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الفصل األول: الشروع فً العمل باستخدام 
 SMART Notebookبرنامج 

 

وٌشرح كٌفٌة الشروع فً العمل  ™SMART Notebookٌوفر لك هذا الفصل تعرًٌفا ببرنامج التعلم التعاونً 
 باستخدامه.

 SMART Notebook حول برنامج
ٌُمكنك إنشاء ملفات SMART Notebookفً برنامج   ،.notebook  تشتمل على رسومات ونصوص وجداول وخطوط

وأشكال وحركات وأشٌاء أخرى. قم بعرض الملف واستمر فً جذب انتباه الفصل بٌنما تقوم بالتحرك والتفاعل مع هذه 
الكائنات. عندما ٌقوم الفصل بتقدٌم التعلٌقات واالقتراحات، قم بكتابة مدخالتهم فً صفحة باستخدام الحبر الرقمً. ٌمكنك 

Windowsعلى جهاز كمبٌوتر ٌعمل بنظام التشغٌل  SMART Notebookفً برنامج  notebook.فتح ملفات 
أو  ®

Mac  أوLinux
 .PDFو HTMLٌدة، بما فً ذلك . ٌمكنك أًٌضا تصدٌر الملف بتنسٌقات عد®

، باإلضافة إلى المكونات اإلضافٌة للجهات الخارجٌة إلضافة مٌزات خاصة SMART Notebookٌمكنك تثبٌت أدوات 
 ما ٌلً: SMART Notebook. تتضمن أدوات SMART Notebookإلى برنامج 

  األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامجSMART Notebook 
 ـ أدوات الواقع المختلط لSMART Document Camera™ 
 SMART Notebook Math Tools 

األخرى الموجودة على جهاز  SMARTحول برامج 
 الكمبٌوتر لدٌك

 األخرى التالٌة. SMARTقد ٌحتوي جهاز الكمبٌوتر لدٌك على برامج 

  برامج تشغٌل منتجاتSMART 
االتصال بشاشته وٌرسل كل نقطة اتصال، بجانب معلومات أداة القلم، إلى  ٌكتشف المنتج التفاعلً الخاص بك

بتفسٌر المعلومات على أنها نقرات بالماوس وحبر  TRerS الكمبٌوتر المتصل. وتقوم برامج تشغٌل منتجات
 من تنفٌذ عملٌات الكمبٌوتر العادٌة باستخدام إصبعك أو قلم. SMARTرقمً. وتمّكنك برامج تشغٌل منتجات 

 SMART Ink™ 
، ٌمكنك الكتابة أو الرسم على الشاشة بالحبر الرقمً باستخدام قلم ما، ثم حفظ مالحظاتك أو SMART Inkباستخدام 
 مسحها.

  أدواتSMART Board
® 

، مثل "تظلٌل الشاشة" و"نقطة SMART Boardٌمكنك جذب االنتباه إلى أجزاء معٌنة بالصفحة باستخدام أدوات 
 التركٌز" و"العدسة المكبرة" و"المؤشر".

 SMART Notebookتشغٌل برنامج 
على سطح  SMART Notebook 11بالنقر المزدوج فوق الرمز  SMART Notebookٌمكنك تشغٌل برنامج 

 المكتب.
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ا. ٌمكنك قراءة محتوٌات هذا  للمرة األولى، ٌفتح ملف برنامج SMART Notebookعند بدء تشغٌل برنامج  ًٌ تعلٌمً تلقائ
الملف لتعلم المزٌد حول البرنامج وتعلم المٌزات الجدٌدة المتوفرة فً اإلصدارات األحدث. عند االنتهاء من قراءة الملف، 

 إلنشاء ملف فارغ جدٌد. ملف < جدٌدحدد 

 

 

 التنقل خالل واجهة المستخدم
 من المكونات التالٌة: SMART Notebookتتكون واجهة مستخدم برنامج 

 القائمة 
 شرٌط األدوات 
 والخصائص، والمكونات اإلضافٌة،عالمات التبوٌب )فارز الصفحات، والمعرض، والمرفقات ، 

 (™SMART Responseو
 منطقة الصفحة 

 القائمة
 .SMART Notebookتحتوي القائمة على كافة األوامر التً ٌمكنك استخدامها لمعالجة الملفات والكائنات فً برنامج 

 شرٌط األدوات
نك شرٌط األدوات من تحدٌد مجموعة متنوعة من األوامر واستخدامها. واألزرار الموجودة فً شرٌط األدوات منظمة  ٌمكِّ

 فً لوحات.

 لوحة اإلجراءات
بشرٌط األدوات األزرار التً تمّكنك من االستعراض وإجراء التغٌٌرات إلى ملفات  اإلجراءاتتتضمن لوحة 
.notebook: 

 

 لوحة األدوات اإلضافٌة
وبرنامج  SMART Notebook Math Toolsمثل أدوات  SMART Notebookإذا قمت بتثبٌت أدوات 

SMART Response اإلجراءات، ستظهر لوحة إضافٌة على ٌمٌن لوحة: 

 

 لوحة األدوات
 ات والعمل معها:األزرار التً تمّكنك من إنشاء كائنات أساسٌة بالصفح األدواتتتضمن لوحة 

 

 مالحظة  

ا. لفتح ملف البرنامج التعلٌمً، حدد  ًٌ تعلٌمات < عند بدء تشغٌل البرنامج فً المرات الالحقة، ٌفتح ملف فارغ جدٌد تلقائ

 .البرنامج التعلٌمً
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 اللوحة السٌاقٌة
، تظهر  أقالم، تظهر أزرار إضافٌة. على سبٌل المثال، إذا قمت بتحدٌد األدواتعند تحدٌد أحد األزرار فً لوحة 

 األزرار اإلضافٌة التالٌة:

 

لرسم باستخدام الحبر لتحدٌد نوع قلم، ثم اضغط على أحد أزرار نوع الخط للكتابة أو ا أنواع األقالماضغط على الزر 
الرقمً بنوع الخط هذا. ٌمكنك تخصٌص نوع الخط المحدد باستخدام الخٌارات الموجودة فً عالمة التبوٌب "خصائص" 

 (.45  فً الصفحة إعدادات األداة حفظثم حفظ التغٌٌرات التً قمت بإدخالها الستخدامها فً المستقبل )راجع 

نك محددات الخصائص الثالث ب جانب أزرار نوع الخط من تعٌٌن اللون، والسمك، والنمط، والشفافٌة للحبر كما تمكِّ
 الرقمً.

 ، تظهر مجموعات متشابهة من األزرار اإلضافٌة.األدواتإذا قمت بالنقر فوق أحد األزرار األخرى فً لوحة 

 تخصٌص شرٌط األدوات
 تخصٌص شرٌط األدوات الل الضغط على ٌمكنك إضافة مواضع األزرار، وإزالتها، وتغٌٌرها بشرٌط األدوات من خ

 (. 111 فً الصفحةتخصٌص شرٌط األدوات )راجع 

. ومع ذلك، ٌمكنك تحرٌكه إلى أسفل SMART Notebookوبشكل افتراضً، ٌظهر شرٌط األدوات بأعلى نافذة برنامج 

ألمر مفًٌدا فً حالة عدم . وٌعد هذا اتحرٌك شرٌط األدوات إلى أعلى/أسفل النافذة النافذة من خالل الضغط على 
 تمكنك أنت أو طالبك من الوصول إلى شرٌط األدوات عند وجوده بأعلى النافذة.

 فارز الصفحات
ا  ًٌ ٌعرض فارز الصفحات كافة الصفحات فً الملف المفتوح كصور مصغرة كما ٌقوم بتحدٌث هذه الصور المصغرة تلقائ

 عندما تقوم بتغٌٌر محتوٌات الصفحات.

 رز الصفحات، ٌمكن القٌام بما ٌلً:باستخدام فا

 عرض الصفحات 
 إنشاء صفحات 
 استنساخ الصفحات 
 مسح الصفحات 
 حذف صفحة 
 إعادة تسمٌة الصفحات 
 إعادة ترتٌب الصفحات 
 تحرٌك الكائنات من صفحة إلى أخرى 
 تجمٌع الصفحات 

 فتح فارز الصفحات

 .فارز الصفحات لفتح فارز الصفحات، اضغط على 

 حاتتخصٌص فارز الصف
إلى الجانب اآلخر من خالل الضغط  SMART Notebookٌمكنك تحرٌك فارز الصفحات من أحد جوانب نافذة برنامج 

 .تحرٌك الشرٌط الجانبً على 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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ٌمكنك تغٌٌر حجم فارز الصفحات من خالل سحب حافته إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن. ٌمكنك أًٌضا إخفاء فارز الصفحات فً 
فارز . )لعرض فارز الصفحات بعد إخفائه، اضغط على إخفاء تلقائًن خالل تحدٌد خانة االختٌار حالة عدم استخدامه م

 .(الصفحات 

 

 

 عالمة تبوٌب المعرض
تشتمل عالمة تبوٌب المعرض على قصاصات فنٌة وخلفٌات ومحتوى وسائط متعددة وملفات وصفحات ٌمكنك استخدامها 

ذا المحتوى. وتتٌح لك عالمة تبوٌب المعرض أًٌضا إمكانٌة الوصول إلى فً دروسك، كما تعرض أًٌضا صور معاٌنة له
 .55 فً الصفحةإدراج محتوى من المعرض موارد أخرى عبر اإلنترنت. لمزٌد من المعلومات، راجع 

تنظٌم ٌمكنك أًٌضا تضمٌن محتوى خاص بك ومحتوى من المعلمٌن اآلخرٌن بمدرستك فً عالمة تبوٌب المعرض )راجع 
 (. 67 فً الصفحةات باستخدام المعرض ومشاركتها محتوٌ

 فتح عالمة تبوٌب المعرض

 .المعرض لفتح عالمة تبوٌب المعرض، اضغط على 

 تخصٌص عالمة تبوٌب المعرض
إلى الجانب اآلخر من خالل  SMART Notebookٌمكنك تحرٌك عالمة تبوٌب المعرض من أحد جوانب نافذة برنامج 

 .الجانبً  تحرٌك الشرٌطالضغط على 

ٌمكنك تغٌٌر حجم عالمة تبوٌب المعرض من خالل سحب حافتها إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن. ٌمكنك أًٌضا إخفاء عالمة 
. )لعرض عالمة تبوٌب المعرض إخفاء تلقائًتبوٌب المعرض فً حالة عدم استخدامها من خالل تحدٌد خانة االختٌار 

 .(المعرض بعد إخفائها، اضغط على 

 

 

 مة التبوٌب مرفقاتعال
إرفاق تعرض عالمة التبوٌب مرفقات الملفات وصفحات الوٌب المرفقة بالملف الحالً. لمزٌد من المعلومات، راجع 

 . 65فً الصفحةالملفات وصفحات الوٌب 

 فتح عالمة التبوٌب مرفقات

 .مرفقات لفتح عالمة التبوٌب مرفقات، اضغط على 

 تخصٌص عالمة التبوٌب مرفقات
إلى الجانب اآلخر من خالل  SMART Notebookنك تحرٌك عالمة التبوٌب مرفقات من أحد جوانب نافذة برنامج ٌمك

 .تحرٌك الشرٌط الجانبً الضغط على 

ٌمكنك تغٌٌر حجم عالمة التبوٌب مرفقات من خالل سحب حافتها إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن. ٌمكنك أًٌضا إخفاء عالمة 
. )لعرض عالمة التبوٌب مرفقات إخفاء تلقائًالة عدم استخدامها من خالل تحدٌد خانة االختٌار التبوٌب مرفقات فً ح

 .(مرفقات بعد إخفائها، اضغط على 

 

 مالحظة  

ا.فً حالة تقلٌ ًٌ  ل حجم فارز الصفحات إلى الحد األدنى، فإنه ٌتم تشغٌل مٌزة اإلخفاء التلقائً تلقائ

 مالحظة  

ا ًٌ  .فً حالة تقلٌل حجم عالمة تبوٌب المعرض إلى الحد األدنى، فإنه ٌتم تشغٌل مٌزة اإلخفاء التلقائً تلقائ

 مالحظة  

ا.فً حالة تقلٌل حجم عالمة التبوٌب مرفقات إلى الحد األ ًٌ  دنى، فإنه ٌتم تشغٌل مٌزة اإلخفاء التلقائً تلقائ
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 عالمة تبوٌب الخصائص
تتٌح لك عالمة تبوٌب الخصائص إمكانٌة تنسٌق الكائنات الموجودة بالصفحة، بما فً ذلك الحبر الرقمً واألشكال 

 وص والجداول. وتبًعا للكائن الذي تقوم بتحدٌده، ٌمكنك تغٌٌر ما ٌلً:والخطوط والنص

 لون الخطوط وسمكها ونمطها 
 شفافٌة الكائنات وتأثٌرات التعبئة الخاصة بها 
 نوع خط النص وحجمه ونمطه 
 حركة الكائنات 

