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محاضرة مادة المعينات السمعية والبصرية ، المستوى الثالث  ) األحد 

92/3/2222 ) 

 ثانيا: المعينات البصرية

تدييلولورضييه لوهييالمعيناتييلتلمعخييالحالةييللصل ييعلمع عييهلوحنخييي لتعادييلولوو ييهملعخنيي  هللوحت 

حسداللمعخنهفلتعادللومإلعيلملردللفق لمرحأيتللمتلقشخدللوفقللمعخعتافلمعخلعالومعذيليخفقلمعلة انيعل

لإ خا مملهذهلمعيناتلت

ل(ل Aids -Visualل-projected Unلالمعينات البصرية )غير الجهازية-1

م يخا مملمعسي  ر لوهالمعيناتلتلمعخالالليحخلجلحشضاعدللإعىلوج  لجدلزلمنيا.ولويني لثرهههيلل

ومعع صعمعخ ضييياحاعلومعوهحييي ولومععييي رلمعف حضهمفايييعلوم منييي لمعهميييللومعتييييل جلومعتشيييهمتل

لمعج مريعو

لل Aids -Visualل-لProjectedلالمعينات البصرية الجهازية -ب 

وهييالمعيناتييلتلمعخييالحخيعييللة انييعلإ ييخا مملثيلمتدييللوجيي  لجدييلزلعخشييضاعدلولولوعييذع لفيي ول

حتيعقلم.لث يلءلمألجدز لمعيسخا معلفالحشضاعدللولوم.لثرهههللحي موالللمسيالتلهذهلمعيناتلت

فييالمعنيييللمإلر ييل يلجدييلزلتييه لمعشييهمنالوجدييلزلتييه لمألفييرملمعهلرخييعلوجدييلزلتييه ل

 Power .رهويلم لمعحل يللملعيىلولومعع رلمعينخيعلوجديلزلمعنيه لفي للمعيهثللومعيو هو

Point ليعىلفوه لم جز لت.لرللم.لحع لمعيناتلتولوفايلل

 المعينات البصرية غير الجهازية - أ

 Real Objects, Specimens, and Models األشياء الحقيقية والنماذج والعينات

م.لثهملمعيناتلتلمع عهيعلومعخالييو.لمالتخيل لتعادللفالوقللص ر لومقناعلتيللوتعاللللللل

رهلوح تململليق عهلمعيه  ولوهالم.لثهملمع  لنللمعخالحسخا ملفالمعينلر لومعيخلصفل

 ومالجخيلتلتلمإلر ل يعلمعخنعاياعول

 األشياء الحقيقية:

لرا.ل  لمع مقناع لتتعه لححيل لرأودل لوحيخلز لإظدلره لمعيهم  ل لععشئ لمعحقاقا لمألصل لردل يقع 

لإعال لوثملوع لرع ل لمإلر ل يع لمعينع مع لح صال لفا لص قلً لمع  لنل لثرهه لفدا لعذم جت لحدلو

لجيد رلمعيسخه  ي.ل

 العينات: 

لمنلم لصقاقاع لث الء لمع مقع لفا لوها لحيلملً لحيهعه لعألصل لوي  ج لت. لت لر  لريهيقعلفدا عع

تاتلتلمعخقلويللمثلخلصعللعحف دللعضه لم خنيلعدللتت لحنذرلمعحع للتعالمعشئلمعحقاقال

لومعياع لتلومعحشهمت
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 النماذج:

هالت لر لت.لوسخلمأل الءلمعحقاقاعلوق لحو ولفالوفسلصجملمعشئلمعحقاقالثولحاخعفلتتهلفال

مهللهذهلمعتيل جلر قعلصخاللمعتسللومعيقلياسلفق لحو ولثر هلثولثصضهلويت ضالمهمتل لصتلتع

 حن هلحيلملًلت.لمألصل

 

 Chalkboardالسبورة  -1 -أ

حنخ هلمعسي  ر لإصي المعيناتيلتلمع عيهيعلوثرهههيللإ يخا ممللفيالمعنيعايعلمعخنعايايعلمإلر يل يعل

صاثليخيو.لمعيه  لم.لرخلريعلمعيرص يلتلومعتقيلةلمعدلميعلفيالر يلعخهلمإلر يل يعلريذع لر يمل

مع الواعلومعج موللمإلصعلناعلومعاهمنطلوغاههللمعل يه لمعحعي للمعيقخهصيعلرنضلمعيتحتالتل

