو اإلياابىىـمة  -9

 كمري ة اتواه جصاهمريةع وي  علس الوقه تتالش  ذعظم العموب  و ال مود ب ا.

إذكاعمة إعادة عرض األجزام الت  يراها الصتعلم ،روريةع  و إي ايه الشريط حسب الرغبةع  -1۱

 ذع تحديد وقه الصشاهدة بصا يتلت ذع  رو  الصتعلم.

إذكاعمة ت ديم الحركة عبر الزذنع يمصا يملت علمىه )الىزذن البىديلسع وهى  خاصىمة هاذىة يى   -11

حىتغرق حىدث ذىا وقتىاً اىويالًع يىإو اللمىديو يصك ىه بعىد إجىرام عصلمة االتواه التعلمص ع يصثالً إحا ا

العصلمىىام الل مىىة كالصوعتىىا  عىىرض هىىضا الحىىدث يىى  دقىىائت ذعىىدودامع وبالتىىال  يح ىىت التك مىىأل 

 الصعرو  )بيغط الوقهس.
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تىىواير احىىتمدام تك مىىأل الحركىىة البمماىىة والتىى  عىىن اري  ىىا يصكىىن تحلمىىل ذ ىىارام الحركىىة    -1۲

رؤيىىة األحىىداث التىى  قىىد ت ىىع بسىىرعة كبمىىرة وال تسىىتممع العىىمن الصاىىردة بوىىورة  ييىىلع وكىىضا 

 ذشاهدت ا. 

تىويمر بماىىة غ مىة للصىىتعلم والتى  تىىؤدى إلى  إضىىرام الصىتعلم بوىىورة قىد يوىىعب على  الوحىىائل      -13

الص ىىرومة  و الصسىىصوعة تح م  ىىاع باإل،ىىاية إلىى  ت ىىوع الوقىىه الصموىىص للتعلىىممع حمىىب  عىىه وي ىىاً 

اللمديو وقدرته عل  احتوام الصعرية الصت وعة وإذكاعمة احت ساخ  شراة اللمديوع ي د لمبمعة شريط 

 ذكن كسر حاجز الوقهع وتح مت الكثمر ذن الصلاهمم الحديثىة يى  التربمىة ذثىل عشىر التعلىمم العىامع 

 ديو.والتربمة  الصستديصة ذن خاله التك ولوجماع وبالتال  تعددم  ذاكن التعلمم والعصل بشرائط اللم

تعتبر شرائط اللمديو ذن  هم وحائل حلظ الصعريىة يى  صىورة حىال ذرئى  بوىرسع وت ىديم  -14

 العوور الصمتللةع والشمومام التاريممةع واألحداث الح م مة.

كىىىضا ذالحظىىىة وذشىىىاهدة الظىىىواهر التىىى  يوىىىعب ذشىىىاهدت ا يىىى  الح م ىىىة لممورت ىىىا ذثىىىل        -15

يىىة وغمرهىىا ذىىن الظىىواهر الصتعىىددة يىى   وجىىه الصاىىاالم الىىزالزه والبىىراكمن واالعلاىىارام ال وو

 الصمتللة.

تكبمر الوور باحتمدام الموائص الل مة الصستمدذة ي  ص اعة كىاذمرام التوىويرع والتى      -16

عن اري  ا يصكن ذشاهدة الوور الدقم ىة جىداً يى  حاىم كبمىر ذثىل عصلمىة اع سىام الملمىة  و عشىاا 

 البكتريا ذصا يس ل دراحت ا. 

ع ىىل المبىىرام الحمىىة ذىىن  ذاك  ىىا الح م مىىة والبعمىىدة جىىداً للصىىتعلمع وحلىىأل عىىن اريىىت توىىوير      -1۷

البرعىاذي التعلمصى  يىى   س ذكىاو يىى  العىالمع ضىىم ي ت ىل اللمىديو بالدارحىىمن إلى  الصوقىىف علسىهع ذثىىل     

 .ع ل ذا يحدث ي  حارة الع اية الصركزةع  و  ض ام إجرام العصلمام الاراحمة المممرة

يعتبىىر اري ىىة اتوىىاه جاذعىىةع حمىىب يصكىىن ذىىن خاللىىه عىىرض كايىىة الصعم ىىام حىىوام كاعىىه       -18

تتعىىدد  شىىكال ا كىىالمرائط والصاسىىصامع والشىىرائن      حىىصعمة  و بوىىرية  و حىىصعمة بوىىرية والتىى  

اللملصمىىىىةع والوىىىىور الثابتىىىىةع والرحىىىىومع واألشىىىىراة الوىىىىوتمةع واأليىىىىالم بحشىىىىكال ا الصمتللىىىىة 