المعلومات حول عرض  ال تعرض عالمة تبوٌب الخصائص سوى الخٌارات المتاحة للكائن الذي تقوم بتحدٌده. لمزٌد من
 .42 فً الصفحة تغٌٌر خصائص الكائناتخصائص الكائنات وتعٌٌنها فً عالمة تبوٌب الخصائص، راجع 

ٌمكنك استخدام هذه المٌزة لتسجٌل اإلجراءات التً تقوم  تسجٌل الصفحةوتشتمل عالمة تبوٌب الخصائص أًٌضا على زر 
 (.77 الصفحة فًتسجٌل الصفحات بها فً الصفحة الحالٌة )راجع 

 فتح عالمة التبوٌب خصائص

 .خصائص لفتح عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على 

 تخصٌص عالمة التبوٌب خصائص
إلى الجانب اآلخر من خالل  SMART Notebookٌمكنك تحرٌك عالمة التبوٌب خصائص من أحد جوانب نافذة برنامج 

 .تحرٌك الشرٌط الجانبً الضغط على 

عالمة تبوٌب الخصائص من خالل سحب حافتها إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن. ٌمكنك أًٌضا إخفاء عالمة ٌمكنك تغٌٌر حجم 
. )لعرض عالمة تبوٌب إخفاء تلقائًتبوٌب الخصائص فً حالة عدم استخدامها من خالل تحدٌد خانة االختٌار 

 .(الخصائص الخصائص بعد إخفائها، اضغط على 

 

 

 ٌةعالمة تبوٌب المكونات اإلضاف
نك عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة من استخدام المكونات اإلضافٌة لبرنامج  تحسٌن )راجع  SMART Notebookتمكِّ

 (.109 فً الصفحةاإلضافٌة  -بالمكونات SMART Notebookبرنامج 

 فتح عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة

 .فٌة المكونات اإلضالفتح عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة، اضغط على 

 تخصٌص عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة
إلى الجانب اآلخر  SMART Notebookٌمكنك تحرٌك عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة من أحد جوانب نافذة برنامج 

 .تحرٌك الشرٌط الجانبً من خالل الضغط على 

لٌسار أو إلى الٌمٌن. ٌمكنك أًٌضا إخفاء ٌمكنك تغٌٌر حجم عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة من خالل سحب حافتها إلى ا
. )لعرض عالمة إخفاء تلقائًعالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة فً حالة عدم استخدامها من خالل تحدٌد خانة االختٌار 

 .(المكونات اإلضافٌة تبوٌب المكونات اإلضافٌة بعد إخفائها، اضغط على 

 

 مالحظة  

ا. ًٌ  فً حالة تقلٌل حجم عالمة التبوٌب خصائص إلى الحد األدنى، فإنه ٌتم تشغٌل مٌزة اإلخفاء التلقائً تلقائ

 مالحظة  

ا. فً حالة تقلٌل حجم عالمة تبوٌب المكونات اإلضافٌة إلى الحد األدنى، فإنه ٌتم تشغٌل ًٌ  مٌزة اإلخفاء التلقائً تلقائ
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 SMART Responseعالمة تبوٌب 
، وتتوفر فقط إذا قمت بتثبٌت برنامج SMART Responseهً جزء من برنامج  SMART Responseعالمة تبوٌب 

SMART Response. 

 منطقة الصفحة
تعرض منطقة الصفحة محتوٌات الصفحة المحددة فً ملف. وهذه المنطقة هً منطقة الصفحة التً ٌمكنك فٌها إنشاء 

 (. 23 فً الصفحةٌة إنشاء الكائنات األساسكائنات والتعامل معها، )راجع 

 استخدام اإلٌماءات
باستخدام اإلٌماءات التالٌة )إذا كانت مدعومة بواسطة  SMART Notebookٌمكنك التفاعل مع الكائنات فً برنامج 

 منتجك التفاعلً(:

  

 التمرٌر )ٌمٌن إلى الٌسار( التمرٌر )ٌسار إلى الٌمٌن(

 

 

 اضغط للتصغٌر/تغٌٌر الحجم )تقلٌل( ر الحجم )زٌادة(اضغط للتكبٌر/تغٌٌ

  

 تدوٌر نقل
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 نقر هزة

 التراجع عن اإلجراءات وإعادتها
 عند إجراء تغٌٌرات على ملف، ٌمكنك عكس تأثٌرات اإلجراءات واألوامر السابقة.

 

 

  

 لعكس تأثٌر آخر إجراء

 .تراجع اضغط على  .1
 

 

 

 معكوس باألمر "تراجع"إلعادة تأسٌس آخر إجراء 

 .إعادة اضغط على  .1

 مالحظة  

على اإلجراءات التً ٌقوم بها كال  إعادةو تراجعفً حالة استخدام شخصٌن لمنتجك التفاعلً، ٌؤثر الضغط 
 المستخدمٌن.

 مالحظة  

 ٌمكنك التراجع عن عدد غٌر محدود من اإلجراءات.
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 الفصل الثانً: إنشاء الملفات واستخدامها

 

 أو فتحها.  SMART Notebook (.notebook)، ٌمكنك إنشاء ملفات برنامج SMART Notebookفً برنامج 
 أو فتحه، ٌمكنك حفظه وطباعته وإكمال المهام الشائعة األخرى. notebook.بعد إنشاء ملف 

 إنشاء الملفات
ا. عند بدء تشغٌل البرنامج  SMART Notebookعند بدء تشغٌل برنامج  ًٌ للمرة األولى، ٌفتح ملف برنامج تعلٌمً تلقائ

ًٌا. ومع ذلك، ٌمكنك إنشاء ملف جدٌد فً أي وقت. notebook.فً مرات الحقة، ٌفتح ملف   جدٌد تلقائ

 إلنشاء ملف

 .ٌدملف < جدحدد  .1
إذا كنت تعمل فً ملف ٌشتمل على تغٌٌرات غٌر محفوظة، ٌظهر مربع حوار ٌطالبك بحفظ الملف الحالً. 

 لحفظ التغٌٌرات ثم اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة. نعماضغط على 

 فتح الملفات
 ً:، ٌمكنك فتح ما ٌلSMART Notebook 11باستخدام 

  ملفات.notebook  من برنامج  11، و10، و9.7، و9.5)تنسٌق الملف االفتراضً لإلصدارات
SMART Notebook) 

  ملفات.xbk  تنسٌق الملف االفتراضً لإلصدارات(8.xمن برنامج  9.1، و9.0، وSMART Notebook) 

 .notebook.بعد فتح ملف، ٌمكنك حفظ الملف كملف بتنسٌق 

 .SMART Notebookفسها طرٌقة الفتح المتبعة مع كافة إصدارات برنامج طرٌقة فتح الملف هً ن

 لفتح الملف

 .فتح الملف اضغط على  .1
 .فتحٌظهر مربع الحوار 

 استعرض للملف، وحدده. .2
 .فتحاضغط على  .3
 
 
 
 
 
 

 تلمٌح  

 ، وتحدٌد اسم الملف.ملفمؤخًرا عن طرٌق تحدٌد القائمة ٌمكنك فتح أحد المستندات التً تم فتحها 
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 حفظ الملفات
. ٌمكن ألي شخص لدٌه برنامج notebook.بحفظ الملفات بتنسٌق  SMART Notebookبشكل افتراضً، ٌقوم برنامج 

SMART Notebook 9.5  أو إصدار أحدث ألنظمة تشغٌلWindows أو برامج نظام تشغٌل ،Mac OS X أو ،
 .notebook.مثبت على جهاز الكمبٌوتر الخاص به فتح ملف  Linuxأنظمة تشغٌل 

 لحفظ ملف جدٌد

 . حفظاضغط على  .1
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد حفظ الملف الجدٌد به. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
 .حفظاضغط على  .4

 الموجودةلحفظ أحد الملفات 

 . حفظاضغط على  .1

 لحفظ ملف موجود باسم أو مكان جدٌد

 .ملف < حفظ باسمحدد  .1
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد حفظ الملف الجدٌد به. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
 .حفظاضغط على  .4

 تصدٌر الملفات
 إلى التنسٌقات التالٌة: notebook.ٌمكنك تصدٌر ملفات 

 صفحات الوٌب 
 تنسٌقات الصور 

o BMP 
o GIF 
o JPEG 
o PNG 

 PowerPoint
® 

 PDF 
 ( تنسٌق الملف العام للسبورة التفاعلٌةCFF) 

 

 

 

 

 

 اتمالحظ   

بتضمٌن مرفقات عند تصدٌر الملفات كملفات صور. ولتضمٌن  SMART Notebookال ٌقوم برنامج  •
PDF ( Adobe Readerمرفقات، ٌجب أن تقوم بتصدٌر الملف الخاص بك بتنسٌق صفحات وٌب أو 

®
 

 أو إصدار أحدث(. 6.0

فً شكل  notebook.بتصدٌر الملفات التً ترفقها بملف  SMART Notebookٌقوم برنامج  ال •
 راجع إرفاق الملفات وصفحات الوٌباختصارات. إذا أردت تضمٌن مرفق، فقم بإرفاق نسخة من الملف )

 (.69فً الصفحة 

ظهر هذه بعض تأثٌرات التدرجات والنقوش والصور. وقد ت SMART Notebookال ٌدعم برنامج   •
 التأثٌرات فً شكل تعبئة متصلة أو تظهر بشكل غٌر صحٌح فً الملف الذي تم تصدٌره.

 



 الفصل الثانً: إنشاء الملفات واستخدامها

11 

ا عند  notebook.لحفظ ملف  SMART Notebookا تعٌٌن برنامج ٌمكنك أٌضً  ًٌ بأحد التنسٌقات المذكورة أعاله تلقائ
ًٌاعرض صفحة مختلفة أو بعد فترة زمنٌة معٌنة )راجع   (. 12 فً الصفحة حفظ الملفات تلقائ

 لتصدٌر الملف كصفحات وٌب

 .تنسٌق < صفحة وٌبملف < تصدٌر بحدد  .1
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
 .حفظاضغط على  .4

 لتصدٌر الملف كملفات صور

 .ملف < تصدٌر بتنسٌق < ملفات صورحدد  .1
 .حفظ باسمر ٌظهر مربع الحوا

 حدد المجلد الذي ترٌد تصدٌر الملفات إلٌه. .2
 .نوع الصورةحدد تنسٌق الصورة فً القائمة المنسدلة  .3
 .حجمحدد حجم الصورة فً القائمة المنسدلة  .4
 .موافقاضغط على  .5

 PowerPointلتصدٌر ملف بتنسٌق 

 .PowerPointملف < تصدٌر بتنسٌق < حدد  .1
 .حفظ باسمحوار ٌظهر مربع ال

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
حفظ فً القائمة المنسدلة  PowerPoint (*.ppt)ملفات أو  PowerPoint 2007 (*.pptx)ملفات حدد  .4

 .بالنوع
 .حفظاضغط على  .5
 
 
 
 

 FDPنسٌق لتصدٌر ملف بت

 .PDFملف < تصدٌر بتنسٌق < حدد  .1
 .PDFتصدٌر ٌظهر مربع الحوار 

 .صفحة كاملة، أو نشرات، أو الصور المصغرةاضغط على  .2
والتارٌخ  التذٌٌل، ونص تذٌٌل الصفحة فً المربع الرأسبشكل اختٌاري، اكتب نص رأس الصفحة فً المربع  .3

 .التارٌخربع الحالً فً الم
 إلظهار أرقام الصفحات على كل صفحة. إظهار رقم الصفحةبشكل اختٌاري، حدد خانة االختٌار  .4
، فقم بتحدٌد حجم الصورة المصغرة من القائمة 2فً الخطوة  النشراتأو  الصور المصغرةفً حالة الضغط على  .5

إلظهار الحد الموجود حول  حدود الصفحةٌاري خانة االختٌار وحدد بشكل اخت حجم الصورة المصغرةالمنسدلة 
إلظهار العناوٌن الموجودة أسفل كل صورة  عناوٌن الصور المصغرةكل صورة مصغرة وخانة االختٌار 

 مصغرة.
 لتضمٌن كل الصفحات. الكلحدد  .6

 أو 

قام الصفحات الفردٌة لتضمٌن الصفحات المحددة، ثم اكتب أرقام الصفحات فً المربع. افصل أر صفحاتحدد 
 (.1-4، 2، 1بفواصل وافصل نطاقات الصفحات بواصلة )على سبٌل المثال، 

 مالحظة  

 (. 66 فً الصفحة PowerPointاستٌراد ملفات )راجع  PowerPointٌمكنك أًٌضا استٌراد ملفات 
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 .حفظاضغط على  .7
 .PDFحفظ كملف ٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .8
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .9
 .حفظاضغط على  .10

 FPPلتصدٌر ملف بتنسٌق 

 .FPPملف < تصدٌر بتنسٌق < حدد  .1
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
 .حفظاضغط على  .4
 
 
 
 

 طباعة الملفات
. وٌمكنك طباعة الصفحات على هٌئة صور notebook.ٌمكنك طباعة جمٌع الصفحات أو صفحات محددة فً ملف 

 مصغرة أو نشرات أو صفحات كاملة.

