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الفصل األول: مقدمة إلى 
SMART Notebook Math Tools 

ٌتضمن  SMART Notebookعلى الكمبٌوتر لدٌك، فإن برنامج  SMART Notebook™ Math Toolsإذا قمت بتثبٌت 
المعادالت والتعرف على الكتابة الٌدوٌة للمصطلحات الرٌاضٌة وأدوات أشكال إضافٌة وإنشاء مٌزات رٌاضٌة مثل تحرٌر 

 رسومات.

 SMART Notebook Math Toolsعرض أزرار 
 .عرض األزرار الرٌاضٌة ، انقر فوق SMART Notebook Mathلعرض أزرار 

 مرة أخرى. زرار الرٌاضٌة عرض األعند االنتهاء، انقر فوق  SMART Notebook Mathإلخفاء أزرار 

 .SMART Notebook Math Toolsٌصف الجدول التالً وظائف أزرار 

 اإلجراء األمر الزر

 
 إدراج رسوم دٌكارتٌة أو ربع دائرٌة أو خطوط أرقام. الرسوم

 
 إدراج المضلعات غٌر المنتظمة. المضلعات غٌر المنتظمة

 
 إدراج جداول الرسوم. جداول الرسوم

 
 إدراج المعادالت. معادالتال

 

 :SMART Notebook Math Toolsباإلضافة إلى األزرار أعاله، ٌوجد زران آخران ٌمكنك استخدامها مع 

 اإلجراء األمر الزر

 
 إدراج المضلعات المنتظمة. مضلعات منتظمة

 
 استخدم مسطرة أو منقلة أو فرجار. أدوات القٌاس
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 المعادالت الفصل الثانً: استخدام

 

 .SMART Notebook Math Toolsباستخدام  notebook.ٌمكنك إدراج معادالت أو كتابتها فً صفحات ملف 

 ٌمكنك حل المقادٌر الجبرٌة الرٌاضٌة المدرجة أو المكتوبة فً أي وقت.

 إدراج المعادالت
 .ةالمعادلٌمكنك إدراج معادالت إلى صفحة باستخدام محرر 

 إلدراج المعادالت

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .معادالت اضغط  .2
 اضغط على المكان الذي ترٌد وضع المعادلة فٌه. .3

 ومربع النص. المعادلةٌظهر محرر 

للمصطلحات  المعادالتاضغط على األزرار الموجودة فً محرر اكتب الرموز التً ترٌد إضافتها إلى المعادلة.  .4
 الرٌاضٌة التً ترٌد إضافتها إلى المعادلة.

 بعد االنتهاء من إنشاء المعادلة، قم بالضغط خارج الكائن النصً. .5
 
 
 
 
 
 

 كتابة المعادالت
ألقالم )فً السبورات التفاعلٌة( أو قلم مطول وأزرار أداة القلم ٌمكنك كتابة معادالت فً الصفحة باستخدام أقالم من لوحة ا

 )فً الشاشات التفاعلٌة المزودة بقلم(.

 

 

 لكتابة معادالت

 .األقالم اضغط على  .1

 مالحظة  

 فً  اضٌةحل المقادٌر الجبرٌة الرٌفً حالة إدراج مقدار جبري رٌاضً، ٌمكنك حل المقدار الجبري )راجع 
 (. 17فً الصفحة إنشاء رسوم من المعادالت(. ٌمكنك أًٌضا إنشاء رسم مستند إلى هذه المعادلة )راجع 7الصفحة 

 

 مالحظة  

 (.بأعلى إدراج المعادالت)راجع  المعادالتٌمكنك أًٌضا إدراج معادالت باستخدام محرر 
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 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم، ثم حدد أنواع األقالماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3
 تخدام التلمٌحات الواردة فً األقسام التالٌة.اكتب المعادلة على الشاشة التفاعلٌة باس .4
 .التعرف على حبر الرٌاضٌاتاضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .5

 أسفل المعادلة. ودائرة حمراء تظهر المعادلة محاطة بحد أزرق. تظهر دائرة خضراء

 .فً حالة ظهور المعادلة بشكل صحٌح، اضغط على الدائرة الخضراء  .6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وقم بمسح المعادلة وكتابتها من جدٌد. ال تحاول حالة ظهور المعادلة بشكل غٌر صحٌح، اضغط على الدائرة الحمراء فً
 الكتابة على المعادلة األصلٌة.

 تلمٌحات لكتابة المعادالت
 ضع فً اعتبارك ما ٌلً عند كتابة المعادالت:

 .اكتب كل رمز بوضوح وال تراكب الرموز 
 لحروف والرموز والصٌغ والمعادالت التً تكتبها.اترك مسافة بٌن ا 

  ،ارسم رمز عملٌة ضرب كنجمة سداسٌة، على سبٌل المثال. 
  إذا كانت المعادلة تتضمن سطوًرا عدٌدة، مثل الكسور، فاترك مسافة بٌن هذه السطور. ولكن ال تفصل معادلة ذات

 سطر واحد على سطور متعددة.
 ل األس، إلى ٌمٌن وأعلى الحرف أو الرمز المجاور. ال تسمح بتراكب حرف مع قم بمحاذاة الحروف المرتفعة، مث

