
الفصل الثامنالفصل الثامن
المعینات اإلرشادیـــــــــــــةالمعینات اإلرشادیـــــــــــــة

ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة واإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة ھى وسائل تستخدم فى العملیات التعلیمیة واإلیضاحیة بوجھ عام بقصد المساعدة 
على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد نقلھ للمتعلمین أو المسترشدین أو أفراد على سھولة فھم وإیضاح المعنى المراد نقلھ للمتعلمین أو المسترشدین أو أفراد 

الموقف التعلیمى وتعتمد ھذه المعینات على حاستى السمع والبصر أو كلیھما  الموقف التعلیمى وتعتمد ھذه المعینات على حاستى السمع والبصر أو كلیھما  
بغرض اإلسراع فى نقل المعنى وتوفیر الجھد والوقت فى مثل ھذه العملیات  بغرض اإلسراع فى نقل المعنى وتوفیر الجھد والوقت فى مثل ھذه العملیات  

..التعلیمیة التعلیمیة 



ھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى مراعاتھا  ھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى مراعاتھا  
::عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھا عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھا 

المستوى التعلیمى والذھنى للجمھور أو المجموعة التى تستخدم معھم المعین المستوى التعلیمى والذھنى للجمھور أو المجموعة التى تستخدم معھم المعین   --١١
..اإلرشادى اإلرشادى 

عدد األفراد الذین یتعرضون للمعین فى الموقف التعلیمى اإلرشادى ، فقد یستخدم عدد األفراد الذین یتعرضون للمعین فى الموقف التعلیمى اإلرشادى ، فقد یستخدم   --٢٢
..الفیلم الشریطى مع أعداد ال یمكن معھا استخدام الصورة الفوتوغرافیة الفیلم الشریطى مع أعداد ال یمكن معھا استخدام الصورة الفوتوغرافیة 

..طبیعة الفكرة أو المضمون المراد إیصالھ لألفراد طبیعة الفكرة أو المضمون المراد إیصالھ لألفراد   --٣٣



ھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى مراعاتھا  ھناك قواعد عامة یوصى بھا المتخصصون وینبغى مراعاتھا  
::عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھا عند إختیار المعین اإلرشادى المناسب منھا 

طبیعة التجھیزات الفنیة التى یتطلبھا استخدام معین ما ، فاستخدام األجھزة طبیعة التجھیزات الفنیة التى یتطلبھا استخدام معین ما ، فاستخدام األجھزة   --٤٤
البصریة الضوئیة عادة ما یحتاج إلى تجھیزات مثل مكان مالئم وشاشة عرض البصریة الضوئیة عادة ما یحتاج إلى تجھیزات مثل مكان مالئم وشاشة عرض 

..وتیار كھربائى وھذه ربما ال تتوافر فى كل حین وتیار كھربائى وھذه ربما ال تتوافر فى كل حین 
توفر الخبرات الفنیة الالزمة لصیانة وتشغیل معین ما ، فالشرائط الفیلمیة قد توفر الخبرات الفنیة الالزمة لصیانة وتشغیل معین ما ، فالشرائط الفیلمیة قد   --٥٥

تحتاج لعامل ماھر أو متخصص یتواجد فى كل األحوال على عكس السبورة أو تحتاج لعامل ماھر أو متخصص یتواجد فى كل األحوال على عكس السبورة أو 
..الصورة الفوتوغرافیة الصورة الفوتوغرافیة 

المناخ والظروف الطبیعیة قد تعرقل استخدام معین ما فى یوم حقلى مفتوح مثل المناخ والظروف الطبیعیة قد تعرقل استخدام معین ما فى یوم حقلى مفتوح مثل   --٦٦
..اللوحة الوبریة اللوحة الوبریة 



::تصنیف المعینات اإلرشادیة تصنیف المعینات اإلرشادیة 

تصنف المعینات اإلرشادیة وفق الحاسة التى تستخدمھا لتوضیح تصنف المعینات اإلرشادیة وفق الحاسة التى تستخدمھا لتوضیح 
::المعنى للجمھور إلى ثالث أقسام رئیسیة ھى المعنى للجمھور إلى ثالث أقسام رئیسیة ھى 

..المعنیات السمعیة المعنیات السمعیة   --١١
..المعینات البصریةالمعینات البصریة  --٢٢
المعینات السمعیة البصریة المعینات السمعیة البصریة   --٣٣



::المعینات السمعیة المعینات السمعیة : : أوال أوال 

تأتى حاسة السمع فى مقدمة الحواس التى أنعم اهللا بھا على اإلنسان لمباشرة تأتى حاسة السمع فى مقدمة الحواس التى أنعم اهللا بھا على اإلنسان لمباشرة   ••
..عملیة اإلتصال عملیة اإلتصال 

إذا ما أمعنا النظر فى القرآن فسنجد أن اهللا ذكر حاستى السمع والبصر كوسیلة إذا ما أمعنا النظر فى القرآن فسنجد أن اهللا ذكر حاستى السمع والبصر كوسیلة ••
إتصال فى أكثر من آیة إال أن ما یلفت اإلنتباه أن السمع جاء متقدمًا على البصر إتصال فى أكثر من آیة إال أن ما یلفت اإلنتباه أن السمع جاء متقدمًا على البصر 

..أكثر سبع عشرة آیة وربما كان ھذا مؤشرًا ألھمیة السمع المتمیزة أكثر سبع عشرة آیة وربما كان ھذا مؤشرًا ألھمیة السمع المتمیزة 
لقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الوسائل السمعیة تمتلك قدرات ال حدود لھا فى لقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن الوسائل السمعیة تمتلك قدرات ال حدود لھا فى ••

..عملیة اإلتصال تفوق ما عداھا من الوسائل التى تعتمد على حواس أخرى عملیة اإلتصال تفوق ما عداھا من الوسائل التى تعتمد على حواس أخرى 
مما یالحظ على حاسة السمع أنھا تعمل فى ظل ظروف مختلفة وبغض النظر مما یالحظ على حاسة السمع أنھا تعمل فى ظل ظروف مختلفة وبغض النظر ••

..عن المناشط الجانبیة عن المناشط الجانبیة 



التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادىالتسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى  --١١

عانى اإلنسان كثیرًا فى العصور السابقة من عدم وجود وسیلة لتخزین عانى اإلنسان كثیرًا فى العصور السابقة من عدم وجود وسیلة لتخزین ••
..المعلومات المنطوقة المعلومات المنطوقة 

العلماء قلیلون وما لدیھم من علم وحكمة ومعرفة إما أن یكتبوھا وھذا یشكل النذر العلماء قلیلون وما لدیھم من علم وحكمة ومعرفة إما أن یكتبوھا وھذا یشكل النذر ••
..الیسیر وإما أن یتحدثوا بھا وھذا ھو الجزء األكبر الیسیر وإما أن یتحدثوا بھا وھذا ھو الجزء األكبر 

..بسبب اإلعتماد على الحفظ فقد ضاع الكثیر من العلمبسبب اإلعتماد على الحفظ فقد ضاع الكثیر من العلم••
كان الفضل للمسجل الذى أسھم كوسیلة سمعیة ناجحة وفعالة فى تسجیل كان الفضل للمسجل الذى أسھم كوسیلة سمعیة ناجحة وفعالة فى تسجیل ••

المعلومات السمعیة ن فقد ساعدت التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسودة  المعلومات السمعیة ن فقد ساعدت التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسودة  
..الحیویة والنشاط الحیویة والنشاط 



التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى   --١١

. . تستخدم التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسوده الحیویة والنشاطتستخدم التسجیالت السمعیة فى خلق جو تعلیمى تسوده الحیویة والنشاط••
..الزراعى الزراعى   ددتستخدم التسجیالت السمعیة فى التعلیم اإلرشاتستخدم التسجیالت السمعیة فى التعلیم اإلرشا••
الحق أن مزایا المسجل أكثر من أن تحصى وما زال ھذا الجھاز الصغیر فى الحق أن مزایا المسجل أكثر من أن تحصى وما زال ھذا الجھاز الصغیر فى ••

حجمھ والكبیر فى أدائھ یثبت أھمیتھ ودوره البارز فى عملیة اإلتصال اإلرشادى حجمھ والكبیر فى أدائھ یثبت أھمیتھ ودوره البارز فى عملیة اإلتصال اإلرشادى 
..یومًا بعد یوم یومًا بعد یوم 



ممیزات التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة ممیزات التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة 
::اإلرشادیة اإلرشادیة 

التقویم الذاتى إذ یستطیع المرشد الزراعى أن یسجل الموضوع اإلرشادى بصوتھ التقویم الذاتى إذ یستطیع المرشد الزراعى أن یسجل الموضوع اإلرشادى بصوتھ   --١١
..قبل موعد اإلجتماع اإلرشادى ثم یستمع إلى ما سجلھ لتقویم نشاطھ بنفسھقبل موعد اإلجتماع اإلرشادى ثم یستمع إلى ما سجلھ لتقویم نشاطھ بنفسھ

..تعطى المرشد فرصة للتعامل مع تقنیة إتصال عصریة وسھلة وفعالةتعطى المرشد فرصة للتعامل مع تقنیة إتصال عصریة وسھلة وفعالة--٢٢
تنمى القدرات الفردیة فى التصمیم واإلعداد والكتابة واإللقاء ، واإلنتاج واإلخراج تنمى القدرات الفردیة فى التصمیم واإلعداد والكتابة واإللقاء ، واإلنتاج واإلخراج   --٣٣

.  .  التى كثیرًا ما تكون موجودة لدى بعض المرشدین ولكنھا غیر مستغلة التى كثیرًا ما تكون موجودة لدى بعض المرشدین ولكنھا غیر مستغلة 
أنھا خالیة من التعقید الذى تعانى منھ بعض وسائل اإلتصال مثل اإلنتاج التلیفزیونى أنھا خالیة من التعقید الذى تعانى منھ بعض وسائل اإلتصال مثل اإلنتاج التلیفزیونى   --٤٤

..وھذا یتیح للمرشد الزراعى إنتاج المادة التى یریدھاوھذا یتیح للمرشد الزراعى إنتاج المادة التى یریدھا



  ::إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة 

بالرغم من أنھ ال توجد قاعدة ثابتة الختیار التسجیالت السمعیة إال أن ھناك نقاطًا بالرغم من أنھ ال توجد قاعدة ثابتة الختیار التسجیالت السمعیة إال أن ھناك نقاطًا 
::تفرض على المرشد الزراعى أن یأخذھا بعین اإلعتبار منھاتفرض على المرشد الزراعى أن یأخذھا بعین اإلعتبار منھا

  --المادة المسجلة سمعیًا المادة المسجلة سمعیًا   - - یجب التأكد من أن ھناك حاجة إلى تلك المادة وأنھا یجب التأكد من أن ھناك حاجة إلى تلك المادة وأنھا   --١١
..تحقق الھدف التعلیمى اإلرشادى المطلوب  ضمن الوقت المتاح أمامھتحقق الھدف التعلیمى اإلرشادى المطلوب  ضمن الوقت المتاح أمامھ

عندما یحدد المادة أو البرنامج علیھ أن یتحقق من عدة نقاط قبل أن یستعملھا أمام  عندما یحدد المادة أو البرنامج علیھ أن یتحقق من عدة نقاط قبل أن یستعملھا أمام    --٢٢
..الزراع وذلك باالستماع الى المادة المسجلة لإلجابة عن األسئلة الزراع وذلك باالستماع الى المادة المسجلة لإلجابة عن األسئلة 



::  إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیةإختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة

ھل توجد أھداف تعلیمیة إرشادیة محددة لتلك المادة ، أم أنھا مادة للثقافة العامة؟ھل توجد أھداف تعلیمیة إرشادیة محددة لتلك المادة ، أم أنھا مادة للثقافة العامة؟  --أأ
ھل تناسب المادة خبرات وحاجات الزراع ؟ھل تناسب المادة خبرات وحاجات الزراع ؟  - - بب
ماطول البرنامج، وما عالقة ذلك بما لدیھ من وقت ؟ماطول البرنامج، وما عالقة ذلك بما لدیھ من وقت ؟  --جـجـ
ھل توجد عملیات زراعیة أو أسماء أو مصطلحات معقدة وبحاجة الى جھد إضافى ھل توجد عملیات زراعیة أو أسماء أو مصطلحات معقدة وبحاجة الى جھد إضافى   --دد

؟؟
ھل تحتاج المادة الى إیضاحات مكملة ؟ وما طبیعة تلك اإلیضاحات ؟ھل تحتاج المادة الى إیضاحات مكملة ؟ وما طبیعة تلك اإلیضاحات ؟--ھـھـ
مادور المسترشد فى العملیة التعلیمیة اإلرشادیة ؟ وھل یوفر البرنامج عملیة مادور المسترشد فى العملیة التعلیمیة اإلرشادیة ؟ وھل یوفر البرنامج عملیة   - - وو

التفاعل مع المسترشد؟التفاعل مع المسترشد؟



::إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة إختیار التسجیالت السمعیة لألغراض التعلیمیة 

ماھى العقبات التى قد تحول دون استخدام الوسیلة فى اإلجتماع اإلرشادى ؟ وھذا ماھى العقبات التى قد تحول دون استخدام الوسیلة فى اإلجتماع اإلرشادى ؟ وھذا   --زز
یقود المرشد الى النظر فى اإلجراءات الفنیة مثل توفیر الكھرباء أو السماعات أو یقود المرشد الى النظر فى اإلجراءات الفنیة مثل توفیر الكھرباء أو السماعات أو 

..الخالخ......التوصیالت التوصیالت 
ھل تصاحب البرنامج تعلیمات وإرشادات تحدد المناشط الالزم إجراؤھا ؟ھل تصاحب البرنامج تعلیمات وإرشادات تحدد المناشط الالزم إجراؤھا ؟  - - حح

وسواء أقام المرشد باختیار تسجیال صوتیا جاھزا أم قام بإعداد وإنتاج مایریده وسواء أقام المرشد باختیار تسجیال صوتیا جاھزا أم قام بإعداد وإنتاج مایریده   --٣٣
فاألھم من ذلك ھو أن یضع قاعدة لتقویم تلك الوسیلة من حیث التحصیل فاألھم من ذلك ھو أن یضع قاعدة لتقویم تلك الوسیلة من حیث التحصیل 

واالستیعاب حیث كثیرا ما یعطى اھتماما قلیال لمعرفة ماإذا كانت الوسیلة قد واالستیعاب حیث كثیرا ما یعطى اھتماما قلیال لمعرفة ماإذا كانت الوسیلة قد 
..حققت األھداف المنشودة وأن الزراع قد استفادوا منھا حققت األھداف المنشودة وأن الزراع قد استفادوا منھا 



حاالت استخدام التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى حاالت استخدام التسجیالت الصوتیة فى التعلیم اإلرشادى 
::الزراعى الزراعى 

تستخدم التسجیالت السمعیة فى حاالت ومواقف تعلیمیة إرشادیة زراعیة عدیدة تستخدم التسجیالت السمعیة فى حاالت ومواقف تعلیمیة إرشادیة زراعیة عدیدة 
..منھا منھا 

..فى یوم الحقـــــــــــــــل فى یوم الحقـــــــــــــــل   --١١
..فى المعارض الزراعیة فى المعارض الزراعیة   --٢٢
.   .   فى نوادى االستماع فى نوادى االستماع   --٣٣
..فى الرحالت والزیارات اإلرشادیة فى الرحالت والزیارات اإلرشادیة   --٤٤
..فى اإلجتماع اإلرشادى حیث یقوم المرشد بتشغیل البرنامج للزراع فى اإلجتماع اإلرشادى حیث یقوم المرشد بتشغیل البرنامج للزراع   --٥٥



قواعد استخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة  قواعد استخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة  
::الزراعیة الزراعیة 

یجب على المرشد أن یتأكد من أن الزراع ال یعانون ضعفا فى السمع وعلیھ أن یجب على المرشد أن یتأكد من أن الزراع ال یعانون ضعفا فى السمع وعلیھ أن   --١١
یعالج الحاالت الفردیة لضعف السمع بما یستحقھ كأن یقرب الزراع الى السماعة یعالج الحاالت الفردیة لضعف السمع بما یستحقھ كأن یقرب الزراع الى السماعة 

..أو یرفع الصوت قلیال ، أو یعطى الزراع فرصة أخرى لالستماع أو یرفع الصوت قلیال ، أو یعطى الزراع فرصة أخرى لالستماع 
یجب على المرشد الزراعى أن یھیئ الزراع لالستماع الى البرنامج ، وتتم یجب على المرشد الزراعى أن یھیئ الزراع لالستماع الى البرنامج ، وتتم   --٢٢

..التھیئة باألسئلة وأسالیب اإلثارة التى یراھا مناسبة التھیئة باألسئلة وأسالیب اإلثارة التى یراھا مناسبة 
یجب على المرشد تحدید مكان المادة وموعد تشغیلھا وموعد إیقافھا إذ ربما یجب على المرشد تحدید مكان المادة وموعد تشغیلھا وموعد إیقافھا إذ ربما   --٣٣

كانت على الشریط مجموعة من البرامج فال یجوز لھ أن یأتى الى اإلجتماع وھو كانت على الشریط مجموعة من البرامج فال یجوز لھ أن یأتى الى اإلجتماع وھو 
..ال یعرف أین تقع المادة التى یریدھا ال یعرف أین تقع المادة التى یریدھا 



