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Using Technology in Class.  
 استخدام التكنولوجيا في الصف

 
Young people love learning , but they like learning even more if they are presented with 
information in an interesting and challenging way. Today I am going to give a talk about how you 
can use technology in Jordanian classrooms. ( they / they ……. Young people ) 

ديثا عن حليوم سأقدم الشباب يحبون التعلم , ولكن يحبون التعلم أكثر إذا قدمت لهم معلومات بطريقة ممتعة وبشكل متحدي . ا
 األردن.كيفية استخدام التكنولوجيا في الصفوف في 

 : Here are some ideas إليكم بعض األفكار 

Many classrooms now use a whiteboards as a computer screen . As a consequence, teachers can 
show websites on the board in front of the class. 

 .لصفح أمام االلو كشاشة حاسوب لهذا يمكن للمعلمين أن يعرضوا مواقع انترنت على األلواحتستخدم  اآلنالكثير من الصفوف 

Teachers can then use the internet to show educational programs, play educational game, music, 
recordings of languages, and so on. 

 . ذالغوية وهك تسجيالتلعرض برنامج تعليمي , يلعبوا لعبة تعليمية ,  االنترنتالمعلمون يمكن أن يستخدموا 

 

In some countries, tablet computers are available for students to use in class. Therefore. Students 
can use the tablets to do tasks such as showing photographs, researching information, recording 
interviews and creating diagrams. (1) -----C------- 

للقيام  اللوحةاسيب ب أللوحي متوفر للطالب ليستخدموه في الصف . لذلك يمكن للطالب أن يستخدموا الحوفي بعض الدول الحاسو
وجي لي للعمل الزوإنتاج رسوم بيانية, الكمبيوتر أللوحي مثا مقابالتبأعمال مثل عرض صور , البحث عن معلومات , تسجيل 

 .والجماعي

Teachers can perhaps ask their students to start writing a blog ( an online diary) . either about 
their own lives or as if they were someone famous. ( their …… teachers / their / they ….. students ) 

 كأنهم أشخاص إما عن حياتهم أو االنترنتالمعلمون ربما يمكن أن يطلبوا من طالبهم ليبدءوا بكتابة مفكرة  سجل على 
 .مشهورين

They can also create a website for the classroom. Students can contribute to the website, so for 
example they can post work, photos and messages. ( they ……. Teachers / they ……… students ) 

 رسائل, صور و مالأعصف . يمكن أن يشارك الطالب في هذا الموقع , لذلك يمكنهم أن ينشروا يمكنهم أيضا أن ينشئوا موقع لل

Most young people communicate through social media, by which they send each other photos and 
messages via the internet . ( which ……. Social media / they …… young people ) 

  االنترنتبر عيرسلون لبعضهم البعض صور ورسائل  خاللها, من االجتماعيض الطالب يتواصلون عن طريق وسائل التواصل بع
Some students like to send messages that are under 140 letters for anyone to read. Teachers can 
ask students to summarize information about what they have learnt in class in the same way. (2) --
----D-------- ( students ……… they) 

لخيص تمن طالبهم  حرف ليقرأها أي شخص . المعلمون يمكن أن يطلبوا 140بعض الطالب يحبوا إرسال رسائل اقل من 

ذه هلى استخدام عقادرين  نسيكونورعة معلومات عن ما تعلموه في الصف بنفس الطريقة .... إذا تعلم الطالب كيف يلخصوا بس
 المهارة في المستقبل

 

We all like to send emails, don’t we? Email exchanges are very useful in the classroom. Teachers 
can ask students to email what they have learnt to students of a similar age at another school.(3) -
-----A------ . As a result, students can then share information and help each other with tasks. ( they 
…… students ) 

. المعلمون جدا في الصف مفيدة االلكتروني, أليس كذلك ؟ تبادل رسائل البريد  االلكترونينحن جميعا نحب أن نرسل رسائل البريد 
ة طالب في دوللت المع طالب بنفس أعمارهم من مدرسة أخرى . يمكنهم إرسال ايمي االلكترونيةسائل يطلبون من طالبهم الر

 . نتيجة لذلك يمكن للطالب تشارك المعلومات ويساعدوا بعضهم بواجباتهم , أخرى

 

Another way of communicating with other schools is through talking to people over the computer. 
Most computers have cameras, so you can also see the people you are talking to. 