 لطباعة ملف

 .ملف < طباعةحدد  .1
 .طباعةبع الحوار ٌظهر مر

 .صفحة كاملة، أو نشرات، أو الصور المصغرةاضغط على  .2
والتارٌخ  التذٌٌل، ونص تذٌٌل الصفحة فً المربع الرأسبشكل اختٌاري، اكتب نص رأس الصفحة فً المربع  .3

 .التارٌخالحالً فً المربع 
 إلظهار أرقام الصفحات على كل صفحة. إظهار رقم الصفحةدد خانة االختٌار بشكل اختٌاري، ح .4
، فقم بتحدٌد حجم الصورة المصغرة من القائمة 2فً الخطوة  النشراتأو  الصور المصغرةفً حالة الضغط على  .5

حول  إلظهار الحد الموجود حدود الصفحةوحدد بشكل اختٌاري خانة االختٌار  حجم الصورة المصغرةالمنسدلة 
إلظهار العناوٌن الموجودة أسفل كل صورة  عناوٌن الصور المصغرةكل صورة مصغرة وخانة االختٌار 

 مصغرة.
 لتضمٌن كل الصفحات. الكلحدد  .6

 أو 

لتضمٌن الصفحات المحددة، ثم اكتب أرقام الصفحات فً المربع. افصل أرقام الصفحات الفردٌة  صفحاتحدد 
 (.1-4، 2، 1اصلة )على سبٌل المثال، بفواصل وافصل نطاقات الصفحات بو

 .إعداد الطابعةاضغط على عالمة التبوٌب  .7
 حدد إعدادات طباعة أخرى، بما فً ذلك اسم الطابعة وعدد النسخ. .8
 .طباعةاضغط على  .9

ا ًٌ  حفظ الملفات تلقائ
( وتصدٌرها إلى مجموعة  10فً الصفحةحفظ الملفات ا فً أي وقت )راجع ٌدوًٌ  notebook.ٌمكنك حفظ ملفات 

لكً  SMART Notebook(. ٌمكنك أًٌضا تعٌٌن برنامج 10 فً الصفحةتصدٌر الملفات متنوعة من التنسٌقات )راجع 
ا عند عرض صفحة مختلفة أو بعد فترة زمنٌة معٌنة. ًٌ  ٌقوم بحفظ الملف الخاص بك تلقائ

 مالحظة  

 (.63 فً الصفحةورات التفاعلٌة األخرى استٌراد الملفات من برامج السب)راجع  CFFٌمكنك أًٌضا استٌراد ملفات 
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الحفظ م ًٌ  لف تلقائ

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 

ا فً كل مرة تقوم فٌها بتحدٌد صفحة مختلفة. فً كل مرة أنتقل فٌها إلى صفحة مختلفةحدد  .2 ًٌ  لحفظ ملفك تلقائ
 أو 

ا بعد فتر دقٌقة 30، أو دقٌقة 15، أو دقائق 5، أو دقٌقة واحدةحدد  ًٌ  ة زمنٌة محددة.لحفظ الملف تلقائ

 .التالًاضغط على  .3
 .Notebookمستند حدد  .4
 .التالًاضغط على  .5

 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد حفظ الملف الجدٌد به. .6
ا بامتداد الملفات  SMART Notebook. ٌقوم برنامج اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .7 ًٌ بحفظ الملف تلقائ

.notebook. 
 .حفظاضغط على  .8

ا على هٌئة صفحات وٌب ًٌ  لحفظ ملف تلقائ

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 

ا عندما تعرض صفحة مختلفة. فً كل مرة أنتقل فٌها إلى صفحة مختلفةحدد  .2 ًٌ  لتصدٌر ملفك تلقائ
 أو 

ا بعد فترة زمنٌة محددة.. قائقد 30، أو دقائق 15، أو دقائق 5، أو دقٌقة واحدةحدد  ًٌ  لتصدٌر ملف تلقائ

 .التالًاضغط على  .3
 .(HTMLصفحة وٌب )حدد  .4
 .التالًاضغط على  .5

 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .6
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .7
 .حفظاضغط على  .8

ا على  ًٌ  PDFهٌئة ملفات لحفظ ملف تلقائ

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 

ا عندما تعرض صفحة مختلفة. فً كل مرة أنتقل فٌها إلى صفحة مختلفةحدد  .2 ًٌ  لتصدٌر ملفك تلقائ

 اتمالحظ   

بتضمٌن مرفقات عند تصدٌر الملفات كملفات صور. ولتضمٌن  SMART Notebookال ٌقوم برنامج  •
PDF ( Adobe Readerمرفقات، ٌجب أن تقوم بتصدٌر الملف الخاص بك بتنسٌق صفحات وٌب أو 

®
 6.0 

 أو إصدار أحدث(.

فً شكل اختصارات.  notebook.بتصدٌر الملفات التً ترفقها بملف  SMART Notebookال ٌقوم برنامج  •
 (. 69فً الصفحة راجع إرفاق الملفات وصفحات الوٌبإذا أردت تضمٌن مرفق، فقم بإرفاق نسخة من الملف )

ات بعض تأثٌرات التدرجات والنقوش والصور. وقد تظهر هذه التأثٌر SMART Notebookال ٌدعم برنامج   •
 فً شكل تعبئة متصلة أو تظهر بشكل غٌر صحٌح فً الملف الذي تم تصدٌره.
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 أو 

ا بعد فترة زمنٌة محد دقائق 30، أو دقائق 15، أو دقائق 5، أو دقٌقة واحدةحدد  ًٌ  دة..لتصدٌر ملف تلقائ

 .التالًاضغط على  .3
 .PDFحدد  .4

 أو 

 ، إذا كنت ترٌد أن تشتمل أسماء الملفات الُمصدرة على وقت التصدٌر.مذٌل بها تارٌخ PDFملفات حدد 

 .التالًاضغط على  .5
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف إلٌه. .6
 .لفاسم الماكتب اسًما للملف فً مربع  .7
 .حفظاضغط على  .8

ا على هٌئة ملفات صور ًٌ  لحفظ ملف تلقائ

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 

ا عندما تعرض صفحة مختلفة. فً كل مرة أنتقل فٌها إلى صفحة مختلفةحدد  .2 ًٌ  لتصدٌر ملفك تلقائ
 أو 

ا بعد فترة زمنٌة محددة.. ئقدقا 30، أو دقائق 15، أو دقائق 5، أو دقٌقة واحدةحدد  ًٌ  لتصدٌر ملف تلقائ

 .التالًاضغط على  .3
 .ملفات الصورحدد  .4
 .التالًاضغط على  .5
 .فتح، لالستعراض إلى المجلد الذي ترٌد تصدٌر الملفات إلٌه ثم اضغط على استعراضحدد  .6
 .نوع الصورةسٌق الصورة من القائمة المنسدلة حدد تن .7
 .حجمحدد حجم الصورة من القائمة المنسدلة  .8
 .موافقاضغط على  .9

ا على هٌئة ملف  ًٌ  FeioPFewoPلحفظ ملف تلقائ

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 

ا عندما تعرض صفحة مختلفة.لتصدٌر ملفك تل فً كل مرة أنتقل فٌها إلى صفحة مختلفةحدد  .2 ًٌ  قائ
 أو 

ا بعد فترة زمنٌة محددة.. دقائق 30، أو دقائق 15، أو دقائق 5، أو دقٌقة واحدةحدد  ًٌ  لتصدٌر ملف تلقائ

 .التالًاضغط على  .3
 .PowerPointحدد  .4
 .التالًاضغط على  .5

 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 إلٌه.قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد تصدٌر الملف  .6
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .7
 .حفظاضغط على  .8

 إللغاء الحفظ التلقائً للملفات

 .ملف < حفظ بتوقٌتحدد  .1
 .معالج الحفظ بتوقٌتٌظهر مربع الحوار 
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احدد  .2 ًٌ  .عدم حفظ المستند تلقائ
 .التالًاضغط على  .3

 إرفاق الملفات برسائل البرٌد اإللكترونً
 ، برسالة برٌد إلكترونً.PDFٌُمكنك إرسال ملف إلى اآلخرٌن عن طرٌق إرفاق الملف، أو نسخة منه بصٌغة 

 إلرفاق الملف برسالة البرٌد اإللكترونً

 .ملف < إرسال إلى < مستلم البرٌدحدد  .1
 االفتراضً وٌتم إنشاء رسالة جدٌدة وإرفاق الملف الحالً بها.ٌبدأ تشغٌل برنامج البرٌد اإللكترونً 

 untitled.notebookبحفظه كملف مؤقت باسم  SMART Notebookإذا لم تقم بحفظ الملف، ٌقوم برنامج 
 وٌقوم برنامج البرٌد اإللكترونً لدٌك بإرفاق هذا الملف المؤقت برسالة البرٌد اإللكترونً.

 برسالة البرٌد اإللكترونً PDFإلرفاق ملف بتنسٌق 

 .(PDFملف < إرسال إلى < مستلم البرٌد )كتنسٌق حدد  .1
ٌبدأ تشغٌل برنامج البرٌد اإللكترونً االفتراضً وٌتم إنشاء رسالة جدٌدة وإرفاق الملف الحالً بها من خالل 

 .PDFتنسٌق 

كملف مؤقت باسم  PDFبحفظه بتنسٌق  SMART Notebookملف، ٌقوم برنامج إذا لم تقم بحفظ ال
untitled.pdf .ًوٌقوم برنامج البرٌد اإللكترونً لدٌك بإرفاق هذا الملف المؤقت برسالة البرٌد اإللكترون 
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 الفصل الثالث: إنشاء الصفحات واستخدامها

 

 حات، وتشتمل كل صفحة على الكائنات والخصائص . من سلسلة من الصفnotebookٌتكون كل ملف من ملفات 
 الخاصة بها.

تظهر صورة مصغرة لكل صفحة فً فارز الصفحات. باستخدام فارز الصفحات أو أوامر القائمة، ٌمكنك عرض صفحة 
 موجودة.موجودة، أو إنشاء صفحة فارغة، أو إنشاء تكرار لصفحة موجودة، أو حذف صفحة 

 عرض الصفحات فً ملف
ٌمكنك عرض أي صفحة فً الملف باستخدام فارز الصفحات. ٌمكنك عرض الصفحة التالٌة أو السابقة فً الملف 

 باستخدام األزرار أو اإلٌماءات.

 لعرض الصفحة

 .ارز الصفحات ففً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 اضغط على الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة التً ترٌد عرضها. .2

 لعرض الصفحة التالٌة فً ملف

 .الصفحة التالٌة اضغط على  .1
 أو 

 قم بتمرٌر إصبعك عبر الصفحة من الٌمٌن إلى الٌسار.

 

 تظهر رسالة تعرض رقم الصفحة الحالٌة.

 

 لعرض الصفحة السابقة فً ملف

 .الصفحة السابقة اضغط على  .1
 أو 

 قم بتمرٌر إصبعك عبر الصفحة من الٌسار إلى الٌمٌن.
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 تظهر رسالة تعرض رقم الصفحة الحالٌة.

 

 إنشاء الصفحات
 أو فارز الصفحات. إضافة صفحةٌمكنك إضافة صفحة فارغة إلى الملف المفتوح باستخدام الزر 

 ضافة صفحةإلدراج صفحة باستخدام الزر إ

 .إضافة صفحةاضغط على  .1
 تظهر الصفحة الجدٌدة بعد الصفحة الحالٌة.

 إلدراج صفحة باستخدام فارز الصفحات

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 حدد الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة التً ترٌد أن تظهر الصفحة الجدٌدة بعدها. .2
 .إدراج صفحة فارغةمة الصفحة المصغرة، ثم حدد اضغط على سهم قائ .3

 تظهر الصفحة الجدٌدة بعد الصفحة المحددة.

 استنساخ الصفحات
 كبدٌل إلنشاء الصفحات الفارغة، ٌمكنك إنشاء تكرار )أو "نسخة مكررة"( من الصفحة الحالٌة.

 

 

 الستنساخ الصفحة

 .فارز الصفحات عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  فً حالة .1
 اضغط على الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة التً ترٌد استنساخها. .2
 .نسخ صفحة متكرراضغط على سهم قائمة الصورة المصغرة، ثم حدد  .3

 تظهر الصفحة المستنسخة بعد الصفحة الحالٌة مباشرة.

 

 

 

 

 مالحظة  

 ال ٌمكنك استنساخ صفحة إال إذا كانت تتضمن محتوى.

 

 مالحظة  

 ٌمكنك تكرار هذه العملٌة لمرات عدٌدة حسبما ترغب.
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 تتوسٌع الصفحا
 إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر أسفل الصفحة، ٌمكنك توسٌع الصفحة بشكل رأسً دون التأثٌر على عرضها.