عد ي   دام دوره ي  العصلمة التعلمصمةع كضلأل يصكن احتيىاية  ييىل المبىرام يى  العىالم تسا والت  

للتحىىدث يىى  ذو،ىىوع ذعىىمنع واالحتلىىا  بشىىريط التسىىاملع حمىىب يصكىىن ذشىىاهدته كلصىىا دعىىه 

 اليرورةع  و عصل ذاام ال س  ذ ه.
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  الصور المتحركة صائص 

صىىورة إلكتروعمىىة ،ىىوئمة تتكىىوو ذىىن تتصمىىز الوىىور الصتحركىىة عىىن غمرهىىا ذىىن الوىىور بكوع ىىا  

 حساحمة عالمة لليوم ذكوعىة ذاصوعىة ذىن الممىوا تبلىا وذاصوعة ع اا ذتااورة عل  ذعدو ح

ي  الثاعمة  س إااراً ۲5) لكل إاار ذن ذاصوعة إاارام الوورة الواحدة الصكوعة ذن خماً  س6۲5)

 صاع وذىن ضىم ي ى  صىورة تمتلىف ي  الثاعمة الواحدة ي  السم س إااراً ۲4)و عالتللزيوو الواحدة ي 

 عصىاا  إلى  عىدةعن جصمع  عصاا الوور التعلمصمة التى  صى ل ا عىدد ذىن علصىام تك ولوجمىا التعلىمم 

الرحومع الكرتووع اإلعالعامع المرائطع الشلايمامع اللىوتغرا ع الوىور الثابتىةع األيىالم ” وذ  م

 “. الثابتةع األيالم الصتحركةع الوور التللزيوعمة

رغم كثاية الدراحام الت   جريه عل  الوىورة التعلمصمىة الصتحركىةع إال  ع ىا اعوىبه على  و     

جاعب االحت باه ال جاعىب اإلعتىا  كصىا لىم تركىز هىضه الدراحىام على  خوىائص الوىور التعلمصمىة 

وذىىن ه ىىا حىى حاوه تسىىلمط اليىىوم علىى   هىىم خوىىائص الوىىور الصتحركىىة  الصتحركىىة بشىىكل وا 

 ذن بم  ا:الت  و

 ثنائية الصوت والصورة: ـ1

تتلوق الوىور الصتحركىة على  بىاق  األعصىاا ذىن الوىور التعلمصمىة باذتالك ىا ع وىرس الوىوم  

والوورةع وه  بضلأل تمااب حاحتمن ي  آو واحد ذصا يعزز عااح ا كوحملة تك ولوجمة تعلمصمةع 

 ا  التعلمصمة.إح كلصا زاد التحضمر عل  حوا  الصتعلصمن زاد عااب الوحملة ي  تح مت األهد

تتوف الوورة الصتحركة بالدي اذمكمة الت  تصمزها عن باق  الوور الت  يصكن تصثمىل ـ الحركة:0

الحركة يم ا عن اريت اإليحام ي طع يالوور الصتحركة تصتاز بموائص علسمة وجصالمة وذعريمة 

ذعبىرة عىن  تستممع  و تترجم ذمتلىف الىدالالم العلصمىةع ي ىد  صىبحه الحركىة الر حىمة الوىاعدة

األذل والتحررع والحركة الر حمة ال ابمة ذعبرة عىن االخت ىاق  و الىدذارع وتعبىر الحركىة الصائلىة 

عىىن ال ىىوى الصعار،ىىة وتممىى  الع بىىامع وتشىىمر الحركىىة الص وحىىة إلىى  المىىو  كحركىىة الثعبىىاوع 

تعبىر عىن  والحركة الدائرية تعبر عن الصرب والماقة كحركة العاالمع  ذا الحركة الب دولمة ي ى 

اإلحسىىا  بالرتابىىة واليىىمتع والحركىىة الصتا ىىة للصشىىاهد تكىىوو  كثىىر  هصمىىة وإضىىارة لالهتصىىام ذىىن 

 الصتراجعة. غمرها ألع ا تزداد ي  الحام كلصا زاد اقتراب ا عكس الحركة 

 ـ الفورية:3
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لورية تتصمز الوورة التعلمصمة التللزيوعمة عل  وجه المووص ب ضه الصمزة ألع ا "تولد إحسا  ال 

لدى الصتل من و ع م يصروو ب ضه المبرة  و ي  تلأل الوقه علسه الضس يصىر ب ىا كثمىروو ذىن غمىرهم 

عل  الرغم ذصا يباعد بم  مع كصا  و هضه الصمزة جعله الوىورة الصتحركىة عاقلىة ذباشىرة لألحىداث 

 والظواهر.