 حرف مرتفع.
 .اكتب المشكالت بالتعاقب من الٌمٌن إلى الٌسار ومن أعلى إلى أسفل 
 .ًاضغط إلدخال عالمة عشرٌة. ال ترسم كرة صغٌرة أو تكتب عالمة متعجال 
  ال تستخدمj و صٌغة معقدة. ال تستخدم كمتغٌر ما لم تكن تكتب صٌغة مثلثٌة أi  أوo  كمتغٌر ما لم تكن تكتب صٌغة

 مثلثٌة.
  ال تستخدمe .كمتغٌر ما لم تكن تكتب صٌغة أسٌة 
 .قم بتضمٌن األس فً قوسٌن 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 مالحظات  

o  ٌتم من خاللSMART Notebook Math Tools  التعرف على العدٌد من الحروف، بما فً ذلك
الرموز األرقام، والعوامل، والحروف الرومانٌة، والحروف الٌونانٌة، والرموز الرٌاضٌة األخرى )راجع 

 (. 5فً الصفحة الرٌاضٌة المعروفة

o  ٌتم من خاللSMART Notebook Math Tools أًٌضا على العدٌد من الدوال الرٌاضٌة )راجع  التعرف
 (.6فً الصفحة  الدوال الرٌاضٌة المعروفة

o  (. 7فً الصفحة  حل المقادٌر الجبرٌة الرٌاضٌةفً حالة كتابة مقدار جبري رٌاضً، ٌمكنك حله )راجع
 (.17ة فً الصفح إنشاء رسوم من المعادالتٌمكنك أًٌضا إنشاء رسم مستند إلى هذه المعادلة )راجع 
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 تلمٌحات لكتابة المعادالت المثلثٌة
 ضع فً اعتبارك ما ٌلً عند كتابة المعادالت المثلثٌة:

 بٌل المثال، جا )س(.قم بتضمٌن المتغٌرات فً قوسٌن، على س 
 .)قم بفصل الصٌغ المثلثٌة المتعددة باستخدام عالمة ضرب، على سبٌل المثال، جا)أ(*جتا)أ 

 تلمٌحات لكتابة المعادالت اللوغارٌتمٌة
 ضع فً اعتبارك ما ٌلً عند كتابة األس واللوغارٌتمات والمتوالٌات الهندسٌة:

  ٌتعرف برنامجSMART Notebook Math Tools  علىlog (N)  بالصورةlog10N. 
  ٌتعرف برنامجSMART Notebook Math Tools  علىlogM  بالصورةlogm  أوlogM .)لوغارٌتم بسٌط( 
  ٌدعمSMART Notebook Math Tools log2M وlog10M .فقط 
 ( اكتب اللوغارٌتم البسٌطln بالصورة )log. 
  اكتبlog2  بالصورةlog2 اكتب .log10  بالصورةlog10عم برنامج . ال ٌدSMART Notebook Math Tools 

 األحرف المنخفضة.

 تلمٌحات لحل المعادالت ذات األسطر المتعددة
حل بعض المعادالت متعددة األسطر فً حالة تحدٌد كل المعادالت،  SMART Notebook Math Toolsٌمكن لبرنامج 

 .التعرف على حبر الرٌاضٌاتاضغط على سهم قائمة المعادلة، ثم حدد 

 الرموز الرٌاضٌة المعروفة
على الرموز والدوال الرٌاضٌة فً المعادلة وٌقوم بتحوٌلها إلى نص  SMART Notebook Math Toolsٌتعرف برنامج 

على العدٌد من الرموز، بما فً ذلك األرقام والعوامل  SMART Notebook Math Toolsمكتوب. ٌتعرف برنامج 
 ٌة والحروف الٌونانٌة والرموز الرٌاضٌة األخرى.والحروف الرومان

 األرقام

 

 العوامل

 

 الحروف الرومانٌة

 

 الحروف الٌونانٌة
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 الرموز الرٌاضٌة األخرى

 

 الدوال الرٌاضٌة المعروفة
على الرموز والدوال الرٌاضٌة فً المعادلة وٌقوم بتحوٌلها إلى نص  SMART Notebook Math Toolsٌتعرف برنامج 

 على الدوال الرٌاضٌة من الفئات التالٌة: SMART Notebook Math Toolsمكتوب. ٌتعرف برنامج 

 الدوال اللوغارٌتمٌة 
 الدوال المثلثٌة 

 الدوال اللوغارٌتمٌة

 

 الوصف فةالوظٌ

 لوغارٌتم بسٌط (a)لو 

 10لوغارٌتم باألساس  (a) 10لو 

 2لوغارٌتم باألساس  (a) 2لو 

 

 الدوال المثلثٌة

 

 الوصف الوظٌفة

 دالة جتا العكسٌة (a)جتا أ 

 دالة جا العكسٌة (a)جا أ 

 دالة ظا العكسٌة (a)ظا أ 

 دالة جتا (a)جتا 

 دالة جتا للقطع الزائد (a)جتاز 

 دالة ظتا (a)ظتا 

 دالة ظا للقطع الزائد (a)ظتاز 

 دالة قتا (a)قتا 

 دالة قا (a)قا 

 دالة جا (a)جا 

 دالة جا ج (a)جا ج 

 دالة جاز (a)جاز 

 دالة ظا (a)ظا 

 دالة ظاز (a)ظاز 
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 حل المقادٌر الجبرٌة الرٌاضٌة
راج أو كتابة مقدار جبري رٌاضً فً صفحة، ٌمكنك حل هذا المقدار الجبري وعرض المعادلة الكاملة باستخدام فً حالة إد

 خٌارات القائمة المتوفرة.