قواعد استخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة  قواعد استخدام المسجل فى المواقف التعلیمیة اإلرشادیة  
::الزراعیة الزراعیة 

إذا كانت المادة التعلیمیة أو البرنامج تتطلب مواد مكملة فیجب علیھ أن یعدھا إذا كانت المادة التعلیمیة أو البرنامج تتطلب مواد مكملة فیجب علیھ أن یعدھا   --٤٤
..وأن یوزعھا على الزراع فى وقت كاف قبل بدء البرنامج وأن یوزعھا على الزراع فى وقت كاف قبل بدء البرنامج 

..یجب عدم السماح للزراع بالتشویش أثناء تشغیل البرنامج یجب عدم السماح للزراع بالتشویش أثناء تشغیل البرنامج   --٥٥
..یجب أعداد قائمة أسئلة ونقاط للمناقشة فور االنتھاء من اإلستماع للبرنامج یجب أعداد قائمة أسئلة ونقاط للمناقشة فور االنتھاء من اإلستماع للبرنامج   --٦٦
وإذا كانت المادة المسجلة تتحدث عن زیارة إرشادیة قام بھا الزراع ، فیجب وإذا كانت المادة المسجلة تتحدث عن زیارة إرشادیة قام بھا الزراع ، فیجب   --٧٧

..إتاحة الفرصة للزراع الذین قاموا بالتسجیل لعرض وجھات نظرھم إتاحة الفرصة للزراع الذین قاموا بالتسجیل لعرض وجھات نظرھم 
یجب على المرشد التأكد من توافر وسائل السالمة ، وأھمھا عدم تعریض الزراع یجب على المرشد التأكد من توافر وسائل السالمة ، وأھمھا عدم تعریض الزراع   --٨٨

..لألسالك الكھربائیة ونحوھا لألسالك الكھربائیة ونحوھا 
..یجب تقویم تحصیل المسترشدین واستیعابھم یجب تقویم تحصیل المسترشدین واستیعابھم   --٩٩



عملیة إعداد التسجیل الصوتىعملیة إعداد التسجیل الصوتى

فیما یلى بعض المقترحات التى یجب على المرشد الزراعى إتباعھا عند فیما یلى بعض المقترحات التى یجب على المرشد الزراعى إتباعھا عند 
::التسجیل التسجیل 

یجب اإلعداد الجید والمنسق لما ھو مطلوب تسجیلھ مثل المادة اإلرشادیة األوراق یجب اإلعداد الجید والمنسق لما ھو مطلوب تسجیلھ مثل المادة اإلرشادیة األوراق   --١١
    .  .  البأس أن تضع الى جوارك كأسا من الماء وضع عداد المسجل على صفر البأس أن تضع الى جوارك كأسا من الماء وضع عداد المسجل على صفر 

اقرأ الموضوع قبل بدء التسجیل وتأكد من التشغیل والوقفات والضغط على اقرأ الموضوع قبل بدء التسجیل وتأكد من التشغیل والوقفات والضغط على   --٢٢
..الحروفالحروف

..تخیل أنك داخل اإلجتماع وأمام الزراعتخیل أنك داخل اإلجتماع وأمام الزراع  --٣٣
..حاول أن تكون طبیعیًا ارفع رأسك عند الحدیث وكأنك تنظر إلى األمامحاول أن تكون طبیعیًا ارفع رأسك عند الحدیث وكأنك تنظر إلى األمام  --٤٤



عملیة إعداد التسجیل الصوتىعملیة إعداد التسجیل الصوتى

..علیك بإجراء تجربة قبل التسجیل النھائى ، ولكن ال تكثر من التسجیالت التجریبیة علیك بإجراء تجربة قبل التسجیل النھائى ، ولكن ال تكثر من التسجیالت التجریبیة   --٥٥
..تذكر أنك تتعامل مع مسجل ومیكروفون وغیره من األدوات الصماءتذكر أنك تتعامل مع مسجل ومیكروفون وغیره من األدوات الصماء  --٦٦
علیك أن تترك مسافة مناسبة بینك وبین المیكروفون ، كما أنھ یجب علیك أال تدع علیك أن تترك مسافة مناسبة بینك وبین المیكروفون ، كما أنھ یجب علیك أال تدع   --٧٧

..إلى جوارك شیًا یعوق  حركتكإلى جوارك شیًا یعوق  حركتك
..قلل من الفأفأة والتأتأة ما أمكنقلل من الفأفأة والتأتأة ما أمكن  --٨٨
یفضل أن تكون المادة المراد تسجیلھا مطبوعة ، وأن تكون مكتوبة بخط واضح یفضل أن تكون المادة المراد تسجیلھا مطبوعة ، وأن تكون مكتوبة بخط واضح   --٩٩

..وجلىوجلى
..اجعل عملك منظمًا لتضمن لھ النجاحاجعل عملك منظمًا لتضمن لھ النجاح  - - ١٠١٠



المونتـــــــــــاجالمونتـــــــــــاج

یصادف خالل التسجیل أن تحدث مشكالت فنیة خارجة عن إرادة الشخص الذى یصادف خالل التسجیل أن تحدث مشكالت فنیة خارجة عن إرادة الشخص الذى ••
یقوم بعملیة التسجیل من ذلك مثًال أن یخطئ فى نطق كلمة أو یتعلثم وربما یقوم بعملیة التسجیل من ذلك مثًال أن یخطئ فى نطق كلمة أو یتعلثم وربما 

.  .  یضرب بیده المیكروفونیضرب بیده المیكروفون
تتم معالجة ھذه المشكالت بما یعرف بالمونتاج أى حذف الجزء غیر المرغوب تتم معالجة ھذه المشكالت بما یعرف بالمونتاج أى حذف الجزء غیر المرغوب   ••

فیھ واإلبقاء على الجزء الجید والمناسب بحیث نستمع إلى البرنامج فى حالة فیھ واإلبقاء على الجزء الجید والمناسب بحیث نستمع إلى البرنامج فى حالة 
..متناسقة مرتبةمتناسقة مرتبة



المونتـــــــــــاج المونتـــــــــــاج 

ھناك أسلوبًا شائعًا للمونتاج یطلق على األسلوب األول بالمونتاج اآلنى أو ھناك أسلوبًا شائعًا للمونتاج یطلق على األسلوب األول بالمونتاج اآلنى أو ••
..الفورى الفورى 

..تتم عملیة المونتاج أثناء التسجیل تتم عملیة المونتاج أثناء التسجیل ••
..تمتاز ھذه الطریقة بالبساطة والسرعة تمتاز ھذه الطریقة بالبساطة والسرعة   ••
اإلسلوب الثانى ففیھ تتم عملیة المونتاج بعد االنتھاء من التسجیل وبانتھاء  اإلسلوب الثانى ففیھ تتم عملیة المونتاج بعد االنتھاء من التسجیل وبانتھاء  ••

المونتاج نكون قد حصلنا على نسخة أصلیة والتى ال یجوز استعمالھا وإنما المونتاج نكون قد حصلنا على نسخة أصلیة والتى ال یجوز استعمالھا وإنما 
..تستعمل للنسخ منھا تستعمل للنسخ منھا 



::التكبیرات الصوتیة التكبیرات الصوتیة   --٢٢

یقصد بھا أجھزة التكبیر الصوتى كالمیكرفون العادى والمكبر العادى والذى عادة یقصد بھا أجھزة التكبیر الصوتى كالمیكرفون العادى والمكبر العادى والذى عادة ••
..ما یستخدم لمخاطبة الجماھیر فى إجتماع حاشد عن توجیھات أو تعلیمات معینة ما یستخدم لمخاطبة الجماھیر فى إجتماع حاشد عن توجیھات أو تعلیمات معینة 

أو یستخدم فى اإلجتماعات العامة الكبیرة كوسیلة للمناقشة أو یستخدم فى اإلجتماعات العامة الكبیرة كوسیلة للمناقشة   ••
قد یستخدم عن طریق الحمالت اإلرشادیة لنصح الزراع أو تحذیرھم أو دعوتھم قد یستخدم عن طریق الحمالت اإلرشادیة لنصح الزراع أو تحذیرھم أو دعوتھم ••

.  .  إلجراء معین ویستخدم ھذا المعین بكثرة فى العمل اإلرشادى إلجراء معین ویستخدم ھذا المعین بكثرة فى العمل اإلرشادى 



::المعینات البصریة المعینات البصریة : : ثانیا ثانیا 

تقسم المعینات البصریة إلى قسمین رئیسیین وفقا لمدى اعتمادھا على جھاز تقسم المعینات البصریة إلى قسمین رئیسیین وفقا لمدى اعتمادھا على جھاز 
::معین إلدارتھا وتشغیلھا معین إلدارتھا وتشغیلھا 

 Unprojected Visual Unprojected Visualالمعینات البصریة غیر الجھازیة المعینات البصریة غیر الجھازیة 
AidsAids  ::

::ھى التى ال تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا وتستخدم كما ھى ومنھا ھى التى ال تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا وتستخدم كما ھى ومنھا 



السبورةالسبورة  - - ١١

بالرغم من أن السبورة تظل فى مقدمة المعینات البصریة غیر الجھازیة بالرغم من أن السبورة تظل فى مقدمة المعینات البصریة غیر الجھازیة ••
اإلرشادیة الزراعیة الرخیصة الثمن والقلیلة التعقید إال أنھا لم تنج من اللمسات اإلرشادیة الزراعیة الرخیصة الثمن والقلیلة التعقید إال أنھا لم تنج من اللمسات 

..التقنیة الحدیثة التقنیة الحدیثة 
ھناك الیوم السبورة ذات الوجھ الواحد والسبورة ذات الوجھین والسبورة متعددة  ھناك الیوم السبورة ذات الوجھ الواحد والسبورة ذات الوجھین والسبورة متعددة  ••

األوجھ والسبورة الیدویة والسبورة الكھربائیة والسبورة الثابتة والسبورة ذات األوجھ والسبورة الیدویة والسبورة الكھربائیة والسبورة الثابتة والسبورة ذات 
..العجل العجل 

إلى جانب ذلك فالسبورة تختلف  من حیث الحجم واللون والمادة التى صنعت إلى جانب ذلك فالسبورة تختلف  من حیث الحجم واللون والمادة التى صنعت ••
.  .  منھا والغرض الذى تستخدم من أجلھ منھا والغرض الذى تستخدم من أجلھ 



السبورةالسبورة  - - ١١

من حیث اللون فقد سیطر اللون األسود على السبورة ولفترة طویلة اال أن من حیث اللون فقد سیطر اللون األسود على السبورة ولفترة طویلة اال أن ••
.  .  الدراسات الحدیثة أثبتت جدوى ألوان أخرى كاألخضر والرصاصى الدراسات الحدیثة أثبتت جدوى ألوان أخرى كاألخضر والرصاصى 

المادة التى تصنع منھا السبورة فقد تكون من الخشب أو البالستیك أو المعدن أو المادة التى تصنع منھا السبورة فقد تكون من الخشب أو البالستیك أو المعدن أو ••
..المسلح المسلح 



::خصائص السبورة خصائص السبورة 

..یمكن للمرشد الزراعى أن یكتب علیھا نقاطا محددة تتعلق بموضوع اإلجتماع یمكن للمرشد الزراعى أن یكتب علیھا نقاطا محددة تتعلق بموضوع اإلجتماع   --أأ
یستطیع للمرشد الزراعى أن یعد علیھا موضوع اإلجتماع حتى خارج وقت یستطیع للمرشد الزراعى أن یعد علیھا موضوع اإلجتماع حتى خارج وقت   - - بب

اإلجتماع مما یسمح لھ بتوفیر وقت اإلجتماع كما أنھا تعطیھ فرصة لمراجعة اإلجتماع مما یسمح لھ بتوفیر وقت اإلجتماع كما أنھا تعطیھ فرصة لمراجعة 
..المعلومات ونقاط المناقشة قبل حلول موعد اإلجتماع اإلرشادى المعلومات ونقاط المناقشة قبل حلول موعد اإلجتماع اإلرشادى 

..یستطیع المرشد إستخدامھا فى الرسوم والبیانات والجداول التوضیحیة یستطیع المرشد إستخدامھا فى الرسوم والبیانات والجداول التوضیحیة   --جـجـ
    - - خاصة السبورة ذات اللون الرصاصى خاصة السبورة ذات اللون الرصاصى   --یمكن للمرشد الزراعى إستخدامھا یمكن للمرشد الزراعى إستخدامھا   --دد

..كشاشة سینمائیة لعرض األفالم والشرائح ونحوھا كشاشة سینمائیة لعرض األفالم والشرائح ونحوھا 



::ما یجب على المرشد عملھ عند استخدام السبورة ما یجب على المرشد عملھ عند استخدام السبورة 

الكتابة بخط واضح وجلى بحیث یمكن ذلك جمیع المسترشدین فى االجتماع الكتابة بخط واضح وجلى بحیث یمكن ذلك جمیع المسترشدین فى االجتماع   --أأ
اإلرشادى أو فى فصول محو األمیة من قراءة ماھو مكتوب على السبورة اإلرشادى أو فى فصول محو األمیة من قراءة ماھو مكتوب على السبورة 

..بسھولة ویسر بسھولة ویسر 
أن یتحدث بصوت واضح وأن یخرج الكلمات والحروف بشكل سلیم یساعد أن یتحدث بصوت واضح وأن یخرج الكلمات والحروف بشكل سلیم یساعد   - - بب

..المسترشدین أو الدارسین فى برامج محو األمیة على متابعة وفھم ما یقول المسترشدین أو الدارسین فى برامج محو األمیة على متابعة وفھم ما یقول 
تشجیع أولئك الذین یستخدمون نظارات ورفع معنویاتھم بحیث یكون ذلك حافزا تشجیع أولئك الذین یستخدمون نظارات ورفع معنویاتھم بحیث یكون ذلك حافزا   --جـجـ

..لمن ھم بحاجة الیھا الستعمالھا لمن ھم بحاجة الیھا الستعمالھا 
..توفیر اإلضاءة المناسبة توفیر اإلضاءة المناسبة   --دد
..عدم ازدحام السبورة بالمعلومات عدم ازدحام السبورة بالمعلومات   --ھـھـ



:  :  اللوحة اإلرشادیة الزراعیة اللوحة اإلرشادیة الزراعیة   - - ٢٢

نشاھد ونحن نقود سیارتنا لوحات إرشادیة زراعیة توضیحیة على الطرق نشاھد ونحن نقود سیارتنا لوحات إرشادیة زراعیة توضیحیة على الطرق ••
الزراعیة عن وجود حقل إرشادى أو تجمیعة إرشادیة أو قریة إرشادیة أو عن الزراعیة عن وجود حقل إرشادى أو تجمیعة إرشادیة أو قریة إرشادیة أو عن 

.  .  إرشادات للزراع أو عن إعالنات زراعیة إرشادات للزراع أو عن إعالنات زراعیة 
تسھم ھذه اللوحات اإلرشادیة على نحو فعال فى نقل المعلومات وإبالغ الرسالة تسھم ھذه اللوحات اإلرشادیة على نحو فعال فى نقل المعلومات وإبالغ الرسالة ••

..اإلتصالیة الى عدد كبیر من الجمھور اإلتصالیة الى عدد كبیر من الجمھور 



:  :  اللوحة اإلرشادیة الزراعیة اللوحة اإلرشادیة الزراعیة   --٢٢

تمتاز اللوحات اإلرشادیة الزراعیة بأنھا رخیصة الثمن وسھلة االستعمال تمتاز اللوحات اإلرشادیة الزراعیة بأنھا رخیصة الثمن وسھلة االستعمال ••
والصیانة وفعالة من حیث قدرتھا على نقل الرسالة إذ تحظى بقدر كبیر من  والصیانة وفعالة من حیث قدرتھا على نقل الرسالة إذ تحظى بقدر كبیر من  
التشویش والغموض وما قیل عن السبورة وخصائصھا التعلیمیة ینطبق على التشویش والغموض وما قیل عن السبورة وخصائصھا التعلیمیة ینطبق على 

..اللوحة اإلرشادیة اللوحة اإلرشادیة 



Flannel boardFlannel boardاللوحة الوبریة اللوحة الوبریة   --٣٣

سم سم   xx100100  ٧٠٧٠تصنع اللوحة الوبریة من سبورة خشبیة مقاسھا فى المتوسط تصنع اللوحة الوبریة من سبورة خشبیة مقاسھا فى المتوسط ••
..وتغطى بطبقة من القماش الوبرى وتغطى بطبقة من القماش الوبرى 

ثم یؤتى بصور أو رسوم أو كلمات أو أرقام فى قطع صغیرة مثبتة على قطعة من ثم یؤتى بصور أو رسوم أو كلمات أو أرقام فى قطع صغیرة مثبتة على قطعة من ••
الصنفرة بقطعة القماش الوبرى فى سھولة ویسر مما یمكن المرشد من نقل مواقف الصنفرة بقطعة القماش الوبرى فى سھولة ویسر مما یمكن المرشد من نقل مواقف 

..تعلیمیة فى شكل جید الى الزراع خالل االجتماع اإلرشادى تعلیمیة فى شكل جید الى الزراع خالل االجتماع اإلرشادى 
تمتاز اللوحة الوبریة بالمرونة بحیث یستطیع المرشد إجراء التعدیل والتبدیل تمتاز اللوحة الوبریة بالمرونة بحیث یستطیع المرشد إجراء التعدیل والتبدیل ••

