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التعريف بالتقنيات الحديثة في مجال تعليم المناهج وتنويع التعلم 

 والتوظيف اإليجابي لإلنترنت

 
  محمد السيد هسحر عبدد/ 

جامعة األمير سطام بن -كلية التربية بالدلمب أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد

عزيزعبد ال  

 

 

 الكلمات الرئيسية:

 التوظيف اإليجابي لإلنترنت. -مجال تعليم المناهج -التقنيات الحديثة

 

 مستخلص البحث:

تناااتلاات تالااة العمااف التعريف بااالتقنيااات الحااديثااة مي مجااال تعليم المناااهج تتنوي  التعلم 

ة عامة، تالمرحلة تالتوظيف اإليجابي لإلنترنت؛ لتمثف التوجهات الحديثة مي تطوير المناهج بصف

 االبتدائية بصفة خاصة.

حيث تمثف مرحلة التعليم االبتدائى أهم مراحف التعليم مى ساااااااد مناب  المية تالتى تعو  عملية    

يتحدد بتعليم  -ال يقف عن دتاها الثقامى -التنمية االلتصاااااااادية للمجتم ، لما أو لها دتا اجتماعى 

كوين اتجاهات جديدة نحو العالم الخااجى المحيط به، مما التلميذ ليفية التعامف م  اآلخرين، تت

 يجعلها تسهم م  السرة مى تنشئة البناء.

تذلك من خالل بعدين ائيسااااين يرلب البعد التل على التقنيات الحديثة مي مجال تحسااااين تعليم    

 المناهج، تهي:

 التعلم التفاعلي. .1

 المحالاة بالحاسوب.  .2

 ناهج المرحلة االبتدائية.معايير التقنية مي تعليم م .3

 بينما يرلب الثاني على تنوي  التعلم تالتوظيف اإليجابي لإلنترنت من حيث تنمية:

 الجوانب المعرمية.  .1

 الجوانب غير المعرمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية. .2

 

 مـقـدمــة:
أنها أحدثت يتساام العصاار الحالي بمميبات خاصااة من خالل السااماتات المفتوحة، تالتي من  اا    

تحوالً لبيراً مي مختلف النواحي االجتماعية تااللتصاااااااادية تالصاااااااناعية، من خالل التعامف م  
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تكنولوجيا المعلومات تاالتصاااال، تممااساااة حف المشاااكالت، تمهااات التفكير اإلبداعي مي ظف 

ادا على مواجهة بيئة تفاعلية داعمة للعلم تالسلوك االيجـابي الالزم تاالنتماء؛ لبناء مواطن معال ل

 .تحديات هذا العصر

تلعااف التعلم التفاااعلي من مقومااات تطوير المناااهج التعليميااة بصااااااافااة عااامااة، تمناااهج التعليم     

االبتدائي بصفة خاصة، تتعتبر برامج المحالاة التفاعلية المحوسبة مر داً لمعلم المرحلة االبتدائية 

تدايس المرحلة االبتدائية، تمنها فطال   للوصاااااول فلى أمتاااااف ناتج تربوق ممكن لتحقي  أهدا 

القداات تالطالات الكامنة عند التالميذ للوصااول بهم فلى أعلى المسااتويات المعرمية بدًء بالمعرمة 

تانتهاًء باإلبداع، لكي تمكن التلميذ من االسااااتفادة من المعلومات التي تعلمها تالتسااااابها تتوظيفها 

، مقد سااااااااعدت التطواات الحديثة مي مجال تقنيات التعليم مي خدمة متطلباته لينف  تطنه تأمته

التفاعلية، على تصاااااااميم بيئات تعليمية تالعية تمولفية تسااااااايالية تذات معنى، لذلك يمكن نقف 

اإلساااااااتراتيجيات تالتدايبات مي التفاعالت التقليدية مي الفصاااااااول عن طري  الحاساااااااوب بنفس 

سابهم مه ااات عملية من خالل التفاعلية مثف فدااك العاللات التوظيف تالتأثير، باإلضامة فلى الت

 .تحف المشكالت، تتنمية طالات الفكر اإلبداعي، تنمو المهااات الشخصية تاالجتماعية اإليجابية

 :تمي ضوء ماسب  مإو الوالة تثير بعض التساؤالت الرئيسة لما يلي       

 ما المقصود بالعلم التفاعلي؟ (1)

 الاة بالحاسوب؟ما هو مفهوم المح (2)

 ما معايير التقنية مي تعليم مناهج المرحلة االبتدائية؟ (3)

 :ما أثرتنوي  التعلم تالتوظيف اإليجابي لإلنترنت مي (4)

 تنمية الجوانب المعرمية؟ -أ

 تنمية الجوانب غير المعرمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية؟ -ب

 :تيتتح ذلك من خالل الشكف التالي
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 :التفاعلي التعلم الً:أو
 ف راله طري  عن التلميذ انتباه لجذب الممااسة بطريقة التعليم مي التفاعلي التعلم مكرة تتلخص   

 التلميذ يكوو خالله ممن المشااااااهدة، على يقتصااااار الذق الحالي دتاه من بدالً  التعليمية العملية مي

 داخف المفتاحية العاللات مهم على تسااااعد مةمنظ طريقة مهو الجديدة. تالمفاهيم لألمكاا تقبالً  ألثر

 . بالتجريب العاللات التشا  خالل من تذلك حاسوبي، برنامج

 االبتدائية تالمرحلة عامة، بصاافة المناهج تعليم تحسااين مجاالت أهم من التفاعلي التعلم تيعتبر    

 عملية مي لنشاااطةا تمشااااالتهم التالميذ بين التفاعلي تاالتصاااال التفاعف أو حيث خاصاااة، بصااافة

 .التعليمية الهدا  تحقي  مي يساعد التعلم

 التفاااعلي التعلم أنواع أبرز من معااالااة تعليميااة اسااااااااائااف تحمااف التي التفاااعليااة اللعاااب تتعااد   

 العملية، هذه أثناء يكتشاااافها أدتات تيسااااتخدم المهام من مجموعة التلميذ يؤدق حيث بالحاسااااوب،