 

 

 

 

 

ا ًٌ  لحل مقدار جبري عدد

 .المعادلةحدد  .1
ااضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .2 ًٌ  .إجراءات رٌاضٌة < تبسٌط عدد

ا ًٌ  لحل مقدار جبري رمز

 .لمعادلةاحدد  .1
ااضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .2 ًٌ  .إجراءات رٌاضٌة < تبسٌط رمز

 إلٌجاد قٌمة صفرٌة لمعادلة

 .المعادلةحدد  .1
 .إجراءات رٌاضٌة < إٌجاد قٌم صفرٌةاضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .2

 إلٌجاد أقصى وأدنى قٌم لمعادلة

 .المعادلةحدد  .1
 .إجراءات رٌاضٌة < إٌجاد أقصى وأدنى قٌمةاضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .2

 
 
 

 مالحظات  

  (. 17فً الصفحةإنشاء رسومات من المعادالت ٌمكنك أًٌضا إنشاء رسومات من المعادالت )راجع 

   ٌمكن أن ٌقوم برنامجSMART Notebook Math Tools  ،ا ًٌ ا ولكن لٌس رمز ًٌ بحل بعض المعادالت عدد
ا. إذا كان نوع ال ًٌ ا ولكن لٌس عدد ًٌ  حل غٌر متوفر، فلن تتمكن من تحدٌده وٌمكنه حل بعض المعادالت رمز

 فً القائمة.

  اكتب معادلة بالصٌغةy = f(x). 
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 الفصل الثالث: التعامل مع األشكال

 

، ٌمكنك تحرٌر مضلعات منتظمة وغٌر منتظمة ثم تعدٌل الزواٌا SMART Notebook Math Toolsمن خالل برنامج 
 الداخلٌة لهذه األشكال، وأطوال األضالع والرؤوس.

 أو مستطٌل إلى أجزاء منفصلة ذات مناطق متساوٌة. ٌمكنك أًٌضا تقسٌم دائرة أو مربع

 اج مضلعات منتظمةإدر
 ضلًعا باستخدام أداة المضلعات المنتظمة. 15إلى  3ٌمكنك إدراج مضلعات منتظمة تحتوي على أضالع تتراوح بٌن 

 إلدراج مضلع منتظم

 .مضلعات منتظمة اضغط  .1
 تظهر أزرار أداة المضلعات المنتظمة.

 . ٌمثل الرقم فً المضلع عدد األضالع.مضلًعاحدد  .2
 
 
 
 
 
 

 شكل عن طرٌق الضغط على النقطة التً ترٌد وضع الشكل بها وسحب الشكل حتى ٌتخذ الحجم المرغوب. قم بإنشاء .3

 إدراج مضلعات غٌر منتظمة
ت غٌر منتظمة ، ٌمكنك إدراج مضلعاSMART Notebookباإلضافة إلى إنشاء األشكال باستخدام أداة أشكال برنامج 

 باستخدام أداة المضلعات غٌر المنتظمة.

 إلدراج مضلعات غٌر منتظمة

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .مضلعات غٌر منتظمة اضغط  .2
 اضغط على المكان الذي ترٌد وضع الرأس األولى للشكل فٌه. .3

 ٌظهر الرأس األول كدائرة حمراء صغٌرة.

 اضغط على المكان الذي ترٌد وضع الرأس التالً فٌه. .4
 ٌظهر خط بٌن الرأسٌن.

 إلضافة مزٌد من الرؤوس. 4كرر الخطوة  .5
 اضغط على الدائرة الحمراء الخاصة بالرأس األول إلٌقاف إضافة الرؤوس وإكمال الشكل. .6

 
 
 
 
 

 تلمٌح  

 . لعرض المزٌد من المضلعات، انقر فوق السهم ألسفل

 

 مالحظة  

 عرض الزواٌا الداخلٌةبعد إنشاء مضلع غٌر منتظم، ٌمكنك عرض زواٌاه الداخلٌة وعرض أطوال أضالعه )راجع 
 (.بأسفلأطوال األضالع وتحرٌرها  عرضوبأسفل 
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 عرض الزواٌا الداخلٌة
 ٌمكنك عرض الزواٌا الداخلٌة للشكل.

 

 

 

 لعرض الزواٌا الداخلٌة

 .الشكلحدد  .1
 .إظهار/إخفاء الزواٌا الداخلٌةاضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 
 
 
 
 

 وتحرٌرها عرض أطوال األضالع
بإعادة  SMART Notebook Math Toolsٌمكنك عرض أطوال أضالع الشكل. فً حالة تحرٌر الطول المعروض، ٌقوم 

 احتساب أطوال األضالع األخرى وعرضها.