..الالزمین وفقا لمستوى الزراع فى االجتماع اإلرشادى أو فى فصول محو األمیة الالزمین وفقا لمستوى الزراع فى االجتماع اإلرشادى أو فى فصول محو األمیة 



النماذج والعیناتالنماذج والعینات  --٤٤

النموذج ھو تمثیل مصغر أو مكبر لما یمكن إحضاره كمثال آللة زراعیة أو ساللة النموذج ھو تمثیل مصغر أو مكبر لما یمكن إحضاره كمثال آللة زراعیة أو ساللة ••
..الخ الخ ......محسنة من الدجاج محسنة من الدجاج 

فكثیرا ما یتعذر على المرشد الزراعى عرض األشیاء الحقیقیة على المسترشدین فكثیرا ما یتعذر على المرشد الزراعى عرض األشیاء الحقیقیة على المسترشدین   ••
وذلك لكبر حجمھا أو صعوبة حملھا ونقلھا أو لصغرھا المتناھى مما یضطره الى وذلك لكبر حجمھا أو صعوبة حملھا ونقلھا أو لصغرھا المتناھى مما یضطره الى 

.  .  استخدام النماذج التى تمثل األشیاء الحقیقیة استخدام النماذج التى تمثل األشیاء الحقیقیة 
الیلجأ الى النماذج اال إذا تعذر إحضار األصل وھنا یجب أن تكون النماذج دقیقة الیلجأ الى النماذج اال إذا تعذر إحضار األصل وھنا یجب أن تكون النماذج دقیقة ••

..الصنعالصنع
..الخ الخ ....العینة ھى واحدة مفردة تمثل مجموعة كبیرة مثل كمیة التقاوى أو السماد العینة ھى واحدة مفردة تمثل مجموعة كبیرة مثل كمیة التقاوى أو السماد ••



الرسوم البیانیة واألشكال التوضیحیةالرسوم البیانیة واألشكال التوضیحیة  --٥٥

    .." " وسیلة بصریة تھدف الى شرح وتوضیح معین وسیلة بصریة تھدف الى شرح وتوضیح معین ""الرسم البیانى عبارة عن الرسم البیانى عبارة عن ••
یلزم االھتمام بإعداد محتویات الرسوم البیانیة وتنسیقھا وكذلك اختیار الحروف یلزم االھتمام بإعداد محتویات الرسوم البیانیة وتنسیقھا وكذلك اختیار الحروف ••

..والكلمات المالئمة واأللوان الزاھیة والكلمات المالئمة واأللوان الزاھیة 
أما األشكال التوضیحیة فھى عرض دقیق للمعلومات والبیانات وشرح مختصر أما األشكال التوضیحیة فھى عرض دقیق للمعلومات والبیانات وشرح مختصر ••

للتطورات واالتجاھات والعالقات والمقارنات بین الحاالت المختلفة كذلك تحلیل للتطورات واالتجاھات والعالقات والمقارنات بین الحاالت المختلفة كذلك تحلیل 
..دقیق لإلحصائیات دقیق لإلحصائیات 

األشكال التوضیحیة الناجحة ھى تلك التى تجذب انتباه المسترشدین وتشجیعھم األشكال التوضیحیة الناجحة ھى تلك التى تجذب انتباه المسترشدین وتشجیعھم ••
على التفكیر والتخیل وال یحتاج استیعابھا اال للقلیل من الشرح مع فھم مضمونھا  على التفكیر والتخیل وال یحتاج استیعابھا اال للقلیل من الشرح مع فھم مضمونھا  

..بسرعة بسرعة 



الصورة الفوتوغرافیة والتصویر الضوئىالصورة الفوتوغرافیة والتصویر الضوئى  --٦٦

ظلت عینا اإلنسان بمثابة آلة التصویر الحقیقیة الوحیدة لرصد حركة األشیاء ظلت عینا اإلنسان بمثابة آلة التصویر الحقیقیة الوحیدة لرصد حركة األشیاء ••
..والتعرف علیھا والتعرف علیھا 

كما ھى فى الطبیعة دونما زیادة أو نقصان لكن قدرة عین اإلنسان ظلت محدودة كما ھى فى الطبیعة دونما زیادة أو نقصان لكن قدرة عین اإلنسان ظلت محدودة ••
::لعدة أسباب لعل فى مقدمتھا لعدة أسباب لعل فى مقدمتھا 

..عدم القدرة على تسجیل األشیاء التى تقع بعیدا عن دائرة اإلبصارعدم القدرة على تسجیل األشیاء التى تقع بعیدا عن دائرة اإلبصار  --أأ
    ..عدم المقدرة على تسجیل األشیاء ، ومن ثم إعادة مشاھدتھـــــــا عدم المقدرة على تسجیل األشیاء ، ومن ثم إعادة مشاھدتھـــــــا   - - بب



الصورة الفوتوغرافیة والتصویر الضوئىالصورة الفوتوغرافیة والتصویر الضوئى  --٦٦

یكفى أن اهللا قد أمتن على عبادة بنعمة اإلبصار والبصر فى أكثر من آیة یقول اهللا یكفى أن اهللا قد أمتن على عبادة بنعمة اإلبصار والبصر فى أكثر من آیة یقول اهللا ••
قل أرأیتم قل أرأیتم : ": "، ویقول اهللا تعالى ، ویقول اهللا تعالى   ٦٦٦٦)/)/یسیس" (" (لو نشاء لطمسنا على أعینھم لو نشاء لطمسنا على أعینھم ""تعالى تعالى 

ومایستوى ومایستوى : ": "، ویقول اهللا تعالى ، ویقول اهللا تعالى ) ) ٤٦٤٦//األنعاماألنعام"( "( إن أخذ اهللا سمعكم وأبصاركمإن أخذ اهللا سمعكم وأبصاركم
) .) .٢٠٢٠- - ١٩١٩//فاطرفاطر" (" (وال الظلمات وال النوروال الظلمات وال النور. . األعمى والبصیراألعمى والبصیر

ھذه النعمة التى وھبنا اهللا إیاھا تتطلب منا أن نقابلھا بالحمد والشكر لخالقھا الذى ھذه النعمة التى وھبنا اهللا إیاھا تتطلب منا أن نقابلھا بالحمد والشكر لخالقھا الذى ••
خلقنا فصورنا فأحسن صورنا وإذا كان من مجال لحمد اهللا وشكره على نعمة خلقنا فصورنا فأحسن صورنا وإذا كان من مجال لحمد اهللا وشكره على نعمة 
البصر وأن نسخر ھذه الحاسة فیما یساعدنا على التبصر فى ملكوت اهللا وفى البصر وأن نسخر ھذه الحاسة فیما یساعدنا على التبصر فى ملكوت اهللا وفى 

..أنفسنا بحیث نزداد إیمانا مع إیمانناأنفسنا بحیث نزداد إیمانا مع إیماننا
إن معارفنا لمبادئ التصویر وخصائصة وكیفیة التقاط الصورة وكیف تعمل إن معارفنا لمبادئ التصویر وخصائصة وكیفیة التقاط الصورة وكیف تعمل 

  ..الكامیرا الكامیرا 



ماھى المشكالت التى یجب على المرشد أن یتحاشاھا ماھى المشكالت التى یجب على المرشد أن یتحاشاھا 
::سوف تقودنا الى تحقیق النتائج اآلتیةسوف تقودنا الى تحقیق النتائج اآلتیة

االستخدام األمثل آللة التصویر والحصول على صورة تحقق الموقف التعلیمى  االستخدام األمثل آللة التصویر والحصول على صورة تحقق الموقف التعلیمى    --١١
..المطلوب المطلوب 

..توفیر الوقت والجھد والمال توفیر الوقت والجھد والمال   --٢٢
تحقیق اتصال أفضل بین المرشد والمسترشد من جھة ، وبین الصورة والمادة تحقیق اتصال أفضل بین المرشد والمسترشد من جھة ، وبین الصورة والمادة   --٣٣

..التعلیمیة اإلرشادیة من جھة أخرى التعلیمیة اإلرشادیة من جھة أخرى 
..تسخیر ھذه التقنیة لخدمة األھداف التعلیمیة الزراعیة تسخیر ھذه التقنیة لخدمة األھداف التعلیمیة الزراعیة   --٤٤
..تنمیة روح اإلبداع والجمال تنمیة روح اإلبداع والجمال   --٥٥



؟ كیف تتألف الصورة ؟ ؟ كیف تتألف الصورة ؟ " " التصویرالتصویر""ماسر فن ماسر فن 

) .) .حبس للظلحبس للظل((یمكن أن نعرف التصویر بأنھ یمكن أن نعرف التصویر بأنھ ••
كتابة كتابة " " PhotographyPhotographyھذا التعبیر كما نالحظ ال یختلف كثیرا عن معنى كلمة ھذا التعبیر كما نالحظ ال یختلف كثیرا عن معنى كلمة ••

وما یحدث فى كتابة الضوء أو حبس الظل ھو أننا نسمح لكمیة محدودة وما یحدث فى كتابة الضوء أو حبس الظل ھو أننا نسمح لكمیة محدودة ".".الضوءالضوء
من أشعة الضوء أن تنتقل من مصدر الضوء مرورا بالجسم ثم تسقط ھذه األشعة من أشعة الضوء أن تنتقل من مصدر الضوء مرورا بالجسم ثم تسقط ھذه األشعة 

مثال مكونة الجسم األصلى فى مظھرة الخارجى تكوینا مثال مكونة الجسم األصلى فى مظھرة الخارجى تكوینا " " الفیلمالفیلم""على سطح مقابل على سطح مقابل 
..دقیقا وصادقا دقیقا وصادقا 



الصورة الضوئیة لألغراض التعلیمیة اإلرشادیةالصورة الضوئیة لألغراض التعلیمیة اإلرشادیة

لیست ھناك حدود الستخدام الصورة الضوئیة لألغراض التعلیمة وإنما الحدود لیست ھناك حدود الستخدام الصورة الضوئیة لألغراض التعلیمة وإنما الحدود ••
..مرھونة بكفاءة المرشد الزراعى وخبرتھ مرھونة بكفاءة المرشد الزراعى وخبرتھ 

الصورة كوسیلة اتصال بصریة یمكن أن تقوم بدور رئیسى فى حمل الرسالة الصورة كوسیلة اتصال بصریة یمكن أن تقوم بدور رئیسى فى حمل الرسالة ••
..التعلیمیة كما یمكن أن تسھم إیجابیا فى تعزیز العملیة التعلیمیة اإلرشادیة التعلیمیة كما یمكن أن تسھم إیجابیا فى تعزیز العملیة التعلیمیة اإلرشادیة 

صورة واحدة تغنى عن ألف صورة واحدة تغنى عن ألف : ": "یكفى أن نشیر الى المثل الصینى الذى یقول یكفى أن نشیر الى المثل الصینى الذى یقول ••
" ." .كلمةكلمة

یظل ھذا المثل صادقا طالما توافرت فى الصورة العناصر المطلوبة من الصدق یظل ھذا المثل صادقا طالما توافرت فى الصورة العناصر المطلوبة من الصدق ••
.  .  والتفاصیل والوضوح والتفاصیل والوضوح 



::  مما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلىمما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى

::قدراتھا على تخزین المعلومات والتاریخ قدراتھا على تخزین المعلومات والتاریخ   --١١
ففى البحوث التطبیقیة كثیرا ما یجرى تصویر مراحل عملیة أو تجربة معینة لالستفادة منھا  ففى البحوث التطبیقیة كثیرا ما یجرى تصویر مراحل عملیة أو تجربة معینة لالستفادة منھا  

ودراستھا فى وقت الحق  ودراستھا فى وقت الحق  
::قدراتھا على نقل المعلومات قدراتھا على نقل المعلومات   - - ٢٢

تمتاز العملیة التعلیمیة بأنھا تقوم أساسا على نقل المعلومات ولكن ھناك شروط البد من توافرھا  تمتاز العملیة التعلیمیة بأنھا تقوم أساسا على نقل المعلومات ولكن ھناك شروط البد من توافرھا  
::فیما یتعلق بنقل ھذه المعلومات وھى فیما یتعلق بنقل ھذه المعلومات وھى 

..ارتباط المعلومات بالبیئة ارتباط المعلومات بالبیئة --جـجـ.            .            الواقعیة الواقعیة   --بب.               .               صدق المعلومات صدق المعلومات   --أأ
::مصدر معلومات وتعلیم مصدر معلومات وتعلیم   - - ٣٣

نالحظ أن الذى یقوم برحلة مع مجموعة من القادة أو الزراع الى مزرعة للدواجن مثال لتحقیق  نالحظ أن الذى یقوم برحلة مع مجموعة من القادة أو الزراع الى مزرعة للدواجن مثال لتحقیق  
ة لن یكون معھم سوى ة لن یكون معھم سوى \\ھدف تعلیمى محدد قد یكلف أحد القادة بالتقاط صورة للمزرعة وبعد العودھدف تعلیمى محدد قد یكلف أحد القادة بالتقاط صورة للمزرعة وبعد العود

للدراسة والمناقشة  للدراسة والمناقشة    --الصورالصور  --ماأحضروة من صور وعینات أخرى ، وھنا یجرى استخدامھا ماأحضروة من صور وعینات أخرى ، وھنا یجرى استخدامھا 
..والشرح والتعلیق والشرح والتعلیق 



::مما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى مما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى 

::قدراتھا على التعبیر والحركة قدراتھا على التعبیر والحركة   - - ٤٤
على الرغم من أن التعبیر والحركة نشاطان متشابھان ویغلب ربطھما باألفالم على الرغم من أن التعبیر والحركة نشاطان متشابھان ویغلب ربطھما باألفالم ••

السینمائیة المتحركة واألشرطة التلفزیونیة اال أن بمقدور الصورة الضوئیة أن السینمائیة المتحركة واألشرطة التلفزیونیة اال أن بمقدور الصورة الضوئیة أن 
..تنقل التعبیر والحركة على نحو جید ، فاالبتسامة تعبیر والقفز حركة وھكذاتنقل التعبیر والحركة على نحو جید ، فاالبتسامة تعبیر والقفز حركة وھكذا

أما میزة الصورة فى تثبیت الحركة فھى واضحة وخاصة فى عملیات النمو أما میزة الصورة فى تثبیت الحركة فھى واضحة وخاصة فى عملیات النمو   ••
البطیئة أو دراسة خصائص ونتائج السرعات العالیة التى یصعب متابعتھا  البطیئة أو دراسة خصائص ونتائج السرعات العالیة التى یصعب متابعتھا  

..بسرعتھا الطبیعیة بسرعتھا الطبیعیة 



::مما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى مما یضاعف من أھمیة الصورة كوسیلة بصریة مایلى 

::قدرتھا على تلبیة متطلبات التعلیم قدرتھا على تلبیة متطلبات التعلیم   - - ٥٥
الصورة الضوئیة بما بلغتھ من تقدم فى الجودة ، وإبراز التفاصیل ، والتقریب الصورة الضوئیة بما بلغتھ من تقدم فى الجودة ، وإبراز التفاصیل ، والتقریب 

..الخالخ......والتكبیر والتكبیر 
ھى وسیلة تعلیمة جیدة ھذا باإلضافة الى ماتملكة من عنصر التشویق واإلثارة  ھى وسیلة تعلیمة جیدة ھذا باإلضافة الى ماتملكة من عنصر التشویق واإلثارة    

..والفن والحیویة والفن والحیویة 



نواحى القصور فى الصورة الضوئیةنواحى القصور فى الصورة الضوئیة

أنھا تخاطب حاسة واحدة وھى البصر فى حین قد تتطلب مواقف تعلیمیة عدیدة أنھا تخاطب حاسة واحدة وھى البصر فى حین قد تتطلب مواقف تعلیمیة عدیدة   --١١
..دمج الصورة بالصوت أى مخاطبة أكثر من حاسة دمج الصورة بالصوت أى مخاطبة أكثر من حاسة 

..ال تحقق التفاعل المطلوب فھى وسیلة اتصال ذات اتجاه واحد ال تحقق التفاعل المطلوب فھى وسیلة اتصال ذات اتجاه واحد   --٢٢
..تمیل الى التجرد وھذا یعنى أن المعلومات التى تحتویھا لیست ملموسة تمیل الى التجرد وھذا یعنى أن المعلومات التى تحتویھا لیست ملموسة   --٣٣
ال تراعى عامل الزمن فالصورة التى التقطت قبل عشر سنوات لموقع معین قد ال تراعى عامل الزمن فالصورة التى التقطت قبل عشر سنوات لموقع معین قد   --٤٤

..ال تمثل الواقع الحالى ال تمثل الواقع الحالى 



 Projected Visual Projected Visualالمعینات البصریة الجھازیة المعینات البصریة الجھازیة 
AidsAids  ::

::ھى التى تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا واستخدامھا ومنھا ھى التى تعتمد على جھاز معین لتشغیلھا واستخدامھا ومنھا 

::  Overhead ProjectorOverhead Projectorجھاز العرض فوق الراس جھاز العرض فوق الراس   --١١
ألنھ ألنھ " " السبورة الضوئیةالسبورة الضوئیة""لھذا الجھاز أكثر من مسمى فھناك ما یطلق علیھ اسم لھذا الجھاز أكثر من مسمى فھناك ما یطلق علیھ اسم ••

.  .  یقوم بواجبات السبورة العادیة داخل الموقف التعلیمى اال أنھا مضاءة یقوم بواجبات السبورة العادیة داخل الموقف التعلیمى اال أنھا مضاءة 
ألنھ یعرض المادة ألنھ یعرض المادة " " الجھاز العرضى العلوى الجھاز العرضى العلوى ""ھناك من یطلق على اسم ھناك من یطلق على اسم ••