 لتوسٌع الصفحة

 إذا كنت تعرض الصفحة فً مشهد الصفحة بأكملها، فقم بتحدٌد تكبٌر/تصغٌر مختلف. .1
 من أسفل الصفحة. توسٌع الصفحةاضغط على رابط  .2

 إعادة تسمٌة الصفحات
ا بتارٌخ ووقت إنشائها. وبإمكانك تغٌٌر  SMART Notebookعند إنشاء صفحة، ٌقوم برنامج  ًٌ  بتسمٌة الصفحة تلقائ

 هذا االسم.

 إلعادة تسمٌة الصفحة

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 ى اسم الصفحة.انقر نقًرا مزدوًجا عل .2
 اكتب اسًما جدًٌدا للصفحة. .3
 اضغط على أي مكان. .4

 إعادة ترتٌب الصفحات
 ٌمكنك إعادة ترتٌب الصفحات الموجودة داخل الملف إذا رغبت فً ذلك.

 إلعادة ترتٌب الصفحات

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 ى الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة التً ترٌد تحرٌكها فً الملف.اضغط عل .2

 ٌظهر حد أزرق حول الصورة المصغرة.

 اسحب الصورة المصغرة إلى موضعها الجدٌد فً فارز الصفحات. .3
 ٌشٌر الخط األزرق إلى الموضع الجدٌد للصفحة.

 حرر الصورة المصغرة. .4

 ٌع الصفحاتتجم
 ٌمكنك تجمٌع الصفحات فً ملف. وٌتٌح لك هذا إمكانٌة العثور بسرعة على مجموعة معٌنة بداخل فارز الصفحات، 

 ثم عرض صفحاتها. وٌعد هذا األمر مفًٌدا عند وجود الكثٌر من الصفحات فً الملف.

 إلنشاء مجموعة أو تحرٌرها

 .رز الصفحات فافً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 .تحرٌر مجموعات الصفحاتاضغط على سهم قائمة المجموعة األولى، ثم حدد  .2

ٌتم عرض جمٌع المجموعات والصفحات الخاصة بالملف الحالً. تظهر المجموعات على هٌئة أشرطة زرقاء 
 بٌنما تظهر الصفحات على هٌئة صور مصغرة:

o    لف، تظهر الصفحات تحت األشرطة الزرقاء التً قمت إذا قمت بإنشاء المجموعات وتحرٌرها فً هذا الم
 بإنشائها وإعادة تسمٌتها.
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o     وتشتمل على جمٌع  1المجموعة أما إذا لم تقم بتحرٌر المجموعات، تظهر مجموعة افتراضٌة باالسم
 الصفحات والصور المصغرة الخاصة بها أسفل الشرٌط األزرق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجود أعلى الزاوٌة الٌمنى. إضافة مجموعة جدٌدةاضغط على زر  .3
 ستظهر مجموعة جدٌدة، مع صفحة جدٌدة وفارغة.

 اكتب اسًما جدًٌدا للمجموعة. .4
 قم بما ٌلً: .5

o     لنقل صفحة إلى مجموعة، اضغط على الصورة المصغرة للصفحة، واسحبها إلى أسفل الشرٌط األزرق
 المصغرة التً ترٌدها أن تتبعها.للمجموعة وإلى ٌمٌن الصورة 

o     إلعادة ترتٌب الصفحات داخل مجموعة معٌنة، اضغط على الصورة المصغرة للصفحة، واسحبها إلى ٌمٌن
 الصورة المصغرة التً ترٌدها أن تتبعها.

o     إلعادة ترتٌب المجموعات، اضغط على الشرٌط األزرق الخاصة بالمجموعة، واسحبه إلى أسفل الشرٌط
 رق الخاص بالمجموعة التً ترٌده أن ٌتبعها.األز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اضغط على  .6

 للوصول إلى مجموعة فً فارز الصفحات

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 اضغط على سهم قائمة المجموعة األولى، ثم حدد اسم المجموعة التً ترٌد الوصول إلٌها. .2

 لصفحات الصورة المصغرة الخاصة بأول صفحة بهذه المجموعة التً ترٌد الوصول إلٌها.ٌعرض فارز ا

 مالحظة  

خٌارات سهم القائمة الخاصة بالصور تشتمل الصور المصغرة الموجودة أسفل كل شرٌط أزرق على نفس 
المصغرة الموجودة فً "فارز الصفحات". ٌتٌح لك ذلك إمكانٌة الضغط على صورة مصغرة فً مجموعة، أو 
تحدٌد سهم القائمة الخاص بها، ثم حذف الصفحة، أو مسحها، أو إدراج صفحة جدٌدة، أو استنساخ الصفحة، أو 

 إلٌها، أو إضافتها إلى المعرض.إعادة تسمٌتها، أو إضافة تظلٌل شاشة 

 

 اتمالحظ  

o ٌمكنك أًٌضا تغٌٌر ترتٌب المجموعات عن طرٌق الضغط على سهم قائمة الشرٌط األزرق، ثم تحدٌد 
 .تحرٌك ألسفلأو  تحرٌك ألعلى

o  ٌقوم برنامجSMART Notebook  بترقٌم الصفحات بشكل متتابع عبر الملف. فً حالة تغٌٌر ترتٌب
بإعادة ترقٌم الصفحات فً المجموعات وفًقا لهذا  SMART Notebookم برنامج المجموعات، ٌقو

 التغٌٌر.

o  .لحذف مجموعة واإلبقاء على صفحاتها، قم بنقل كافة الصفحات الموجودة بها إلى مجموعات أخرى 
بحذفها  SMART Notebookوفً حالة عدم اشتمال المجموعة على أي صفحات، ٌقوم برنامج 

ا. ًٌ  تلقائ

o حذف مجموعة وكافة الصفحات الموجودة بها، اضغط على سهم قائمة الشرٌط األزرق، وحدد  لحذف
 .المجموعة
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 حذف الصفحات
 أو فارز الصفحات. حذف صفحةٌمكنك حذف صفحة من الملف الحالً باستخدام الزر 

 

 

 لحذف صفحة باستخدام زر حذف الصفحة

 لصفحة التً ترٌد حذفها.إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بعرض ا .1

 .حذف صفحة حدد  .2

 لحذف صفحة باستخدام فارز الصفحات

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
 اضغط على الصورة المصغرة الخاصة بالصفحة التً ترٌد حذفها. .2
 .حذف صفحةاضغط على سهم قائمة الصورة المصغرة، ثم حدد  .3
 

 تلمٌح  

 (.104 فً الصفحةمسح الصفحات وكبدٌل لحذف الصفحة، ٌمكنك مسح جمٌع الكائنات الموجودة بها )راجع  
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 رابع: إنشاء كائنات أساسٌةالفصل ال

 

. فالكائن هو مجرد عنصر notebook.الكائنات هً العناصر األساسٌة التً ٌتكون منها المحتوى الموجود فً ملفات 
 موجود فً صفحة تقوم بإنشائها أو استٌرادها ثم العمل علٌها. تتضمن األنواع األساسٌة من الكائنات ما ٌلً:

 رسم الحر(الحبر الرقمً )الكتابة أو ال 
 متقدمة 
 الخطوط المستقٌمة 
 األقواس 
 النصوص 
 الجداول 

 الكتابة والرسم ومسح الحبر الرقمً
داة أقالم برنامج الحبر الرقمً هو نصوص أو كائنات حرة تقوم بإنشائها باستخدام قلم أو أقالم الشاشة التفاعلٌة أو أ

SMART Notebook تتٌح لك الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً إمكانٌة إضافة محتوى بشكل سرٌع إلى ملفات برنامج .
SMART Notebook.سواء عند إنشاء الملفات أو عند تقدٌمها إلى الطالب ، 

 بعد إنشاء الحبر الرقمً، ٌمكنك مسحه.

 الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً
 ٌعد استخدام قلم أو أقالم الشاشة التفاعلٌة الطرٌقة األسهل للكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً.

وٌمكنك أًٌضا إنشاء كائنات حرة باستخدام أداة األقالم. تمّكنك أداة األقالم من الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً باستخدام 
 الٌة:أنواع األقالم الت

  مالحظات الغرض والمثال نوع القلم

  
 قٌاسً

للكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً بمجموعة متنوعة من األلوان 
 وأنماط الخطوط.

 

باستخدام نوع القلم القٌاسً، ٌمكنك الكتابة 
أو الرسم بالحبر الرقمً الذي ٌتضاءل 

ا بعد عدة ثواٍن )راجع  ًٌ استخدام نوع تدرٌج
 القلم القٌاسً إلنشاء كائنات متضائلة

 (. 98فً الصفحة

  
 متمٌز

ٌمكنك الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً، مثل نوع القلم القٌاسً، 
 ولكن مع اختالف سمك الخطوط.

 

ونوع قلم خط الٌد مفٌد لتعلٌم الطالب 
 كتابة الٌدوٌة.ال

ال ٌتوفر نوع قلم خط الٌد إال فً حالة 
 TRerSاتصال جهاز الكمبٌوتر بمنتج 

 تفاعلً.

  
 الكرٌون

 الكتابة أو الرسم باستخدام الحبر الرقمً بالكرٌون.

 

تم تصمٌم نوع قلم الكرٌون لألعمال الفنٌة 
الصور وتلوٌنها، وما إلى ذلك مثل رسم 

 خالف الكتابة.
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  مالحظات الغرض والمثال نوع القلم

  
 أداة التمٌٌز

 لتمٌٌز النصوص والكائنات األخرى.

 

  

 
 ابتكاري

 إلضافة عناصر ملونة إلى العروض التقدٌمٌة.

 

ٌمكنك إنشاء أنماط أقالم ابتكارٌة 
إنشاء أنماط أقالم مخصصة )راجع 
 (.71 فً الصفحةابتكارٌة مخصصة 

  
 سحر

 ٌمكنك الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً الذي ٌتضاءل 
 بعد عدة ثواٍن.

ح ٌمكنك أًٌضا استخدام القلم السحري لفت
نافذة تكبٌر أو نافذة نقطة تركٌز )راجع 

 (.95 فً الصفحة استخدام القلم السحري

 
التعرف 
على 

 األشكال

 ٌمكنك رسم دوائر وأشكال بٌضاوٌة لرسم مجموعة متنوعة من األشكال باستخدام الحبر الرقمً.
ومربعات ومستطٌالت ومثلثات وأقواس 

إنشاء األشكال باستخدام أداة قلم )راجع 
 (.27 فً الصفحة التعرف على األشكال

 

 للكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 ، ثم حدد نوع قلم.أنواع القلماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3
 ، قم بتحدٌد نوع الخط باستخدام محددات الخاصٌة.بشكل اختٌاري .4
 
 
 
 
 
 
 

 اكتب أو ارسم بالحبر الرقمً فً الصفحة. .5
 
 
 
 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 مالحظة  

 فً  تغٌٌر خصائص الكائناتنك أًٌضا تخصٌص نوع الخط باستخدام عالمة تبوٌب الخصائص )راجع ٌمك
 (.42 الصفحة
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 مسح الحبر الرقمً
ماءة المسح. إذا كنت تقوم بمسح الحبر الرقمً من ٌمكنك مسح الحبر الرقمً من الشاشة التفاعلٌة باستخدام الممحاة أو إٌ

 ، ٌمكنك أًٌضا مسح الكائنات باستخدام أداة الممحاة.notebook.صفحة ملف 

 

 

 

 لمسح الحبر الرقمً

 ، ثم حدد أحد أنواع الممحاة.الممحاة اضغط على  .1
 مسح الحبر الرقمً. .2

 إنشاء األشكال وخطوط الرسم
ٌُمكنك إنشاء أشكال وخطوط رسم باإلضافة  إلى إنشاء أشكال وخطوط رسم حرة من خالل الرسم باستخدام الحبر الرقمً، 

 .SMART Notebookباستخدام األدوات المتاحة فً برنامج 

 

 

 

 إنشاء األشكال باستخدام أداة األشكال
نشاء مجموعة متنوعة من األشكال، بما فً ذلك الدوائر الكاملة، والمربعات الكاملة، ٌُمكنك استخدام أداة األشكال إل

 والمثلثات الكاملة، واألشكال الهندسٌة األخرى، وقلوب، وخانات اختٌار وأشكال إضافٌة.

ٌمكنك إضافة شكل إلى الصفحة الخاصة بك ثم تحرٌر خصائصه. أو ٌمكنك تخصٌص لون مخطط الشكل ولون التعبئة 
 وسمك الخط وإضافته إلى الصفحة الخاصة بك.

