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  تمهيدأوال :   
 

ربا من التررف لم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية ض                    
فرري بنيررة  يتجررزأمان نجررات تلررن الررنظم وجررز  ال ضرربررل أصرربو ضرررورة مررن الضرررورا  ل

على الوسرائل التعليميرة فري عمليتري التعلريم والرتعلم لهرا  االعتمادمنظومتها ومع أن بداية 
األخيرة مع  اآلونةجذور تاريخية قديمة فإنها ما لبث  أن تطور  تطورا متالحقا كبيرا في 

 ظم التعليمية الحديثة .ظهور الن

 

  تعريف الوسائل التعليميةثانيا :  

 
كل أداة يستخدمها المدرس لتحسين عمليرة التعلريم والرتعلم و توضريو معراني               

كلمررا  المرردرس أو شرررت األفكررار أو ترردريع التالميررذ علررى المهررارا  أو تعويرردهم علررى 
هم .كمررا أنهررا أدوا  حسررية تعتمررد علررى العررادا  أو تنميررة اهتجاهررا  أو قرررس القرريم فرري

مخاطبة حواس المتعلم خاصرة حاسرتي السرمع والبصرر بإيرة إبرراز المعرارف والمعلومرا  
المعرفررري  لالنفجرررارالمرررراد تحصررريلها وقرررد أصررربو إسرررتخدامها ضررررورة تربويرررة نتيجرررة 

 والتكنولوجي وتعدد مصادر المعرفة وأوعيتها .

 

  ثالثا :  أهمية الوسائل التعليمية

 
يمكن للوسائل التعليمية أن تلعع دورا هاما فري النظرام التعليمري نلخرص هرذا               

 الدور فيما يلي :

 
 إثرا  التعليم : يتمثل في توسيع خبرا  المتعلم وتيسير بنا  المفاهيم .  -1
إقتصادية التعليم : ويقصد بها تحقيق أهداف تعلم قابلة للقياس بمستوى فعال  -2

 في الوق  والجهد والمصادر . من حيث التكلفة
استثارة اهتمام التلميذ وإشباع حاجته للتعلم : يكتسرع التلميرذ بعرل الخبررا   -3

التي تثير إهتمامه وتحقق أهدافه وكلما كان  الخبرا  التعليمية التي يمرر بهرا 
وس وثيرق الصرلة باألهررداف مرالمرتعلم أقررع إلرى الواقعيرة أصربو لهررا معنرى مل

 إلى تحقيقها والرقبا  التي يتوق إلى إشباعها .التي يسعى التلميذ 
 تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعداد للتعلم . -4
تساعد الوسائل التعليمية على إشران جميع حواس المتعلم و هذا  يرددي إلرى  -5

 ترسيخ وتعميق هذا التعلم ويترتع على ذلن بقا  أثر التعلم .
لررى تحاشرري الوقرروع فرري اللفظيررة :  والمقصررود تسرراعد الوسررائل التعليميررة ع -6

عنرد باللفظية استعمال المدرس ألفاظا ليس  لها عند التلميذ الداللرة التري لهرا 
المدرس لكن إذ قررن اللفرظ مرع الوسريلة فرإن اللفرظ يكتسرع أبعراد مرن المعنرى 
تقترع به من الحقيقرة األمرر الرذي يسراعد علرى زيرادة التقرارع والتطرابق برين 

 لفاظ في ذهن كل من المدرس والتلميذ .معاني األ



 يددي تنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين مفاهيم سليمة . -7
تساعد في زيادة مشاركة التلميذ اهيجابية في اكتساع الخبرة : تنمي الوسائل  -8

التعليميررة قرردرة التلميررذ علررى الت مررل ودقررة المالحظررة واتبرراع التفكيررر العلمرري 
هررذا األسررلوع يررددي بالضرررورة إلررى تحسررين للوصررول إلررى حررل المشرركال  و

 نوعية التعلم ورفع األدا  عند التالميذ .
تساعد في تنويع أساليع التعزيز التي تددي إلى تثبي  االسرتجابا  الصرحيحة  -9

. 
 تساعد على تنويع أساليع التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين .-11
 كونها التلميذ .تددي إلى ترتيع واستمرار األفكار التي ي -11
 تددي إلى تعديل السلون وتكوين االتجاها   الجديدة . -12
 تنمية الثروة اللإوية لدى المتعلم وتنمية المهارا  اليدوية لديه . -13
 توفر على المعلم الكثير من الكالم النظري .  -14
 تجذع انتباه الطــالع .  -15
 تكسر رتابة الشرت واهلقا  .  -16
هارا  من خرالل العررول العمليرة والتعامرل مرع إكساع المتعلمين بعل الم  -17

 وسائل التكنولوجيا  الحديثة .