..التعلیمیة الىمستوى أعلى من مستوى النظر التعلیمیة الىمستوى أعلى من مستوى النظر 



تركیب الجھازتركیب الجھاز

نظام فیزیائى وھو عبارة عن مجموعة نظام فیزیائى وھو عبارة عن مجموعة : : یتركب الجھاز من نظامین أساسین یتركب الجھاز من نظامین أساسین ••
عدسات ومرشحات تؤمن توحید مسار األشعة التى تصدر من المصباح المثب عدسات ومرشحات تؤمن توحید مسار األشعة التى تصدر من المصباح المثب 

..فى قاع الجھاز فى قاع الجھاز 
ثم تخترق األشعة الشریحة الشفافة التى علیھا المادة والمثبتة فوق العدسة الالمة ثم تخترق األشعة الشریحة الشفافة التى علیھا المادة والمثبتة فوق العدسة الالمة   ••

..وأخیرا تستقر ھذه األشعة على الشاشة مكونة صورة الجسم وھى مكبرة وأخیرا تستقر ھذه األشعة على الشاشة مكونة صورة الجسم وھى مكبرة 
نظام العدسات بالغ األھمیة فى ھذا الجھاز للتحكم فى البعد البؤرى داخل قاعة نظام العدسات بالغ األھمیة فى ھذا الجھاز للتحكم فى البعد البؤرى داخل قاعة ••

..االجتماع اإلرشادى وحیثما تكون المسافة صغیرة بین المرشد والمسترشدین االجتماع اإلرشادى وحیثما تكون المسافة صغیرة بین المرشد والمسترشدین 



تركیب الجھازتركیب الجھاز

أما النظام الثانى فھو كھربائى ویعمل على تولید اإلضاءة ثم تبرید المصباح وأما أما النظام الثانى فھو كھربائى ویعمل على تولید اإلضاءة ثم تبرید المصباح وأما ••
نظام التبرید الذى یعتمد على المروحة فھو على جانب كبیر من األھمیة ألنھ نظام التبرید الذى یعتمد على المروحة فھو على جانب كبیر من األھمیة ألنھ 
یعمل على إطالة عمر المصباح كما یعمل على تخفیف الحرارة الصادرة من یعمل على إطالة عمر المصباح كما یعمل على تخفیف الحرارة الصادرة من 

  ٢٢٠٢٢٠- - ١١٠١١٠المصباح عن المادة الشفافة وتعمل معظم األجھزة بالتیار الكھربائى المصباح عن المادة الشفافة وتعمل معظم األجھزة بالتیار الكھربائى 
..فولت وقد زودت تلك األجھزة الحدیثة بنظام تحویل الجھد أوتوماتیكیا فولت وقد زودت تلك األجھزة الحدیثة بنظام تحویل الجھد أوتوماتیكیا 



مزایا الجھازمزایا الجھاز

بسیط التشغیل یسھل على المرشد الزراعى فھمھ واستخدامھ ، فال یحتاج الى بسیط التشغیل یسھل على المرشد الزراعى فھمھ واستخدامھ ، فال یحتاج الى   --١١
أكثر من إدارة المفتاح ثم التحكم فى اببعد البؤرى ، وھذه إجراءات یمكن أكثر من إدارة المفتاح ثم التحكم فى اببعد البؤرى ، وھذه إجراءات یمكن 

..اعتبارھا بسیطة فى عصر تقنیات یتمیز بالتطور والتعقید اعتبارھا بسیطة فى عصر تقنیات یتمیز بالتطور والتعقید 
یعطى صورة مكبرة وواضحة تسمح لجمیع المسترشدین أن یشاھدوھا ویتابعوا یعطى صورة مكبرة وواضحة تسمح لجمیع المسترشدین أن یشاھدوھا ویتابعوا   --٢٢

..موضوع االجتماع اإلرشادى بسھولة ویسر موضوع االجتماع اإلرشادى بسھولة ویسر 
یمكن أن یستخدم فى نقل الرسائل اإلرشادیة النظریة أو فى نقل الرسائل یمكن أن یستخدم فى نقل الرسائل اإلرشادیة النظریة أو فى نقل الرسائل   --٣٣

).).العملیة العملیة ((اإلرشادیة التطبیقیة اإلرشادیة التطبیقیة 



مزایا الجھازمزایا الجھاز

یمكن استخدام جمیع المواد الشفافة من مادة السیلولید أو البالستیك العادى لعرض یمكن استخدام جمیع المواد الشفافة من مادة السیلولید أو البالستیك العادى لعرض --٤٤
..المادة البصریة على الشاشة المادة البصریة على الشاشة 

یعطى فرصة للمرشد الزراعى أن یواجھ الزراع ویخاطبھم وجھا لوجھ ویؤثر  یعطى فرصة للمرشد الزراعى أن یواجھ الزراع ویخاطبھم وجھا لوجھ ویؤثر    --٥٥
..فیھم ویتأثر بھم فیھم ویتأثر بھم 

..یمكن استخدامھ فى عملیات التكبیر یمكن استخدامھ فى عملیات التكبیر   --٦٦



سلبیات الجھازسلبیات الجھاز

..ضرورة توافر تیار كھربائى لتشغیل الجھاز ضرورة توافر تیار كھربائى لتشغیل الجھاز   --١١
یضیف عبئا جدیدا على المرشد الزراعى بأن یجید تقنیات إنتاج الشرائح الشفافة یضیف عبئا جدیدا على المرشد الزراعى بأن یجید تقنیات إنتاج الشرائح الشفافة   --٢٢

..وھى تقنیات فنیة قد ال یرغب فى إنتاجھا وھى تقنیات فنیة قد ال یرغب فى إنتاجھا 
..ینقصة الصوت وھنا على المرشد الزراعى القیام بالشرح والتعلیق ینقصة الصوت وھنا على المرشد الزراعى القیام بالشرح والتعلیق   --٣٣
یتطلب وجود المرشد بجانب الجھاز فى حین أن ھناك وسائل اتصال أخرى یتطلب وجود المرشد بجانب الجھاز فى حین أن ھناك وسائل اتصال أخرى   --٤٤

..یمكن أن تعمل أوتوماتیكیا یمكن أن تعمل أوتوماتیكیا 



تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق 
::الرأس الرأس 

بالرغم من المزایا العدیدة التى یتمتع بھا ھذا الجھاز اإل أنھ وسیلة بصریة ترتبط بالرغم من المزایا العدیدة التى یتمتع بھا ھذا الجھاز اإل أنھ وسیلة بصریة ترتبط 
.  .  بحاسة واحدة بحاسة واحدة 

ھناك مالحظات ھامة یجب على المرشد الزراعى أن یدركھا وأن یكون على علم ھناك مالحظات ھامة یجب على المرشد الزراعى أن یدركھا وأن یكون على علم     
::بھا عند استخدام جھاز العرض فوق الرأس منھا بھا عند استخدام جھاز العرض فوق الرأس منھا 

نظرا ألنھ یعمل بدون صوت فرد لذلك كن مستعدا ألن تكمل بالصوت والتعلیق  نظرا ألنھ یعمل بدون صوت فرد لذلك كن مستعدا ألن تكمل بالصوت والتعلیق    --١١
..والمناقشة لما یتم عرضھ على الشاشة والمناقشة لما یتم عرضھ على الشاشة 



تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق 
::الرأس الرأس 

المادة المعروضة على الشاشة تخاطب المسترشدین كافة وال یجوز أن تتوقع فھم المادة المعروضة على الشاشة تخاطب المسترشدین كافة وال یجوز أن تتوقع فھم   --٢٢
وأدراك الزراع كافة للمادة المعروضة وذلك استنادا الى قاعدة الفروق الفردیة وأدراك الزراع كافة للمادة المعروضة وذلك استنادا الى قاعدة الفروق الفردیة 

..بین األفراد بین األفراد 
یتیح الجھاز فرصة جیدة أمامك ألن تواجھ الزراع وتخاطبھم وجھا لوجھ ، وھذه یتیح الجھاز فرصة جیدة أمامك ألن تواجھ الزراع وتخاطبھم وجھا لوجھ ، وھذه   --٣٣

..میزة ال تتوافر فى العدید من الوسائل األخرى میزة ال تتوافر فى العدید من الوسائل األخرى 
..البد التأكد من جودة المادة المعروضة على الشاشة ووضوح المعلومات البد التأكد من جودة المادة المعروضة على الشاشة ووضوح المعلومات   --٤٤
لزیادة أثراء القدرة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة لھذه الوسیلة كوسیلة اتصال لزیادة أثراء القدرة التعلیمیة اإلرشادیة الزراعیة لھذه الوسیلة كوسیلة اتصال   --٥٥

خاصة حیثما تدعوا الحاجة الى إثارة اھتمام المسترشدین وجذب انتباھھم ، یمكن خاصة حیثما تدعوا الحاجة الى إثارة اھتمام المسترشدین وجذب انتباھھم ، یمكن 
..استخدام شفافیات الطبقات المركبةاستخدام شفافیات الطبقات المركبة



خریطة جمھوریة مصر العربیة یمكن أن تكون فى أربع  خریطة جمھوریة مصر العربیة یمكن أن تكون فى أربع  
--::شرائح مركبة على النحو التالى شرائح مركبة على النحو التالى 

..الشریحة األولى ویوضح علیھا الموقع الجغرافى للدولة وحدودھا السیاسیة الشریحة األولى ویوضح علیھا الموقع الجغرافى للدولة وحدودھا السیاسیة   --أأ
..الشریحة الثانیة ویوضح علیھا مناطق زراعیة القطن مثال الشریحة الثانیة ویوضح علیھا مناطق زراعیة القطن مثال - - بب
..الشریحة الثالثة ویوضح علیھا مناطق زراعة األرز مثال الشریحة الثالثة ویوضح علیھا مناطق زراعة األرز مثال   --جـجـ
..الشریحة الرابعة ویوضح علیھا مناطق زراعة قصب السكر مثال الشریحة الرابعة ویوضح علیھا مناطق زراعة قصب السكر مثال   --دد



تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق تقنیات التعلیم اإلرشادى بواسطة جھاز العرض فوق 
::الرأس الرأس 

لما كانت أجھزة العرض فوق الرأس مزودة بأسطوانة من السیلولید الشفاف ، لما كانت أجھزة العرض فوق الرأس مزودة بأسطوانة من السیلولید الشفاف ،   --٦٦
فإن على المرشد أن یستخدمھا فى عملیات أعداد المادة التعلیمیة اإلرشادیة ، فإن على المرشد أن یستخدمھا فى عملیات أعداد المادة التعلیمیة اإلرشادیة ، 

.  .  األولى قابلة للمسح األولى قابلة للمسح : : وھناك أقالم للكتابة على الشفافیات وتنقسم الى قسمین وھناك أقالم للكتابة على الشفافیات وتنقسم الى قسمین 
..والثانیة غیر قابلة للمسح والثانیة غیر قابلة للمسح 

فإذا كانت المادة أو فإذا كانت المادة أو . . على المرشد أن یستخدم األقالم المناسبة للحاجة التعلیمیة على المرشد أن یستخدم األقالم المناسبة للحاجة التعلیمیة   
فاألقالم القابلة للمسح تكون أجدى ألنھا تعطى فاألقالم القابلة للمسح تكون أجدى ألنھا تعطى   الشریحة ھى للمناقشة والشرح الشریحة ھى للمناقشة والشرح 

..فرصة للمرشد ألن یمسح ثم یعید الكتابة وھكذا فرصة للمرشد ألن یمسح ثم یعید الكتابة وھكذا 
..أما إذا كانت المادة ذات صفة دائمة ن فتستخدم األقالم غیر القابلة للمسح أما إذا كانت المادة ذات صفة دائمة ن فتستخدم األقالم غیر القابلة للمسح     



حفظ وصیانة أجھزة ومواد العرض فوق الرأسحفظ وصیانة أجھزة ومواد العرض فوق الرأس  

وھذه الطریقة وھذه الطریقة " " كالسیركالسیر""تحفظ الشرائح فى ملفات خاصة ، وتسمى أحیانا ملفات تحفظ الشرائح فى ملفات خاصة ، وتسمى أحیانا ملفات   --١١
تحفظ الشریحة فى وضع رأسى تحمیھا من التقوس أو الكسر كما تحمیھا من  تحفظ الشریحة فى وضع رأسى تحمیھا من التقوس أو الكسر كما تحمیھا من  

..الغبار واألتربة الغبار واألتربة 
..یفضل عدم لمس الشرائح من وسطھا الحتمال طبع األصابع علیھا یفضل عدم لمس الشرائح من وسطھا الحتمال طبع األصابع علیھا   --٢٢
..یجب إبعاد الشفافیات عن الحرارة الشدیدة یجب إبعاد الشفافیات عن الحرارة الشدیدة   --٣٣
..یفضل حمایتھا بإطارات خارجیة لمنعھا من الخدش والتلف یفضل حمایتھا بإطارات خارجیة لمنعھا من الخدش والتلف   --٤٤
یفضل عدم تعریضھا لضوء المصباح مدة طویلة فقد تتأثر الشفافیات بالحرارة ، یفضل عدم تعریضھا لضوء المصباح مدة طویلة فقد تتأثر الشفافیات بالحرارة ،   --٥٥

..كما قد تتأثر األلوان أیضا كما قد تتأثر األلوان أیضا 
..وأما بالنسبة لجھاز العرض فیجب إجراء صیانة دوریة لھوأما بالنسبة لجھاز العرض فیجب إجراء صیانة دوریة لھ  --٦٦
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ھو واحد من أجھزة العرض البصریة المھمة الذى صمم لعرض مجموعة من ھو واحد من أجھزة العرض البصریة المھمة الذى صمم لعرض مجموعة من   ••
الشرائح المتسلسلة والمترابطة وقد یستخدم لعرض األفالم الثابتة وكذا الشرائح الشرائح المتسلسلة والمترابطة وقد یستخدم لعرض األفالم الثابتة وكذا الشرائح 

..الثابتة ویتم إعداد األفالم الثابتة وفقا لنظریة التصویر الضوئى الثابتة ویتم إعداد األفالم الثابتة وفقا لنظریة التصویر الضوئى 
. . یمكن للمرشدین إنتاج ما یحتاجونھ منھا بعد تدریب بسیط یمكن للمرشدین إنتاج ما یحتاجونھ منھا بعد تدریب بسیط ••
ال یختلف جھاز عرض الشرائح عن جھاز عرض الفیلم الثابت من حیث ال یختلف جھاز عرض الشرائح عن جھاز عرض الفیلم الثابت من حیث ••

التركیب إال فى الحامل الخاص بالشرائح فى جھاز عرض الشرائح والذى یقابل التركیب إال فى الحامل الخاص بالشرائح فى جھاز عرض الشرائح والذى یقابل 
..مجرى الفیلم فى جھاز عرض الفیلم الثابت مجرى الفیلم فى جھاز عرض الفیلم الثابت 



الشرائح الثابتةالشرائح الثابتة

حققت الشرائح تطورا سریعا وحظیت بقبول متعاظم كوسیلة اتصال بصریة فعالة حققت الشرائح تطورا سریعا وحظیت بقبول متعاظم كوسیلة اتصال بصریة فعالة ••
.  .  لما تتمتع بھ من مزایا عدیدة لما تتمتع بھ من مزایا عدیدة 

بوصة لألغراض التعلیمیة استقر بھا بوصة لألغراض التعلیمیة استقر بھا   ٣٣xx44))٤٤//١١((بعد أن كانت تأتى فى مقاس بعد أن كانت تأتى فى مقاس ••
..بوصة بوصة   ٢٢xx22المقام الیوم عند مقاس ثابت إلطارھا الخارجى وھو المقام الیوم عند مقاس ثابت إلطارھا الخارجى وھو 

..ھذا اإلطار قد یكون من الورق المقوى أو البالستیك أو المعدن ھذا اإلطار قد یكون من الورق المقوى أو البالستیك أو المعدن ••
.  .  مم غالبا مم غالبا ٣٥٣٥الشریحة ذاتھا فھى مستطیلة الشكل وتمثل جزءا من فیلم الـالشریحة ذاتھا فھى مستطیلة الشكل وتمثل جزءا من فیلم الـ••



الشرائح الثابتةالشرائح الثابتة

مم مم xx3636م م ٢٤٢٤یمكن أن تحصل على الشریحة الثابتة فى إطار كامل وتبلغ مساحتھا یمكن أن تحصل على الشریحة الثابتة فى إطار كامل وتبلغ مساحتھا ••
مم ، ومن الطبیعى أنھ كلما كبرت المساحة مم ، ومن الطبیعى أنھ كلما كبرت المساحة ٢٤٢٤xx1818أو فى نصف إطار ومساحتھا أو فى نصف إطار ومساحتھا 
..كانت الصورة أكثر وضوحا كانت الصورة أكثر وضوحا 

مما زاد من أھمیة الشرائح فى العمل التعلیمى اإلرشادى الزراعى أنھا قد تأتى مما زاد من أھمیة الشرائح فى العمل التعلیمى اإلرشادى الزراعى أنھا قد تأتى ••
..كشریحة واحد وتحمل معلومات كافیة كشریحة واحد وتحمل معلومات كافیة 