 .التعليم برامج من مختلفة أنواع مي التقنيات هذه نفس دمج تيمكن

 االساااتكشاااا  على المقداة تتشاااكف سااايناايو، لها مغامرة مي التلميذ تأخذ أو لأللعاب يمكن لما   

ً  ًتعلما للها تالفشف تالنجاح اللعبة فلمال تمحاتلة  .تفاعليا

 التغذية لخال من الحاسااااوب، برامج م  تفاعله حالة مي مواية نتائج التلميذ تعطي مهي تبالتالي   

 .اختياااته خطأ أت صحة حيث من لمستواه مواق تقييم على ميحصف ؛ )Back Feed(الراجعة

 يكوو التعلم من النوع مهذا الذاتي، التعلم أت التدايب برامج مي التفاعلي التعلم أهمية تتظهر     

 داخف لمفتاحيةا العاللات مهم على تسااااااااعد منظمة طريقة لنها الذات؛ على ميه الكلي االعتماد

 .  بالتجريب العاللات التشا  خالل من تذلك حاسوبي، برنامج

 :يلي بما برامجه تمتاز حيث المشالف، من العديد لحف التعليم من النوع هذا أتي تلد     

 المعلومات ترسااي  مي لثيراً  تساااعد مهي تالمراجعة، لالسااتذلاا جيدا أساالوبا التلميذ يمنح •

 .ذهنه مي

 التنوع تهذا المعلم، بها عر  التي الطريقة غير بطريقة الداس اساتعرا  تلميذلل تتيح  •

 .له بالنسبة الخرى من أمتف فحداها تكوو لد طر  بعدة الداس مهم على يساعد العر  مي

 م  التفاعف من التالميذ بعض تعي  لد التي النفساااااية المؤثرات من خالية بيئة للتلميذ تومر •

 .المبا ر التعليم مي المعلم

 

 الحاساااااااوب بتقنيات المصاااااااممة التفاعلية التعليمية البرامج أو السااااااااب  العر  من تيتتاااااااح   

 لألمكاا، منطقي بتداج أخرى فلى مرحلة من التلميذ ميها ينتقف مراحف عدة من تتكوو تاإلنترنت

 فتدخ اساااااااتدعت ما مإذا تعليمية، مادة أق عر  عند المتبعة العر  طريقة مي الحال هي لما

  )Learning Interactive.(التفاعلي بالتعلم حينئذ تسمى مإنها مراحلها بين التنقف أثناء التلميذ

 بالعلم المقصاااود ما تهو: العمف، تالة تسااااؤالت من التل الساااؤال عن اإلجابة تمت لد تبذلك   

 التفاعلي؟
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 :بالحاسوب المحاكاة ثانياً:
 يتم خالله تمن التلميذ، معه يتعامف الذق بالنموذج وببالحاسااااااا المحالاة تعريفات معظم اهتمت   

 المميبة المكانة هذه لف الحاساااوب جهاز يتبوأ لماذا هنا، تالساااؤال الدااساااة. موضااا  الظاهرة مهم

 الخرى؟ الحديثة التربوية التقنيات بين

 جمي  يم يوظف تهو مائدة، المعاصاار تالتقني العلمي التقدم منتجات ألثر من يعتبر مالحاسااوب   

 للقااات، العابرة العماللة الصاااااااوااي  بإطال  تانتهاءً  الطفال، ألعاب من ابتداءً  الحياة مجاالت

 على الساااهرين اهتمام موضاا  أصاابح مقد لذلك العالمية، المعلومات  اابكة م  للتواصااف أداة تهو

 نطا  على المتقدمة البلداو مي يستخدم اآلو تهو التعلمية. التعليمية العملية منتوج تتحسين تطوير

 .االختبااات بتدلي  تانتهاءً  باإلدااة ابتداءً  المداسية العمال  تى مي تاس 

 :أنه التعليم مي بالحاسوب المحالاة استخدام مبراات تمن   

 .العالم يسود الذق التقني التطوا متطلبات يلبي .1

 .أثراً  تأبقى ماعلية ألثر التعليم يجعف  .2

 .الذاتي بالتعلم يتعل  ميما المهااات بعض التساب على التالميذ تدايب مي يساعد .3

 .النصوص تحرير مي الحاسوب يستخدم .4

 .تالموسيقى الخط تعليم مي الحاسوب يستخدم  .5

 .بعد عن التعليم عمليات مي يساعد .6

 .المشكالت حف مهااات التالميذ لدى ينمي  .7

 .العالمية المعلومات  بكة عبر بالمعلومات التالميذ يبتد .8

 .تهندسية منية تتصاميم اسوم فبداع عمليات يم يساعد .9

 .تتصحيحها االختبااات لتابة مي الحاسوب توظيف يمكن .10

 .الترميهية البرامج خالل من التربوية اللعاب مي الحاسوب توظيف يمكن .11

 .فعالات من يعانوو الذين الطفال تعليم مي الحاسوب يوظف .12

 .يذتالتلم المعلم على تالجهد الولت تومير مي يساهم .13

 .التخبين تسائط على المعلومات من هائلة لميات تخبين على تالتالميذ المعلمين يساعد  .14

 مواد برمجة خالل من تذلك التعلم، تتعبيب الذاتي التقويم عمليات مي الحاسااااوب يساااااعد .15

 .الخرى تالنشطة الدااسي المنهاج

 تصاااااحيح من تالتحصااااايف االساااااتيعاب محدتدق التالميذ تمكين مي الحاساااااوب يسااااااعد  .16

 .فحراج دتو أخطائهن

 .لداته حسب تلميذ لف يتعلم حيث التالميذ بين الفردية الفرت  مراعاة على المعلم يساعد  .17

 :يلي ما التعلمية التعليمية العملية مي الحاسوب استخدام مجاالت أبرز تمن   

 يخدم هال فلكترتني مول  بإنشاء العصرية المداسة تقوم او بمعنى اإللكترتنية: المداسة  .1