لع نضلمعيشورتلمعيخنعقعلرلعه لععلو

 وفيما يلي بعض اإلعتبارات التي يلزم مراعاتها عند إستخدام السبورة 

لت ملمز صلملمعس  ر لرلعينع ملتلومع الولتل-1

لح ساطلمعيحخ يلتلمعخنعاياعلرق رلمعيسخيلعول-۲

لإخخعلرلمعينع ملتلمعي ووعلتعىلمعس  ر ل-٣ل

لح فاهلمعين متلمعرزمعلمهللمعي ل اهلومعيسلةهلومعيل اول-4

لح فاهلمإلضلء لمعيتل  عول-5ل

لحجتللمإلونول لتلمعض ناعلم.لمعس  ر لتعىلتا ولمع مر ا.ول-6

لعزيل  لمإليضل ولمألع موإ خا مملل-۷ل

يوخييللصخييىليييخيو.لمع مر ييا.لميي.لمشييله  لملمع قيي فلرييلعقه لميي.لثصيي لج موييللمعسيي  ر لل-۸ل

لتعادلو

لإ خا مملثص لمعيؤ همتلمعا ويعول-۹ل

لمعوخلرعلتعىلمعس  ر لراطلومضالوصهوفليسدللقهمءحدلل-1۱ل

لت ملمعخح ثلثثتلءلمعوخلرعلتعىلمعس  ر ل-11

لت ملمعقالملر نضلمعحهرلتلمعنض يعلرخحهكلمألي يلومألرجللومعخالالل متیلعدلل-1۲ل

 Magnetic boardاللوحة المغناطيسية  - 2-أ

حش هلمعع صلتلمعيضتلةاساعلإعالص لر اهلمعع صعلمع رهيعلم.لصاثلم خنيلالحدللر  اععلحنعايايعل

رعييهيعلعوتدييللحاخعييفلتتدييللميي.لصاييثلمعخهراييللف يي الًلميي.لمعع صييعلمعاشيي اعلفييالصلعييعلمعع صييعل
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الييوي.لجيذ لمعييضتييلتلمع رهيعلف ويهلفيالمعع صيعلمعيضتلةاسياعليوي ولمع ديهلمي.لمعح يي لعوي

لمععضاه لمعخالحسخنيللعيس لمألجزمءلمعينهوضعلتعالمعع صعو

ثمييللمعع صييلتلمعودهرلناييعلف ودييللحنخييي لتعييالمعودهرييلءلوهييالقعاعييعلمال ييخنيلللالرحفييلعلحوعفخدييلل 

لومصخالجدللعيسخ يلفتالومدلرمتلخلصعلفالإت م هلو

للمعسييت متلمألخاييه ولوث ييهلرفلءحدييللريي ثلإ ييخا مملمعع صييعلمعيضتلةاسيياالفييالرهييلواييللو عيي لخيير

ر  يياععلحنعاياييعلمج يييعلوولفنييعولوحعييتعلحعيي لمعع صييعلميي.لمعح ييي لمععييعللصاييثليه ييهلتعادييللقيييعل

مضتلةاساعلويق ملمعينعملرنه لمععي رلومعع صيلتلمع الوايعلوغاههيللرلإل يخنلوعلرخعي لمعقييعلمعخيال

لمأل ياللحه هلتعىلمعع صعلورذع ليخحققلثرنل لج ي  لععنه لمعيهنالتعى

ل 

 Bulletin boardلوحة النشرات  -3-أ

حعتعلع صعلمعنه لم.لقينعلم.لمعاشللمعهقاقلثولمعقيلشلصاثليه يهلتعاديللمعي ضي تلتل

مإلر ل يعلمعيهغي  لتهضيدللتعيىلمعجيدي رولوحنخ يهلع صيعلمعنيه لو ياععلحنعايايعلولجحيعل

معسي  رمتلمعنل ييعولإلثلر لوجذ لموخ لهلمع رم ا.لريللحنضي لمع  يلنللمع عيهيعلمألخيهالمهيلل

لوحسخا ملحع لمعع صلتلعنه لث الء

مخن   لم.لمألخ لرلومإلترولتلومعوخا لتلمععضاه لومعخقلريهلومعتشهمتلولمعع رلومعولرح ول

ومعه يي ملتلمع الواييعلومعاييهمنطلومقخيفييلتلميي.لمعجهمنيي لمعا ماييعلورنييضلمعه يي ملتلمعنل يييعل

رفييلء لع صييعلمعنييه لف وييهليعييزملمهمتييل لومعياييييلتلومعتيييل جلومعناتييلتولوعزيييل  لفنلعاييعلو

