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لى إالكتاب المدرسي من الورقي 
 اإللكتروني التفاعلي

 رئیس مكتب التجھیزات والوسائل التربویة
 

 جورج نھرا
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 مواد الكتابة

أنواع مواد 
 الكتابة

مواد 
 طبیعیة

مواد  مواد مجھزة
 مصطنعة
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 تطور مواد الكتابة

مواد الكتابة في 
 العصور الحدیثة

الورق، األقراص 
السمعیة، األشرطة 

الفیلمیة، أقراص ممغنطة، 
 اسطوانات ملیزرة

مواد الكتابة في 
 العصور الوسطى

البردي، الرق، 
)م۱۰٥(الورق   

مواد الكتابة في 
 العصور القدیمة

، Byblos)كتاب(  لحاء الشجر
 ، األحجار

، ، سعف النخیل، أعواد البامبو
األلواح ، الفخار، الحریر

  البردي، األلواح الخشبیة،الطینیة
Papyrus ،الرق 

 میالدیة ۱۰٥ عام ففي
 رجل صناعتھ إلى توصل
  لون، تساي یدعى صیني
 أن من الرجل ھذا تمكن
 باستخدام الورق یصنع
 الشجر لحاء من عجینة

 البالیة والخرق والحبال
 القدیمة الصید وشباك

.بالماء مخلوطة  

 تطور مواد الكتابة

مواد الكتابة في 
 العصور الحدیثة

مواد الكتابة في 
 العصور الوسطى

مواد الكتابة في 
 العصور القدیمة

، Byblos)كتاب(  لحاء الشجر
 ، األحجار

، ، سعف النخیل، أعواد البامبو
األلواح ، الفخار، الحریر

  البردي، األلواح الخشبیة،الطینیة
Papyrus ،الرق 
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 أشكال الكتاب
في شكل الكتاب 

 العصور الحدیثة
كراس مؤلف من عدة (ورقي 

)مالزم  
محمالً على قرص (والكتروني 

ممغنط أو اسطوانة ملیزرة أو 
  ...)متاح على اإلنترنت

في  شكل الكتاب
 العصور الوسطى

كتاب مسطح 
)الكراس(  

شكل الكتاب في 
 العصور القدیمة

كتب خشبیة، كتب ( 
حریریة، شرائط 
البامبو،األلواح 
الطینیة، لفائف، 

 )Codexكراس

 الكتاب وأشكالھ
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 أدوات الكتابة
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فَ    :بأنھ ینالباحثبعض  ھوقد َعرَّ
 

تحویل للكتاب الورقي المطبوع من صورتھ التقلیدیة إلى الصورة اإللكترونیة، 
بحیث تتمتع صفحاتھ بوجود إمكانیة التفاعل مع المادة التعلیمیة من خالل التحكم في 

محتویات الكتاب من نصوص وصور وأصوات ومقاطع فیدیو، بما یتناسب مع 
   قدرات المتعلم وإمكانیاتھ

 :وتمكن أنشطتھ الطالب من أن یتفاعلوا مع
 معارفھم السابقة

 )داخل الصف وخارجھ(ومع محیطھم 
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 أشكال الكتاب االلكتروني

أشكال الكتاب 
 االلكتروني

 الكتاب االلكتروني النصي

الكتاب االلكتروني 
 النصي المصور

الكتاب االلكتروني 
 التفاعلي
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 مراحل إنتاج  الكتاب االلكتروني التفاعلي

 :یمر الكتاب اإللكتروني بثالث مراحل
 مرحلة التألیف   -۱
 مرحلة اإلنتاج  -۲
  مرحلة التوزیع أو التسویق  -۳
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 مراحل انتاج  الكتاب االلكتروني التفاعلي
تألیف المحتوى التعلیمي بحسب المنھج وتحدید األنشطة الداعمة والتمارین •