 تلمٌحات  

o .ال تتكئ بمرفقك أو راحة ٌدك على سطح المنتج التفاعلً أثناء الكتابة أو الرسم 

o  إذا كنت تكتب أو ترسم خطوًطا متعددة، ٌقوم برنامجSMART Notebook ور فً كائن واحد بدمج السط
ا. على سبٌل المثال، إذا قمت بكتابة أحرف كلمة معٌنة، فإن، برنامج  ًٌ ٌقوم بدمج  SMART Notebookتلقائ

الحروف المفرقة فً كائن واحد، مما ٌمّكنك من التفاعل مع الكلمة كاملة. إذا كنت ترٌد كتابة كلمات على نفس 
ستخدام أقالًما مختلفة أو أعد القلم إلى لوحة األقالم سرًٌعا قبل السطر دون دمجها، فاترك مسافة كبٌرة بٌنها وا
 كتابة كلمة أخرى )مع السبورات التفاعلٌة فقط(.

o  تدوٌر الكائناتإذا كنت ترغب فً الكتابة بشكل قطري، فقم بالكتابة فً خط مستقٌم، ثم قم بتدوٌره )راجع 
 (.51فً الصفحة 

o ،فاكتب بحروف كبٌرة وقم بعد ذلك بتقلٌل حجم الحروف )راجع  إذا كنت ترغب فً الكتابة بحروف صغٌرة
 (.49فً الصفحة  on page 49تغٌٌر حجم الكائنات

o  (.43فً الصفحة  تعبئة رسومات الحبر الرقمًٌمكنك تعبئة المناطق المضمنة بالحبر الرقمً )راجع 

 

 مالحظة  

ٌُمكنك مسح الحبر الرقمً، إال أنه ال ٌمكنك مسح أنواع أخرى من الكائنات، بما فً ذلك األشكال،  بالرغم من أنه 
فً الصفحة  حذف الكائناتوالخطوط، والنصوص، والصور. إلزالة هذه األنواع من الكائنات، ٌجب حذفها )راجع 

54.) 

 

 مالحظة  

(. ال تقوم أداة الممحاة 54فً الصفحة  حذف الكائناتفها )راجع إلزالة أحد األشكال أو الخطوط من صفحة، ٌجب حذ
 بإزالة األشكال.
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 إلنشاء شكل

 .األشكال اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األشكال".

 

 من شرٌط األدوات. شكالً حدد  .2
 أو 

 .شكالً ثم حدد  اضغط على 

 بشكل اختٌاري، قم بتحدٌد الشكل باستخدام محددات الخاصٌة. .3
 
 
 
 
 
 

قطة التً ترٌد وضع الشكل بها وسحب الشكل حتى ٌتخذ الحجم قم بإنشاء شكل عن طرٌق الضغط على الن .4
 المرغوب.

 
 
 
 
 
 

 إنشاء األشكال باستخدام أداة المضلعات المنتظمة
 3باإلضافة إلى إنشاء األشكال باستخدام أداة األشكال، ٌمكنك إنشاء مضلعات منتظمة تحتوي على أضالع تتراوح بٌن 

 منتظمة.ضلًعا باستخدام أداة المضلعات ال 15و

 إلنشاء األشكال باستخدام أداة المضلعات المنتظمة

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

 

 من شرٌط األدوات. شكالً حدد  .2
 أو 

 .شكالً ثم حدد  اضغط على 

 محددات الخصائص األشكال

 مالحظة  

 (.42فً الصفحة  تغٌٌر خصائص الكائناتٌمكنك أًٌضا تخصٌص الشكل باستخدام عالمة تبوٌب الخصائص )راجع 

 

 تلمٌح  

ات كاملة وأشكال أخرى عن طرٌق الضغط مع االستمرار على مفتاح ٌُمكنك إنشاء دوائر كاملة ومربعات ومثلث
SHIFT .أثناء رسم الشكل 

 

 محددات الخصائص األشكال
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 بشكل اختٌاري، قم بتحدٌد الشكل باستخدام محددات الخاصٌة. .3
 
 
 
 
 
 

 طرٌق الضغط على النقطة التً ترٌد وضع الشكل بها وسحب الشكل حتى ٌتخذ الحجم المرغوب.قم بإنشاء شكل عن  .4

 إنشاء األشكال باستخدام أداة قلم التعرف على األشكال
 ٌمكنك استخدام األداة "قلم التعرف على األشكال" لرسم دوائر وأشكال بٌضاوٌة ومربعات ومستطٌالت ومثلثات وأقواس.

 

 

 
 لرسم شكل

 .م األقالاضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم التعرف على األشكال، ثم حدد أنواع األقالماضغط على  .2
 ارسم شكالً على الصفحة. .3

على الرسم على أنه دائرة أو شكل بٌضاوي أو مربع أو مستطٌل أو  SMART Notebookإذا تعرف برنامج 
 مثلث أو قوس، فإنه ٌقوم بإضافة هذا الشكل إلى الصفحة.

 

 إنشاء الخطوط المستقٌمة واألقواس
 ٌُمكنك استخدام األداة خطوط لرسم الخطوط المستقٌمة واألقواس.

 مالحظة  

 ٌشٌر العدد فً الشكل إلى عدد الجوانب.

 

 مالحظة  

 فً  تغٌٌر خصائص الكائناتٌمكنك أًٌضا تخصٌص الشكل باستخدام عالمة تبوٌب الخصائص )راجع 
 (.42ة الصفح

 

 مالحظة  

( أو أداة 25فً الصفحة  إنشاء األشكال باستخدام أداة األشكالٌمكنك أًٌضا إنشاء األشكال باستخدام أداة األشكال )راجع 
 (.26فً الصفحة  باستخدام أداة المضلعات المنتظمةإنشاء األشكال المضلعات المنتظمة )راجع 

 

 قالماأل عانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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وٌمكنك إضافة خط إلى الصفحة الخاصة بك ثم تحرٌر خصائصه. أو ٌمكنك تخصٌص الخط ثم إضافته إلى الصفحة 
 الخاصة بك.

 إلنشاء خط مستقٌم أو قوس

 .الخطوط اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "الخطوط".

 

 .خًطا أو نوع القوسحدد  .2
 بشكل اختٌاري، قم بتخصٌص نوع الخط أو نوع القوس باستخدام محددات الخاصٌة. .3
 
 
 
 
 
 
 

ان الذي ترٌد إنهاء قم بإنشاء خط بالضغط على المكان الذي ترٌد أن ٌبدأ الخط منه والسحب وصوالً إلى المك .4
 الخط عنده.

 إنشاء نص
 من خالل تنفٌذ أحد اإلجراءات التالٌة: SMART Notebookٌمكنك إنشاء نص فً برنامج 

 كتابة النص باستخدام لوحة مفاتٌح متصلة بجهاز الكمبٌوتر لدٌك 
  كتابة النص باستخدام لوحة مفاتٌحSMART 
  ( ثم تحوٌلها إلى نصوص مكتوبة  23فً الصفحةلحبر الرقمً الكتابة والرسم والمسح باكتابة النصوص )راجع

 باستخدام مٌزة التعرف على الكتابة الٌدوٌة المتوفرة فً البرنامج

ا وتغٌٌر خصائصه، بما فً ذلك نمط الخط، وحجمه ولونه. ًٌ  بعد إنشاء النص، ٌمكنك تحرٌره، وتدقٌقه إمالئ

 كتابة نص
 أو تعدٌل النص الحالً. ٌمكنك كتابة نص جدٌد

 لكتابة نص جدٌد

فً منطقة اإلعالم،   SMART Board فً حالة عدم قابلٌة الوصول إلى لوحة المفاتٌح، اضغط على رمز .1
 .لوحة المفاتٌحثم حدد 

 ، ثم حدد نمط الخط المتوفر.النص اضغط على  .2
 (.30 فً الصفحة تنسٌق النصوٌمكنك تخصٌص نمط الخط )راجع  .3
 النقطة التً ترٌد أن ٌبدأ النص منها.اضغط على  .4
 قم بكتابة النص. .5
 عند القٌام بذلك، اضغط خارج كائن النص. .6

 محددات الخصائص نوع الخط أو نوع القوس

 مالحظة  

 تغٌٌر خصائص الكائناتٌمكنك أًٌضا تخصٌص نوع الخط أو القوس باستخدام عالمة تبوٌب الخصائص )راجع 
 on page 42  42الصفحة.) 
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 لتحرٌر النص الحالً

 .كائن النصانقر نقًرا مزدوًجا فوق  .1
 قم بتحرٌر النص. .2
 عند القٌام بذلك، اضغط خارج كائن النص. .3

 تحوٌل الكتابة الٌدوٌة إلى نص مكتوب
ٌُمكنك الكتابة على شاشة المنتج التفاعلً الخاص بك باستخدام نوع القلم القٌاسً أو خط الٌد وتحوٌل كتاباتك إلى نصوص 

 بة الٌدوٌة بلغات متعددة.تحوٌل الكتا SMART Notebookمكتوبة. ٌستطٌع برنامج 

 لتحوٌل الكتابة الٌدوٌة إلى نص مكتوب

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم خط الٌدأو  القلم، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .2
 قم بكتابة النص. .3
 
 
 
 
 
 
 

 .كائن النصحدد  .4
بمقارنة الكلمات التً تقوم بكتابتها مع  SMART Notebookتقوم مٌزة التعرف على الكتابة الٌدوٌة لـ برنامج 

 القاموس الخاص بالبرنامج وتحدد الكلمات األكثر شبًها لما قمت بكتابته.

 اضغط على سهم قائمة الكائن النصً. .5
 .تمٌٌزتظهر قائمة تعرض قائمة بالكلمات المطابقة مسبوقة بكلمة 

 

 

 

 

 

 
 

 حدد كلمة من قائمة الكلمات المطابقة. .6
 ر الكلمة المحددة فً الصفحة.تظه

 قالمع األانوالزر أ الخطع انوأ
 

 محددات الخصائص

 تلمٌح  

 SMART Notebookاحرص على كتابة األحرف المطبوعة بشكل مرتب على سطر أفقً. فعلى الرغم من أن برنامج 
 ٌستطٌع تحوٌل الكتابة المائلة أو المتصلة، إال أنه ال ٌقوم بإجراء ذلك بشكل متسق فً جمٌع األوقات.

 اتمالحظ  

o  إذا كنت ترٌد من برنامجSMART Notebook  التعرف على التعرف على الكلمات بلغة مختلفة، فحدد
بتحدٌث قائمة الكلمات المطابقة  SMART Notebook، ثم حدد لغة أخرى من القائمة. ٌقوم برنامج اللغات

 لتشتمل على الكلمات الواردة باللغة المحددة.

o  تقوم بذلك بتغٌٌر اللغة االفتراضٌة لواجهة عندما تقوم بتغٌٌر لغة التعرف على الكتابة الٌدوٌة، فإنك ال
 أو لنظام التشغٌل. SMART Notebookمستخدم برنامج 
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 تنسٌق النص
 إذا كنت ترغب فً تنسٌق جمٌع النصوص فً كائن نص ما، حدد كائن النص.

 أو 

 إذا كنت ترغب فً تنسٌق نص معٌن فً كائن نص ما، انقر نقًرا مزدوًجا فوق كائن النص، ثم حدد النص.

 رٌط األدوات أو الخٌارات فً عالمة التبوٌب خصائص أو قائمة تنسٌق.وٌمكنك تنسٌق النص باستخدام األزرار فً ش

 

 

 وٌوضح الجدول التالً تغٌٌرات التنسٌق التً ٌمكنك إجراؤها باستخدام األدوات أعاله:

 شرٌط  تغٌٌر

 األدوات

 عالمة تبوٌب 

 الخصائص

 قائمة 

 تنسٌق

 مستوى الحرف، أو الفقرة، أو الكائن

     تغٌٌر واجهة الخط

 تغٌٌر حجم الخط

   

  

 

 

    

     تغٌٌر اللون

    عرٌض، أو مائل، أو تسطٌر

   1 توسٌط خط بالنص

   2 النص المرتفع أو المنخفض

 مستوى الفقرة أو الكائن

    تغٌٌر الضبط )الٌسار أو الٌمٌن أو الوسط(

   3 تغٌٌر المسافة البادئة

   4 إنشاء قائمة ذات تعداد نقطً أو مرّقمة

 تغٌٌر تباعد األسطر

 

 

    

                                                      
1
 المزٌد من خٌارات النصضمن  
2
 المزٌد من خٌارات النصضمن  
3
 المزٌد من خٌارات النصضمن  
4
 المزٌد من خٌارات النصضمن  

 مالحظة  

 .نمط النص، ثم اضغط على خصائص إذا كانت عالمة التبوٌب خصائص غٌر مرئٌة، اضغط على 

 

 تلمٌح  

ط لتحدٌد حجم خط ال ٌظهر فً القائمة المنسدلة )بما فً ذلك أحجام الخطو
فً  حجم الخط(، اكتب حجم الخط فً مربع 20.5ذات القٌم العشرٌة مثل 

 شرٌط األدوات.
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 شرٌط  تغٌٌر

 األدوات

 عالمة تبوٌب 

 الخصائص

 قائمة 

 تنسٌق

 

 

 

 

 

 

  تغٌٌر اتجاه اللغة )الٌسار إلى الٌمٌن أو الٌمٌن إلى الٌسار(

 

 

 

 

 

 

     

 مستوى الكائن

   5 تغٌٌر اتجاه النص )أفقً أو رأسً(

     تغٌٌر الشفافٌة

 تغٌٌر حجم كائنات النصوص
، ٌتغٌر حجم النص الموجود 49 فً الصفحةتغٌٌر حجم الكائنات عند تغٌٌر حجم كائن نص باتباع اإلجراء الوارد فً 

 بالكائن.