و لفخدللوإخرندللم.لمعي ض تلتلومعتشهمتلمعق ييعلوإت م لمعنتلوي.لمعهناساعلرييهللجذمريعل

لمعلحت املمألفولرلومعي ض تلتلريهيقعلمتيقاعو

لWall chartsكروت العرض  -4-أ

ل٣۱x۲۱رييهتلمعنييه لت ييلر لتيي.لمسيييالميي.لمعيي رللمعسيييا لثولمعاشييللمعهقاييقلمقييللل

 تخايخهلحقهي يللويي وولتعيىلمعويهتلمعي ضي تلتلومعه ي ملتلومألفويلرلمعييعي  لتهضيدلل

تعييىلمع مر ييا.لريهيقييعلماخعييه لوومضييحعلوييويي.لم ييخا مملحعيي لمعوييهوتلعنيي  لر اييهلميي.ل

معي مقفلمعخنعاياعلريللثوديللحوييللوحزيي لمي.لفنلعايعلرنيضلمعيناتيلتلمإلر يل يعلمألخيهالمهيلل

مع الواعلومعع رولوهتيلكلتي  لمي.لمإلتخ يلرمتليفضيللثخيذهللمعيععقلتلومعاهمنطلومعع صلتل
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ل5ثولل4رت هلمالتخ لرلتت لإ خا مملحع لمعوهوتلومتديللضيهور لمعوخلريعلريأصهفلر ايه لح عي ل

للوخايخهلوريأع مول ي  مءلثولصييهمءلإليضيلصدللععجيدي رلميعلإ يخا مملمعوعييلتلمعسيدععولهيذمل

صيضاهلمخضييتللم ضي تللومصي ملييخملوييو.لحجياعلت  لم.لرهوتلمعنه لفيالهاةيعلرخايلل

لته لمعوهوتلمع مص لحع لمألخهلورخسعسللمتيقیو

لFlannel boardلاللوحة الوبرية -5-أ

معع صعلمع رهيعلم.لو لنللمعخنعاملمع عهيعلوهىلت لر لتي.لت يلر لتي.لع صيعلمي.لمعاشيللثول

عاوي وللمعوهح ولمعسيا لمحلةعلر ةلرلخش الثولمعي وا ملويضيالثص لوجداديللرقييلشلوريهي

ريهلرعلمعسيالمعذيلحععقلتعاهلمعينهوضلتلوحسخنيللتيل  لفيالمالجخيلتيلتلومعيحلضيهمتل

مإلر ييل يعلر  يياععلعنييه لمععيي رلومعه يي ملتلمعينيي  لميي.لق ييللوييويي.لميي.لخرعدييللتييه ل

م ض علخي  لراي  لريهيقعلفنلععلوحيخلزلر سلةعلحهرا دللوإت م هللو د ععلصيعدللووقعديلل

 د ععلإوخلجدللرخوعفعلرسايعلويسيدللإزمعيعلمعينهوضيلتلرني لمعنيه لم.لمولوللخهلوثيضلًل

لم.لمعع صعلومالصخفلظلردللعر خنيلللمه لثخهي

لومإل خنيلللمعع صعلمع رهيعليعزملإح لعلمعتقلةلمعخلعاع:

لحنعقلمعع صعلمع رهيعلر رحفلعلرلفليسيالرهؤيعلجياعلمعيشله ي.-1

ل عحجدازلمأل ولللمعييع  لتهضدللريهيقعلمهحل-۲

لرخلرعلمعتقلةلمعخال خعقالتت لته لرلل وللثولص ر ل-٣

لت ملمع ق فلثململمعع صعلتت لمعشه -4

لاللحسخنيللمعع صعلفالمولول  ي لمعد مءلصخىلاللحياهلمأل وللول-5

وحسخا ملمعع صعلمع رهيعلعنه لمععي رلومعه ي ملمع الوايعلومعايهمنطلومأل يولللمعخ ضياحاعلثميلمل

ليلعدللرع صعلإتروومع مر ا.ولريللييو.لإ خن

وم.لمزميللهذهلمعع صعل د ععلوقعدللم.لمولوللخهولوإمولولته لمعي ض تلتلريهيقعلمتيقايعل

ومخولمعييعلمييعلح صيياللمعينع مييلتلإعييىلمعجيديي رلريهيقييعللجذمرييعلومشيي قعلعخحفاييزهملتعييىلمعييخنعمل

لرسد ععلويسهو

 Peg boardاللوحة المعلقة  -6-أ 

معن ي لم.لمعهق  لمألفقايعلصايثلييخملحه ايهلصيهوفلمعوعييلتلمعييعي  لححخ يلمعع صعلمعينعقعلتعىل