 

 

 

 لعرض أطوال األضالع

 .الشكلحدد  .1
 .إظهار/إخفاء أطوال األضالعاضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 على احتساب األطوال بناًء على الوحدات االفتراضٌة للمسطرة. SMART Notebook Math Toolsٌعمل 

 

 

 

 لتحرٌر أطوال األضالع

 إذا لم تكن قد قمت بذلك إلى اآلن، فقم بعرض أطوال األضالع. .1
 انقر نقًرا مزدوًجا على طول الضلع الذي ترٌد تغٌٌره. .2
 اكتب الطول الجدٌد. .3
 اضغط على أي مكان آخر فً الصفحة. .4

 على إعادة احتساب أطوال األضالع األخرى وعرضها. SMART Notebook Math Toolsٌعمل 

 مالحظات  

  فً الصفحة عرض رؤوس الشكل وتحرٌرهافً حالة عرض هذه الزواٌا، ثم تحرٌر رؤوس الشكل )راجع  
 بتحدٌث التسمٌات وعرض الزواٌا الداخلٌة الجدٌدة. SMART Notebook Math Tools(، ٌقوم 11

  (.بأسفلوال األضالع وتحرٌرها عرض أطٌمكنك أًٌضا عرض أطوال األضالع )راجع 

 

 مالحظات  

  فً الصفحة  عرض رؤوس الشكل وتحرٌرهافً حالة عرض هذه األطوال، ثم تحرٌر رؤوس الشكل )راجع
 بتحدٌث التسمٌات وعرض أطوال األضالع الجدٌدة. SMART Notebook Math Tools(، ٌقوم 11

  (.بأعلىعرض الزواٌا الداخلٌة ٌمكنك أًٌضا عرض الزواٌا الداخلٌة )راجع 

 

 مالحظة  

 مرة أخرى. إظهار/إخفاء الزواٌا الداخلٌةإلخفاء الزواٌا الداخلٌة، اضغط على سهم قائمة الشكل، ثم حدد 

 

 مالحظة  

 مرة أخرى. إظهار/إخفاء أطوال األضالعإلخفاء أطوال األضالع، اضغط على سهم قائمة الشكل وحدد 
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 عرض رؤوس الشكل وتحرٌرها
ٌمكنك تحرٌر موضع رؤوس الشكل. فً حالة عرض الزواٌا الداخلٌة للشكل أو أطوال األضالع له، ٌقوم 

SMART Notebook Math Tools ا.بتحدٌث ال ًٌ  تسمٌات وعرض الزواٌا الداخلٌة الجدٌدة أو أطوال األضالع تلقائ

 لعرض رؤوس أحد األشكال

 .الشكلحدد  .1
 .إظهار/إخفاء الرؤوساضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 تحل دائرة حمراء محل كل رؤوس الشكل.

 لتحرٌر رؤوس أحد األشكال

 شكل.إذا لم تكن قد قمت بذلك إلى اآلن، فقم بعرض رؤوس ال .1
 اسحب إحدى الدوائر الحمراء لتحرٌك هذا الرأس. .2
 عند االنتهاء من تحرٌر رؤوس الشكل، اضغط على أي مكان آخر بالصفحة. .3

 إلخفاء رؤوس أحد األشكال

 .الشكلحدد  .1
 مرة أخرى. إظهار/إخفاء الرؤوساضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 تقسٌم األشكال
ٌمكنك تقسٌم دائرة أو مربع أو مستطٌل إلى أجزاء منفصلة ذات مساحة متساوٌة. وٌمكنك بعد ذلك تحرٌر هذه األجزاء 

 ككائنات فردٌة ومعالجتها.

 

 

 لتقسٌم شكل

 .الشكلحدد  .1
 .تقسٌم الشكلاضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 .م الشكلتقسٌٌظهر مربع الحوار 

 .تقسٌم الشكل إلىحدد عدد األجزاء التً ترٌد تقسٌم الشكل إلٌها من القائمة المنسدلة  .3
 .موافقاضغط على  .4

 ٌتم تقسٌم الشكل إلى كائنات منفصلة.

 
 
 

 مالحظة  

 م أنواع أخرى من األشكال بهذه الطرٌقة.لن تتمكن من تقسٌ
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 الفصل الرابع: استخدام الرسوم البٌانٌة

 

ربع دائرٌة وخط أرقام باإلضافة إلى ، ٌمكنك إنشاء رسوم دٌكارتٌة وSMART Notebook Math Toolsمن خالل برنامج 
 إنشاء رسوم من المعادالت والتسمٌات وجداول من الرسومات.

 إدراج الرسوم الدٌكارتٌة
دراجه ٌمكنك إدراج رسم دٌكارتً فً الصفحة. ٌمكنك تضمٌن رسم دٌكارتً أو إنشاء رسم باستخدام المحاور المخصصة وإ

 كبدٌل. بعد إدراج الرسم، ٌمكن إضافة نقاط إلٌه.

 

 

 

 إلدراج الرسم الدٌكارتً االفتراضً

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .دٌكارتً ، ثم اضغط رسوم اضغط  .2
 ٌظهر رسم دٌكارتً.