 ، أكمل اإلجراء التالً.وإذا كنت ترغب فً تغٌٌر كائن النص دون تغٌٌر حجم النص فً الكائن

 لتغٌٌر حجم كائن نص

 .كائن النصانقر نقًرا مزدوًجا فوق  .1
اضغط على دائرة من الدوائر البٌضاء فً أي جانب من كائن النص، ثم اسحب الدائرة لزٌادة أو تقلٌل حجم كائن  .2

 النص.

 إدراج الرموز الرٌاضٌة
 وٌمكنك إدراج العدٌد من الرموز الرٌاضٌة والعلمٌة فً الصفحات.

 

 

 إلدراج رمز رٌاضً

 قم بكتابة نص فً الصفحة. .1
 .إدراج رمز ، ثم حدد المزٌد من خٌارات النصوص اضغط على  .2

                                                      
5
 ات النصالمزٌد من خٌارضمن  

 تلمٌح  

 أضف مسافة بعد الفقراتإلضافة تباعد بٌن الفقرات، حدد خانة االختٌار 
تنسٌق < فقرة < تباعد األسطر < فً عالمة التبوٌب خصائص، أو حدد 

 .أضف مسافة بعد الفقرات

 مالحظة  

 أضف مسافة بعد الفقراتتباعد بٌن الفقرات، حدد خانة االختٌار  إلضافة
تنسٌق < فقرة < تباعد األسطر < فً عالمة التبوٌب خصائص، أو حدد 

 .أضف مسافة بعد الفقرات

 مالحظة  

 الرموز الرٌاضٌة عبارة عن حروف فقط. وال تقوم هذه الرموز بإجراء أي عملٌات حسابٌة.
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 .إدراج رموزٌظهر مربع الحوار 

 .فئةاضغط على  .3
 تظهر قائمة بالرموز.

 إلى النص. اضغط على الرمز الذي ترٌد إضافته .4
 .إدراجاضغط على  .5

 ٌظهر الرمز فً كائن النص.

ا ًٌ  تدقٌق كائنات النصوص إمالئ
بالتدقٌق اإلمالئً. وفً حالة كتابتك لكلمة بشكل خاطئ، ٌقوم  SMART Notebookأثناء كتابة النص، ٌقوم برنامج 

ع خط أحمر أسفل الكلمة. وٌمكنك حٌنئذ النقر بزر الماوس األٌمن فوق الكلمة بوض SMART Notebookبرنامج 
 وتحدٌد اإلمالء الصحٌح من قائمة الخٌارات.

 .التدقٌق اإلمالئًوٌمكنك تعطٌل هذه المٌزة والتدقٌق اإلمالئً إذا رغبت فً ذلك باستخدام مربع حوار 

 لتعطٌل التدقٌق اإلمالئً التلقائً

 .النص اضغط على  .1

 .التدقٌق اإلمالئً ، ثم حدد المزٌد من خٌارات النصوص اضغط على  .2

 للتدقٌق اإلمالئً الٌدوي لكائن نص

 .كائن النصحدد  .1
 .تدقٌق إمالئًاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

. تدقٌق إمالئًعلى كلمة بها خطأ إمالئً، ٌظهر مربع الحوار  SMART Notebookفً حالة عثور برنامج 
 رض مربع الحوار هذا الكلمة التً تشتمل على خطأ إمالئً وٌقترح بدائل لها.وٌع

 بالنسبة للكلمات التً بها خطأ إمالئً، قم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌلً: .3
o     التجاهل مرة واحدةلإلبقاء على التهجئة الحالٌة للكلمة فً هذه الحالة فقط، اضغط على. 
o    تجاهل الكللمة فً جمٌع الحاالت، اضغط على لإلبقاء على التهجئة الحالٌة للك. 
o     لإلبقاء على التهجئة الحالٌة للكلمة فً جمٌع حاالت التهجئة فً الملف وإضافتها إلى القاموس، اضغط على

 .إضافة إلى القاموس
o     ٌرتغٌ، ثم اضغط على اقتراحاتلتغٌٌر تهجئة الكلمة فً هذه الحالة فقط، حدد الكلمة الصحٌحة من قائمة. 
o     تغٌٌر ، ثم اضغط على اقتراحاتلتغٌٌر تهجئة الكلمة فً جمٌع الحاالت، حدد الكلمة الصحٌحة من قائمة

 .الكل
 
 
 
 
 
 

بعد اكتمال تطبٌق هذه الخطوة على جمٌع الكلمات التً بها خطأ إمالئً، ٌظهر مربع حوار لالستفسار عما إذا 
 أم ال.كنت ترٌد إجراء التدقٌق اإلمالئً لبقٌة الملف 

 إلجراء التدقٌق اإلمالئً على بقٌة الملف. نعماضغط على  .4
 أو 

 دون تدقٌق بقٌة الملف. تدقٌق إمالئًإلغالق مربع الحوار  الاضغط على 

 قص النص ولصقه
 قص الكائنات ونسخها ولصقهٌمكنك قص كائنات نصوص ونسخها ولصقها مثل أي كائنات أخرى )راجع 

 . ٌمكنك أًٌضا قص نص ولصقه فً كائن نص.( 48فً الصفحة

 مالحظة  

 للتراجع عن التغٌٌر المترتب على ذلك. تراجعالضغط على زر عن طرٌق الخطأ، فاضغط على إذا قمت ب
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 لقص نص ولصقه إلى موقع آخر فً نفس الصفحة

 .كائن النصانقر نقًرا مزدوًجا فوق  .1
 حدد النص الذي ترٌد قصه. .2
 اسحب النص المحدد إلى موقع آخر فً نفس الصفحة. .3

 لقص نص ولصقه إلى صفحة أخرى

 .الصفحات  فارزفً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، اضغط على  .1
 انقر نقًرا مزدوًجا فوق كائن النص. .2
 حدد النص الذي ترٌد نسخه. .3
 اسحب النص المحدد إلى رمز الصفحة األخرى فً عالمة التبوٌب فارز الصفحات. .4

 إنشاء جداول
كنك إدراج أو لصقها من برامج أخرى. بعد إنشاء جدول، ٌم SMART Notebookٌمكنك إنشاء جداول فً برنامج 

 الكائنات فً خالٌا الجدول.

إذا كنت ترٌد تخصٌص أحد الجداول، ٌمكنك تحدٌد جدول أو عمود أو صف أو خلٌة أو مجموعة خالٌا، وبعدها ٌمكنك 
 تنفٌذ أحد اإلجراءات التالٌة:

 تحرٌك الجدول 
 تغٌٌر نوع الخط والتعبئة وخصائص النص 
 تغٌٌر حجم الجدول أو العمود أو الصف 
  األعمدة أو الصفوف أو الخالٌا أو إزالتهاإدراج 
 تقسٌم الخالٌا أو دمجها 
 حذف الجدول 

 إنشاء جداول

 إلدراج جدول باستخدام زر الجدول

 .جدول اضغط على  .1
 تظهر شبكة.

 قم بتحرٌك المؤشر فوق الشبكة لتحدٌد عدد األعمدة والصفوف التً ترٌد إدراجها بالجدول. .2
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 إذا كنت تستخدم ماوس، انقر مع االستمرار فوق زر الماوس األٌسر أثناء تحرٌك المؤشر.

 اضغط على الشاشة أو انقر فوق الماوس. .3
 ٌظهر الجدول فً الصفحة.

 مالحظة  

 تتوافق خالٌا الشبكة مع خالٌا الجدول.

 

 تلمٌح  

تعرض الشبكة ثمانٌة صفوف وثمانٌة أعمدة بشكل افتراضً. ٌمكنك إضافة الصفوف من خالل تحرٌك المؤشر فوق 
 ، ٌمكنك إضافة األعمدة من خالل تحرٌك المؤشر فوق الصف األٌمن.الصف األسفل. وبالمثل
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 إلدراج جدول باستخدام مربع الحوار "إدراج جدول"

 .إدراج < جدولحدد  .1
 .إدراج جدولٌظهر مربع الحوار 

 عمدة فً المربعات.اكتب عدد الصفوف واأل .2
 لجعل خالٌا الجدول مربعة. جعل الخالٌا مربعةبشكل اختٌاري، حدد  .3
الستخدام أبعاد الجدول الحالً لجمٌع الجداول المستقبلٌة التً  تذكر األبعاد للجداول الجدٌدةوبشكل اختٌاري، حدد  .4

 .SMART Notebookٌتم إنشاؤها بواسطة برنامج 
 .موافقاضغط على  .5

 فً الصفحة. ٌظهر الجدول

 لرسم جدول

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم خط الٌدأو  القلم، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3
 ارسم جدوالً على الشاشة. .4
 
 
 
 
 
 

 .تحدٌد اضغط  .5
 حدد رسمك. .6
 .تعرف على الجدولاضغط على سهم القائمة وحدد  .7

على الرسم باعتباره جدوالً، فإنه ٌقوم بإزالة الرسم وإضافة جدول إلى  SMART Notebookإذا تعرف برنامج 
 الصفحة.

 نسخ الجداول من برامج أخرى ولصقها
. قد ٌختلف notebook.ولصقه بعد ذلك فً ملف  PowerPointأو  Wordٌمكنك قص جدول أو نسخه من برنامج 

 .notebook.وتخطٌطه عند ظهور الجدول فً ملف  تنسٌق الجدول

 إذا كنت ترٌد قص أو نسخ أكثر من جدول واحد، فٌجب أن تقوم بقص كل جدول أو نسخه على حده.

 

 

 

والذي ٌحتوي على خالٌا تتضمن كائنات غٌر نصٌة، تظهر الكائنات  PowerPointإذا قمت بلصق جدول إلى برنامج 
 .PowerPointغٌر النصٌة خارج الجدول فً 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 تلمٌح  

 احرص قدر اإلمكان على جعل خطوط الجدول مستقٌمة وقم بتوصٌل الزواٌا.

 

 مالحظة  

 . PowerPointأو  Wordفً برنامج  . ولصقه بعد ذلكnotebook.ٌمكنك أًٌضا قص جدول أو نسخه من ملف 
 .PowerPointأو  Wordومع ذلك، قد ٌختلف تنسٌق الجدول وتخطٌطه عند ظهور الجدول فً برنامج 
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 إضافة الكائنات إلى الجداول
ٌُمكنك إدراج كائنات فً خالٌا الجدول.  بعد إدراج جدول فً صفحة، 

 

 

 

 

 إلضافة كائن إلى جدول

 .الكائنحدد  .1
 اسحب الكائن إلى خلٌة الجدول. .2
 
 
 
 
 

 
 الجدول. ٌظهر الكائن فً خلٌة

 

 

 

 
 إلزالة كائن من الجدول

 .الكائنحدد  .1
 اسحب الكائن إلى خارج الجدول. .2

 تحدٌد الجداول أو األعمدة أو الصفوف أو الخالٌا
 ٌمكنك تحدٌد جدول أو عمود أو صف أو خلٌة أو مجموعة خالٌا. بعد تحدٌد الجدول أو جزٍء منه، ٌمكنك القٌام بما ٌلً:

 ٌك الجدولتحر 
 تغٌٌر خصائص الجدول أو الخلٌة 
 تغٌٌر حجم الجداول أو الصفوف 
 إضافة أعمدة أو صفوف أو خالٌا أو إزالتها 
 تقسٌم الخالٌا أو دمجها 
 حذف الجدول 

 لتحدٌد جدول

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط خارج، وبالقرب من، إحدى زواٌا الجدول ثم قم بالسحب إلى الزاوٌة العكسٌة. .2
 
 
 

 مالحظة  

 ٌمكنك إضافة كائن واحد فقط إلى كل خلٌة. إذا كنت ترٌد إضافة كائنات متعددة إلى خلٌة، فقم بأحد اإلجراءات التالٌة:

 (.52فً الصفحة  تجمٌع الكائناتت قبل إضافتها إلى الجدول )راجع قم بتجمٌع الكائنا 

  حدد جمٌع الكائنات مرة واحدة ثم قم بإضافتها إلى الجدول على النحو الموضح فً اإلجراء التالً. ٌقوم برنامج
SMART Notebook .ا بتجمٌع الكائنات فً خلٌة الجدول ًٌ  تلقائ

 

 مالحظة  

 (.75فً الصفحة  تأمٌن الكائناتكان مؤمًنا فً موضعه )راجع  ال ٌمكنك تحرٌك الكائن إذا

 

 مالحظة  

فً حالة إضافة كائن نص إلى جدول، ٌتغٌر حجم الخلٌة بما ٌتالءم مع كائن النص. إذا قمت بإضافة أنواع كائنات 
 أخرى إلى الجدول، ٌتغٌر حجم الكائن كً ٌتالءم مع الخلٌة.