تهضدللععجيد رولوهذهلمعحهوفلغلع للمللحو ولمخن   لمألع مولويخملصف دللفيالصيت وللصيضاهل

مجييلورلعع صييعلصاييثليسييدللإ ييخ  مللصييهوفلمعوعيييلتلمعيخ قاييعلرييأخهالتتيي لمعحلجييعولويسييخفل لميي.ل

لرقلملمعالصعلرلعيسلصلتلومإلوخلجلومسخعزملتلوغاههلومعع صلتلمعينعقعلفالته لمعوهاهلم.لمأل

 Charts, Maps and Diagrams الرسوم البيانية والخرائط واألشكال التوضيحية -۷-أ

هيييذهلمعيناتيييلتلمإلر يييل يعلمتخشيييه لمإل يييخنيلللعألغيييهم لمعخنعايايييعلفيييالمعيجيييلالتلمعزرمتايييعل
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و متلفنلعاعلحنعاياعلفلنقعولوييو.لحجياعلومععتلتاعلومعخجلريعلوغاههلولريللثودلل دععلمإل خا ممل

معه  ملمع الواعلومعاهمنطلومأل يولللمعخ ضياحاعلمي.لمعجهمني لومعيجيرتلومعوخيللوتهضيدللتعيىل

ل معجيد رلوححقاقلمإل خفل  لمعيهج  لمتدللوفايلليعال هصللم جزملعوللم.لمعيناتلتل لعفعلمعذرهو

 ولللور ي ملهت  ياعلمعضيه لمتديللمعيسيلت  لت لر لت.لثلمعه  ملمع الواعلومأل ولللمعخ ضاحاع:

تعالح ضاالوح صاللمألفولرلومعه لنللمإلر ل يعلرنيللمقلروعلثولإرهمزلمعخضاهمتلثولمعخي رمتل

 معخالةهثتلمهرًلفالإوخلجلمحع للمنا.لومخخرفهلم.ل تعلألخهالثولظهوفلمعيقسلوحضاههلو

فدييالويييل جلمه يي معلريقاييلللر ييملمنييا.لععخن اييهلتيي.لمعيسييلصلتلثولمعيسييلفلتللمعاييهمنط:ثمييللل

مألصعاعلوعخ ضاالصقلنقلمناتعلرع ر ليسدللرؤيخدللوفديدللويجللمهمتل لحيهاعديللععي انيعلفيال

لمقلياسدللومعتسللرا.لمو ولحدلو

خنيلللفييالحيخيلزلرعييرصاخدللعر يوتي ميلًلفي ولمعه يي ملمع الوايعلومعاييهمنطلومأل يولللمعخ ضيياحاعل

ثغعللمع هوفلوهالم.لمع  لنللمع عهيعلمعسدععلفالمإلت م لوس الًلوقعاععلمعخولعافلوحسيخنيللفيال

لح تاملمعيهللومع  لنللمإلر ل يعلمألخهالوحزي لم.لفلتعاخدلو

ل

 Cartoonالكرتون  -۸-أ

مي.للينخ هلمعوهح ولم.لثهملثجزمءلصفحلتلمعجهمن لمعا مايعلجيذرللععقيهمءولوحخشيلرهلميعلمعيععيقلت

ولصاعل يي عدللتعيىلفويه لوم ضي علمنيا.ولوعوتديللحقيللفيالمسيلصخدللتي.لمعيععيقلتلرييللحنيلع ل

م ضيي تلتلثقييللثهياييعلوخييي ر ولهل ملويقيي ملمعوهحيي ولعع مر ييا.لمعوهاييهلميي.لمعفولهييلتلرعيي ر ل

 رمماعلمعلإ خنيلللر  ملوص رلحاياياعلويسخا ملمعوهح ولفالتيه لوحقي يملرنيضلمألفويلرل

 وملرمءلمعج ي  و

 Photographsالصور الفوتوغرافية -9-أ

هالمسجللمهنالميخلزلعشئلمنا.لفالعح علمناتعلوحنخ هلم.لثهملمع  لنللمع عهيعل متللمعخأثاهل

معفنلللم.لمع جدعلمعخنعاياعولحنخ هلمعع رلمعف ح غهمفاعلحسجاللومقنالعألص مثلمعجلريعلوحسخا مل

همتلو عيي لعزيييل  لفنلعاييعلمعنيعاييعلرنيي لة ندييللفييالمعينييلر لومععييحفلومعيي  تييلتلومعيحلضيي