ك اميرات , لذلالتحدث مع أناس عبر الكمبيوتر . معظم الحواسيب لها ك خاللطريقة أخرى للتواصل مع مدارس أخرى هي من 

 .يمكن أيضا أن ترى الناس الذين تتحدث إليهم
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In this way , students who are studying English in Jordan can see what students in England are 
doing in the classroom while they are speaking to them. ( who ……. Students / they ----- students / 
them ------ students in England ) 

 .عهمهم يتحدثون مويمكن أن يرو ماذا يفعل الطالب في انجلترا في الصف  ةاالنجليزيبهذه الطريقة , الطالب الذين يدرسون 

You can also use this system to invite guest speaker to give talks over a computer (4) --B--- if you 
had this type of lesson, the students would be very excited. 

 لمين من دولةحديث عبر الحاسوب على سبيل المثال , علماء ومع إلعطاءالنظام لدعوة ضيف تستطيع أيضا أن تستخدم هذا 
 أخرى يمكنهم إعطاء دروس للصف إذا كأن لديك هذا النوع من الدرس , الطالب سيكونون أكثر استمتاعا

Students often use computers at home if they have them. Students can use social media on their 
computers to help them with their studies, including asking other students to check and compare 
their work, asking questions and sharing ideas. ( they …. Students / them …. computers / their / 
them / their / their …. students ) 

ص ومقارنة يستخدمون الحواسيب في البيت لمساعدتهم في دراستهم ويتضمن هذا الطلب من طالب آخرين فحالطالب غالبا 

 . األفكارطرح أسئلة ومشاركة  , أعمالهم

The teachers must be part of the group, too, to monitor what is happening. Thank you for listening 
. Does anyone have any questions? 

 .ة. هل لدى أحدكم أسئل الستماعكمالمعلم يجب أن يكون جزء من المجموعة , أيضا لمراقبة ما يحدث . شكرا 
 
 
 

1. How can students in Jordan see students in other countries and speak to them? 

 أن يرو طالب في دول أخرى ويتكلمون معهم األردنكيف يمكن للطالب في 

By using the computers with cameras. 
2. What role should teachers take in the group that the students create for checking and 
comparing their work? 

 ما هو دور المعلم في المجموعة التي يكونها الطالب لفحص ومقارنة أعمالهم 

monitoring what is happening 
 

3. The text mentions some of the technological means and methods that can be used in 
classrooms. Mention two of these means and methods. 

 النص يذكر بعض وسائل التكنولوجيا والطرق التي تستخدم في الصف . اذكر اثنين منها

Whiteboards, tablet computers 
4. According to the text , how can whiteboards be used in studying? ( benefits ) 

 
 ) فوائده )حسب النص كيف يستخدم اللوح التفاعلي في الدراسة ؟ 

 whiteboards are used as a computer screen . As a 

consequence, teachers can show websites on the board in front of the class.  

5. Tablet computers can be used in different ways in learning . Write down two of them . 
 . الكمبيوتر أللوحي يمكن أن يستخدم بطرق متعددة في التعليم ؟ اكتب اثنتان منها

Students can use the tablets to do tasks such as showing photographs, researching information, 
recording interviews and creating diagrams. 

 
6 There are many benefits for using the internet in education. Write down two of these benefits . 

 . في التعليم ؟ اذكر اثنتين من هذه الفوائد االنترنت الستخدامهناك فوائد كثيرة 

to show educational programs and play educational game. 
 

7. the speaker says that young people like learning more if it isn't presented to them in a normal 
way. What is the different way that the speaker recommends? 

 صي بها؟تلفة التي يويحبون التعليم أكثر إذا لم يقدم لهم بالطريقة العادية . ما هي الطريقة المخ لبةالطالمحدث يقول أن 

if they are presented with information in an interesting and challenging way 
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8. According to the text what can students use to create diagrams? 

 نشاء رسوم بيانية؟إلحسب النص ماذا يمكن للطالب أن يستخدموا 

They can use tablet computers 
 

9. According to the text what can students use to watch educational programs in class? 
 حسب النص ماذا يمكن للطالب أن يستخدموا لمشاهدة برنامج تعليمي في الصف ؟

They can use the white board 
 

   
  : Critical thinking التفكير الناقد 

1.Learning becomes more efficient and more enjoyable due to using technology. Write your point 

of view. 

 . أصبح التعليم أكثر فعالية وأكثر متعة بسبب استخدام التكنولوجيا

I think that is true because technology means enable us to get information easily and quickly by 

searching the internet for example. Another thing is that students can learn while playing ( 

educational games.) 
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