ً  تيرتبط التعليمية، العملية  تتقدم )اإلنترنت(، العالمية المعلومات بشاااابكة مبا ااااراً  ااتباطا

 المداسااااة ألسااااام جمي  ابط فلى باإلضااااامة تعليمية، صاااافحات هيئة على المعلومات ميه

 التالميذ، المعلمين، لإلداايين، المعلومات تقدم تخااجية داخلية بشااااااابكة تالفنية اإلدااية

 .سواء حد على الموا ياءتأتل
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 المخبنااة، المعلومااات من أتعيااة على االلكترتنيااة المكتبااة تحتوق اإللكترتنيااة: المكتبااة .2

 .المدمجة اللراص نظام أتعبر المبا ر االتصال طري  عبر للتالميذ متاحة تتكوو

 ،اآللي الحاسااب أبرزها تمن الحديثة التربوية التقنيات تسااتخدم حيث االمتراضااي: التعليم .3

 تجود حالة مي للمعلومات مصادا للتالميذ يتومر حيث الذلية تالهواتف اللوحية، الجهبة

 أهمهااا: من مقومااات عاادة تجود المجااال هااذا مي العمااف تيتطلااب تجوده، عاادم أت المعلم

 الدااسااااية المناهج تتصااااميم اإلنترنت، بشاااابكة مرتبط بالمداسااااة حاسااااوب مختبر تجود

 المعلمين تأهيف فلى باإلضامة تلت، أق مي بنفسه المعلومة عن بالبحث التلميذ يقوم بحيث

 .الذاتي التعلم عملية مي التلميذ لمساعدة التعليم من النمط هذا توظيف لتحسين

 للتدايس تستخدم عالية، مواصفات ذات حاسوب معامف عن عبااة تهي الذلية: الفصول  .4

 التواصاااااف ميها تيسااااهف ماعف، فبشااااك التعلمية التعليمية العملية تمااس تميها تالتدايب،

 .أخرى جهة من التالميذ سائر تبين جهة من تالتلميذ المعلم بين اإليجابي

 جديدة طرائ  تفبداع الحاسااوب، بوساااطة تعليمية أساااليب لتطوير مسااتمرة محاتالت تهناك      

 التعلم أت“ المقلوب "الفصااف مثف: ت اااملة دليقة بصااواة المقراة الدااسااية المناهج من لالسااتفادة

 بطريقة عناصااااااارها ترتيب تفعادة التقليدية الطريقة صاااااااياغة فعادة على يقوم تالذق المعكوس،

 المقلوب الصف خالل ممن بفاعلية، تخااجها الصفية الغر  داخف الولت باستغالل تسمح مختلفة

 غرمة مي العملية تالنشاااطة بالواجبات تالقيام المنبل مي للمقرا التعليمي المحتوى دااساااة يمكن

 .الصف

 فلى ساايسااتم  البيت مي الساائلة على تيجيب الصااف مي الداس فلى يسااتم  التلميذ لاو أو مبعد   

 ميه تيساااتعين المقرا الداس ميه تيشااارح المعلم يساااجله مرئي ميديو خالل من المنبل مي الداس

 مي أما فليه. تجذبهم للتالميذ الداس لتوضاااايح المتاحة تالبصاااارية الساااامعية التقنية الوسااااائف بكف

 عدد خالل من معلمه أمام عمليا المنبل مي تعلمه ما لف بتطبي  الطالب مساايقوم الدااسااي الصااف

 تمساعد موجه فلى ملقن من الصف مي المعلم دتا بذلك متحول المختلفة، تالفعاليات النشطة من

 لتاااء من المعلم تيتمكن فليه، يحتاج لمن الدعم تيقدم النشااطة سااير على يشاار  للتالميذ تمحفب

 مأصاابح التلميذ أما المعتادة، الطريقة من بدالً  الصااف داخف تالميذه م  التفاعف مي الولت من مبيد

 التعلم خالل من بفاعلية للتقنية مساااااااتخدم ت باحث فلى تتحول التعلم عملية مي الرئيساااااااي المحوا

 التواصاااااف تمهااات الخبرة تبناء الذاتي تالتعلم النالد التفكير معبًزا الدااساااااية الفصاااااول خااج

 .التالميذ بقية تبين بينه تالتعاتو

 التالي: الشكف خالل من ذلك تيتتح   
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تعليه يتتااح مدى أهمية الدتا الذق يلعبه الحاسااوب مي تطوير اسااتراتيجيات التدايس تجعف    

تية النامعة، تال التعلم أسرع تأبقى أثراً، لما أو التلميذ يكتسب من خالله العديد من المهااات الحيا

بد أو يكوو الهد  االسااااتراتيجي التل هو تنشاااايط تتفعيف عمليات التفكير العليا للتلميذ من خالل 

االستكشا  تالبحث تتفسير الظواهر المشاهدة عبر التفكير تصوالً به فلى مرحلة اإلبداع، تهذا 

ات حاسااااااوب لامية ال يكوو فال بتكاتف حواسااااااه تعقله مإذا اسااااااتطاعت المداسااااااة تومير مختبر

تمتطواة، تتدايب المعلمين على توظيفها بما يخدم المناهج، تتمكين التالميذ من اساااااااتخدامها 

بمنهجية علمية، مإنها تكوو بذلك لد خطت خطوة مهمة مي سااااااابيف تحقي  مخرجات تربوية تامة 

 .نامعة تمفيدة

، تهو: ما هو مفهوم المحالاة تبذلك لد تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من تساؤالت تالة العمف   

 بالحاسوب؟

 

 :ثالثاً: معايير التقنية

الوال  فو التقنيات التربوية الحديثة تعد من السس الراسخة التي تستند عليها مداسة المستقبف،     

تذلك لو نجاح التربية مي تحقي  أهدامها يقاس بسااااااارعة اساااااااتجابتها تتفاعلها م  المتغيرات مي 

استفادتها من التفجر المعرمي الهائف الذق يشهده العالم، فضامة فلى أنه لد تمَّ فعادة المجتم ، تمدى 