معخنعاياييعولوميي.لمزميلهييللإمولواييعلمعخضعييللتعييىلمشييوععلمععضييعلرلعتسيي علعع مر ييا.ولرييذع لإثييلر لموخ ييلهل

معجيد رلوحزوي هملرينلرفلج ي  لوحضااهلمحجلهلحدمولهذملرجلوللقعيعلحولعافديللو يد ععلمعحعي لل

 يل يعولعيذملفأويهليعيزملإخخايلرلثفضيللمععي رلتعادللرأت م لر اه لميلليجنعدللم.لثهملمعيناتيلتلمإلر

وثصسييتدللمرنيييعلععديي فلمعخنعاييياولرييذع لمإلهخيييلملري لتخدييللوتهضييدللريهيقييعلجايي  لعخحقاييقل

لمأله مفلمعيهج  و

لوم.لمزميلهل:

لمق رحدللتعالجذ لمألو لرلوإثلر لموخ لهلمعتللوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل-
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رلإلضييلفعلإعييالثودييللحيي فهلمعوهاييهلميي.لمع قييهلومعجديي لفييالمعخن اييهلثيلثودييللعضييعلتلعياييعلاللححخييلجللللللل-

لعيخهجمولللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لوييو.لمعحع للتعادلللريللثودللو اععلميخلز لعرحعلللرلألفهم لثولجيلتعلصضاه لم.لمعتللل-

لرخولعافلمتافضعلوس الًللل

ريللييو.لم خا ممدللفالحي تاملو يلنللوةيهللإر يل يعلثخيهيولوييوي.لم يخا ممدللريفه هيلللثول-

لت.لةهيقلتهضدللرأجدز لمعنه لمعياخعفعول

لاالعتبارات الواجب مراعاتها قبل عملية التصوير  :

ومعيذاليجيللثوليوي ولومضيحلًلومحي  مًللعي يه:(لحح ي لمعد فلمأل ل يىلمي.لإجيهمءلتيعايعلمعخ1)

حيلملمعخح ي لرجلولل د ععلحع يههولورتلءلتعاهلييو.لحح يي لمععقييلتلمعخيىل ي فلييخملحعي يههلل

ق للإجهمءلتيعاعلمعخع يهلمعفنعىولصخىلييوي.لمعحعي للتعيىلمجي تيعلمي.لمععقييلتلثولمعيشيله ل

قيعلجذمريعلومشي قعلومتيقايعولفىلحسعسللمتيقىولييو.لمي.لخرعيهلتيه لمعدي فلمأل ل يىلريهي

وت  لمععقيلتلومعع رلمعييع رعلعويللولثملر.لمعخع يهلومانل لمعخع يهرلإلضلفعلعذع ليخملحح ي ل

ولوهتلكلم.لمأل  ل لمع جادعلمللي هرلم خا ممل عسععلم.لمعع رلر الًلم.لص ر لمت هلتعىلص ه

عيذع ليجيللوجي  لتي  لمي.لثلوايعولول٣۱ول۲۱ومص  ولفلعنقلليسخ تللمععي ر لمع مصي  لفاييللريا.ل

معع رلومععقييلتلمعولفايعلعخ ضياالحفلصياللمعي ضي عولميعلمهمتيل لثولحوي ولمععي ر لمعياخيلر ل

 متلخعلنصلوم مصفلتلجا  ل"فلعن ه لعاسهلروهه لتي  لمععي رولإوييللمعن يه لريقي مرلفلني حدلول

مخخالرهيلللفه لص رلقعاععلماخلر لمخخالرمًلم فقلًلثفضللم.لضنفلت  هللمي.لمععي رلمعخيىلث يئ

 م.لصاثلحهرازلمالوخ لهلتعىلمألفولرلمعهناساعو

هذملرلإلضيلفعلإعيىلحح يي لمي الحي مفهلمعيشيله لمعييهم لحعي يههلولثولرافايعلمعخضعيللتعيىلتي ملللللل

ح مفههلولورذملحح ي لزوميللورن لمععقيلتلمعييع  لحعي يههلولوفيىلهيذملمعيجيلللوجي لثولمععي رل

ضيي علمي.لتيي  لزومييللماخعفييعولفيهيللهييذهلمععي رلحهاييهلمعييأخ   لتيي.لقيه لح ضييالحفلصياللمعي 

لمهخيلملمعتلللوححققلعدمل رجعلتلعاعلم.لمإلعيلملرلعي ض عو

ويفضللإجهمءلرنيضلمالخخ يلرمتلتعاديلللحح ي لو علآالتلمعخع يهلمعخىل خسخا ملوحجدازهل:(ل۲