.  .  قد تأتى فى مجموعة من الشرائح تمثل وسیلة أو برنامجا أو جزءا من حقیبة قد تأتى فى مجموعة من الشرائح تمثل وسیلة أو برنامجا أو جزءا من حقیبة ••
كذلك أسھم اختراع وتطویر تقنیات عرض الشرائح فى سرعة انتشارھا وتعدد كذلك أسھم اختراع وتطویر تقنیات عرض الشرائح فى سرعة انتشارھا وتعدد ••

مجاالت استخدامھا فالعروض األوتوماتیكیة للشرائح وتوافق الصوت والصورة مجاالت استخدامھا فالعروض األوتوماتیكیة للشرائح وتوافق الصوت والصورة 
المتطورة قد أوجد المتطورة قد أوجد ) ) الكمبیوترالكمبیوتر((والعرض المتحرك للشرائح عبر نظم الحاسوب والعرض المتحرك للشرائح عبر نظم الحاسوب 

.  .  العدید من اآلفاق الحدیثة أمام المرشد لعرض الشرائح العدید من اآلفاق الحدیثة أمام المرشد لعرض الشرائح 



ممیزات الشرائحممیزات الشرائح

بوصة ، ومع ذلك یمكن عرضھا بحیث تستطیع  بوصة ، ومع ذلك یمكن عرضھا بحیث تستطیع    ٢٢xx22ال تتجاوز الشریحة ال تتجاوز الشریحة   --١١
..فردا أن یشاھدوا محتویاتھا بسھولة ووضوح فردا أن یشاھدوا محتویاتھا بسھولة ووضوح   ١٠٠١٠٠مجموعة من الزراع حوالى مجموعة من الزراع حوالى 

سھولة تناولھا ونقلھا من مكان آلخر ، فھى تأتى فى أطار یحمیھا من التلف أو سھولة تناولھا ونقلھا من مكان آلخر ، فھى تأتى فى أطار یحمیھا من التلف أو   --٢٢
..سوء االستعمال سوء االستعمال 

بساطة أعدادھا إذ ال یتطلب ذلك أكثر من توفر كامیرا متوسطة الجودة ثم بساطة أعدادھا إذ ال یتطلب ذلك أكثر من توفر كامیرا متوسطة الجودة ثم   --٣٣
..استخدام فیلم مناسب استخدام فیلم مناسب 

..رخص الثمن رخص الثمن   --٤٤



ممیزات الشرائحممیزات الشرائح

..توفیر وجھد المرشد فى توصیل رسالتھ اإلرشادیة للزراع توفیر وجھد المرشد فى توصیل رسالتھ اإلرشادیة للزراع   --٥٥
..تساعد على التعلم الجید والتذكر لمدة طویلة تساعد على التعلم الجید والتذكر لمدة طویلة   --٦٦
إذا ما تلفت شریحة من مجموعة الشرائح التعلیمیة یمكن استبعادھا وتجھیز  إذا ما تلفت شریحة من مجموعة الشرائح التعلیمیة یمكن استبعادھا وتجھیز    --٧٧

..شریحة بدیلة لھا فھى تتفوق فى ذلك على الفیلم الثابت شریحة بدیلة لھا فھى تتفوق فى ذلك على الفیلم الثابت 
..لھا جانب ترفیھى للزراع باإلضافة الى الجانب التعلیمى اإلرشادى لھا جانب ترفیھى للزراع باإلضافة الى الجانب التعلیمى اإلرشادى   --٨٨



::خصائص الشریحة الجیدة خصائص الشریحة الجیدة 

ØØ  منھامنھا  نذكرنذكر  ،،  الجیدةالجیدة  الشریحةالشریحة  فىفى  توافرھاتوافرھا  یجبیجب  شروطشروط  عدةعدة  ھناكھناك  ..
..  محققمحقق  ھدفھدف  تحقیقتحقیق  علىعلى  وتعملوتعمل  وواضحةوواضحة  جیدةجیدة  فكرةفكرة  تحملتحمل  أنأن  --١١

  وقلةوقلة  االنتباهاالنتباه  تشتتتشتت  الىالى  یؤدىیؤدى  سوفسوف  ذلكذلك  فإنفإن  ،،  بالمعلوماتبالمعلومات  تكدیسھاتكدیسھا  عدمعدم  --٢٢
..  التحصیلالتحصیل



::  الكتابةالكتابة  وضوحوضوح  ضمنضمن  ویدخلویدخل  ،،  الكتابةالكتابة  وضوحوضوح  --٣٣
..  المناسبالمناسب  الحجمالحجم  فىفى  تكونتكون  أنأن  --أأ
..  واإلمالئیـــةواإلمالئیـــة  اللغویةاللغویة  األخطاءاألخطاء  منمن  خالیةخالیة  الكتابةالكتابة  تكونتكون  أنأن  - - بب
..  استیعابھااستیعابھا  یمكنیمكن  ومصطلحاتومصطلحات  ،،  مفھومھمفھومھ  بلغةبلغة  تكونتكون  أنأن  --جـجـ

..  أیضاأیضا  حدیثةحدیثة  والمعلوماتوالمعلومات  ،،  حدیثةحدیثة  الصورةالصورة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب--٤٤

..  خدوشخدوش  بھابھا  لیسلیس  --٦٦..  الجیدالجید  التصویرالتصویر  --٥٥



::  العرضالعرض  لغرضلغرض  الشریحةالشریحة  إعدادإعداد

  ..  المیكانیكىالمیكانیكى  الطابعالطابع  علیةعلیة  ویغلبویغلب  األولاألول  ..  أساسینأساسین  موقفینموقفین  علىعلى  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  تشملتشمل••
  یحصلیحصل  أنأن  بعدبعد  ::  األولاألول  بالموقفبالموقف  ولنبدأولنبدأ  ..  التعلیمىالتعلیمى  الطابعالطابع  علیھعلیھ  فیغلبفیغلب  الثانىالثانى  أماأما

  التشغیلالتشغیل  مرحلةمرحلة  تأتىتأتى  ثمثم  ،،  صالحیتھاصالحیتھا  منمن  یتأكدیتأكد  أنأن  علیھعلیھ  الشرائحالشرائح  علىعلى  المرشدالمرشد
  الذىالذى  للمرشدللمرشد  إحراجاإحراجا  أكثرأكثر  موقفموقف  ھناكھناك  یكونیكون  الال  وقدوقد  االجتماعاالجتماع  فىفى  منھامنھا  واالستفادةواالستفادة

    ،،  ھھشرائحشرائح  یعدیعد  الال



  أولأول  فتبدوافتبدوا  العرضالعرض  ویبدأویبدأ  األنواراألنوار  یطفئیطفئ  ثمثم  الشاشةالشاشة  ویعدویعد    لمشاھدتھالمشاھدتھا  مشاھدیھمشاھدیھ  ویھیئویھیئ
  أنأن  المرشدالمرشد  علىعلى  یجبیجب  لذلكلذلك  نن  عقبعقب  علىعلى  رأسارأسا  مقلوبةمقلوبة  وھىوھى  الشاشةالشاشة  علىعلى  صورةصورة

  علىعلى  تظھرتظھر  أنأن  یمكنیمكن  والشریحةوالشریحة  ..  للعرضللعرض  وإعدادهوإعداده  الشریحةالشریحة  وضعوضع  بطریقةبطریقة  یلمیلم
  الحالةالحالة  ھىھى  فقطفقط  واحدواحد  حالةحالة  سوىسوى  التوجدالتوجد  مختلفةمختلفة  حاالتحاالت  ثمانىثمانى  فىفى  الشاشةالشاشة

  ،،  الصحیحالصحیح  الوضعالوضع  علىعلى  وللحصولوللحصول  ..  خطأخطأ  كلھاكلھا  حاالتحاالت  سبعسبع  نجدنجد  فیمافیما  ،،  الصحیحةالصحیحة
    ::  التالیةالتالیة  الطریقةالطریقة  إلىإلى  نعمدنعمد



    ندیھاندیھا  ثمثم  الطبیعىالطبیعى  بوضعھابوضعھا  مقروءةمقروءة  تبدوتبدو  بحیثبحیث  الطبیعىالطبیعى  وضعھاوضعھا  فىفى  الشریحةالشریحة  تحملتحمل
  فتبدوفتبدو  ،،  ))١٨٠١٨٠  نقلبھانقلبھا((  رأسیًارأسیًا  ندیرھاندیرھا  نمنم  ،،  ١٨٠١٨٠  الساعةالساعة  عقربعقرب  إتجاةإتجاة  عكسعكس  أفقیًاأفقیًا

..  بالیدبالید  نحملھانحملھا  عندماعندما  مقلوبةمقلوبة  الصورةالصورة

    تسقطتسقط  بحیثبحیث  الشرائحالشرائح  بحملبحمل  الخاصةالخاصة  الوحدةالوحدة  داخلداخل  ھىھى  كماكما  الشریحةالشریحة  نضعنضع  واآلنواآلن
..  ھىھى  كماكما  العدساتالعدسات  أماأما



  عالمةعالمة  ووضعووضع  ترقیمھاترقیمھا  منمن  بدبد  الال  فإنھفإنھ  ،،  الشریحةالشریحة  وضعوضع  فىفى  التحكمالتحكم  إلىإلى  وباإلضافةوباإلضافة••
  توافرتوافر  ویفترضویفترض  ..  محددةمحددة  قاعدةقاعدة  وفقوفق  ذلكذلك  یكونیكون  وأنوأن  ،،  الصحیحالصحیح  االتجاهاالتجاه  علىعلى  تدلتدل

  مزودًامزودًا  یكونیكون  وأنوأن  ،،  الكبیرةالكبیرة  للمجموعاتللمجموعات  لالستعماللالستعمال  یصلحیصلح  مناسبمناسب  عرضعرض  جھازجھاز
    ..  جیدجید  تبریدتبرید  ونظامونظام  ،،  جیدجید  عدساتعدسات  بنظامبنظام



  ماما  ذلكذلك  منمن  ..  األجھزةاألجھزة  ھذهھذه  مثلمثل  استخداماستخدام  أثناءأثناء  السالمةالسالمة  بوسائلبوسائل  تتعلقتتعلق  مشكلةمشكلة  وھناكوھناك••
  مالھمالھ  ومنھاومنھا  ،،  المرشدالمرشد  بسالمةبسالمة  عالقةعالقة  ھھلل  ماما  ومنھاومنھا  ،،  المسترشدینالمسترشدین  بسالمةبسالمة  عالقةعالقة  لھلھ

  المرشدالمرشد  علىعلى  یجبیجب  للمسترشدللمسترشد  فبالنسبةفبالنسبة  ،،  والمكانوالمكان  والبرامجوالبرامج  األجھزةاألجھزة  بسالمةبسالمة  عالقةعالقة
  األسالكاألسالك  حالةحالة  عنعن  تنجمتنجم  التىالتى  كتلككتلك  المخاطرالمخاطر  عنھعنھ  یبعدیبعد  ماما  الحیطةالحیطة  منمن  یتخذیتخذ  أنأن

    یجبیجب  كذلككذلك  ،،  بھابھا  فیعثرونفیعثرون  الزراعالزراع  حركةحركة  تعوقتعوق  التىالتى  ،أو،أو  السلیمةالسلیمة  غیرغیر  ھھالكھربائیالكھربائی
    ..  الجھازالجھاز  داخلداخل  أیدیھمأیدیھم  یضعوایضعوا  بأنبأن  للزراعللزراع  یسمحیسمح  أالأال



    سیماسیما  الخطرالخطر  لیتجنبلیتجنب  المرعیةالمرعیة  السالمةالسالمة  بوسائلبوسائل  یتقیدیتقید  أنأن  علیھعلیھ  یجبیجب  للمرشدللمرشد  وبالنسبةوبالنسبة
  تلفتلف  بعدمبعدم  للبرنامجللبرنامج  بالنسبةبالنسبة  السالمةالسالمة  وسائلوسائل  وتتمثلوتتمثل..  الزراعالزراع  أمامأمام  قدوةقدوة  وإنھوإنھ

..  استخدامھااستخدامھا  سوءسوء  بسبببسبب  الشرائحالشرائح

  ،،  الالزمالالزم  الكھربائىالكھربائى  التیارالتیار  استخداماستخدام  فىفى  تتلخصتتلخص  للجھازللجھاز  بالنسبةبالنسبة  السالمةالسالمة  ووسائلووسائل••
  الصیانةالصیانة  وإجراءوإجراء  الصانعةالصانعة  الشركةالشركة  ممنممن  بھبھ  منصوحمنصوح  ھوھو  حسبماحسبما  الجھازالجھاز  واستخدامواستخدام
..  الالزمةالالزمة  الدوریةالدوریة



::صیانة الشرائح صیانة الشرائح 
إذا ما أحسن استعمال الشرائح الثابتة والحفاظ علیھا فإنھ من المتوقع أن تعیش إذا ما أحسن استعمال الشرائح الثابتة والحفاظ علیھا فإنھ من المتوقع أن تعیش 

وفیما یلى بعض المقترحات للحفاظ علیھا وفیما یلى بعض المقترحات للحفاظ علیھا . . مدة طویلة جدًا وھى فى حالة سلیمة مدة طویلة جدًا وھى فى حالة سلیمة 
::وصیانتھا وصیانتھا 

..یجب إبعادھا عن الغبار واألتربة یجب إبعادھا عن الغبار واألتربة --١١
..یجب عدم لمسھا بالید من باطن الشریحة بل من أطرافھا یجب عدم لمسھا بالید من باطن الشریحة بل من أطرافھا   --٢٢
..یجب عدم تعریضھا للحرارة والرطوبة الزائدتین یجب عدم تعریضھا للحرارة والرطوبة الزائدتین   --٣٣
..یجب حفظھا فى علب بالستیك یجب حفظھا فى علب بالستیك   --٤٤



::األفالم الثابتة األفالم الثابتة 
ھناك عالقة كبیرة بین الشرائح الثابتة واألفالم الثابتة ھناك عالقة كبیرة بین الشرائح الثابتة واألفالم الثابتة ••
فتلك الوسیلتین بصریتان تعتمدان على األفالم الموجبة ، وھو ما یعنى الحصول فتلك الوسیلتین بصریتان تعتمدان على األفالم الموجبة ، وھو ما یعنى الحصول   ))أأ((

    . . على صورة طبیعیة جاھزة للعرض بعد التصویر على صورة طبیعیة جاھزة للعرض بعد التصویر 

وكلتاھما تقومان على نظریة العرض المباشر ألن الضوء ینطلق مارًا وكلتاھما تقومان على نظریة العرض المباشر ألن الضوء ینطلق مارًا   ))بب((
.  .  بمجموعة العدسات الالزمة ، ثم عدسة العرض قبل أن یصل إلى الشاشة بمجموعة العدسات الالزمة ، ثم عدسة العرض قبل أن یصل إلى الشاشة 



  البصریةالبصریة  المادةالمادة  علىعلى  للحصولللحصول  الضوئىالضوئى  التصویرالتصویر  نظریةنظریة  علىعلى  تعتمدانتعتمدان  وكلتاھماوكلتاھما  ))جـجـ((
  أنأن  إالإال  ،،  واحدةواحدة  تكونتكون  تكادتكاد  الوسیلتینالوسیلتین  ھاتینھاتین  استخداماستخدام  مجاالتمجاالت  فإنفإن  كذلككذلك  ..  المطلوبةالمطلوبة

  المختلفةالمختلفة  التدریبالتدریب  وبرامجوبرامج  التعلیمیةالتعلیمیة  البرامجالبرامج  نحونحو  فأكثرفأكثر  أكثرأكثر  تقتربتقترب  الثابتةالثابتة  األفالماألفالم
..    