صااااااايااغاة الدتاا التي ينهض بهاا لاف  من المعلم تالكتااب تغرماة الصاااااااف لتوالاب التطواات 

المتسااااااااعة، تال يتحق  هذا الهد  الهام بصااااااواة ايجابية فال بتوظيف الحاسااااااوب توظيفاً عملياً 

 ً   .تاسعا

تتتتاااح معايير التقنية تعاللتها بتعليم المناهج مي مكونات منظومة التدايس، مإذا نظرنا فلى      

  :منظومة التدايس تحاتلنا تحليف مكوناتها، مسو  نتوصف فلى عدد من العناصر الرئيسة مثف

 .محتوى التعلم .1

 .المعلم .2

 .التلميذ .3

 .تسائف التعليم تالتعلم .4

 .اللراو .5

 .زمن التعلم .6

 .بيئة الصف .7

 .تسائف التقويم .8

 .مشو ات أتمشتتات االنتباه .9
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تعند التدايس مي ضوء مفهوم النظم تمفهوم تقنيات التعليم، سنالحظ تجود اختالمات لبيرة       

مي أدتاا لاف من المعلم تالتلمياذ، تمي أثر المكوناات الخرى لمنظوماة التادايس عناه مي حاالاة 

  .التدايس مي النظام التربوق التقليدق

قف المعلومات فلى مف    ئف لن عدد من الوسااااااااا مإو المعلم يخطط لتوظيف  يات التعليم،  ظام تقن ي ن

التالميذ، أت لجذبهم تتشاااويقهم من أجف الحصاااول على تلك المعلومات، تيتولف عدد تنوعية هذه 

الرسائف على عدد من العوامف مثف أهدا  التعلم، تمستوى التالميذ تخصائصهم، تحاجاتهم فلى 

مي المولف التعليمي، تاسااااتراتيجيات التدايس المسااااتخدمة، تغيرها من العوامف التي  المشاااااالة

 .تتتمنها منظومة التدايس

تال يعني اسااااتخدام المعلم ألثر من تساااايلة من تسااااائف التعامف م  المعلومات أو ذلك نوعاً من    

لمولف التعليمي من الرماهية مي اسااتخدام التقنيات التعليمية، تفنما هو ضاارتاة يفرضااها تخطيط ا

 .أجف فتقاو التعلم من لبف التالميذ

لمااا يختلف المولف التعليمي ذاتااه مي نظااام تقنيااات التعليم التفاااعليااة عنااة مي النظااام التربوق    

التقليدق، مهو يقلف العر  اللفظي للمعاا ، تينشاااااااط التالميذ لممااساااااااة أدتاا تجعف المولف 

ر  اللفظي الشااكف الوحيد للتعليم، تفنما يسااتكمف بمدى تاساا  التعليمي ألثر مرتنة، مال يكوو الع

من الوسااائف التعليمية حسااب ما يقتتاايه المولف التعليمي، تحسااب طبيعة المحتوى، تخصااائص 

 .التلميذ، تأهدا  التعلم. . . ال 

 تهكذا يتغير دتا التلميذ مي نظام تقنيات التعليم التفاعلية فلى دتا يتخلص ميه من السااااااالبية،   

حيث يميف فلى النشااااط تالمشااااالة مي عملية التعلم، تيتاح له الفرصاااة للتعبير عن اأيه، تالساااير 

مي مراحف التعلم لف تم  ساارعة تعلمه، تمدى مشاااالته تنشاااطه. تيتتااح ذلك من خالل تقرير 

سنوات  ستخدم مي التعليم خالل ال ست سنوق تالذق يتناتل أحدث التقنيات المبتكرة التي  هواايبو ال

لتقنيتي الطااابعااة ثالثيااة البعاااد  ( Horizon Report, 2014) القااادمااة، حيااث تطر  تقرير

 .تالجهبة القابلة لالاتداء

 :استعرا  التجااب العالمية مي توظيف التقنيات المبتكرة

ال  اااك بأو اإلمكانيات الهائلة التي تومرها التقنيات المبتكرة متحت المجال على مصاااراعيه مي    

التعليمياة، تميماا يلي بعتاااااااااً من التجاااب العاالمياة مي توظيف التقنياات المبتكرة مي  المجااالت

 .مجاالت التعليم

مي خالل العوام القليلة الماضية أصبح استخدام الطابعة ثالثية البعاد سهالً مي تعبيب العملية     

علوم من التجريدية التعليمية خصاااااااوصااااااااً أو عملية الطباعة لد نقلت العملية التعليمية لبعض ال

مفي جامعة مانتوبا بكندا لام مجموعة من الساتذة من لسم التشريح  ((Jennifer,2014 للتجريبية

باساااااااتخدام الطابعة ثالثية البعاد لعمف نماذج لجباء  ((Carter et al,2009تالنثرتبولوجيا

  .البشرق طبقية جسم اإلنساو لجف تعليم تتدايب الطالب على مكونات أعتاء الجسم
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تأثير اإليجابي لمثف هذه النماذج على تعليمهم تتدايبهم     تلد أظهر اساااااااتطالع طااء الطالب ال

خاصة أو النماذج مكنتهم من مهم الترليبة المعقدة لبنية اإلنساو تالتي ال يمكن الحصول عليها من 

 .الصوا التقليدية

م    لا حدة المريكية  بالواليات المت فادا  جامعة ني بةتمي   & DeLaMare Science) ت مكت

Engineering)  يدين من عاد لرتادها، تلاو من بين المساااااااتف ية الب بتومير خدمة الطباعة ثالث

له بعد الطباعة أو  لام بطباعة نموذج لمرلب ليميائي تبين  تاذ مي الكيمياء حيث  الخدمة أسااااااا

ابعة من ضمن الخدمات التي الترليبة التي يعمف عليها ل هر لانت خاطئة. تلد تين أو تجود الط

 Patrick تااوماارهااااا الاامااكااتاابااااة تتااعاابز ماان الااخاااادمااااات الااتااي تااقاااادمااهااااا الاامااكااتاابااااة لاارتادهااااا