 ـ التتابعية:4

الوىىور األخىىرى بكوع ىىا صىىورة ال يكتصىىل تتصمىىز الوىىورة التعلمصمىىة الصتحركىىة عىىن ذثمالت ىىا ذىىن  

العصل الل   يم ا إال بتكاذل عىدد هائىل ذىن الوىور لتىؤدس غر،ىاً ذعلوذىاً لوىماغة الصع ى  الىضس 

يتبلىىور يىى  البرعىىاذي ككىىلع عكىىس اللوحىىة التشىىكملمة  و الوىىورة اللوتوغرايمىىة التىى  تعىىد عصىىالً 

رة التىى  حىىب ت ا ويكتصىىل الصع ىى  يىى  ي مىىاً ًذتكىىاذالًع يالوىىورة الصتحركىىة تسىىتصد ذع اهىىا ذىىن الوىىو

الوورة الت  تع ب اع ي   ال تكتل  بتاصمد لحظة الضروة الت  تلت م ا الوورة اللوتوغرايمة وإعصا 

 تعرض ذا حب  ا وذا يلح  ا ي  إاار تتابع  ،صن حركة الزذن.

 مميزات األفالم السينمائية وأفالم الفيديو

ديو  س األشراة الصتحركة عن غمرها ذن الصعم ىام اإلرشىادية تتصمز األيالم السم صائمة و يالم اللم

 بعديد ذن الصصمزام لعل  هص ا ي حور ي  اآلت :

الصعايشة: يصن ابمعة هضه األيالم  و توبا الشئ الصعىروض بوىبغة الحمىاة حتى   و الصتلىر   -1

ايف الحىادث لم س  ي  كثمر ذن األحماو  عه يشاهد يملصاع يتراه يتور  خاله العىرض وكحعىه يعى

 الصعروض واقعما.

التسلسل والترابط: يىاللملم السىم صائ   و يىملم اللمىديو يلىوق غمىره ذىن الصعم ىام يى   عىه يعمى   -۲

يكرة ذتسلسلة وذترابمة عن الصو،وع اإلرشادس خاصة إحا كاعه ابمعة عرض هىضا الصو،ىوع 

  صىى ف ذعىىمن ذىىن تسىىتدع  التسلسىىل والتىىرابط. ذثىىاه حلىىأل يىىملم حىىم صائ  عىىن قىىوة ال اىىمن يىى

الحاصالم ال باتمةع حمب يصكن ل ضا اللملم  و يت اوه ذاصوعة ذن األحداث الصتسلسلة والصترابمىة 

والت  قد تبد  ذن عرض كملمة الحووه عل  الو ف ضم تاريب زراعته ي  ذحمام البحىوث ضىم 

 تمبمت احتمداذه ع د  حد الصزارعمن وال تائي الصتحول علم ا ي  كل ذرة. 

مز االعتباه: ياأليالم السم صائمة و يالم اللمديو تعصل عل  تركمز اعتباه الصشاهدين بصشىاهدت م ترك -3

صورا وا،حة ذعرو،ة عل  شاشة بميام شديدة االحتيامة يى  غريىة ذظلصىة بال سىبة للسىم صا 

وإ،امة عاديىة بال سىبة أليىالم اللمىديوع يتحاىب بىضلأل عىن  عظىارهم الصىؤضرام المارجمىة التى  قىد 
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دس إل   شرود اعتبىاه مع وكلصىا تىم تركمىز اعتبىاه الصشىاهدين كلصىا زادم احتصالمىة إدراك ىم التىام تؤ

 للصو،وع الصعروض. 

التشويت: يإ،اية إل  ع وىرس الوىوم والوىورة ت مىوس يكىرة احىتمدام األيىالم السىم صائمة  -4

الصعىروض  و يالم اللمديو  حاحا عل  ع وىر الحركىة وهىضا ذىن شىحعه  و ييىل  على  الصو،ىوع

 عوعا ذن الص ارة ذصا يشوق الصشاهدين إلمه. ويساعدهم عل  ح ولة ذتابعته واحتمعابه.

اختوار الوقه: إو احتمدام األيالم السم صائمة و يالم اللمديو يعد )اختواراس العاذل الوقه ذن  -5

ذحتىوى يملصىا ذىا يىدور عاحمتمن:  والهصا ال احمة الصتعل ة بصحتوى اللملم علسه يكثمرا ذا عالحىظ  و 

حوه  حداث احتغرقه عديد ذن الس منع ذثىاه حلىأل اللىملم الصتعلىت ب ىوة ال اىمن. وضاعم صىا ال احمىة 

الصتعل ىة بالعصلمىة التعلمصمىىة اإلرشىادية حمىب يصكىىن لللىملم  و يت ىاوه ع ىىاا ذتشىعبة األاىرا  حىىوه 

تعلىم الصسترشىدينع  ذو،وع واحدع وذع هضا تعرض ي  وقه قومر عسبما ذصىا يسىرع ذىن عصلمىة

 حت  ولو تملب األذر إعادة عرض اللملم  و بعض ع ااه  كثر ذن ذرة.