üüأنأن  المفیدالمفید  منمن  لعللعل  ،،  اإلرشادىاإلرشادى  التعلیمالتعلیم  فىفى  الثابتةالثابتة  األفالماألفالم  مزایامزایا  عنعن  الحدیثالحدیث  وقبلوقبل  
  واألفالمواألفالم  الشرائحالشرائح  منمن  كلكل  خصائصخصائص  فىفى  واالختالفواالختالف  الشبةالشبة  ھھأوجأوج  ھناھنا  نستعرضنستعرض

::  الثابتةالثابتة



  فتأتىفتأتى  الشرائحالشرائح  أماأما  ..  اإلطاراتاإلطارات  موحدموحد  متسلسلمتسلسل  ""فیلمفیلم""  شریطشریط  فىفى  الثابتةالثابتة  األفالماألفالم  تأتىتأتى  --١١
..  واستخدامھاواستخدامھا  حملھاحملھا  ولسھولةولسھولة  لحمایتھالحمایتھا  بإطاربإطار  محاطةمحاطة  كانتكانت  وإنوإن  ))  منفصلةمنفصلة((  فردیةفردیة

  الواردةالواردة  المادةالمادة  علىعلى  یخشىیخشى  الال  لذلكلذلك  ،،  محكممحكم  تسلسلتسلسل  وفقوفق  سلفًاسلفًا  معدةمعدة  الثابتةالثابتة  األفالماألفالم  --٢٢
  ضرورةضرورة  یعنىیعنى  وھذاوھذا  اإلطاراإلطار  فردیةفردیة  فھىفھى  الشرائحالشرائح  أماأما..  تسلسلھاتسلسلھا  تفقدتفقد  أنأن  منمن  بھابھا

..خطًاخطًا  تعلمتعلم  إلىإلى  استخدامھااستخدامھا  سوءسوء  یؤدىیؤدى  الال  حتىحتى  مسبقًامسبقًا  ترقیمھاترقیمھا



  الحیطةالحیطة  نتوخىنتوخى  أنأن    وإنتاجھوإنتاجھ  الثابتالثابت  الفیلمالفیلم  إعدادإعداد  یتطلبیتطلب  التصویرالتصویر  مباشرةمباشرة  عندعند  --٣٣
  منمن  التأكدالتأكد  یجبیجب  لذلكلذلك  ..  التنفیذالتنفیذ  فنیةأثناءفنیةأثناء  أوأو  علمیةعلمیة  أخطاءأخطاء  فىفى  نقعنقع  الال  لكىلكى  والحذروالحذر

  الفنیةالفنیة  المراحلالمراحل  منمن  التأكدالتأكد  یجبیجب  كذلككذلك    جیدًا،جیدًا،  العلمیةالعلمیة  المادةالمادة  ومنومن  ،،  المعلوماتالمعلومات
  التصویرالتصویر  إعادةإعادة  یعنىیعنى  إنماإنما  خطأخطأ  أىأى  ألنألن  ذلكذلك  ،،  التصویرالتصویر  خطواتخطوات  فىفى  والتسلسلوالتسلسل

..  بأكملھبأكملھ

  ،،  تصویرةتصویرة  إعادةإعادة  ثمثم  الخطأالخطأ  اإلطاراإلطار  لحذفلحذف  كبیرةكبیرة  مرونةمرونة  فھناكفھناك  للشرائحللشرائح  بالنسبةبالنسبة  أماأما
..وھكذاوھكذا



::  الثابتةالثابتة  األفالماألفالم  مزایامزایا

..  التكالیفالتكالیف  قلیلةقلیلة  ،،  اإلعداداإلعداد  سھلةسھلة  --١١
..  مكانمكان  لألىلألى  نقلھانقلھا  ویسھلویسھل  ،،  بسیطبسیط  حیزحیز  وتشغلوتشغل  ،،  خفیفةخفیفة  --٢٢
..  ))  مثًالمثًال  القطنالقطن  زراعةزراعة((  المزرعیةالمزرعیة  العملیةالعملیة  عناصرعناصر  عرضعرض  فىفى  بالتواصلبالتواصل  تتسمتتسم  --٣٣
..  الشرائحالشرائح  فىفى  الحالالحال  ھوھو  كماكما  ،،  السھوالسھو  عنعن  الناتجالناتج  الخطأالخطأ  تعلمتعلم  تفادىتفادى  --٤٤



::  الضوئىالضوئى  العرضالعرض  أماكنأماكن  وتھیئةوتھیئة  إعدادإعداد
  الرؤیةالرؤیة  وضوحوضوح  ::  توافرتوافر  علىعلى  الثابتةالثابتة  أوأو  المتحركةالمتحركة  الضوئیةالضوئیة  العروضالعروض  نجاحنجاح  یتوقفیتوقف••

    العرضالعرض  مكانمكان  وجودةوجودة  ،،  الناطقةالناطقة  للعروضللعروض  المرافقالمرافق  الصوتالصوت  وصفاءوصفاء  ،،  للمشاھدینللمشاھدین
  الھامةالھامة  األموراألمور  منمن  یعتبریعتبر  العرضالعرض  أماكنأماكن  وتھیئةوتھیئة  إعدادإعداد  فإنفإن  ولذاولذا  ..))العرضالعرض  قاعةقاعة((

  الشاشةالشاشة  وضعوضع  ذلكذلك  ویتضمنویتضمن  ،،  الزراعیةالزراعیة  اإلرشادیةاإلرشادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  األھدافاألھداف  لتحقیقلتحقیق
  وإظالموإظالم  ،،  المشاھدینالمشاھدین  مقاعدمقاعد  وترتیبوترتیب  ،،  ومقاسھاومقاسھا  ،،  ونوعھاونوعھا  ،،  للمشاھدینللمشاھدین  بالنسبةبالنسبة
..  إلخإلخ......  الصوتالصوت  ووضوحووضوح  ،،  الجیدةالجیدة  التھویةالتھویة  ،،  العرضالعرض  حجرةحجرة

üüاإلیجازاإلیجاز  منمن  بشیئبشیئ  العناصرالعناصر  ھذهھذه  یلىیلى  فیمافیما  ونتناولونتناول  ::



    العرضالعرض  شاشاتشاشات  --أأ  
::  یلىیلى  كماكما  العرضالعرض  شاشاتشاشات  تتنوعتتنوع

  ::  ومنھاومنھا  ::  معتمةمعتمة  شاشاتشاشات  --١١
..  فضیةفضیة  --جـجـ..  المعةالمعة  وغیروغیر  محببةمحببة  غیرغیر  - - بب..  المعةالمعة  محببةمحببة  --أأ

..  استخدامااستخداما  األكثراألكثر  وھىوھى  علیھاعلیھا  الساقطالساقط  الضوءالضوء  تعكستعكس  المعتمةالمعتمة  والشاشاتوالشاشات

  الالمعةالالمعة  الشفافةالشفافة  والشاشاتوالشاشات  ،،    خاللھاخاللھا  الضوءالضوء  بمروربمرور  تسمحتسمح  وھذهوھذه  ::  شفافةشفافة  شاشاتشاشات  --٢٢
  ھذاھذا  یجعلیجعل  ممامما  الزجاجالزجاج  منمن  جدًاجدًا  صغیرةصغیرة  بحبیباتبحبیبات  مغطاهمغطاه  بیضاءبیضاء  أسطحأسطح  ذاتذات  ھىھى

  الرؤیةالرؤیة  زاویةزاویة  أنأن  النوعالنوع  ھذاھذا  ویعیبویعیب  ،،  علیھعلیھ  الساقطالساقط  الضوءالضوء  معظممعظم  یعكسیعكس  السطحالسطح
    صغیرةصغیرة  تكونتكون



وتنحصر مقاعد المشاھدین داخل غرفة العرض فى ھیئة مثلث متساوى الساقین وتنحصر مقاعد المشاھدین داخل غرفة العرض فى ھیئة مثلث متساوى الساقین ••
رأسھ فى منتصف الشاشة ، وقاعدة عند جھاز العرض ،  وساقیھ یحصران رأسھ فى منتصف الشاشة ، وقاعدة عند جھاز العرض ،  وساقیھ یحصران 

.  .  ، إذا كانت الشاشة من النوع الالمع ، إذا كانت الشاشة من النوع الالمع   ٣٠٣٠بینھما زاویة رأس المثلث وقدرھا بینھما زاویة رأس المثلث وقدرھا 
..إذا كانت الشاشة من النوع غیر الالمع إذا كانت الشاشة من النوع غیر الالمع   ٤٠٤٠وتساوى وتساوى 

والشاشات غیر الالمعة سطحھا یتكون من عدة طبقات من الدھان األبیض ، والشاشات غیر الالمعة سطحھا یتكون من عدة طبقات من الدھان األبیض ، ••
ولذلك تظھر علیھا الصورة متساویة اإلضاءة واللمعان على زاویة أكبر من ولذلك تظھر علیھا الصورة متساویة اإلضاءة واللمعان على زاویة أكبر من 

..الشاشات الالمعة الشاشات الالمعة 



وتستخدم الشاشات وتستخدم الشاشات ..أما الشاشات الفضیة فیتكون سطحھا من طبقة معدنیة رقیقة أما الشاشات الفضیة فیتكون سطحھا من طبقة معدنیة رقیقة ••
المعتمة فى اإلسقاط األمامى حیث یوضع جھاز العرض أمام شاشة العرض ، المعتمة فى اإلسقاط األمامى حیث یوضع جھاز العرض أمام شاشة العرض ، 

..ویكون المشاھدین بینھما ، كما ھو موضح بالرسم ویكون المشاھدین بینھما ، كما ھو موضح بالرسم 



  العرضالعرض  فىفى  فتستخدمفتستخدم  خاللھاخاللھا  الضوءالضوء  بمروربمرور  تسمحتسمح  التىالتى  الشفافةالشفافة  الشاشاتالشاشات  أماأما••
  خلفخلف  الجھازالجھاز  یوضعیوضع  أىأى  ،،  والمشاھدینوالمشاھدین  الجھازالجھاز  بینبین  الشاشةالشاشة  تكونتكون  حیثحیث  ،،  الخلفىالخلفى
    ولكنھاولكنھا  ،،  التعلیمیةالتعلیمیة  المواقفالمواقف  فىفى  محدودمحدود  الشاشاتالشاشات  منمن  النوعالنوع  ھذاھذا  وإستخداموإستخدام  ..  الشاشةالشاشة
  منمن  العرضالعرض  یتمیتم  حیثحیث  المتنقلةالمتنقلة  العروضالعروض  سیاراتسیارات  وفىوفى  المعارضالمعارض  فىفى  تستخدمتستخدم

  إلىإلى  یحتاجیحتاج  العروضالعروض  منمن  النوعالنوع  وھذاوھذا  ،،  بابھابابھا  علىعلى  الشاشةالشاشة  وتوضعوتوضع  السیارةالسیارة  داخلداخل
  علىعلى  الصورةالصورة  سقوطسقوط  لتعدیللتعدیل  وذلكوذلك  العرضالعرض  أجھزةأجھزة  فىفى  تركبتركب  خاصةخاصة  عدساتعدسات
..  الشاشةالشاشة



  ،،  الشكلالشكل  ھھمستطیلمستطیل  الشاشاتالشاشات  تكونتكون  العادةالعادة  ففىففى  العرضالعرض  شاشاتشاشات    لمقاساتلمقاسات  وبالنسبةوبالنسبة••
  ،،  مترمتر٢٢  مقاسھامقاسھا  شاشةشاشة  أنأن  نقولنقول  فعندمافعندما  ،،  عرضھاعرضھا  إلىإلى  الشاشةالشاشة  مقاسمقاس  یشیریشیر  ودائمًاودائمًا

    لحجرةلحجرة  المناسبالمناسب  المقاسالمقاس  ذاتذات  الشاشةالشاشة  تختارتختار  ودائماودائما  ..  مترمتر٢٢  عرضھاعرضھا  أنأن  یعنىیعنى  فھذافھذا
  الحجرةالحجرة  طولطول  ٦٦//١١  الشاشةالشاشة  عرضعرض  یساوىیساوى  أنأن  یجبیجب  عامةعامة  وكقاعدةوكقاعدة  ،،  العرضالعرض
    ..  تمامًاتمامًا  الحجرةالحجرة  مؤخرةمؤخرة  األخیراألخیر  والصفوالصف  ،،  الحجرةالحجرة  مقدمةمقدمة  فىفى  الشاشةالشاشة  أنأن  باعتبارباعتبار



  مكانمكان  أظلمأظلم  فىفى  توضعتوضع  أنأن  فیجبفیجب  ،،  العرضالعرض  حجرةحجرة  فىفى  الشاشةالشاشة  لوضعلوضع  بالنسبةبالنسبة  وأماوأما••
  وعلىوعلى  العرضالعرض  جھازجھاز  معمع  مستقیممستقیم  خطخط  وعلىوعلى  المشاھدینالمشاھدین  أماأما  العرضالعرض  حجرةحجرة  داخلداخل

    مستقیممستقیم  خطخط  علىعلى  الشاشةالشاشة  أسفلأسفل  مستوىمستوى  یكونیكون  بحیثبحیث  األرضاألرض  منمن  مناسبمناسب  ارتفاعارتفاع
  منمن    الساقطالساقط  الشعاعالشعاع  یصنعیصنع  أنأن  بدبد  والوال  ،،  جلوسجلوس  وھموھم  المشاھدینالمشاھدین  نظرنظر  مستوىمستوى  معمع

    ..  ٩٠٩٠  قدرھاقدرھا  زاویةزاویة  العرضالعرض  شاشةشاشة  علىعلى  الجھازالجھاز



  مساحةمساحة  زادتزادت  كلماكلما  ،،  العرضالعرض  جھازجھاز  عنعن  الشاشةالشاشة  بعدتبعدت  كلماكلما  أنھأنھ  بالذكربالذكر  والجدیروالجدیر••
  القائمالقائم  أوأو  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  لدىلدى  یتوافریتوافر  لملم  وإذاوإذا  ،،  علیھاعلیھا  المعروضةالمعروضة  الصورةالصورة
  السبورةالسبورة  علىعلى  أبیضأبیض  ورقورق  وضعوضع  یمكنھیمكنھ  فإنھفإنھ  الشاشاتالشاشات  أنواعأنواع  منمن  نوعنوع  أىأى  بالعرضبالعرض

..  علیھاعلیھا  أبیضأبیض  قماشقماش  قطعقطع  وضعوضع  بعدبعد  الغرفةالغرفة  جدارجدار  استخداماستخدام  أوأو  ،،  الطباشیریةالطباشیریة



المشاھدینالمشاھدین  مقاعدمقاعد  ترتیبترتیب  --بب
  الشاشةالشاشة  فنوعفنوع  ،،  وعرضھاوعرضھا  الشاشةالشاشة  نوعنوع  ضوءضوء  فىفى  المشاھدینالمشاھدین  مقاعدمقاعد  ترتیبترتیب  یتحددیتحدد••

  صفصف  وآخروآخر  أولأول  أبعادأبعاد  یحددیحدد  الشاشةالشاشة  وعرضوعرض  ،،  الجانبیةالجانبیة  المقاعدالمقاعد  تطرفتطرف  مدىمدى  یحددیحدد
  صفصف  أولأول  بینبین  المسافةالمسافة  أنأن  القولالقول  یمكنیمكن  ،،  عامةعامة  وكقاعدةوكقاعدة  ..  العرضالعرض  قاعةقاعة  داخلداخل

  طولطول  یزیدیزید  أالأال  یجبیجب  كماكما  الشاشةالشاشة  عرضعرض  ضعفضعف  یساوىیساوى  أنأن  یجبیجب  العرضالعرض  وشاشةوشاشة
  كانكان  فإذافإذا  ،،  العرضالعرض  وشاشةوشاشة  الصفالصف  ھذاھذا  بینبین  المسافةالمسافة  ))٣٣//٢٢((  ثلثىثلثى  عنعن  صفصف  كلكل

  فإنفإن  ))الشاشةالشاشة  ھذهھذه  أمثالأمثال٦٦((  مترمتر  ١٢١٢  بمسافةبمسافة  العرضالعرض  شاشةشاشة  عنعن  یبعدیبعد  األخیراألخیر  الصفالصف
..  مترمتر  ٨٨  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  الصفالصف  ھذاھذا  طولطول



::والخالصة والخالصة 

..عرض الشاشة عرض الشاشة ٢٢xx= = المسافة بین أول صف والشاشة المسافة بین أول صف والشاشة   --
..المسافة بین الصف والشاشـــة المسافة بین الصف والشاشـــة ٣٣XX//٢٢= = طول الصف طول الصف   --
..طول الحجــــــــرة  طول الحجــــــــرة  ٦٦//١١= = عرض الشاشة عرض الشاشة   --
..XX66عرض الشاشة عرض الشاشة = = طول قاعة العرض طول قاعة العرض   --



تطبیقاتتطبیقات

::متر فأوجد متر فأوجد   ٢٢إذا كانت الشاشة إذا كانت الشاشة   --١١
..المسافة بین أول صف والشاشة المسافة بین أول صف والشاشة   --أأ
..طول قاعة العرض طول قاعة العرض   --جـجـ                              ..طول الصف األول طول الصف األول   - - بب      

::الحل الحل 
..متر متر   ٢٢XX22= = 44= = عرض الشاشة عرض الشاشة ٢٢XX= = المسافة بین أول صف والشاشة المسافة بین أول صف والشاشة   --أأ
 = =٤٤XX22//33=  =  XX22//33المسافة بین أول صف والشاشة المسافة بین أول صف والشاشة = = طول الصف األول طول الصف األول   - - بب

..مترمتر2323//22==33//88
..متر متر ٢٢XX66= = 1212==٦٦= = عرض الشاشة عرض الشاشة = = طول قاعة العرض طول قاعة العرض   --جـجـ



::  فأوجدفأوجد  مترمتر١٢١٢  والشاشةوالشاشة  صفصف  آخرآخر  بینبین  والمسافةوالمسافة  ،،  مترمتر٣٣  الشاشةالشاشة  كانتكانت  إذاإذا  --٢٢
..  والشاشةوالشاشة  صفصف  أولأول  بینبین  المسافةالمسافة  --أأ
  األخیراألخیر  الصفالصف  طولطول  جـجـ                                                                  ..  األولاألول  الصفالصف  طولطول  - - بب
..  العرضالعرض  قاعةقاعة  طولطول  --دد



::  الحلالحل
٢٢XX33  ==  الشاشةالشاشة  عرضعرض٢٢XX  ==  والشاشةوالشاشة  صفصف  أولأول  بینبین  المسافةالمسافة  --أأ == ..  مترمتر  66
  ٣٣XX66==44//٢٢==  والشاشةوالشاشة  األولاألول  الصفالصف  بینبین  المسافةالمسافة٣٣XX//٢٢  ==  األولاألول  الصفالصف  طولطول  - - بب

..مترمتر
٣٣XX1212//٢٢  ==  والشاشةوالشاشة  األخیراألخیر  الصفالصف  بینبین  المسافةالمسافة٣٣XX//٢٢  ==األخیراألخیر  الصفالصف  طولطول  --جـجـ

== ..مترمتر88
..مترمتر  XX66==33XX66==1818  الشاشةالشاشة  عرضعرض  ==  العرضالعرض  قاعةقاعة  طولطول  --دد