 ق لل

مال خا مملمعفنعيىلعخرفيىلرنيضلمألخييلءلمعخيىلقي لحقيعلومعالصيعلرديلولويفضيللثيضيلًلم يخا ممللللل

لآالتل

ل.معخع يهلمععضاه ل متلمإلمولوالتلمعنلعاع    

م.لصاثل رجعلمع مودللليجللحح ي لو علمعع رلمعييع  لتهضدللتعىلمعجيد رلمعيسخد ف:(ل٣)

مع وعلثولثراضلوث   ولوهذمليخ قفلتعىلوي علمعدي فلمعييهم لح صياعهلإعيىلمعجيدي رل   مءلرلوه

معيسخد فولف  ملريلولمعدي فلمي.لإوخيلجلمععي رلمعهلرخيعلهي لتيه لمجي تيعلمي.لمعينيلرفلريتفسل

 رجعلمع مودللمعي انايعولفافضيللثولي ضيعلفيىلمالتخ يلرلمعخ يلي.لمععيحاالفيىلمععي ر لمي.لصايثل
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تعيىلصي رلمخيلرقيعللع رجيعلمألعي مولمعي جي   لفيىلمعي انيعل وول رجعلمألعي مولو عي لععحعي لل

لص وثلثالحضااهول

عدييلل"معقيي ر لتعييىلمعخن اييهلمعيي مقنىلعخشيي ددلللثهياييعلم ييخا مملمألعيي مولمعي اناييعلإعييىلثودييلللوحهجييع

رلعحقاقعلمععل قعولورذع لق رحدللتعىلجذ لمالوخ لهلوخعيقلمعجي لمع جي موىلومالوفنيلللمعيرنيملتتي ل

ر ولمييعلمرص ييعلثولعألعيي مولمرح لةييلًلرلعينييلوىلومعيشييلتهلمعسيياو ع جاعولوم ييخا مملقييلرالمععيي 

مألع مولمعلمعع رلمعف ح غهمفاعلمعهلرخعلرأو متدللمعياخعفعليجنعدللمهاه لومش قعولفاجللثولي ضعل

فييىلمالتخ ييلرلتتيي لمعخاييياطلومإلتيي م لق ييللتيعاييعلمعخعيي يهلثولحخسييملمععيي ر لرلع قييعلفييىلمخخاييلرل

ميلرقخدييللحيلمييلًلعألعيي مولمعحقاقاييعلثولمعي اناييعلمييللثمويي.ولوخلصييعلتتيي لحعيي يهلمعيشييله لمألعيي مولو

معي اناعلثولثجزمءلمعت لتلمعياخعفعولفأفضللمألع مولوثرهههيللجل رايعلتتي مللحوي ولمألعي مولصيل قعل

 وة اناعلمللثمو.ولصخىلحنيىلمنتىلجا لععفوه لمعخىلحن هلتتدلو

صايثلثولهتيلكللللتعاديللمي.لمععي رلمعف ح غهمفايعلمعينخييع:حح ي لمألصجلملمعييع  لمعحع (ل4)

 معحع للتعادللم.لمعع رلصضاه لمعحجمولوثخهالر اه لمعحجمول ثصجلملماخعفعلييو.

حسييلت لتعييىلعفييهلمألو ييلرلو يي لمالوخ ييلهولورلعخييلعالإعييىلإثييلر لفلععيي ر ل متلمعحجييملمعو اييهللللللل

معحجملمعذالي دهلحفلصاعدللويح  لمعضه للمالهخيلملإعىلمعي ض عولفلعحجملمعيتل للععع ر له 

معيقع  لمتدللرسد ععل وولقهمء لمعيوخ  لتعادللوثوهلعوىلحو ولمعع ر لفنلععلفىلح صاللمللردلل

م.لمنع ملتليهمتىلم خا مملمعحجيملمعيتل يللعديلولمييلل ي قليخضيالمي الثهيايعلم يخا مملمعحجيمل

للق يللتيعايعلمإلوخيلجلمعتديلنىلعععي رولمعيتل للععع رلمعف ح غهمفاعلومعخىليجيللمهمتيل لحح يي ه

لعع ق فلتعىلثفضللوثوسللصجملمرنملععع رلمعخىليخملتهضدللتعىلمعجيد رلمعيسخد فو

وهيذملمعخح يي ليخ قيفلتعيىلةهيقيعلتيه للحح ي لوي علمألفيرملمعخيىل خسيخا ملفيىلمعخعي يه:(ل5)