Colegrove,2014)).    تلتبساااايط المفاهيم الرياضااااية تطرلت تالة (Knill et al,2013) 

  .لنمذجة طر  أا ميدس الرياضية تفثبات تمثيلها الفيبيائي لجسام معلية

مي تلته بطرح السااااااابف الممكنة لتمثيف المعادالت الرياضاااااااية  (Henry,2012) تبالمثف لام   

 .بمجسمات ثالثية البعاد

أماا نظاااة جوجاف مقاد أثااات اهتماام العادياد من البااحثين مي مجااالت التعليم تالتعلم مظهرت    

ك العديد من الدااسااااااات تالمقاالت التي تصااااااف االمكانيات المحتملة لهذه الداة الصااااااغيرة مي تل

 .المجاالت

باساااتخدام نظااة جوجف  Tully et al, 2014) ) مفي مجاالت التعليم الطبي لام تالي تطخرتو   

طالب من طالب الطب مي الساانة الثانية تذلك لتسااجيف تجربتهم مي التعامف م  المرضاااى  30م  

ستخدمت النظااة بنجاح مي تسجيف الحاالت حيث  23أ اا  بدالً من طالت التصوير العادية. تلد ا

% فلى أنها تجربة  33% من العينة فلى أو التجربة فيجابية تال تشاااااااتت االنتباه مي حيث أ ااااااااا 

فيجابية فال أنها تشااااتت االنتباه مي البداية. تلد خلصاااات الدااسااااة فلى توصااااية باسااااتخدام نظااات 

ا جديد جوجف م  طالب الطب لتسااجيف الفيديو أثناء مقابلة المرضااى حيث تساااعد مي تقديم منظو

 .لتحليف تتقييم مهااات التواصف الشخصية تالسلولية لدى طالب الطب

عن مدى معالية التعليم عن  Russell et al, 2014)) تمي دااسة أخرى لام بها اسف تطخرتو   

بعد لتدايب طالب الطب على الفحص الساااااااريرق باساااااااتخدام جهاز الموجات مو  الصاااااااوتية 

مجموعات تلقت المجموعة التلى  3عينة البحث فلى باالساااااااتعانة بنظااات جوجف. لسااااااامت 

التعليمات من مداب عن بعد عبر نظااة جوجف ميما تلقت المجموعة الثانية التعليمات بالطريقة 

التقليدية  ااااااافوياً من نفس المداب أما المجموعة التاااااااابطة ملم تتل  أق تعليمات. تلد تمكنت 

تقااابة تايجاابياة بعكس المجموعة االخيرة التي لم المجموعة التلى تالثاانياة من تحقي  نتاائج م

تتل  أية تعليمات. تعليه خلصات الدااساة فلى فمكانية اساتخدام نظااة جوجف مي التدايب عن بعد 

 .على استخدام جهاز الموجات مو  الصوتية

لام يومشاي  Past View تمي دااساة اساتخدمت ميها الشاا اة الملبوساة تطب  ميها نظام يدعى   

بتطبي  هذا البرنامج على طالب التااي    Nakasugi & Yamauchi, 2002) ) سااااوليتنكا
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حيث يعر  من خالل الشااا ااة معلومات تحقائ  تاايخية تأمالم تثائقية تلد أ اااات النتائج فلى 

 .توجهات الطالب االيجابية تجاه هذا النوع من التقنيات

ربة نظام يعتمد على الشااا ااة الملبوسااة بتج (Osawa et al, 2006) تلد لام أتساااتا تطخرتو   

تجهاز اساتشاعاا يلبس مي القدم بحيث يعبز فدااك البيئة المحيطة بالمساتخدم ميعر  عند التقاط 

صاااواة لنبتة ما أت حجر عند التنبه مي الرحالت البرية معلومات عن هذه النبتة أت نوع الصاااخرة 

 .تما  ابه

اساااتثماا التقنيات  ( (Campos et al,2012  ثةلما الترح لامبوس تطخرتو مي دااساااة حدي   

الملبوسااة مي مقراات الكتابة االبداعية لتساااعد مي تنشاايط ملكة الكتابة مقترحين ساايناايو يقوم ميه 

الكاتب مثالً بنبهة بحثاً عن االلهام مرتدياً نظااة جوجف تمي حال صاااااااد  مشااااااهداً تظهر أمامه 

 .تاية ما أت بيت من الشعر تنحو ذلكتنبيهات تصيغ هذا المشهد لمقترح نصي لر

تمن أهم تأمتف التطبيقات التعليمية التفاعلية لألجهبة الذلية مي القرو الحادق تالعشرين تمقاً    

 للجدتل التالي هي:

 (1جدتل)

 تطبيقات الجهبة الذلية التعليمية

ما معايير التقنية مي تعليم مناهج تبذلك لد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من تساؤالت تالة العمف، تهو:     