المعینات السمعیة البصریةالمعینات السمعیة البصریة: : ثالثا ثالثا 

::  المتحركةالمتحركة  اإلرشادیةاإلرشادیة  السینمائیةالسینمائیة  األفالماألفالم  --١١
  فضلفضل  إسنادإسناد  إلىإلى  والمخترعاتوالمخترعات  العلمالعلم  تطورتطور  بتاریخبتاریخ  المھتمینالمھتمین  منمن  العدیدالعدید  یمیلیمیل

  منتصفمنتصف  فىفى  أدیسونأدیسون  ألفاألفا  توماستوماس  األمریكىاألمریكى  المخترعالمخترع  إلىإلى  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  اختراعاختراع
  األفالماألفالم  اختراعاختراع  فإنفإن  للحقیقةللحقیقة  ..  المیالدىالمیالدى  عشرعشر  الثامنالثامن  القرنالقرن  منمن  التاسعالتاسع  العقدالعقد

    جھودجھود  ثمرةثمرة  ھوھو  إنماإنما  الحدیثةالحدیثة  المخترعاتالمخترعات  منمن  العدیدالعدید  شأنشأن    ذلكذلك  فىفى  شأنھشأنھ  المتحركةالمتحركة
  دولدول  وفىوفى  ،،  مختلفونمختلفون  أشخاصأشخاص  وتطویرھاوتطویرھا  تحقیقھاتحقیقھا  فىفى  أسھمأسھم  مضیئةمضیئة  وفنیةوفنیة  علمیةعلمیة
..تراكمىتراكمى  فالعلمفالعلم  ،،  طویلةطویلة  زمنیةزمنیة  فتراتفترات  وعبروعبر  مختلفةمختلفة



  بشبةبشبة  ""سینماسینما""  اختصارااختصارا  علیةعلیة  نطلقنطلق  ماما  أوأو  المتحركالمتحرك  الفیلمالفیلم  أنأن  المعروفالمعروف  ومنومن••
  كھركھر  وو  میكانیكیةمیكانیكیة  وسائلوسائل  بوساطةبوساطة  تحریكھتحریكھ  ویتمویتم  ،،  خاصةخاصة  مجارمجار  فىفى  یوضعیوضع  الشریطالشریط

  ،،  ذاتھذاتھ  الفیلمالفیلم  حركةحركة  لیسلیس  الواقعالواقع  فىفى  یھمنایھمنا  الذيالذي  ولكنولكن  ..ثابتةثابتة  نظمنظم  ووفقووفق  خاصةخاصة  بائیةبائیة
  انان  نالحظنالحظ  ھناھنا  ومنومن  ..فنشاھدھافنشاھدھا  الشاشةالشاشة  علىعلى  تظھرتظھر  التىالتى  علیھعلیھ  المسجلةالمسجلة  المادةالمادة  وإنماوإنما

  إلىإلى  یقودنایقودنا  وھذاوھذا  ،،  ذاتھذاتھ  الفیلمالفیلم  ولیسولیس  تتحركتتحرك  التىالتى  الصورةالصورة  علىعلى  یكونیكون  تركیزناتركیزنا
  األكثراألكثر  االسماالسم  كانكان  ولماولما  ""المتحركةالمتحركة  الصورالصور""  وھىوھى  الصحیحةالصحیحة  التسمیةالتسمیة  إلىإلى  الوصولالوصول

  ھذاھذا  فىفى  مناقشاتنامناقشاتنا  فىفى  استخدامھاستخدامھ  إلىإلى  نعمدنعمد  سوفسوف  فإننافإننا  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  ھوھو  شیوعًاشیوعًا
..  التشویشالتشویش  منمن  منعًامنعًا  المقامالمقام



::  المتحركةالمتحركة  اإلرشادیةاإلرشادیة  السینمائیةالسینمائیة  األفالماألفالم  مزایامزایا
  ..  الحركةالحركة  عنصرعنصر  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  ھذاھذا  والبصروالبصر  السمعالسمع  وھماوھما  حاستینحاستین  تستخدمتستخدم  أنھاأنھا  --١١

..الحاستینالحاستین  ھاتینھاتین  علىعلى  كثیرًاكثیرًا  یعتمدانیعتمدان  والتدریبوالتدریب  التعلیمالتعلیم  فإنفإن  معلوممعلوم  ھوھو  وكماوكما

  آفةآفة  مكافحةمكافحة  كعملیةكعملیة  ،،  اإلرشادىاإلرشادى  اإلجتماعاإلجتماع  مكانمكان  إلىإلى  الریفیةالریفیة  أوأو  الزراعیةالزراعیة  البیئةالبیئة  نقلنقل  --٢٢
  إلىإلى  الزراعالزراع  یأخذیأخذ  أنأن  المرشدالمرشد  علىعلى  یتعذریتعذر  وقدوقد  ،،  محصولمحصول  جمعجمع  أوأو  حصادحصاد  أوأو  ،،

  أوأو  ،،  الجویةالجویة  الظروفالظروف  بسبببسبب  أوأو  ،،  عددھمعددھم  كثرةكثرة  بسبببسبب  ربماربما  ،،  العملیةالعملیة  تجرىتجرى  حیثحیث
    ..  آخرآخر  سببسبب  ألىألى



  بالحركةبالحركة  الخبرةالخبرة  لنقللنقل  اإلرشادىاإلرشادى  السینمائىالسینمائى  الفیلمالفیلم  علىعلى    االعتماداالعتماد  المرشدالمرشد  یستطیعیستطیع  ھناھنا
::یلىیلى  ماما  ذلكذلك  خاللخالل  منمن  ویتحققویتحقق  ،،  والصورةوالصورة    والصوتوالصوت

..تفصیلىتفصیلى  بشكلبشكل  الشاشةالشاشة  عبرعبر  العملیةالعملیة  مشاھدةمشاھدة  --أأ
..علیھاعلیھا  والتعلیقوالتعلیق  الزراعالزراع  معمع  العملیةالعملیة  خطواتخطوات  تتبعتتبع  --بب  
..تنفیذھاتنفیذھا  یمكنیمكن  نموذجیةنموذجیة  حقولحقول  مشاھدةمشاھدة  - - جج



  تعجزتعجز  ماما  إلىإلى  والوصولوالوصول  ،،  الكبیرةالكبیرة  األشیاءاألشیاء  وتصغیروتصغیر  ،،  الصغیرةالصغیرة  األشیاءاألشیاء  تكبیرتكبیر  --٣٣
..بلوغھبلوغھ  عنعن  البشریةالبشریة  العینالعین

  لفترةلفترة  التذكرالتذكر  علىعلى  یساعدیساعد  المتحركةالمتحركة  اإلرشادیةاإلرشادیة  السینمائیةالسینمائیة  األفالماألفالم  خاللخالل  منمن  التعلمالتعلم  --٤٤
..طویلةطویلة

..الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  وقتوقت  توفیرتوفیر  --٥٥

..للزراعللزراع  ترفیھىترفیھى  جانبجانب  لھالھا  --٦٦



::حدود األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة حدود األفالم السینمائیة اإلرشادیة المتحركة 

فى الحقیقة ، یصعب الحصول على وسیلة تعلیمیة تنفرد بجمع المزایا ، وتسلم فى الحقیقة ، یصعب الحصول على وسیلة تعلیمیة تنفرد بجمع المزایا ، وتسلم ••
من كل العیوب ، وعلى الرغم من المحاسن التى أوردناھا عن األفالم السینمائیة من كل العیوب ، وعلى الرغم من المحاسن التى أوردناھا عن األفالم السینمائیة 

::اإلرشادیة المتحركة ، إال أنھا تعانى ھى األخرى من عیوب نجملھا فیھا یلىاإلرشادیة المتحركة ، إال أنھا تعانى ھى األخرى من عیوب نجملھا فیھا یلى

وھذا یفقدھا حقیقة وھذا یفقدھا حقیقة   --الطول والعرض الطول والعرض   --ن فقط للشيء المعروض ن فقط للشيء المعروض ییأنھا تمثل بعدأنھا تمثل بعد  --١١
..الشيء المجسمالشيء المجسم



  تمتم  الزراعىالزراعى  اإلصالحاإلصالح  قصةقصة  یحكىیحكى  الذىالذى  فالفیلمفالفیلم  ،،  ھوھو  كماكما  الزمنالزمن  تختزنتختزن  أنھاأنھا--٢٢
..  الیومالیوم  االجتماعیةاالجتماعیة  والحیاةوالحیاة  الریفالریف  واقعواقع  عنعن  یختلفیختلف  الخمسیناتالخمسینات  نھایةنھایة  فىفى  ههتصویرتصویر

  فىفى  عرضھعرضھ  یتمیتم  بینمابینما  ،،  أشھرأشھر  عدةعدة  وإنتاجھوإنتاجھ  اإلرشادىاإلرشادى  الفیلمالفیلم  تصویرتصویر  یتطلبیتطلب  قدقد  --٣٣
  أحداثأحداث  ستغرقتھستغرقتھاا  الذىالذى  الزمنالزمن  أنأن  المشاھدالمشاھد  لدىلدى  شعورشعور  فیتولدفیتولد  ساعةساعة  نصفنصف  أوأو  ساعةساعة
..  ئئخاطخاط  استنتاجاستنتاج  وھووھو  ،،  ساعةساعة  نصفنصف  أوأو  ساعةساعة  ھوھو  الفیلمالفیلم



  ،،  سلبیاسلبیا  غالباغالبا  یكونیكون  المسترشدالمسترشد  موقفموقف  أنأن  أىأى  ،،  واحدواحد  اتجاهاتجاه  ذاتذات  اتصالاتصال  وسیلةوسیلة  أنھاأنھا  --٤٤
  مناقشةمناقشة  الىالى  المسترشدالمسترشد  یحتاجیحتاج  قدقد  إذإذ  ،،  اإلرشادیةاإلرشادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  العملیةالعملیة  فىفى  یؤثریؤثر  وھذاوھذا
  ھذاھذا  عالجعالج  تمتم  وقدوقد  ..  یستطیعیستطیع  الال  لكنھلكنھ  ما،ما،  نقطةنقطة  عنعن  االستفساراالستفسار  أوأو  البرنامجالبرنامج  مقدممقدم

..  اإلرشادیةاإلرشادیة  والمشاھدةوالمشاھدة  االستماعاالستماع  أندیةأندیة  خاللخالل  منمن  القصورالقصور



::التقنیات الفنیة لألفالم المتحركة التقنیات الفنیة لألفالم المتحركة 
::انواع األفالم انواع األفالم - - ١١

مم مم   ١٦١٦وتمتاز اإلفالم المتحركة مقاس وتمتاز اإلفالم المتحركة مقاس . . وھو الشائع اإلستعمال وھو الشائع اإلستعمال : : مم مم   ١٦١٦فیلم مقاس فیلم مقاس   --
..بقدرات فنیة متعددة فھى قد تكون بصوت ، أو بدون صوت بقدرات فنیة متعددة فھى قد تكون بصوت ، أو بدون صوت 

..وھى صغیرة فى حجمھا وھى صغیرة فى حجمھا : : مممم  ٨٨فیلم مقاس فیلم مقاس   --
..وھى كبیرة الحجم وتستخدم فى قاعات العرض الكبیرة وھى كبیرة الحجم وتستخدم فى قاعات العرض الكبیرة : : مم مم   ٣٥٣٥فیلم مقاس فیلم مقاس   --



::  األفالماألفالم  سرعاتسرعات  - - ٢٢

  وبرامجوبرامج  ،،  اإلرشادیةاإلرشادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  البرامجالبرامج  فىفى  مھمامھما  دورادورا  األفالماألفالم  سرعةسرعة  تلعبتلعب••
  السرعاتالسرعات  منمن  مجموعاتمجموعات  ثالثثالث  ھناھنا  وتھمناوتھمنا  ،،  سواءسواء  حدحد  علىعلى  اإلرشادىاإلرشادى  التدریبالتدریب

  فائدةفائدة  سرعةسرعة  ولكلولكل  ..  العالیةالعالیة  والسرعةوالسرعة  البطیئةالبطیئة  والسرعةوالسرعة  العادیةالعادیة  السرعةالسرعة  ،،  ھىھى
  مثالمثال  العادیةالعادیة  فالسرعةفالسرعة  ،،  محددامحددا  غرضاغرضا  تؤدىتؤدى  حیثحیث  ،،  تعلیمىتعلیمى  وموقفوموقف  ،،  تعلیمیةتعلیمیة
  تكونتكون  قدقد  ھناھنا  ،،  عادیةعادیة  محاضرةمحاضرة  مثلمثل  ،،  العادیةالعادیة  التعلیمیةالتعلیمیة  المواقفالمواقف  معظممعظم  فىفى  تستخدمتستخدم
  مواقفمواقف  فىفى  أماأما  ..  التعلیمىالتعلیمى  الغرضالغرض  لخدمةلخدمة  المثلىالمثلى  الوسیلةالوسیلة  ھىھى  العادیةالعادیة  السرعةالسرعة
  یخدمیخدم  البطیئةالبطیئة  السرعةالسرعة  إستخدامإستخدام  فإنفإن  ،،  مثالمثال  األمیةاألمیة  محومحو  برامجبرامج  مثلمثل  أخرىأخرى  تعلیمیةتعلیمیة

..  أخرىأخرى  مھمةمھمة  أغراضاأغراضا



  ضعفىضعفى  ،،  عالیةعالیة  بسرعةبسرعة  الحركةالحركة  أوأو  المنظرالمنظر  التقاطالتقاط  یجرىیجرى  البطیئةالبطیئة  السرعةالسرعة  ولتحقیقولتحقیق••
..  العادیةالعادیة  بالسرعةبالسرعة  المنظرالمنظر  عرضعرض  یتمیتم  ثمثم  ،،  العادیةالعادیة  السرعةالسرعة  أضعافأضعاف  ثالثةثالثة  أوأو

  التىالتى  الحاالتالحاالت  مثلمثل  الوقتالوقت  توفیرتوفیر  فىفى  األولىاألولى  بالدرجةبالدرجة  تفیدتفید  فھىفھى  العالیةالعالیة  السرعةالسرعة  أماأما••
  التعلیمیةالتعلیمیة  المواقفالمواقف  فىفى  أوأو  ،،  زھرةزھرة  تفتحتفتح  أوأو  ،،  وغروبھاوغروبھا  الشمسالشمس  شروقشروق  فیھافیھا  نصورنصور

    وحجموحجم  لونلون  تغیرتغیر  مثلمثل  أیامأیام  عدةعدة  یمتدیمتد  قدقد  التصویرالتصویر  فىفى  طویالطویال  وقتاوقتا  تتطلبتتطلب  التىالتى
  یتجاوزیتجاوز  الال  وقتاوقتا  عرضھاعرضھا  یتطلبیتطلب  بینمابینما  ..  معینمعین  بسمادبسماد  التسمیدالتسمید  بعدبعد  والثماروالثمار  األوراقاألوراق
  السرعةالسرعة  عنعن  تقلتقل  بسرعةبسرعة  المنظرالمنظر  تصویرتصویر  یتمیتم  ذلكذلك  ولتحقیقولتحقیق  ..  الدقائقالدقائق  أوأو  الثوانىالثوانى
..  العادیةالعادیة  بالسرعةبالسرعة  العرضالعرض  یتمیتم  ثمثم  العادیةالعادیة



  سرعتھاسرعتھا  تبلغتبلغ  مممم  ٨٨    الـالـ  فأفالمفأفالم  آخرآخر  الىالى  فیلمفیلم  منمن  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  سرعاتسرعات  وتختلفوتختلف••
  عشرعشر  ثمانىثمانى  الىالى  بحاجةبحاجة  أنناأننا  أىأى  ،،  الثانیةالثانیة  فىفى  إطاراإطارا  عشرعشر  ثمانیةثمانیة  وبصوتوبصوت  العادیةالعادیة
  فىفى  إطاراإطارا  ٢٤٢٤  ھىھى  أخرىأخرى  سرعةسرعة  وھناكوھناك  ..  ثانیةثانیة  كلكل  فىفى  الغالقالغالق  أمامأمام  تتحركتتحرك  صورةصورة
  ١٨١٨،،٢٤٢٤  سرعتىسرعتى  وفقوفق  الفیلمالفیلم  علىعلى  یسجلیسجل  الصوتالصوت  أنأن  مالحظةمالحظة  یجبیجب  لكنلكن  الثانیةالثانیة
  فىفى  إطاراإطارا  ٣٦٣٦  أوأو  ،،  الثانیةالثانیة  فىفى  إطاراتإطارات  ٩٩  بسرعةبسرعة  التصویرالتصویر  ویمكنویمكن..  فقطفقط  إطاراإطارا
  ھىھى  العادیةالعادیة  سرعتھاسرعتھا  فإنفإن  مممم  ١٦١٦    الـالـ  األفالماألفالم  أماأما  ..  الواحدالواحد  اإلطاراإلطار  وأیضاوأیضا  ،،  الثانیةالثانیة

  علىعلى  للحصولللحصول  الثانیةالثانیة  فىفى  السرعةالسرعة  ھذهھذه  ضعفضعف  إلتقاطإلتقاط  یمكنیمكن  الثانیةالثانیة  فىفى  إطاراإطارا  ٢٤٢٤
..  عالیةعالیة  سرعةسرعة  علىعلى  للحصولللحصول  نصفھانصفھا  أوأو  بطیئةبطیئة  سرعةسرعة