إاالة ذدة التضكر: يصن الصعرو   و اللملم السم صائ   و يملم اللمديو يتر  ي  حاكرة الصشىاهدين  -6

 ضىىرا يوىىعب ذحىىوه ألعىىه ابىىع يىىم م صىىورة حه مىىة وا،ىىحةع يىىإحا كاعىىه هىىضه الوىىور تىىدور حىىوه 

األحاحمة للصو،وع يإعه ذن الصتوقع بالتال   و تموه ذدة تضكرهاع ذصا يساعد بدوره ي   الع اصر

 عصلمة التعلمم اإلرشادی.

عصوذمة اللائدة: ياأليالم السم صائمة  و  يالم اللمىديو يصكىن  و توىل بصعلوذات ىا إلى  كىل ال ىا   -۷

 مىام والل ىرام.. الى . ويى  علىس الصتعلصمن ذ  م وغمر الصتعلصىمنع الكبىار والوىغار والشىبابع األغ

الوقه ي   صالحة دائصا للعصل دوو  و يعتري ا تعب  و غيب  و قلت ولضا يسىصم ا الىبعض بحع ىا 

 ذعمن غمر بشری يی علس الوقه الضس يؤدس يمه ذ ام بشرية.

 التغلب عل  األبعاد الزذاعمة والصكاعمة. -8

 كيفية استخدام األفالم السينمائية وأفالم الفيديو

بالرغم ذىن  و الصرشىدين يمتللىوو يى  كملمىة احىتعصال م لأليىالم اإلرشىادية بصثىل ذىا يمتللىوو يى  

بعىض ال  ىاا التوجم مىة ياىب  احتعصاه غمرها ذن الصعم ام وحت  المىرق اإلرشىاديةع يىإو ه ىا 

 االهتدام ب ا ع د احتعصالأل لأليالم اإلرشادية.

حىاوه  و تكىوو المري ىة حسىب الغىرض ذىن  ال تت مد بمري ة واحدة يى  عىرض الشىريطع بىل -1

 الصوقف اإلرشادی.
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 إحا كاو الصو،وع جديدا عل  الصسترشدين يصك أل  و تتبع التسلسل التال : -۲

اعرض الشريط صاذتا و الب ذن الصسترشدين ذتابعة ذو،وعة وذالحظة ذحتوياته والتعلمت  - 

 علم ا.

ن ذعلوذىام ضىم عاقشى م حسىب ذىا ت تيى  اححه الصسترشدين عصا الحظوه وذا حولوا علمه ذ -ب

 الحاجة دوو دوراو.

 اعرض الشريط ذرة  خرى ذوحوبا بالشرب والتعلمت. - 

 ذا إحا كاو الغرض ذن احتعصاه الشريط هىو ذراجعىة ذو،ىوع  و عىدة ذوا،ىمع تسىتممع  و  -3

 تتبع اآلت :

علم ىىا قبىىل عىىرض عىىاقف الصسترشىىدين يىى  ال  ىىاا التىى  يحتوي ىىا الشىىريط لتوجمىىه ذالحظىىات م  - 

 الشريط.

 اعرض الشريط صاذتا ذوحوبا بشرب ذمتور عن كل ي رة ذن ي رام الصو،وع. -ب

 اعرض الشريط ذ ترعا بالووم الصسال علمه. - 

قبل عرض اللملم ياب التحكد  وال ذن  و اللملم يتلت والغرض الصراد تح م ىهع وكىضا التحكىد ذىن  -4

و عاا ا  و صاذتاع وإعداد ذكىاو العىرض الص احىب و خمىرا عوع اللملم ذن حمب الص ا  وذا إحا كا

 ت ديم اللملم بإعمام يكرة ذوجزة وذبسمة عن ذحتوياته.

 ض ىىام عىىرض اللىىملم ياىىب الصحايظىىة علىى  ال ظىىام والعصىىل علىى  راحىىة الصسترشىىدينع وإي ىىا   -5

 العرض لشرب بعض ال  اا  و الصوملحام الت  تشعر بغصو، ا لدى الصسترشدين.

العرض ياب إتاحة اللرصة لت ممم العرض وحلىأل ذىن خىاله ذ اقشىة ذحتوياتىهع ضىم ال ظىر  بعد -6

 ي  إذكاعمة إعادة اللملم ي  حالة عدم إلصام الصسترشدين بصحتوياته.

 

 