 المرحلة االبتدائية؟

 التطبيقات المجال

 Haiku Deck Prezi Keynote العرت  التقديمية

 الداتس التعليمية

 تتصوير الشا ة

Explain Everything Show Me Educreations 

Interactive Whiteboard Knowmia Screen 

Chomp 

فنشاء مقاط  الفيديو 

 التعليمية

iMovie WeVideo Animoto Magisto 

Videolicious 

 Dropbox Google Drive Box تخبين الملفات

 Educreations Doceri Show Me السبواة التفاعلية

Explain Everything 

المالحظات تالتعليقات 

 الخاصة بال

PDF 

iAnnotate PDF Hilighter PDF Notes 

http://www.new-educ.com/outils-gratuits-pour-les-presentations-necessaires-aux-enseignants
https://itunes.apple.com/app/id536328724?&referrer=click%3De20063c8-0669-455c-b9e9-a20afc5e781c
https://itunes.apple.com/app/prezi-viewer/id407759942?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id361285480?mt=8
http://www.new-educ.com/android-apps-for-screencasts
http://www.new-educ.com/android-apps-for-screencasts
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/teach/id527216211?mt=8
https://itunes.apple.com/ie/app/screenchomp/id442415881?mt=8
https://itunes.apple.com/ie/app/screenchomp/id442415881?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-edition-et-partage-des-videos
http://www.new-educ.com/outils-edition-et-partage-des-videos
https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/wevideo-uploader/id615796920?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/animoto-video-maker/id459248037?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/magisto-magical-video-editor/id486781045?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/videolicious/id400853498?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-de-stockage-et-de-partage-des-documents
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-drive/id507874739?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/box-for-iphone-and-ipad/id290853822?mt=8
http://www.new-educ.com/?s=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://itunes.apple.com/us/app/educreations-interactive-whiteboard/id478617061?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/doceri-remote/id412443803?mt=8&ls=1
https://itunes.apple.com/us/app/showme-interactive-whiteboard/id445066279?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/explain-everything/id431493086?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-pdf-gratuits-education
http://www.new-educ.com/outils-pdf-gratuits-education
http://www.new-educ.com/outils-pdf-gratuits-education
https://itunes.apple.com/en/app/iannotate-pdf/id363998953?mt=8
https://itunes.apple.com/CA/app/id400191310?mt=8
https://itunes.apple.com/CA/app/id391487223?mt=8
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 التطبيقات المجال

 Sound Cloud AudioBoo iTalk Recorder تسجيف الصوت

تدتين المالحظات  Evernote Noteshelf Notability Penultimate 

Note Taker 

 Blogger WordPress Edublogs Glogster فنشاء المدتنات

لتب الكترتنية  Book Creator Creative Book Builder Story 

Creator eBook Magic 

 Make Beliefs Comix Comic Life فنشاء لصص لرتونية

Strip Designer 

 Story Wheel Story Creator Tellagami Sock الحكايات الرلمية

Puppets Little Bird Tales SoniPics 

فدااة نتائج التقويمات  Grade Book Pro Grade Keeper for iPad 

Grade It 

 Popplet Mind Meister Idea Sketch الخرائط الذهنية

Simple Mind Mind Node 

Portfolio المحامظ

 االلكترتنية

Easy Portfolio Three Ring Evernote 

 Phoster Pic Collage Thinglink Glogster الملصقات التعليمية

 Timeline Maker Timeline 3D Timeline الخطوط البمنية التاايخية

Timeline Builder 

سحابات الكلمات  Wordsalad CloudArt TagCloud Word 

Collage 

تحويف الصوت فلى نص 

 تالعكس

iSpeech Speak It Speech Magnet Dragon 

Dictation 

http://www.new-educ.com/6-outils-gratuits-edition-audio
https://itunes.apple.com/us/app/soundcloud/id336353151?mt=8
https://itunes.apple.com/app/audioboo/id305204540?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/italk-recorder/id293673304?mt=8
http://www.new-educ.com/applications-android-pour-la-prise-des-notes
https://itunes.apple.com/en/app/evernote/id281796108?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/noteshelf-notes-pdf/id392188745?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/us/app/notability/id360593530?mt=8&ign-mpt=uo%3D8
https://itunes.apple.com/CA/app/id354098826?mt=8
https://itunes.apple.com/CA/app/id366572045?mt=8
http://www.new-educ.com/creer-un-blog-gratuit
https://itunes.apple.com/us/app/blogger/id459407288
https://itunes.apple.com/us/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/edublogs/id526466328?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/glogster/id907433564?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-de-publication-des-livres-electroniques
https://itunes.apple.com/ca/app/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id442378070?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/id424877762?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-de-creation-des-bandes-dessinees
https://itunes.apple.com/us/app/make-beliefs-comix/id795026580?ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/en/app/comic-life/id432537882?mt=8
https://itunes.apple.com/en/app/strip-designer/id314780738?mt=8
https://itunes.apple.com/app/id437068725
https://itunes.apple.com/ie/app/story-creator/id545369477?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sock-puppets/id394504903?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sock-puppets/id394504903?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/little-bird-tales-easy-digital/id517996494?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sonicpics/id345295488?mt=8
http://www.new-educ.com/outils-creation-examens-gratuits
https://itunes.apple.com/us/app/gradebook-pro/id393777614?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/gradekeeper-for-ipad/id432436569
https://itunes.apple.com/us/app/grade-it%21/id447735490?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.new-educ.com/outils-remue-meninges
https://itunes.apple.com/CA/app/id374151636?mt=8&s=143455&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/CA/app/id291226775?mt=8&s=143455&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/CA/app/id367246522?mt=8&s=143455&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/CA/app/id378174507?mt=8&s=143455&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/CA/app/id312220102?mt=8&s=143455&ign-mpt=uo%3D4
https://itunes.apple.com/us/app/easy-portfolio-eportfolio/id516212900?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/three-ring/id504311049?mt=8
https://itunes.apple.com/sg/app/evernote/id281796108?mt=8
http://www.new-educ.com/creer-des-affiches-educatives-en-utilisant-ipad
https://itunes.apple.com/en/app/phoster/id396306670?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/pic-collage-photo-video-grids/id448639966?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/thinglink/id647304300?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/glogster/id907433564?mt=8
https://itunes.apple.com/app/timeline-maker/id527025710?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/timeline-3d-make-present-timelines/id522442098?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/timeline/id483030593?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/timelinebuilder/id572520921?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
http://www.new-educ.com/outils-de-creation-des-nuages-de-mots
https://itunes.apple.com/au/app/wordsalad-your-salads-redefined/id545164778?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/cloudart/id598345649?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/tagcloud/id540921415?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/word-collage/id527057508?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/word-collage/id527057508?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/ispeech-text-to-speech/id322329515?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/speak-it%21-text-to-speech/id308629295?mt=8
https://itunes.apple.com/ca/app/speech-magnet-text-to-speech/id534819219?mt=8
https://itunes.apple.com/CA/app/id341446764?mt=8
https://itunes.apple.com/CA/app/id341446764?mt=8
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زيااة امتراضية للمتاحف 

 العالمية

Guggenheim Timeline- Art Museum 

National Gallery of Art e-Museum 

Louvre HD 

 Memrise English Grammar Ultimate الترجمة

Duolingo 

 