 

 مالحظة  

 ن داخل الجدول. فعندما تقوم بذلك، فإنك بذلك تحدد خلٌة فً الجدول بدالً من الجدول.ال تبدأ فً السحب م
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 ودلتحدٌد عم

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط داخل إطار الخلٌة العلٌا للعمود واسحب إلى الخلٌة السفلٌة. .2

 لتحدٌد صف

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط داخل إطار أقصى خلٌة بالصف من ناحٌة الٌسار واسحب إلى أقصى خلٌة بالصف من ناحٌة الٌمٌن. .2

 لتحدٌد خلٌة

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط داخل الخلٌة. .2

 لٌةلتحدٌد أكثر من خ

 . تحدٌداضغط  .1
غط داخل الجزء األعلى ألقصى خلٌة من ناحٌة الٌسار واسحب إلى الجزء األسفل ألقصى خلٌة من ناحٌة اض .2

 الٌمٌن.
 
 
 
 
 
 

 تحرٌك الجداول
 بعد أن تقوم بإنشاء الجدول، ٌمكنك تحرٌكه داخل الصفحة.

 لتحرٌك جدول

 مختلف بالصفحة.، ثم اسحبه إلى موضع الجدولحدد  .1
 أو 

 ، ثم اسحبها إلى موضع مختلف بالصفحة.جمٌع خالٌا الجدولحدد 

 تغٌٌر خصائص الجدول
 ٌُمكنك استخدام عالمة التبوٌب خصائص لتغٌٌر خصائص الجدول، بما فً ذلك الشفافٌة ولون الخالٌا ولون الخطوط.

 لتغٌٌر تعبئة الجدول

 ول أو عمود أو صف أو خلٌة أو مجموعة خالٌا.قم بتحدٌد جد .1
 .خصائصاضغط على سهم قائمة الجدول أو العمود أو الصف أو الخلٌة، ثم حدد  .2
 .تأثٌرات التعبئةاضغط  .3
 حدد نمط التعبئة: .4

 

 اإلجراء نمط التعبئة 

ال ٌوجد شًء  
 )شفاف(

 .بال تعبئةحدد  .1

 مالحظة  

فً حالة تحدٌد أكثر من خلٌة وسحبها إلى موضع مختلف فً الصفحة، فإنك تقوم بإنشاء جدول جدٌد ٌتكون من 
 الخالٌا المحددة ومحتوٌاتها.
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 اإلجراء نمط التعبئة 

 .تعبئة متصلةحدد  .a لون متصل 
b. مما ٌلً: قم بتنفٌذ إجراء واحد 
o  لوًنا فً لوح األلوان. 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 

 .تعبئة متدرجةحدد  .a تدرج لونٌن 
b. :ًبالنسبة لكل لون، قم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌل 
o  وان.لوًنا فً لوح األل 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 
c.  نمطحدد خٌاًرا فً القائمة المنسدلة. 

 .تعبئة النقشحدد  .a نقش 
b. .حدد أحد النقوش 

 .تعبئة الصورةحدد  .a صورة 
b.  استعراضاضغط على. 
c. فتح قم باالستعراض حتى تصل إلى الصورة التً ترٌد. 

 
 
 
 
 
 
 

d.  للحفاظ على حجم الصورة، بغض النظر عما إذا كانت الصورة أكبر  الحفاظ على حجم الصورةحدد
 من أو أصغر من الكائن.

 أو 

 لتغٌٌر حجم الصورة لمالءمة الكائن. تغٌٌر حجم الصورة للمالءمةحدد 

 

 شفاًفا . إلى الٌمٌن لجعل الجدول شفافٌة الكائنبشكل اختٌاري، اسحب شرٌط تمرٌر  .5

 لتغٌٌر نمط خط الجدول

 .جدوالً حدد  .1
 
 
 
 
 
 

 .خصائصاضغط على سهم قائمة الجدول أو العمود أو الصف أو الخلٌة، ثم حدد  .2
 .نمط خط الرسماضغط  .3
 قم بتغٌٌر نمط خط الجدول. .4

 لتغٌٌر نمط نص الجدول

 قم بتحدٌد جدول أو عمود أو صف أو خلٌة أو مجموعة خالٌا. .1
 .خصائصمة الجدول أو العمود أو الصف أو الخلٌة، ثم حدد اضغط على سهم قائ .2
 .نمط النصاضغط على  .3

 مالحظة  

جم، قد ٌظهر مربع حوار ٌطالبك بتقلٌل حجم ملف الصورة أو إذا قمت بإدراج صورة كبٌرة الح
 .114فً الصفحة تعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصور االحتفاظ به. لمزٌد من المعلومات، راجع 

 

 مالحظة  

 ٌمكنك فقط تغٌٌر نمط الخط للجدول بالكامل، ولٌس لخالٌا أو أعمدة أو صفوف فردٌة.

 



 الفصل الرابع: إنشاء كائنات أساسٌة

38 

 (.30فً الصفحة  تنسٌق النصقم بتغٌٌر نمط نص الجدول )راجع  .4

 تغٌٌر حجم الجداول أو األعمدة أو الصفوف
 إذا كنت ترٌد تخصٌص أحد الجداول، ٌمكنك تغٌٌر حجم الجدول أو العمود أو الصف.

 للتغٌٌر حجم جدو

 .الجدولحدد  .1
 اضغط على مقبض تغٌٌر حجم الجدول )الدائرة الرمادٌة(، ثم اسحبه لزٌادة حجم الجدول أو تقلٌله. .2

 لتغٌٌر حجم العمود

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط على الحد الرأسً الموجود على ٌمٌن العمود. .2

 ٌظهر مؤشر تغٌٌر الحجم.

 اسحب الحد الرأسً لتغٌٌر حجم العمود. .3

 فلتغٌٌر حجم الص

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط على الحد األفقً أسفل الصف. .2

 ٌظهر مؤشر تغٌٌر الحجم.

 اسحب الحد األفقً لتغٌٌر حجم الصف. .3

 لتغٌٌر حجم الخالٌا فً جدول

 .الجدولحدد  .1
 .ضبط الحجماضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .2
 حدد أحد الخٌارات التالٌة: .3

o    فً الجدول متشابهة االرتفاع. لجعل جمٌع الخالٌا إنشاء االرتفاع نفسه 
o    لجعل جمٌع الخالٌا فً الجدول متشابهة العرض. إنشاء العرض نفسه 
o    لجعل جمٌع الخالٌا فً الجدول متشابهة الحجم. إنشاء الحجم نفسه 
o    لجعل جمٌع الخالٌا فً الجدول مربعة. جعل الخالٌا مربعة 

 إضافة األعمدة أو الصفوف أو الخالٌا أو إزالتها
 إذا كنت ترٌد تخصٌص أحد الجداول، ٌمكنك إضافة األعمدة أو الصفوف إلٌه.

  إلضافة عمود

 .عموًداحدد  .1
 .إدراج عموداضغط على سهم قائمة العمود، ثم حدد  .2

 ن العمود الحالً.ٌظهر عمود جدٌد على ٌمٌ

 إلزالة أحد األعمدة

 .العمودحدد  .1
 .حذف عموداضغط على سهم قائمة العمود، ثم حدد  .2
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 إلضافة صف

 .صًفاحدد  .1
 .إدراج صفاضغط على سهم قائمة الصف، ثم حدد  .2

 ٌظهر صًفا جدًٌدا أسفل الصف الحالً.

 إلزالة أحد الصفوف

 .الصفحدد  .1
 .صفحذف اضغط على سهم قائمة الصف، ثم حدد  .2

 إلزالة إحدى الخالٌا

 .الخلٌةحدد  .1
 .حذف خالٌااضغط على سهم قائمة الخلٌة، ثم حدد  .2
 
 
 
 
 
 

 تقسٌم خالٌا الجدول أو دمجها
خالٌا ٌمكنك إضافة جداول إلى الصفحة وإدراج كائنات فً خالٌا الجدول. إذا كنت ترٌد تخصٌص جدول، ٌمكنك تقسٌم ال

 أو دمجها.

 لتقسٌم إحدى الخالٌا

 .الخلٌةحدد  .1
 .تقسٌماضغط على سهم قائمة الخلٌة، ثم حدد  .2
 حدد خٌاًرا لتقسٌم الخلٌة إلى صفوف و/أو أعمدة عدٌدة. .3

 
 
 
 
 

 لدمج الخالٌا

 .الخالٌاحدد  .1
 .دمج الخالٌااضغط على سهم قائمة الخلٌة، ثم حدد  .2
 
 
 
 
 

 مالحظات  

o ذف محتوٌاتها.تؤدي إزالة خلٌة إلى ح 

o .ال ٌمكنك إزالة الخلٌة إذا كانت هً وسٌلة الربط الوحٌدة بٌن نصفً أحد الجداول 

 

 مالحظة  

 عندما تقوم بتقسٌم الخلٌة المشتملة على محتوى، فإن هذا المحتوى ٌظهر فً الخلٌة الٌسرى العلٌا بعد التقسٌم.

 

 مالحظة  

لخلٌة المدمجة محتوٌات الخلٌة العلوٌة الٌمنى. وإذا كانت الخلٌة إذا قمت بدمج خالٌا تتضمن محتوٌات، تضم ا
العلوٌة الٌمنى فارغة، تضم الخلٌة المدمجة محتوٌات الخلٌة التالٌة المتوفرة غٌر الفارغة، باالنتقال من الٌمٌن إلى 

 الٌسار ومن األعلى إلى األسفل.
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 اول ومحتوٌاتهاحذف الجد
 ٌمكنك حذف محتوٌات جدول أو الجدول ذاته.

 

 

 
 لحذف محتوٌات جدول ما

 حدد الخلٌة التً تحتوي على المحتوٌات التً ترٌد حذفها. .1

 .حذف اضغط على  .2

 لحذف جدول ما

 .الجدولحدد  .1
 .حذفاضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .2

 مالحظة  

مسح فً ذلك الجداول، عن طرٌق مسح الصفحة )راجع  ٌمكنك حذف جمٌع الكائنات من صفحة معٌنة، بما
 (.104فً الصفحة  on page 104الصفحات
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 الفصل الخامس: التعامل مع الكائنات

 شاء كائن ٌمكنك تحدٌده والتعامل معه كما هو موضح فً هذا الفصل.بعد إن

 

 

 تحدٌد الكائنات
ٌجب أن تقوم بتحدٌد الكائن قبل أن ٌتسنى لك استخدامه. وٌمكنك تحدٌد كائن فردي ومعالجة بعض الكائنات أو جمٌع 

 ظهر مستطٌل تحدٌد حوله.الكائنات الموجودة بالصفحة. وعندما تقوم بتحدٌد كائن، ٌ

 

تغٌٌر حجم الكائنات الدائرة الرمادٌة الموجودة فً الركن السفلً األٌسر للكائن هً عبارة عن مقبض لتغٌٌر الحجم )راجع 
 (.49 فً الصفحة

 (.51 فً الصفحةتدوٌر الكائناتالدائرة الخضراء الموجودة أعلى الكائن هً عبارة عن مقبض للتدوٌر )راجع 

 السهم السفلً الموجود أعلى الزاوٌة الٌمنى للكائن هو سهم قائمة اضغط على سهم القائمة لعرض قائمة باألوامر.

 

 

 

 لتحدٌد كائن

 .تحدٌد اضغط  .1
 اضغط على الكائن الذي ترٌد تحدٌده. .2

 ٌظهر مستطٌل تحدٌد حول الكائن.

 

 مالحظة  

 تسري المهام الموضحة فً هذا الفصل على جمٌع الكائنات، ولٌس الكائنات األساسٌة فقط.

 

 مالحظة  

 قائمة الكائن إمكانٌة الوصول إلى نفس القائمة التً تصل إلٌها من خالل النقر األٌمن ٌتٌح لك الضغط على سهم 
 فوق الكائن.
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 لتحدٌد أكثر من كائن

 .تحدٌد اضغط  .1
 على الشاشة التفاعلٌة واسحب حتى ٌظهر مستطٌل ٌحٌط بالكائنات التً ترٌد تحدٌدها.اضغط  .2

 أو 

 ، ثم اضغط على الكائنات التً ترٌد تحدٌدها.CTRLاضغط مع االستمرار على المفتاح 

 ٌظهر مستطٌل تحدٌد حول الكائنات المحددة.

 

 

 

 
 لتحدٌد كافة الكائنات الموجودة بالصفحة

 .ٌد الكلتحرٌر < تحدحدد  .1
 ٌظهر مستطٌل تحدٌد حول جمٌع الكائنات الموجودة بالصفحة.