 تً مخصصإلدراج رسم دٌكار

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .معالج ، ثم اضغط رسوم اضغط  .2
 .إدراج رسمٌظهر مربع الحوار 

 .التالً، ثم اضغط دٌكارتًحدد  .3
 تخصٌص الرسم من خالل اتباع ما ٌلً: .4

o    خطوةى طول أي محور من محاور الرسم، فاكتب قٌمة فً المربع لتغٌٌر زٌادات األرقام عل. 
o     نهاٌةو بداٌةلتغٌٌر نقطتً البداٌة والنهاٌة للمحور )األفقً( س والمحور )الرأسً( ص، اكتب قٌمة فً المربعٌن. 
o     أفقٌة خطوطلعرض رسم بدون خطوط أفقٌة، قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار. 
o     رأسٌة خطوطلعرض رسم بدون خطوط رأسٌة، قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار. 
o     إظهار األرقاملعرض رسم بدون أرقام على المحاور، قم بإلغاء خانة االختٌار. 

 .إنهاءاضغط  .5

 إلدراج نقاط فً الرسم

 انقر نقًرا مزدوًجا على الموضع الموجود فً الرسم والذي ترٌد وضع نقطة به. .1
 حتى ٌتم وضع كل النقاط التً ترٌد إضافتها إلى الرسم. 1وة رقم كرر الخط .2

 
 
 
 
 

 مالحظة  

بعد إدراج الرسم، ٌمكنك أًٌضا معالجة موضعه وحجمه وتدوٌره باإلضافة إلى تخصٌص عنوانه ومحاوره وتسمٌاته 
 (. 16فً الصفحةتخصٌص الرسوم و16 فً الصفحة  معالجة الرسوم)راجع 

 

 مالحظة  

 (. 19فً الصفحةإنشاء جداول من الرسوم الرسم )راجع  ٌمكنك إنشاء جدول بالقٌم بناًء على
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  إلزالة نقاط من الرسم

 انقر نقًرا مزدوًجا على النقطة التً ترٌد إزالتها. .1
 حتى تتم إزالة كل النقاط التً ترٌد إزالتها من الرسم. 1كرر الخطوة رقم  .2

 دراج الرسوم ربع الدائرٌةإ
ٌمكنك إدراج رسم ربع دائري فً الصفحة. ٌمكنك تضمٌن رسم ربع دائري أو إنشاء رسم باستخدام المحاور المخصصة 

 وإدراجه كبدٌل. بعد إدراج الرسم، ٌمكنك إضافة نقاط إلٌه.

 

 

 

 

 إلدراج الرسم الربع دائري االفتراضً

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .ربع دائري ، ثم اضغط رسوم اضغط  .2
 ٌظهر رسم ربع دائري.

 إلدراج رسم ربع دائري مخصص

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .معالج ، ثم اضغط  رسوماضغط  .2
 .إدراج رسمٌظهر مربع الحوار 

 .التالً، ثم اضغط ربع دائريحدد  .3
 تخصٌص الرسم من خالل اتباع ما ٌلً: .4

o     خطوةلتغٌٌر زٌادات األرقام على طول أي محور من محاور الرسم، فاكتب قٌمة فً المربع. 
o    نهاٌةو بداٌة)الرأسً( ص، اكتب قٌمة فً المربعٌن  لتغٌٌر نقطتً البداٌة والنهاٌة للمحور )األفقً( س والمحور. 
o     أفقٌة خطوطلعرض رسم بدون خطوط أفقٌة، قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار. 
o     رأسٌة خطوطلعرض رسم بدون خطوط رأسٌة، قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار. 
o     األرقام إظهارلعرض رسم بدون أرقام على المحاور، قم بإلغاء خانة االختٌار. 

 .إنهاءاضغط  .5

 إلدراج نقاط فً الرسم

 انقر نقًرا مزدوًجا على الموضع الموجود فً الرسم والذي ترٌد وضع نقطة به. .1
 حتى ٌتم وضع كل النقاط التً ترٌد إضافتها إلى الرسم. 1كرر الخطوة رقم  .2

 
 
 
 
 

  إلزالة نقاط من الرسم

 تها.انقر نقًرا مزدوًجا على النقطة التً ترٌد إزال .1
 حتى تتم إزالة كل النقاط التً ترٌد إزالتها من الرسم. 1كرر الخطوة رقم  .2

 مالحظة  

بعد إدراج الرسم، ٌمكنك أًٌضا معالجة موضعه وحجمه وتدوٌره باإلضافة إلى تخصٌص عنوانه ومحاوره وتسمٌاته 
 (.16 فً الصفحةتخصٌص الرسوم و16 فً الصفحة  معالجة الرسوم)راجع 

 

 مالحظة  

 (.19فً الصفحة إنشاء جداول من الرسوم ٌم بناًء على الرسم )راجع ٌمكنك إنشاء جدول بالق
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 إدراج رسوم خط األرقام
 ٌمكنك إدراج رسم خط أرقام فً الصفحة. ٌمكنك تضمٌن خط األرقام االفتراضً أو إنشاء محور مخصص وإدراجه كبدٌل.

 

 

 

 اج رسم خط األرقام االفتراضًإلدر

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .خط األرقام ، ثم اضغط رسوم اضغط  .2
 ٌظهر رسم خط أرقام.