 :رابعاً: توظيف اإلنترنت

نظراً لو توظيف اإلنترنت اليتم فدااجه بشاااااااكف اسااااااامي مي المنهج المداساااااااي، لكن يمكن    

االستفادة منه بصواة مبا رة أت غير مبا رة ضمن النشطة اإلثرائية التي تبيد من عم  المعرمة 

 .العلمية

وظيف اإليجابي لإلنترنت يتوام  م  نمط التعليم سااواء لاو تجهاً لوجه أت تعليم عن بعد، مهو تالت

، أت مي بيئات التعلم on-Lineيغير من دتا المعلم ليصااابح مر ااادً تموجهاً خاصاااة مي بيئة التعلم

 .Learning Flipped ، أت المعكوس)المقلوب(Blended Learningالمدمج أت المتمازج

جانب    هذه التقنياات المبتكرة  من  طخر، تعلى الرغم من اإلمكاانياات الهاائلاة التي تومرها مثاف 

 :تالتي تم استعراضها سابقاً البد من اال ااة لبعض السلبيات التي لد تحيط بهذه التقنيات تمنها

 :التكلفة-1

 .ول عليهامعظم هذه التقنيات باهظة الثمن نسبياً تلد يعاني المستخدم متوسط الدخف من الحص   

 :التومر-2

يكمن المر اآلخر مي صاااااعوبة تومر هذه التقنيات مي الساااااوا  المحلية، تاحتكاا تواجدها مي    

 .بعض الدتل

 :المسائف الخاللية-3

يشاااااااير العديد من الباحثين فلى المخات  الخاللية التي باتت تفرضاااااااها تقنيات الوال  المعبز    

ء على تجه الخصااوص. حيث تعد الخصااوصااية من أبرز المسااائف عموماً تالجهبة القابلة لالاتدا

الشاااائكة التي ينبغي أخذها مي االعتباا عند التعامف م  تلك التقنيات تمنها نظااة جوجف. فذ يمكن 

لمن يرتدق النظااة تسجيف تتصوير لف ما يحدث حوله مما يعد انتهالاً لخصوصية اآلخرين تلد 

ف االنساني حين يكوو المراد معرضين مي لف لحظة لتسجيف يؤثر على مستوى التواصف تالتفاع

أمعالهم أت ألوالهم دتو الحصااول على موامقتهم. لما أو نظام تخبين البيانات السااحابي مي جوجف 

يشكف عثرة أخرى مي مسالة انتهاك الخصوصية فذ أو لف ما يتم تسجيله يخبو سحابياً، هذا تفو 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tristaninteractive.guggenheim
https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.netsco.artist
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nga.yourart
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tnm.emuseum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macsoftex.amazongallery.louvrehd&hl=en
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ل  اتفالية الشرتط حين أنشأ حساباً أتل مرة فال أو الشيء نفسه لاو مقبوالً لدى المستخدم الذق ت

ال ينطب  على من يتم تصااااويرهم عرضاااااً أت عمداً من لبف مرتدق النظااة. أيتاااااً من الساااالبيات 

 .المرتبطة باستخدام التقنيات القابلة لالاتداء هي تشتيت االنتباه

ات التتغير بتوظيف تاسااتخدام اإلنترنت؛ تذلك تالعمليات الساااسااية للتعليم تالتعلم مي هذه البيئ   

لو البحث مي  ااااااابكات المعلومات تالتعامف م  المكتبات الرلمية يسااااااااعد مي فلسااااااااب التالميذ 

 .المهااات التكنولوجية، تينمي لداتهن على البحث تالتعلم الذاتي

ًء باإلبداع( تغير لذلك أهمية تضااااااارتاة الجم  بين المتغيرات المعرمية )بدًء بالمعرمة تانتها   

المعرمية)الدامعية تالميول تالقيم تاالتجاهات(، مالتفكير اإلبداعي يجعف التالميذ يذهبوو لبعد من 

الحلول التقليدية، تفظهاا اغبتهم مي التشاااااااا  الحلول الجديدة عند مقابلة مولف تعليمي معين، 

تهذا ال يأتي فال من خالل فعطاء  تبالتالي يتحسااااااان أداؤهم بين ألرانهم متبداد دامعيتهم لإلنجاز،

أمكاا بديلة تطرح بدائف تطر  مختلفة للحف تتتح من خالل تفاعلها م  برامج المحالاة التفاعلية 

المحوسااااابة، تذلك من خالل تجود نموذج للوال  عبر الحاساااااوب)مثير(، تالتشاااااا  خصاااااائص 

ط(، تالتعامف الفعلي م  النموذج)اساااااااتكشاااااااا (، تالتفكير مي تعامف التلميذ م  النموذج)التخطي

 .النموذج)النشاط(، ثم التغذية المرتدة)المراجعة(

تبذلك لد تمت اإلجابة عن السااااؤال الراب  من تساااااؤالت تالة العمف، تهو: ما أثر تنوي  التعلم    

 :تالتوظيف اإليجابي لإلنترنت مي

 تنمية الجوانب المعرمية؟-أ

 المرحلة االبتدائية؟تنمية الجوانب غير المعرمية لدى تالميذ -ب

 :الخاتمة

تناتلت تالة العمف التعريف بالتقنيات الحديثة مي مجال تعليم المناهج تتنوي  التعلم تالتوظيف    

اإليجابي لإلنترنت؛ لتمثف التوجهات الحديثة مي تطوير المناهج بصاااافة عامة، تالمرحلة االبتدائية 

 .بصفة خاصة

ى أهم مراحف التعليم مى ساااااااد مناب  المية تالتى تعو  عملية حيث تمثف مرحلة التعليم االبتدائ   

يتحدد بتعليم -ال يقف عن دتاها الثقامي-التنمية االلتصاااااااادية للمجتم ، لما أو لها دتا اجتماعى 

التلميذ ليفية التعامف م  اآلخرين، تتكوين اتجاهات جديدة نحو العالم الخااجى المحيط بها، مما 

 .مي تنشئة البناء يجعلها تسهم م  السرة

تتم ذلك من خالل بعدين ائيسين الب البعد التل على التقنيات الحديثة مي مجال تحسين تعليم    