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 الوسائل التعليمية اختيار رابعا :
 
 الوسائل التعليمية كما يلي : اختيارنلخص أهم العوامل التي ذكرها روميسوفسكي في   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوسيلة التعليمية : استخدامو من قواعد 
 

 يتم وفق نظام تعليمي . اختيارهاالت كيد على أن  -1
 .االستخدامالمعرفة الجيدة لكل األمور المتعلقة بها قبل و أثنا  و بعد  -2

  

 

 
 
 

 

راسي و المقرر الد
 األداء

 المطلوب من المتعلم

 الطريقة اختبار

 نوع العمل

 خصائص المتعلم

حدود اإلمكانات 
 المادية

 الوسائل اختبار
 أخر مرحلة



 خصائص الوسائل التعليمية خامسا : 
 

 تريده منها ظاهر للطالع فما  الذيالت كد أن الوسيلة واضحة وأن الهدف -11
 لوسيلة  قد ال يفهمه الطالع .تراه في ا 
 أفضل.كلما كان  الوسيلة سهلة وبعيدة عن التعقيد فذلن  -12
 يجع أن تكون الوسيلة شيقة وجذابة . -13
 اهبداع في الوسائل . -14
 تجنع الوسائل التي قد يكون فيها خطر على الطالع . -15
 الت كد من أن مكان الدرس مهي  الستخدام الوسيلة . -16
 معرفة إستخدام الوسيلة و طريقة تشإيلها ألن قير هذا قد يتسبع في: -17

 إفساد الجهاز وقد يتضرر الطالع والمعلم . -
 إضاعة الوق  في البحث عن الطريقة الصحيحة لتشإيلها .  -
 االرتبان واهحراج للمعلم أمام الطالع .   -

 احع ذلن مناسبتها الوسيلة المناسبة ألهداف الدرس بشرط أن يص اختيار -18         
 لمستوى تفكير التالميذ وإدراكهم أيضا ف حيانا تعقد الوسيلة الفكرة المراد   
 توصيلها الى التالميذ بدال من تبسيطها .  
 تقديم الوسيلة التعليمية في موضع ما وفي وق  محدد من سياق  -19         
 إستراتيجية التدريس لتخدم مضمون هذه اهستراتيجية .  

 إذا تضمن  الوسيلة التعليمية مادة تعليمية قزيرة أكثر مما هو مطلوع  -11         
 تعليمه للتالميذ فقد تشت  انتباه التالميذ وتدفعهم إلى إلقا  عشرا    
األسئلة على المدرس وهده الوسيلة قد تضر أكثر ممرا تنفرع وعليره ينبإري   
 ليمية الزائدة عن أن يحرص المدرس على تإطية وحجع المادة التع  
 الحاجة. 
 أن يقوم المدرس بفحص المادة التعليمية المتضمنة بالوسيلة فحصا جيدا  -11         
 بنفسه والقيام بتشإيلها والت كد من صالحياتها قبل بد  الدرس .  

 
 
 

 صيانة الوسائل التعليميــة  سادسا :
 

يحردث لهرا مرن  يام بها كإصرالت مراو هي مجموعة  من العمليا  التي يجع الق            
 لالستخدامما  يتلف منها و إعادة تنظيفها و تنسيقها كي تكون جاهزة  استبدالو  أعطاع

مرررة أخرررى إذ أن تشررإيل هاترره الوسررائل دون معرفررة دقيقررة لكررل حيثياتهررا قررد يتسرربع فرري 
  .الموالي  االستعمالأتالفها , كما بجع حفظها و تخزينها في مكان مناسع لحين 

 
 
  



 ةية الحصول على  الوسائل التعليميكيف سابعا :
 

ا  و يرراهكمال -ة المدسسررا  التعليميررة  خصررص المشرررع بنرردا كررامال فرري ميزانيرر 
 القتنا  هاته الوسائل : -الثانويا 

 

 الوسائل البيداقوجية  – 24البند  –
 

 نفقا  التعليم العام  -241
 عتاد صإير للتجارع -

 مواد التجارع -
 ائل السمعية البصريةسير الوس -

 نسخ و أقسام الدراسة -242
 النسخ -
 طبشور و طالسا  -

 نفقا  التعليم  التقني و التكنولوجي -243

 مواد اهنجاز -
 أدوا  و إصالحا  -
 مكاتع الدراسا  -
 أجور وأعبا  مستخدمي المستإلة الفالحية -

 ـ المكتبة 244
 كتع و مراجع -
 وثائق و منشورا  -

 لرياضي التنشيط الثقافي و ا -  245
 التنشيط الثقافي  -
 التنشيط  الرياضي -
 الرحال  البيداقوجية  -

 الخاتمة ثامنا:
 
 

يمكن االستإنا  عنها فري أي ميردان  لقد أصبح  التكنولوجيا الحديثة  وسيلة ال  -        
االختصرراص فرري   ف هررلمررن  الميررادين  و فرري ميرردان  التربيررة  علررى  وجرره   الخصرروص . 

فرري عمليررة التعلرريم  دركون جيرردا أهميررة تكنولوجيررا المعلومررا   واالتصررال  مجررال التربيررة يرر
هم في ذلن ما حققته المدارس التجريبية في بعل البلدان  المتقدمرة  حيرث والتعلم ومبرر

حولرر  التلميررذ المإيررع إلررى دائررم الحضررور والمشرراكس إلررى دائررم االهتمررام والكسررول  إلررى 
 مجتهد ومثابر .



مناهجهرا كمرادة  يرة بالحاسروع وعملر  علرى إدخالره فريالنظم التربو وقد اهتم  -        
 أخرىتعليمية مساعدة في المناهج المدرسية من جهة  جهة وكوسيلةتعليمية منهجية من 

.   
         

 
 
 

 
 