 إلدراج رسم خط أرقام مخصص

 (.1ة الصفح)راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .معالج ، ثم اضغط رسوم اضغط  .2
 .إدراج رسمٌظهر مربع الحوار 

 .التالً، ثم اضغط خط األرقامحدد  .3
 تخصٌص الرسم من خالل اتباع ما ٌلً: .4

o     خطوةلتغٌٌر زٌادات األرقام على طول المحور، فاكتب قٌمة فً المربع. 
o    نهاٌةو بداٌةطتً البداٌة والنهاٌة للمحور، فاكتب قٌمة فً المربعٌن لتغٌٌر نق. 
o     إظهار األرقاملعرض رسم بدون أرقام على المحاور، قم بإلغاء خانة االختٌار. 

 .إنهاءاضغط  .5

 تحدٌد الرسوم
 قبل معالجة رسم أو الوصول إلى خٌارات القائمة الخاصة به، ٌجب تحدٌده.

 بعد تحدٌد الرسم، ٌمكنك:

 .تحرٌك الرسم 
 .تخصٌص الرسم 
 .إنشاء جدول من الرسم 

 لتحدٌد الرسم

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط خارج، وبالقرب من، أعلى الزاوٌة الٌمنى من الرسم ثم اسحب أحد المستطٌالت إلى الزاوٌة العكسٌة. .2

 ٌظهر مستطٌل تحدٌد حول الرسم.

o     مقبض لتغٌٌر الحجم.الدائرة الموجودة أسفل الزاوٌة الٌمنى للرسم عبارة عن 
o    .السهم السفلً الموجود أعلى الزاوٌة الٌمنى للرسم هو سهم قائمة 

 مالحظة  

بعد إدراج الرسم، ٌمكنك أًٌضا معالجة موضعه وحجمه وتدوٌره باإلضافة إلى تخصٌص عنوانه ومحاوره وتسمٌاته 
 (. 16فً الصفحةتخصٌص الرسوم و بأسفل معالجة الرسوم)راجع 
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 معالجة الرسوم
ٌمكنك إدراج رسم دٌكارتً أو رسم ربع دائري فً الصفحة أو إنشاء رسم من معادلة أو جدول قٌم. بعد إدراج الرسم، ٌمكنك 

 تغٌٌره.تحرٌك مستوى التكبٌر/التصغٌر الخاص بهذا الرسم أو 

 

 

 لتحرٌك رسم

 (.15الصفحة )راجع  الرسمحدد  .1
 اضغط على أي مكان داخل الحد ولكن خارج الرسم واسحبه إلى موضع مختلف بالصفحة. .2

 لتغٌٌر مستوى تكبٌر/تصغٌر الرسم

 (.15الصفحة )راجع  الرسمحدد  .1

 الموجود أسفل الزاوٌة الٌمنى للرسم. إذا لم تظهر أي رموز أسفل الرسم، فاضغط على السهم السفلً  .2
 تظهر ثمان أٌقونات أسفل الرسم.

 للتكبٌر. اضغط  .3
 أو

 للتصغٌر. اضغط 

 لعرض جزء مختلف من الرسم

 (.15الصفحة )راجع  الرسمحدد  .1

 الموجود أسفل الزاوٌة الٌمنى للرسم.إذا لم تظهر أي رموز أسفل الرسم، فاضغط على السهم السفلً  .2
 تظهر ثمان أٌقونات أسفل الرسم.

 .اضغط رمز الٌد  .3
 اسحب الرسم. .4
الٌد جزء الرسم الذي ترٌد عرضه، اضغط على رمز  SMART Notebook Math Toolsعندما ٌعرض برنامج  .5

 مرة أخرى. 

 تخصٌص الرسوم
ٌمكنك إدراج رسم دٌكارتً أو رسم ربع دائري فً الصفحة أو إنشاء رسم من معادلة أو جدول قٌم. بعد إدراج الرسم، ٌمكنك 

تخصٌص عنوان الرسم وتحرٌر نقطة البداٌة ونقطة النهاٌة والتسمٌات والخطوط الشبكٌة لمحاوره. ٌمكنك أًٌضا إضافة خط 
 ماًما وفًقا للنقاط فً الرسم.مناسب ت

 

 

 لتخصٌص رسم باستخدام القائمة المخفٌة

 (.15الصفحة )راجع  الرسمحدد  .1

 الموجود أسفل الزاوٌة الٌمنى للرسم.إذا لم تظهر أي رموز أسفل الرسم، فاضغط على السهم السفلً  .2
 لتخصٌص الرسم:استخدم الرموز التالٌة  .3

 مالحظة  

 (.بأسفلتخصٌص الرسوم ص عنوان الرسم، ومحاوره، وتسمٌاته )راجع ٌمكنك أًٌضا تخصٌ

 

 مالحظة  

 (. 16فً الصفحة معالجة الرسومٌمكنك أًٌضا معالجة وضع الرسم وحجمه )راجع 
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 اإلجراء األمر الزر

 

 عرض الخطوط األفقٌة والرأسٌة على الرسم  الخطوط إظهار/إخفاء

 

 عرض تسمٌات النقاط إظهار/إخفاء تسمٌات النقاط

 