::  والمزجوالمزج  واإلضافةواإلضافة  الحذفالحذف  - - ٣٣

  الىالى  بالمشاھدبالمشاھد  یدفعیدفع  ممامما  ،،  ومملةومملة  طویلةطویلة  األمراألمر  بادئبادئ  فىفى  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  كانتكانت••
    تقنیاتتقنیات  تطورتطور  لكنلكن..  إلنتاجھاإلنتاجھا  المرتفعةالمرتفعة  التكلفةالتكلفة  الىالى  باإلضافىباإلضافى  ..  والمللوالملل  السأمالسأم

  األفالماألفالم  ھندسةھندسة  الىالى  عدیدةعدیدة  محاسنمحاسن  وأضافوأضاف  ،،  العقباتالعقبات  تلكتلك  منمن  الكثیرالكثیر  زللزلل  المونتاجالمونتاج
  الوقتالوقت  إنفاقإنفاق  مكانمكانباإلباإل  أصبحأصبح  التقنیاتالتقنیات  ھذهھذه  طریقطریق  فعنفعن  ،،  وفنونھاوفنونھا  المتحركةالمتحركة
  ثمثم  ،،  االنتظاراالنتظار  ثمثم  ،،  ھھنفسنفس  العملالعمل  الىالى  العودةالعودة  ثمثم  ،،  مشھدمشھد  أوأو  ظاھرةظاھرة  لتصویرلتصویر  المطلوبالمطلوب

    توحیدتوحید  یتمیتم  ذلكذلك  بعدبعد  مختلفةمختلفة  دولدول  ومنومن  ،،  مختلفةمختلفة  مناطقمناطق  منمن  مختلفةمختلفة  مناظرمناظر  التقاطالتقاط
..  دقائقدقائق  بضعبضع  یتجاوزیتجاوز  الال  عملعمل  فىفى  ذلكذلك  كلكل



    ثمثمععیتلیتل  كأنكأن  التصویرالتصویر  أثناءأثناء  فنیةفنیة  أخطاءأخطاء  تحدثتحدث  ماما  كثیراكثیرا  أنھأنھ  ھىھى  للمونتاجللمونتاج  أخرىأخرى  ومیزةومیزة
  ..  ذلكذلك  ونحوونحو  الفنیةالفنیة  األجھزةاألجھزة  بأحدبأحد  خللخلل  یحدثیحدث  أوأو  ،،  المذیعالمذیع  أوأو  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد

  المشكالتالمشكالت  تلكتلك  معالجةمعالجة  تتمتتم  ثمثم  ،،  الحدثالحدث  التقاطالتقاط  یستمریستمر  ،،  البدایةالبدایة  الىالى  العودةالعودة  منمن  فبدالفبدال
  أوأو  األخرىاألخرى  الصورةالصورة  معمع  الصورةالصورة  مزجمزج  منمن  تقنیاتتقنیات  وتمكنناوتمكننا  ..  المونتاجالمونتاج  عملیةعملیة  خاللخالل
  العملالعمل  علىعلى  یضفىیضفى  ممامما  أخرىأخرى  مؤشراتمؤشرات  إضافةإضافة  أوأو  ،،  الصورةالصورة  معمع  الصوتالصوت  مزجمزج

  ..  المطلوبةالمطلوبة  والتعلیمیةوالتعلیمیة  العلمیةالعلمیة  القیمةالقیمة  النھائىالنھائى



::  اإلرشادىاإلرشادى  التعلیمالتعلیم  فىفى  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  إختیارإختیار  قواعدقواعد
    یتعلقیتعلق  فیمافیما  الیھاالیھا  اإلشارةاإلشارة  منمن  البدالبد  مالحظاتمالحظات  ھناكھناك  القواعدالقواعد  ھذهھذه  عنعن  الحدیثالحدیث  قبلقبل••

::  وھىوھى  المتحركةالمتحركة  باألفالمباألفالم
  
  علىعلى  الفیلمالفیلم  منمن  یحصلوایحصلوا  أنأن  یتوقعونیتوقعون  الذینالذین  الزراعیینالزراعیین  المرشدینالمرشدین  منمن  الكثیرالكثیر  ھناكھناك  --١١

  ضئیالضئیال  قدراقدرا  یبذلوایبذلوا  أنأن  التوقعاتالتوقعات  ھذهھذه  مثلمثل  عنعن  وینتجوینتج  ..  یحملیحمل  ممامما  أكثرأكثر  معلوماتمعلومات
  بكلبكل  یقومیقوم  سوفسوف  الفیلمالفیلم  أنأن  العتقادھمالعتقادھم  ،،  المطلوبةالمطلوبة  للمناشطللمناشط  والمتابعةوالمتابعة  التخطیطالتخطیط  منمن
..  شئشئ



  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  عنعن  خاطئةخاطئة  بفكرةبفكرة  متأثرینمتأثرین  الزراعیینالزراعیین  المرشدینالمرشدین  منمن  فئةفئة  وھناكوھناك  --٢٢
  یحضروایحضروا  أنأن  ذلكذلك  عنعن  وینتجوینتج  ،،  والمتعةوالمتعة  للترفیھللترفیھ  وسیلةوسیلة  وكأنھاوكأنھا  الیھاالیھا  ینظرونینظرون  إذإذ  ،،

..  الفیلمالفیلم  لیشاھدوالیشاھدوا  العرضالعرض  قاعةقاعة  الىالى  بالقریةبالقریة  الزراعالزراع  كلكل

  ..  التعلیمیةالتعلیمیة  األفالماألفالم  بھبھ  تقومتقوم  أنأن  یمكنیمكن  الذىالذى  بالدوربالدور  تؤمنتؤمن  الال  أخرىأخرى  فئةفئة  وھناكوھناك  --  ٣٣
  استخداماستخدام  سوءسوء  ضحیةضحیة  كانواكانوا  ربماربما  وھؤالءوھؤالء  ،،  اإلطالقاإلطالق  علىعلى  یستخدمونھایستخدمونھا  الال  ولذلكولذلك

  لمعرفةلمعرفة  الكافىالكافى  التدریبالتدریب  علىعلى  یحصلوایحصلوا  لملم  أنھمأنھم  أوأو  آخرآخر  شخصشخص  قبلقبل  منمن  الوسیلةالوسیلة  ھذهھذه
..  الوسیلةالوسیلة  ھذهھذه  مزایامزایا



    تعلیمیةتعلیمیة  كوسائلكوسائل  المتحركةالمتحركة  األفالماألفالم  بقیمةبقیمة  تؤمنتؤمن  وأخیرةوأخیرة  رابعةرابعة  فئةفئة  ھناكھناك  أنأن  علىعلى  --٤٤
  لخبراتھالخبراتھا  تبعًاتبعًا  مختلفةمختلفة  بطرقبطرق  استخدامھااستخدامھا  علىعلى  وتعملوتعمل  ..  جیدةجیدة  بصریةبصریة  //  سمعیةسمعیة

..  وتجاربھاوتجاربھا

ØØفیلمًافیلمًا  اختیارهاختیاره  عندعند  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  تعینتعین  أسیاسیةأسیاسیة  مراحلمراحل  فھناكفھناك  یكنیكن  ومھماومھما    
::  منھامنھا  نذكرنذكر  تعلیمیًاتعلیمیًا

  فیھافیھا  ویتوافرویتوافر  ،،  بصریةبصریة  سمعیةسمعیة  وسیلةوسیلة  إلىإلى  ،،  قائمةقائمة  تعلیمیةتعلیمیة  حاجةحاجة  ھناكھناك  تكونتكون  أنأن  --١١
..  الحركةالحركة  عنصرعنصر

..الفیلمالفیلم  باستخدامباستخدام  تحقیقةتحقیقة  یمكنیمكن  تعلیمىتعلیمى  ھدفھدف  الزراعىالزراعى  المرشدالمرشد  لدىلدى  یكونیكون  أنأن  --٢٢



    جیدةجیدة  مادتھمادتھ  تكونتكون  كأنكأن  إلستخدامھإلستخدامھ  األساسیةاألساسیة  المزایاالمزایا  اإلرشادىاإلرشادى  الفیلمالفیلم  فىفى  تتوافرتتوافر  أنأن  --٣٣
  القیمالقیم  معمع  یتتمشىیتتمشى  وأنوأن  ،،  جیدةجیدة  والصورةوالصورة  جیدًاجیدًا  الصوتالصوت  یكونیكون  وأنوأن  ،،  وحدیثةوحدیثة

..والتقالیدوالتقالید  والعاداتوالعادات

  قبلقبل  الفیلمالفیلم  یشاھدیشاھد  بأنبأن  وذلكوذلك  علیھعلیھ  المسجلةالمسجلة  بالمادةبالمادة  تامتام  علمعلم  علىعلى  المرشدالمرشد  یكونیكون  أنأن  --٤٤
..نقصنقص  ماما  ویكملویكمل  ویحللھاویحللھا  المھمةالمھمة  المعلوماتالمعلومات  فیستخلصفیستخلص  المسترشدینالمسترشدین  علىعلى  عرضھعرضھ



::  التالیةالتالیة  النقاطالنقاط  اإلرشادىاإلرشادى  الفیلمالفیلم  فىفى  تتوافرتتوافر  أنأن  بدبد  الال  فإنھفإنھ  ،،  ذلكذلك  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  --٥٥

..  والمحتوىوالمحتوى  واإلنتاجواإلنتاج  التصمیمالتصمیم  فىفى  التقصیرالتقصیر  منمن  خالىخالى  یكونیكون  أنأن  --أأ
  المسترشدینالمسترشدین  وسنوسن  یتالءمیتالءم  بحیثبحیث  الزمنالزمن  أىأى  ،،  الطولالطول  حیثحیث  منمن  مناسبًامناسبًا  یكونیكون  أنأن  - - بب

..أخرىأخرى  جھةجھة  منمن  اإلرشادیةاإلرشادیة  والمادةوالمادة  جھةجھة  منمن



      ::  الزراعىالزراعى  اإلرشادىاإلرشادى  التعلیمالتعلیم  فىفى  الفیدیوالفیدیو  --٢٢

  الال  قدقد  بلبل    ،،  التلیفزیونالتلیفزیون  عنعن  للحدیثللحدیث  طبیعیًاطبیعیًا  امتداداامتدادا  الفیدیوالفیدیو  عنعن  الحدیثالحدیث  یعتبریعتبر
  اتصالاتصال  ووسیلةووسیلة  تعلیمیةتعلیمیة  كوسیلةكوسیلة  التلیفزیونالتلیفزیون  عنعن  الحدیثالحدیث  أنأن  قلناقلنا  إذاإذا  الحقیقةالحقیقة  نتجاوزنتجاوز

  وقدوقد  ))الفیدیوالفیدیو((  االعتباراالعتبار  بعینبعین  نأخذنأخذ  أنأن  دوندون  یكتملیكتمل  أنأن  یمكنیمكن  الال  ..  التدریبالتدریب  برامجبرامج  فىفى
  ویمثلویمثل  ..  العالمالعالم  أنحاءأنحاء  جمیعجمیع  فىفى  واسعًاواسعًا  انتشاراانتشارا  كاسیتكاسیت  الفیدیوالفیدیو  مسجالتمسجالت  حققتحققت
    ..الحدیثةالحدیثة  االتصالاالتصال  وسائلوسائل  فىفى  التقنىالتقنى  التقدمالتقدم  بمعنىبمعنى  حیًاحیًا  نموذجًانموذجًا  الفیدیوالفیدیو



::  بصرىبصرى  //سمعىسمعى  تصالىتصالىاا  كمعینكمعین  الفیدیوالفیدیو  خصائصخصائص

    بثبث  مواعیدمواعید  تتعارضتتعارض  ماما  غالبًاغالبًا  أنھأنھ  تعلیمىتعلیمى  كمعینكمعین  الرادیوالرادیو  عنعن  الحدیثالحدیث  عندعند  الحظناالحظنا
  أنأن    المسجلالمسجل  الختراعالختراع  كانكان  وقدوقد  ..  وأسرھموأسرھم  الزراعالزراع  عملعمل  مواعیدمواعید  معمع  الریفیةالریفیة  برامحةبرامحة

  االتصالیةاالتصالیة  المادةالمادة  تسجیلتسجیل  الممكنالممكن  منمن  أصبحأصبح  حیثحیث  المشكلةالمشكلة  تلكتلك  حلحل  علىعلى  ساعدساعد
  المسجلالمسجل  عنعن  الفیدیوالفیدیو  یختلفیختلف  والوال  ..  الحاجةالحاجة  عندعند  بثھابثھا  إعادةإعادة  ثمثم  المذاعةالمذاعة  الزراعیةالزراعیة

    ..  معًامعًا  والصورةوالصورة  الصوتالصوت  یسجلیسجل  أنھأنھ  إالإال  تسجیلتسجیل  أداةأداة  لكونھلكونھ



::  ھىھى  نقاطنقاط  ستةستة  فىفى  الفیدیوالفیدیو  خصائصخصائص  ١٩٨٣١٩٨٣  عامعام  ""بیتبیت  أنتوتىأنتوتى""  وضعوضع  وقدوقد••

..  الحاجـــــــــــةالحاجـــــــــــة  عندعند  جاھزجاھز  --١١
..  واإلرجـاعواإلرجـاع  التقدیمالتقدیم  إمكانیةإمكانیة  --٢٢
..  والتشغیلوالتشغیل  اإلیقافاإلیقاف  إمكانیةإمكانیة  --٣٣
    ..  الصــــورةالصــــورة  تثبیتتثبیت  إمكانیةإمكانیة  --٤٤
..  ))برمجتھبرمجتھ((  البرنامجالبرنامج  منمن  أجزاءأجزاء  فىفى  ستخدامةستخدامةاا  إمكانیةإمكانیة  --٥٥
..  المونتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجالمونتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج  إمكانیةإمكانیة  --٦٦



  والجامعاتوالجامعات  للمدارسللمدارس  قدمتقدمت  أنھاأنھا  نجدنجد  المذكورةالمذكورة  الخصائصالخصائص  وباستعراضناوباستعراضنا••
  تسجلتسجل  ألنألن  فرصةفرصة  قدمتقدمت  ،،  الكبارالكبار  تعلیمتعلیم  منمن  نوعنوع  عتبارةعتبارةاابب  الزراعىالزراعى  واإلرشادواإلرشاد
  بمقدوربمقدور  أصبحأصبح  كذلككذلك  جدولھاجدولھا  وفقوفق  الحاجةالحاجة  عندعند  بثھابثھا  إلعادةإلعادة    برامجبرامج  منمن  ماشاءتماشاءت
    المادةالمادة  یتقنیتقن  أنأن  الىالى  ومراتومرات  مراتمرات  البرنامجالبرنامج  یشاھدیشاھد  أنأن  بھبھ  والمتصلوالمتصل  ،،  المتصلالمتصل

  المتدربالمتدرب  أمامأمام  فرصةفرصة  الصورةالصورة  وتثبیتوتثبیت  واإلعادةواإلعادة  والتشغیلوالتشغیل  اإلیقافاإلیقاف  إمكانیةإمكانیة  وتحققوتحقق..
    ..  قدراتھقدراتھ  وفقوفق  یتعلمیتعلم  لكىلكى



  منھامنھا  أخرىأخرى  خصائصخصائص  وھناكوھناك  ..  الوقتالوقت  توفیرتوفیر  لغرضلغرض  فھىفھى  المونتاجالمونتاج  إمكانیةإمكانیة  أماأما••
  إماإما  تتمتتم  مختلفةمختلفة  فنیةفنیة  عملیةعملیة  وتسجیلوتسجیل  ،،  التسجیلالتسجیل  وإعادةوإعادة  والمسحوالمسح  التسجیلالتسجیل  إمكانیةإمكانیة

  طریقطریق  عنعن  أوأو  آخرآخر  مسجلمسجل  طریقطریق  عنعن  أوأو  ،،  خاصةخاصة  تلفزیونیةتلفزیونیة  كامیراكامیرا  طریقطریق  عنعن
  األشرطةاألشرطة  فىفى  توفیرتوفیر  الىالى  فیقودفیقود    التسجیلالتسجیل  وإعادةوإعادة  المسحالمسح  أماأما  ..  مباشرةمباشرة  التلیفزیونالتلیفزیون
    ..  الیھاالیھا  بحاجةبحاجة  لسنالسنا  التىالتى  القدیمةالقدیمة  المادةالمادة  منمن  والتخلصوالتخلص



مما یساعد على مما یساعد على   ھھومن أھم مزایا الفیدیو أنھ یحقق المشاھدة الفوریة لما یتم تسجیلومن أھم مزایا الفیدیو أنھ یحقق المشاھدة الفوریة لما یتم تسجیل••
الفیدیو أنھ الفیدیو أنھ   تصحیح األخطاء أو تطویر اإلنتاج وتخفیض تكلفتھ ، كذلك من مزایاتصحیح األخطاء أو تطویر اإلنتاج وتخفیض تكلفتھ ، كذلك من مزایا

من الممكن التسجیل لمدة تتصل الى ثالث ساعات ، وربما أكثر وھذا یتیح من الممكن التسجیل لمدة تتصل الى ثالث ساعات ، وربما أكثر وھذا یتیح 
فرصة االستمرار فى التصویر بدون انقطاع ، ویمتاز التصویر للفیدیو أیضا أنھ فرصة االستمرار فى التصویر بدون انقطاع ، ویمتاز التصویر للفیدیو أیضا أنھ 

. . ال یتطلب إضاءة معقدة ،كما أنھ یعطى جودة عالیة فى التصویر ال یتطلب إضاءة معقدة ،كما أنھ یعطى جودة عالیة فى التصویر 