 المساندة
 ھیكلیة الكتاب/ وضع بنیة •
 جمع الوسائل الرقمیة التفاعلیة المتوفرة من المصادر المختلفة•
 انتاج الوسائل الرقمیة التفاعلیة•
 التفاعلیة/انتاج التمارین الرقمیة•
 انتاج الكتاب الرقمي التفاعلي•
 وعلى المنصة االلكترونیة) المكتبة الرقمیة(تخزین الكتاب في المكنز الوطني •
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 مقارنة بین الكتاب المدرسي الورقي والكتاب المدرسي االلكتروني التفاعلي

 الرقمي
 المحتوى یتضمن كافة أنماط التعلم•
 توفیر في الوقت•
 موارد تعلیم مفتوحة•
 حمایة المحتوى وتشفیره•
نشر الكتروني وتوزیع عبر وسائل •

 متعددة ألي مكان وزمان

 الورقي
 المحتوى مرئي فقط•
 تكرار زمني واستھالك للوقت•
 موارد دعم محدودة•
 أمن محدود على المحتوى•
 محدودیة التوزیع والنشر•
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 مقارنة بین الكتاب المدرسي الورقي والكتاب المدرسي االلكتروني التفاعلي

 الرقمي
تعتمد على اعادة الشرح عبر المتعلم للدروس •

 المسجلة
ال یوجد كلفة طباعة ومحدودیة نسخ وانقطاع •

 توفر الكتب
 ال یوجد كلفة للتحدیث وحاجة العادة الطبع•
 تخزین الكتب رقمیا•
 ال یوجد مخاطر في تخزین المحتوى•

 الورقي
تعتمد كلیا على شرح الدرس عبر •

 المعلم
 كلفة طباعة•
 كلفة عالیة الصدار التحدیثات•
 تخزین الكتب معقد ومكلف•
 مخاطر التلف عند التخزین•
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 مقارنة بین الكتاب المدرسي الورقي والكتاب المدرسي االلكتروني التفاعلي

 الرقمي
 سھولة ارسال وتوصیل ومشاركةالكتب•
 اعتماد التقنیة الخضراء•
االستعاضة بحقیبة رقمیة أو وسائل تخزین •

 ونقل رقمیة
 سھولة االحتفاظ ونسخ ملفات احتیاطیة•
تطبیق األسئلة التكوینیة عبر أدوات متطورة •

 مدمجة مع الدرس

 الورقي
 صعوبة التوصیل ونقل الكتب•
 لیست صدیقة للبیئة•
 ثقل وزن الحقیبة على التلمیذ•
صعوبة االحتفاظ بنسخ •

 احتیاطیة
صعوبة تطبیق األسئلة •

 التكوینیة وجمع بیانات النتائج
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 مقارنة بین الكتاب المدرسي الورقي والكتاب المدرسي االلكتروني التفاعلي
 الرقمي

 سھولة تشخیص التحصیل الدراسي الفردي•
 اعتماد مركزیة المتعلم وتعدد مصادر المعرفة•
 سھولة في استنتاج وتحلیل وتحدید الفروقات التعلیمیة•
 استخدام برامج ادارة العملیة التعلیمیة وخاصةمع األھل•
تقویم المتعلمین بسھولة داخل الصف ومشاركة البیانات •

 وتحلیلھا
 سھولة في دمج المواضیع الدراسیة•

 الورقي
صعوبة تشخیص التحصیل الدراسي •

 الفردي
 غیاب مركزیة المتعلم•
صعوبة استنتاج الفروقات التعلیمیة •

 والتحكم والمراقبة 
تعقیدات مشاركة العملیات التعلیمیة •

 مع األھل
تعقیدات تقویم المتعلمین ومشاركة •

 نتائج االمتحانات
 تعقیدات دمج المواضیع الدراسیة•
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 المشاریع الحالیة في المركز والمتعلقة بانتاج الموارد الرقمیة

تدریب العاملین في مكتب التجھیزات واألقسام األكادیمیة 
 والمدربین النتاج الموارد الرقمیة والدروس التفاعلیة
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