 عرض الخط المناسب تماًما، وفًقا للنقاط التً تضٌفها إلى الرسم إظهار/إخفاء الخط المناسب تماًما

 

 عرض أرقام على المحاور امإظهار/إخفاء األرق

 

 عرض التسمٌات على المحاور وعنوان فوق الرسم البٌانً إظهار/إخفاء تسمٌات س/ص والعنوان

 

 لتخصٌص رسم باستخدام عالمة التبوٌب خصائص

 (.15الصفحة )راجع  الرسمحدد  .1
 .صائصخضغط سهم قائمة الرسم ثم حدد  .2
 قم بما ٌلً: .3

o     عنوانلتضمٌن تسمٌة أعلى الرسم البٌانً، فقم بكتابتها فً المربع. 
o     أو قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار هذه إلزالتها. إظهار األرقاملعرض أرقام على المحاور، حدد 
o     ها.أو قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار هذه إلزالت خطوط عمودٌةلعرض خطوط عمودٌة، حدد 
o     أو قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار هذه إلزالتها. خطوط أفقٌةلعرض خطوط أفقٌة، حدد 
o     أو قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار هذه إلزالتها. إظهار تسمٌات التقاطلعرض تسمٌات النقاط، حدد 
o    ر، اكتب قًٌما جدٌدة فً لتغٌٌر التسمٌات على المحاور، أو نطاق المحاور أو زٌادات األرقام على المحاو

 .خطوةو نهاٌة بداٌةو تسمٌةالمربعات 

 إنشاء رسوم من المعادالت
 فً حالة إدراج أو كتابة معادلة، ٌمكنك إنشاء رسم وعرضه بناًء على المعادلة.

 إلنشاء رسم من معادلة

 .المعادلةحدد  .1
 .جراءات رٌاضٌة < إنشاء رسمإاضغط سهم قائمة المعادلة، ثم حدد  .2

 ٌظهر الرسم.

 

 

 

 

 مالحظة  

بعد إدراج الرسم، ٌمكنك أًٌضا معالجة موضعه وحجمه وتدوٌره باإلضافة إلى تخصٌص عنوانه ومحاوره وتسمٌاته 
 (. 16فً الصفحةتخصٌص الرسوم و  16فً الصفحة معالجة الرسومجع )را
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 على تحدٌث الرسم. SMART Notebook Math Toolsفً حالة تحدٌث المعلومات فً المعادلة، ٌعمل برنامج 

 لقطع االتصال بٌن المعادلة والرسم

 .الرسمأو حدد  المعادلةحدد  .1
 فً دائرة زرقاء بٌنهما. Xالمة ٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول كل من المعادلة والرسم. وتظهر ع

 . Xاضغط الرمز  .2
 SMART Notebook Math Toolsفً حالة تحدٌث المعلومات فً المعادلة وتم قطع االتصال، لن ٌعمل برنامج 

 على تحدٌث الرسم.

 إلعادة توصٌل المعادلة والرسم

 .المعادلةحدد  .1
 ر بجانبه.ٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول الجدول وٌظهر مربع أزرق صغٌ

 حدد المربع األزرق واسحبه فوق الرسم. .2

 إنشاء رسوم من الجداول
 ٌمكنك إنشاء جدول من القٌم، ثم إنشاء رسم بناًء على هذه القٌم.

 إلنشاء رسم من جدول

 (.1الصفحة )راجع  SMART Notebook Math Toolsاعرض أزرار  .1

 .جداول الرسم اضغط  .2
 تظهر شبكة.

 حدد عدد الصفوف التً ترغب فً إضافتها للجدول. تتوافق خالٌا الشبكة مع خالٌا الجدول. .3
 ٌظهر الجدول فً الصفحة.

 اكتب القٌم فً خالٌا الجدول. .4
 .إجراءات رٌاضٌة < إنشاء رسماضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .5

على تحدٌث الرسم  SMART Notebook Math Toolsتحدٌث المعلومات فً الجدول، ٌعمل برنامج فً حالة 
 والعكس.

 لقطع االتصال بٌن الرسم والجدول

 .الرسمأو حدد  الجدولحدد  .1
 فً دائرة زرقاء بٌنهما. Xٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول كل من الجدول والرسم. وتظهر عالمة 

 . Xاضغط الرمز  .2
 SMART Notebook Math Toolsتحدٌث المعلومات فً الجدول وتم قطع االتصال، لن ٌعمل برنامج  فً حالة

 على تحدٌث الرسم والعكس

 إلعادة توصٌل الرسم والجدول

 .الجدولحدد  .1
 ٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول الجدول وٌظهر مربع أزرق صغٌر بجانبه.

 حدد المربع األزرق واسحبه فوق الرسم. .2



 الفصل الرابع: استخدام الرسوم البٌانٌة

19 

 إنشاء جداول من الرسوم
 فً حالة إدراج رسم دٌكارتً أو ربع دائري، ثم إدراج نقاط إلٌه، ٌمكنك إنشاء جدول قٌم بناًء على هذه النقاط.