 لمعخىل يخخملهيىلم يخا مملمعف ح غهمفاعلمعهلرخعلرأو متدللمعياخعفعولف  ملرلوهلةهيقعلمعنه معع ر

ثجدييز لتييه لمععيي رلمعينخيييعلثولم ييخا مملمع  مييلتلمععيي رولففييىلهييذهلمعحلعييعلحسييخا ملمألفييرمل

 فاجيل Slide  Projectors م خا مملثجدز لمعنه لمعشفلفعل صلعع فى ولثمل Negativeمعسلع عل

مي الحي مفهللتعيى وهيذمليخ قيفلSlide يعا زل حسييى ومعخيىلPositiveمألفيرملمعي ج يعل م يخا مم

و تاعلثجدز لته لمعع رلمعهلرخعولرلإلضلفعلعذع ليجيللحح يي لوي علمألفيرملمعخيىل خسيخا ملمي.ل

 صسل اخدللمعلمهمتل لمرص علوقهمء لحلريخلمععرصاعو صاثلت  لمعع رلومقلللمألفرملوم ا

وهييلل ييانخي لتعييىلمعضيي ءلمعي انييىلثملتعييىلمعضيي ءللحح ييي لمعيي رلمإلضييلء لمعيسييخا م:(ل6)

ثول هذملوييو.لحن يللمإلضلء لت.لةهيقلمعخحوملفيىلفخحيعلمعن  يعول    .Flash Lightتىلمععتل

 ثولم يخا مملمعيل رلمإلضيلء لمععيتلتاعل Light Filtersم خا مملمه حلتلمإلضلء لرلعويلماهمل

 عخ زيعلمإلضلء لح زينلًلمخجلوسلًلتعىلمعجسملمعيهم لحع يههلوفقلًلعحسل اعلمعفاعملمعيسخا مو

حنخ ييهلمعن  ييعلهييىلثهييملمألجييزمءلل:Lensويي علمعن  ييلتلمعيسييخا معلفييىلمعخعيي يهللحح ييي (ل۷)

مأل ل اعلفيىلآعيعلمعخعي يهولوعويللت  يعلريؤر لحخجييعلفاديللمأل ينعلمعييلر لخرعديللوحنيهفلرل يمل

مع ؤر لمألصعاعولوحاخعفلق ر لمعن  لتلتعىلحجياعلمأل نعلمعض ناعلوفقلًلع ن هللمع ؤراولوحهح طل

مرح لةيلًلم ل ييهمًلمييعلرنيي لمعيسيلفعلرييا.لمععيي ر لومعن  يعولفوعيييللقهرييهلهييذهلل ي  لإضييلء لمععيي ر 

معيسلفعلرعيللزم تل   لمال خضلء لععع ر لومعنوسلصحاالوهتلكل"ثو معلماخعفعلمي.لمعن  يلتل
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معن  يلتلمعيخضايه لمع ني لثول Telephoto Lensمعن  يلتلمعيقهريعلمعخىلييوي.لم يخا ممدلولومتديلل

ومعن  يلتلمعيتفهجيعلمعزموييعلل Fish eye Lensللتلتيا.لمعسييوعوت  ل Zoom Lensمع ؤرال

Wide Angle Lens وعويللوي علمي.لمألوي معلمعسيلرقعلمي.لمعن  يلتلم يخا مملتلخلصيعلة قيلًلل

ععديي فلمأل ل ييىلميي.لإجييهمءلتيعاييعلمعخعيي يهلعيييلليييخملحعيي يههولعييذمليجييللحح ييي لويي علمعن  ييعلثول

رنيعايعلمعخعي يهلوميلليخنعيقلرديللمي.لرني للمعن  لتلمع مجيللم يخا ممدللصسيللمع يهوفلمعيحاييع

معي مللتعيىلثقعيىلمحسيلعلعفخحيعل Focal Numberومعيهقملمع يؤرال وFocal Lengthريؤرال

 معن  عو

ينخ يهلحح يي لزومييللمعخعي يهلمي.لمعن مميللمعدلميعلمع مجيللمهمتلحديلللحح ي لزومييللمعخعي يه:(ل۸)

رلثثتلءلمهصععلمالت م لومعخاياطلق للثثتلءلإجهمءلتيعاعلمعخع يهولومعخىليجللوضندللفىلمالتخ ل

 تيعاعلمعخع يهلو ع لععحع للتعىلمععقيلتلمعييع رعو

و ع لمتنلًلالهخيزمزلآعيعلمعخعي يهلثثتيلءلعقيطلمععي ر لل: Tripodxحجدازلصلمللآععلمعخع يهللل(۹