 :المناهج، تهي

 .التعلم التفاعلي .1
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  .المحالاة بالحاسوب .2

 .معايير التقنية مي تعليم مناهج المرحلة االبتدائية .3

 :وظيف اإليجابي لإلنترنت من حيث تنميةبينما الب الثاني على تنوي  التعلم تالت

  .الجوانب المعرمية .1

 .الجوانب غير المعرمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية .2

تبذلك لد تمت اإلجابة عن التسااؤالت الابعة الرئيساة لوالة العمف، تالتي هدمت فلى التعريف    

 .تالتوظيف اإليجابي لإلنترنت بالتقنيات الحديثة مي مجال تعليم المناهج تتنوي  التعلم

 :التوصيات

اسااااااتخدام المسااااااتحدثات التكنولوجية تخاصااااااة فدااة التعلم، المنصااااااات التعليمية، البريد  .1

 .اإللكترتني تمنتديات المنالشة عبر اإلنترنت لدعم تعليم المناهج بالمرحلة االبتدائية

م، تتبتيدها بتكنولوجيا تحديث تتفعيف مرالب مصاااادا التعلم مي جمي  مراحف التعليم العا .2

  .متطواة

فثراء برامج فعداد المعلمين بكليات التربية تقوم على نماذج التعلم التفاعلي خاصاااااااة ميما  .3

 .يتعل  بنظريات التعلم تالتعليم

تطبي  التعلم التكيفي المعكوس بشااااكف اجتماعي تمؤسااااسااااي  ااااامالً عناصاااار المنظومة  .4

 .التعليمية

الناااجحااة محلياااً تفلليمياااً تعااالمياااً حول ليفيااة تطبي  عر  نماااذج من تجااااب المعلمين  .5

 .تقنيات التعليم الحديثة مي العملية التعليمية

تدايب التالميذ تتبتيدهم بالخبرة الكامية الساتخدام هذه التقنيات الحديثة تلمية المعلومات  .6

 ً  .(Cognitive overload) التي يمكنهم استعراضها حتى ال تشكف عبئاً معرميا
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 المراجع

قياااس الموهبااة واإلبااداع ت المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبااة (: 2006فبراهيم الحااااثي ) (1)

حول رعاية الموهبة .. تربية من أجل المساااااتقبل ت مؤساااااساااااة الملك عبد العزيز ورجال  

 /:, متااااح مي 8/2006/ 30-26, المملكاااة العربياااة الساااااااعودياااة, لرعااااياااة الموهوبين

http://www.gifted.org.sa/4gifted 

، داا السااااااحاب للنشاااااار تالتوزي ، القاهرة، التعلم التكيفي(: 2017تامر المغاتاق المالح) (2)

 .جمهواية مصر العربية

المنهج المدرسااي المعاصاار المفهوم. األسااس. المكونات. م(: 2003حساان جعفر الخليفة ) (3)

 .، الريا ، مكتبة الر د نا رتوالتنظيمات

 :، متاااح ميمن أفضاااااااال تطبيقااات األناادرويااد التعليميااة 90(: 2016ا ااااااايااد التلواني) (4)

www.new-educ.com    

"برنامج قائم على محاكاة الهندسة التفاعلية بالحاسوب وأثره (: 2012سحر عبده محمد) (5)

، في التحصااااااايل وتنمية التفكير اإلبداعي والدافع لإلنجاال لد  تمميل المرحلة االبتدائية"

  .للية التربية، جامعة بواسعيداسالة دلتوااه، 

فعالية اسااااتخدام التعليم بمساااااعدة الكمبيوتر متعدد (: 2002عبد اللطيف الصاااافي الجباا) (6)

الوساااااائا في اكتسااااااب بعت مساااااتويات تعلم المفاهيم العلمية وفت نموذ  فراير لتقويم 

 .(, القاهرة105, مجلة للية التربية, جامعة الزهر, العددع )المفاهيم

تنمية التفكير اإلبداعي باساااااتخدام برنامج (: " 2006عبد الناصااااار ال اااااعف الحسااااايني ) (7)

ساااااااكااامبر"ت المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبااة حول رعااايااة الموهبااة .. تربيااة من أجاال 

, مؤسسة الملك عبد العبيب تاجاله لرعاية الموهوبين, المملكة العربية السعودية, المستقبل

 .أغسطس 26-30

بااادائااال مقترحاااة لتفعيااال بعت التوجهاااات الحاااديثاااة في تعليم (: 2010مراد ميناااا) ماااايب (8)

, المؤتمر العلمي الرياضاايات في مصاارت االتجاهات الحديثة في تطوير تدريس الرياضاايات

الساااااانوق العا اااااار, الجمعية المصاااااارية لتربويات الرياضاااااايات, للية التربية, جامعة بنها, 

 .أغسطس3

, 2, طتكنولوجيا التعلم في عصار المعلومات واالتصااالت(:2004لمال عبد الحميد زيتوو) (9)

 .القاهرة, عالم الكتب

 .، القاهرة، مكتبة النهتة المصريةالدافعية والتعلم(: 2003نبيف محمد زايد) (10)
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Abstract: 

The working paper dealt with the definition of modern technologies in the field 

of curriculum education, diversification of learning and positive employment of 

the Internet, to represent recent trends in curriculum development in general, and 

the primary stage in particular. 

   As the primary education stage represents the most important stages of 

education in bridging the sources of illiteracy, which hinder the economic 

development process of society, and it also has a social role - no less than its 

cultural role - determined by teaching the student how to deal with others, and 

forming new directions towards the outside world surrounding it, which makes 

it Contributes with the family to raise children. 

   This is through two main dimensions, the first dimension focuses on modern 

technologies in the field of improving curriculum education, namely: 

1. Interactive learning. 

2. Computer simulation. 

3. Technical standards in teaching elementary school curricula. 

While the second focuses on diversifying the learning and positive employment 

of the Internet in terms of development: 

1. Cognitive aspects. 

2. The non-cognitive aspects of primary school pupils. 
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