 إلزالة جدول من الرسم

 .الرسمحدد  .1
 .إجراءات رٌاضٌة < إنشاء جدولاضغط على سهم قائمة الرسم، ثم حدد  .2

على  SMART Notebook Math Toolsفة النقاط الموجودة فً الرسم أو إزالتها، ٌعمل برنامج فً حالة إضا
 تحدٌث الجدول والعكس.

 لقطع االتصال بٌن الجدول والرسم

 .الرسمأو حدد  الجدولحدد  .1
 فً دائرة زرقاء بٌنهما. Xٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول كل من الجدول والرسم. وتظهر عالمة 

 . Xز اضغط الرم .2
 SMART Notebook Math Toolsفً حالة تحدٌث المعلومات فً الرسم وتم قطع االتصال، لن ٌعمل برنامج 

 على تحدٌث الجدول والعكس

 إلعادة توصٌل الجدول والرسم

 .الجدولحدد  .1
 ٌظهر تمٌٌز باللون األزرق حول الجدول وٌظهر مربع أزرق صغٌر بجانبه.

 الرسم.واسحبه فوق  المربع األزرقحدد  .2

 إضافة أشكال إلى الرسوم
 ٌمكنك إضافة شكل إلى رسم، ثم عرض إحداثٌات رؤوسه.

 إلضافة شكل إلى رسم

 إنشاء شكل. .1
 اضغط على الشكل واسحبه فوق الرسم. .2

 لعرض إحداثٌات رؤوس الشكل

 .الشكلحدد  .1
 .ط الرؤوسإظهار/إخفاء نقااضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 
 
 
 
 

 لعرض أطوال األضالع

 .الشكلحدد  .1
 .إظهار/إخفاء أطوال األضالعاضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2

 على احتساب األطوال بناًء على وحدات الرسم. SMART Notebook Math Toolsٌعمل 

 مالحظة  

 مرة أخرى. إظهار/إخفاء نقاط الرؤوسإلخفاء اإلحداثٌات، اضغط على سهم قائمة الشكل وحدد 
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 لعكس الشكل

 .الشكلحدد  .1
 .عكس الشكلاضغط سهم قائمة الشكل، ثم حدد  .2
 .Y=-Xانعكاس حول أو  Y=Xانعكاس حول أو  Y=0انعكاس حول أو  X=0انعكاس حول حدد  .3

 ٌظهر انعكاس للشكل على الرسم. وال ٌتحرك الشكل األصلً.
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 تنشٌطملحق "أ": 
SMART Notebook Math Tools 

فتاح المنتج هذا عن المفتاح الذي استخدمته ، تحتاج إلى مفتاح منتج. وٌختلف مSMART Notebook Math Toolsلتنشٌط 
 .SMART Notebookلتنشٌط برنامج 

 شراء مفتاح منتج
 (.smarttech.com/wheretobuyالمعتمد الخاص بك ) SMARTٌمكنك شراء مفتاح منتج من موزع 

 

 

  SMART Notebook Math Toolsتنشٌط 
 ستخدام مفتاح منتجبا

 .SMART Notebook Math Toolsبعد الحصول على مفتاح منتج، ٌمكنك تنشٌط 

 SMART Notebook Math Tools  لتنشٌط

 < SMART Technologiesابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Tools  >SMART Product Update. 

 أو

واضغط  SMART Product Update ، ثم مرر إلىالتطبٌقات، اذهب إلى شاشة Windows 8شغٌل فً نظام الت
 علٌه.

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

 للبرنامج الذي ترغب فً تنشٌطه. إدارةأو  تنشٌط اضغط على .2
 .SMARTتنشٌط برامج تظهر النافذة 

 

 

 

 

 الوصف القٌمة

 هذا البرنامج مثبت. مثبت

 البرنامج مثبت وتم تنشٌطه باستخدام ترخٌص دائم أو ترخٌص صٌانة. ٌطتم التنش

البرنامج مثبت وتم تنشٌطه باستخدام ترخٌص اشتراك. ٌشٌر الرقم الموجود فً قوسٌن إلى عدد األٌام المتبقٌة  اشتراك

 تلمٌح  

 بعد شراء مفتاح منتج، قم بتسجٌله فً الغالف الداخلً لدلٌل المستخدم هذا للرجوع إلٌه مستقبالً.

 

 مالحظة  

 إلى حالة كل منتج: الحالةتشٌر القٌمة فً العمود 

http://www.smarttech.com/wheretobuy
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 الوصف القٌمة

 فً فترة صالحٌة االشتراك.

انتهاء 
 الصالحٌة

الرقم الموجود فً قوسٌن إلى عدد األٌام المتبقٌة فً فترة  البرنامج مثبت ولكن لم ٌتم تنشٌطه بعد. ٌشٌر
 صالحٌة التقٌٌم.

انتهت 
 الصالحٌة

 البرنامج مثبت ولكن لم ٌتم تنشٌطه بعد. انتهت فترة التقٌٌم. ال ٌمكنك استخدام البرنامج حتى تقوم بتنشٌطه.

 حالة البرنامج غٌر معروفة. غٌر معروف

 

 .إضافةاضغط  .3
 باستخدام مفتاح المنتج. SMART Notebook Math Toolsالتً تظهر على الشاشة لتنشٌط اتبع اإلرشادات  .4

  