 ورلعخلعىلمعحع للتعىلص ر لجا  لوغاهلمدخز و

 Sand Tables موائد الرمل -12-أ

ييو.لإ يخنيلللم مني لمعهميللعنيه لر ايه لمفهغيعلمي.لمعي مخللوميعيؤ لرلعهميلوت لر لت.لم مني ل

رنييضلمألفوييلرلمعيسييخح ثعلثمييلملمعجيديي رلصاييثليقيي ملمعينعييملثولمعيه يي لرنيييللرنييضلمعه يي مل

عاشي اعلمعخ ضاحاعلتعىلمعهملللثولمعخهم لمعي ج  لتعيىلحعي لمعي مني لرل يخا مملثصي لمعيؤ يهمتلم

لولعافلومعيجد  ولمعخوحيخلزلحع لمع  اععلرقععلل

لثوحسخا ملفالمعيخلصفلومعينلر لمعزرمتاعلعخه اهلمعتيل جلومعناتلتل مخعدل

 Modelsالنماذج  -11-أ

رهاييهملمييلليخنييذرلتعييىلمعيه يي لتييه لمأل ييالءلمعحقاقاييعلتعييىلمع مر ييا.لو عيي لمعو ييهلصجيدييللثول

معخيالحيهيللمأل يالءلصن رعلصيعدللووقعدللثولصضههللمعيختلهالمييلليضييههلإعيىلإ يخا مملمعتييل جل

معحقاقايعلرعيي ر لمعييضه لثولمو ييه ولهييذملوحسيخا ملمعتيييل جلمعنييه لم ضيي تلتلوثفوييلرلحييهح طل

لرلألزملولمعيلضاعلثولمعحلعاعلثولمعيسخق عاعو

لWall News Papersالنشرات الجدارية  -12-أ

حخضي.لحع لمعتشهمتلتيه لرنيضلمعي ضي تلتلمعجلرييعلرعي رلحفعياعاعلوفيالمسييحلتلمي.ل

ر صييعولويقيي ملرنييضلمعوخييل لر تيي م لحعيي لمعيقييلالتلومعتشييهمتلرعيي ر لل1۸۸1۲مقييلللمعيي رلل

م سيييعلوثصييهفلومضييحعلو ييدععلمعقييهمء ولوييويي.لحجياييعلمعتشييهمتلمعج مريييعلفييالصيي ر لرخاييلل

لصضاهليخضي.لثص لمعي ض تلتلمعخا

لحدملمعزرمعلم تيعلرلعع رلمعجذمرعو

 Postersالملصقات  -13-أ



9 
 

حسخا ملر  اععلمناتعلفالح صياللر يلععلإر يل يعلمحي   لإاللثوديللرهايهمًلميللحعيتفلريهيقيعلللللل

 إر ل يعلمسخقععو

وهيي لت ييلر لتيي.لع صييعلميي.لمعيي رللمعيي ر لومع وييعلوتييل  لمييللححخيي يلتعييالت ييلر لثولجيعييعلللللل

حه  لمعتيلللقعاه ليهمتالفادللمع سلةعلومع ض  لومعجل راعلوينعقلفالمألملر.لمعنلمعلمعخاليوههل

لوتعادللثولتعالج موللمعيهللمعهناساعلويعيملعجذ لموخ لهلمعيلر لعفوه لثولم ض علمنا.

 ويراعي عند تنفيذ الملصق ما يلى:

حح ي لمعجيد رلمعيهم لمع ص للإعاهلورذملحح ي لفويه لمعيععيقلوميل ملحهيي لمي.لمعتيلللحتفايذهلثولل-

لمعقالملرهو

حعيييايدللريهيقييعلحجييذ لموخ ييلهلمعيييلر لميي.لو ييههلتييه لمعفوييه لومععيي رلر سييلةعلووضيي  لول-

ل هينعو

لم خا مملمع مولزمهاعلومختل قعلإلثلر لمالوخ لهولل-

ويجللثوليع رلتي.لجديعلر يياعلحهيقلمعتيلللفاديلولويخيايزلر مولوايعلوصي عهلعني  لر ايهلمي.للللل

 لعضيعلفيالمعتلللرخولعافلرخاععولويويللويزي لم.لفلتعاعلمعيهللمإلر يل يعلمألخيهاولإاللثولمعي

لم خنيلعهلق ليخأحىلرتخلن لتوساعلفق لييللمعتلللم.لرؤيعلوفسلمعيععقلفالم مقعلمخن   ول

 