 

 

 

 لتحدٌد كافة الكائنات المؤّمنة بالصفحة

 .تحرٌر < تحدٌد كافة المالحظات المؤّمنةحدد  .1
 ٌظهر مستطٌل تحدٌد حول جمٌع الكائنات المؤّمنة بالصفحة.

 خصائص الكائنات تغٌٌر
ٌُمكنك تغٌٌر خصائص الكائن. تعتمد الخصائص التً ٌمكنك تغٌٌرها على الكائن الذي تحدده. ٌمكنك أًٌضا تحدٌد عدة 

 كائنات وتغٌٌر خصائصها فً نفس الوقت.

 تغٌٌر التعبئة
 أو من خالل النقر فوق ٌُمكنك تغٌٌر تعبئة كائن من خالل تحدٌد الكائن ثم تعٌٌن التعبئة فً عالمة التبوٌب خصائص 

 ، ثم تعٌٌن التعبئة، ثم تحدٌد الكائن.تعبئة 

 لتغٌٌر تعبئة كائن من خالل تحدٌد الكائن أوالً 

 .الكائنحدد  .1

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .2
 .تأثٌرات التعبئةاضغط  .3
 حدد نمط التعبئة: .4

 مالحظة  

فً حالة الضغط على كائن معٌن وظهور رمز تأمٌن بدالً من سهم القائمة، ٌدّل ذلك على أن الكائن مؤّمن. واعتماًدا 
 (.75 فً الصفحة تأمٌن الكائناتكائن حتى تتمكن من معالجته )راجع على نوع التأمٌن، قد ٌتعٌن علٌك إلغاء تأمٌن ال

 

 مالحظة  

 فً الصفحة تأمٌن الكائناتإذا قمت برسم مستطٌل حول العدٌد من الكائنات وكانت بعض الكائنات مؤمنة )راجع 
 (، ٌمكنك تحدٌد الكائنات غٌر المؤمنة فقط.75

 

 مالحظة  

 (، ٌمكنك تحدٌد الكائنات غٌر المؤمنة فقط.75 فً الصفحةتأمٌن الكائنات)راجع إذا كانت بعض الكائنات مؤمنة 

 



 الفصل الخامس: التعامل مع الكائنات

43 

 مالحظة  

إذا قمت بإدراج صورة كبٌرة الحجم، قد ٌظهر مربع حوار ٌطالبك بتقلٌل حجم ملف الصورة أو 
 .114 فً الصفحة تعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصوراالحتفاظ به. لمزٌد من المعلومات، راجع 

 

 اإلجراء نمط التعبئة

ال ٌوجد شًء 
 فاف()ش

 .بال تعبئةحدد  .1

 .تعبئة متصلةحدد  .a لون متصل
b. :ًقم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌل 
o  لوًنا فً لوح األلوان. 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 

 .تعبئة متدرجةحدد  .a تدرج لونٌن
b.  ،قم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌلً:بالنسبة لكل لون 
o  لوًنا فً لوح األلوان. 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 
c.  نمطحدد خٌاًرا فً القائمة المنسدلة. 

 .تعبئة النقشحدد  .a نقش
b. .حدد أحد النقوش 

 .رةتعبئة الصوحدد  .a صورة
b.  استعراضاضغط على. 
c.  فتحقم باالستعراض حتى تصل إلى الصورة التً ترٌد. 

 

للحفاظ على حجم الصورة، بغض النظر عما إذا كانت الصورة أكبر من  الحفاظ على حجم الصورةحدد 
 أو أصغر من الكائن.

 أو 

 لتغٌٌر حجم الصورة لمالءمة الكائن. تغٌٌر حجم الصورة للمالءمةحدد 

 

 إلى الٌمٌن لجعل الكائن شفاًفا. شفافٌة الكائنٌاري، اسحب شرٌط التمرٌر بشكل اخت .5
 
 
 
 

 لتغٌٌر تعبئة كائن من خالل الضغط على زر التعبئة أوالً 

 ، ثم حدد لوًنا.تعبئة اضغط على  .1
 .الكائنحدد  .2
 لكل كائن ترٌد تطبٌق التعبئة علٌه. 2كرر الخطوة  .3

 تعبئة الرسومات بالحبر الرقمً
إلى تعبئة األشكال والمضلعات المنتظمة وغٌر المنتظمة، ٌمكنك تعبئة المناطق المحاطة بواسطة الحبر الرقمً  باإلضافة

 .تعبئةباستخدام زر 

 ظةمالح  

 ٌمكنك أًٌضا تغٌٌر خصائص كائن ما باستخدام محددات الخاصة فً شرٌط األدوات.
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 تغٌٌر الخصائص األخرى
ٌُمكنك تغٌٌر نمط خط الرسم الخاص بالكائن ونمط نصه.  باإلضافة إلى التعبئة، 

 لتغٌٌر نمط خط الرسم الخاص بالكائن

 .الكائنحدد  .1

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .2
 .نمط خط الرسماضغط  .3
 قم بتغٌٌر نمط خط الكائن. .4

 لتغٌٌر نمط النص الخاص بالكائن

 .الكائنحدد  .1

 اتمالحظ  

 .لتعبئة منطقة ما، ٌمكنك إحاطتها بواسطة مسار حبر رقمً فردي 

  تجمٌع الكائناتلن تكون قادًرا على تعبئة منطقة مضمنة إذا كانت هذه المنطقة جزًءا من مجموعة )راجع 
 (.52فً الصفحة  

  عند تعبئة منطقة مضمنة، تصبح التعبئة كائًنا مستقالً ٌمكنك نقله من المنطقة المضمنة األصلٌة. وٌمكنك تعبئة
 المنطقة المضمنة ونقل كائن التعبئة الناتج عدة مرات.
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 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .2
 .نمط النصاضغط على  .3
 (.30 فً الصفحة تنسٌق النصن، )راجع قم بتغٌٌر نمط نص الكائ .4

 حفظ إعدادات األدوات
عند قٌامك بتحدٌد أداة فً شرٌط األدوات، ٌمكنك تغٌٌر إعداداتها االفتراضٌة باستخدام عالمة التبوٌب خصائص، ثم حفظ 

 .حفظ خصائص األدواتتغٌٌراتك من خالل النقر فوق 

 ٌعرض زر األدوات هذه التغٌٌرات:عندما تحفظ تغٌٌراتك إلى اإلعدادات االفتراضٌة، 

 

 .111 فً الصفحة تخصٌص شرٌط األدواتالستعادة اإلعدادات االفتراضٌة، راجع 

 تعٌٌن مواضع الكائنات
ٌمكنك تغٌٌر موضع الكائن عن طرٌق تحرٌكه إلى منطقة أخرى من الصفحة الحالٌة أو نقله إلى صفحة أخرى. ٌمكنك 

 تٌب الكائنات المكدسة.أًٌضا محاذاة الكائنات وتغٌٌر تر

 تحرٌك الكائنات
 ٌمكنك تحرٌك الكائنات إلى موضع آخر فً الصفحة. ٌمكنك أًٌضا نقر الكائنات لتحرٌكها.

 

 

 

 

 

 لتحرٌك كائن أو كائنات

 .الكائناتأو  الكائنحدد  .1
 اسحب الكائن أو الكائنات إلى مكان جدٌد بالصفحة. .2
 
 
 
 
 

Adobe Flashمتوافق مع  لتحرٌك ملف
®
 Player 

 .Adobe Flash Playerاضغط على الشرٌط الملون الموجود أعلى الملف المتوافق مع  .1
 قم بسحب الملف إلى موضعه الجدٌد. .2

 مالحظة  

 (.75 فً الصفحةتأمٌن الكائناتال ٌمكنك تحرٌك الكائن إذا كان مؤمًنا فً موضعه )راجع 

 

 حتلمٌ  

 (.52 فً الصفحة تجمٌع الكائناتٌمكنك معالجة العدٌد من الكائنات من خالل تحدٌدها، ثم إنشاء مجموعة )راجع 

 

 تلمٌح  

 ٌمكنك تحرٌك الكائن بزٌادات صغٌرة عن طرٌق الضغط على مفاتٌح األسهم من لوحة المفاتٌح.

 



 الفصل الخامس: التعامل مع الكائنات

46 

 لنقر كائن لتحرٌكه

 .الكائنحدد  .1
 حرك إصبعك بسرعة فً أي اتجاه. .2

 

 

 تحرٌك الكائنات إلى صفحة أخرى
 ٌمكنك تحرٌك الكائنات إلى صفحة أخرى داخل ملف.

 لتحرٌك كائن أو كائنات إلى صفحة أخرى

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
لٌها، فقم بالتمرٌر داخل فارز الصفحات حتى ترى الصورة إذا لم تكن ترى الصفحة التً ترٌد تحرٌك الكائن إ .2

 المصغرة للصفحة.
 حدد الكائن أو الكائنات التً ترٌد تحرٌكها. .3
اسحب الكائن أو الكائنات إلى فارز الصفحات فوق الجزء العلوي للصورة المصغرة للصفحة التً ترٌد تحرٌك  .4

 الكائن إلٌها.

 إلى صفحة أخرى ebedo PlF h FlFroPلتحرٌك ملف متوافق مع 

 .فارز الصفحات فً حالة عدم مشاهدة فارز الصفحات، فاضغط على  .1
إذا لم تكن ترى الصفحة التً ترٌد تحرٌك الكائن إلٌها، فقم بالتمرٌر داخل فارز الصفحات حتى ترى الصورة  .2

 المصغرة للصفحة.
 .Adobe Flash Playerاضغط على الشرٌط الملون الموجود أعلى الملف المتوافق مع  .3
 اسحب الملف إلى فارز الصفحات فوق الجزء العلوي للصورة المصغرة للصفحة التً ترٌد تحرٌك الكائن إلٌها. .4

 محاذاة الكائنات
(. ووفًقا لرغبتك، ٌمكنك عرض 45 فً الصفحةتحرٌك الكائنات ٌُمكنك تحرٌك الكائنات إلى مكان آخر بالصفحة )راجع 

ت الموجودة بالصفحة لمساعدتك فً محاذاة الكائنات بكائنات أخرى وبالمراكز الرأسٌة واألفقٌة للصفحة. ٌمكنك اإلرشادا
ًٌا مع هذه اإلرشادات عند تحرٌك الكائنات فً الصفحة.  أًٌضا تعٌٌن الكائنات لمحاذاتها تلقائ

 لعرض اإلرشادات

 .عرض < محاذاةحدد  .1
 .محاذاةٌظهر مربع الحوار 
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 نات االختٌار لتحدٌد اإلرشادات التً ترغب فً عرضها:حدد خا .2
 

 حدد خانة االختٌار هذه لـ: خانة االختٌار

 عرض إرشادات عند تحرٌك كائن لمحاذاته بكائن آخر. إظهار إرشادات للكائنات النشطة

 مودي.عرض إرشادات عند تحرٌك كائن لمحاذاته بمركز الصفحة الع إظهار إرشادات مركز الصفحة العمودي

 عرض إرشادات عند تحرٌك كائن لمحاذاته بمركز الصفحة األفقً. إظهار إرشادات مركز الصفحة األفقً

ا باإلرشادات عند تحرٌك الكائنات فً الصفحة. محاذاة الكائنات باإلرشادات ًٌ  محاذاة الكائنات تلقائ

 

، ثم لون اإلرشاداتوجود إلى ٌمٌن إذا كنت ترغب فً تغٌٌر لون اإلرشادات، اضغط على الشرٌط الملون الم .3
 حدد لوًنا.

 .موافقاضغط على  .4

 إعادة ترتٌب الكائنات المكدسة
إذا كانت الكائنات متداخلة داخل الصفحة، ٌمكنك إعادة ترتٌب هذا التكدس )وهذا ٌعنً أن بإمكانك التحكم فً الكائنات 

 ر أمام اآلخرٌن(.التً تظه

 

 

 لتحرٌك كائن أمام التكدس

 .الكائنحدد  .1
 .ترتٌب < إحضار إلى المقدمةاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 لتحرٌك كائن خلف التكدس

 .الكائنحدد  .1
 .ترتٌب < إرسال إلى الخلفضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 لتحرٌك الكائن خطوة لألمام فً التكدس

 .ائنالكحدد  .1
 .ترتٌب < إحضار إلى األماماضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 لتحرٌك الكائن خطوة للخلف فً التكدس

 .الكائنحدد  .1
 .ترتٌب < إرسال إلى الخلفاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 مالحظة  

 (.75 فً الصفحةتأمٌن الكائنات فً موضعه )راجع ال ٌمكنك تحرٌك الكائن فً المكدس إذا كان مؤمًنا 
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 قص الكائنات ونسخها ولصقها
ا ولصقها، بما فً ذلك النصوص والصور والخطوط المستقٌمة واألقواس واألشكال، ٌمكنك قص الكائنات ونسخه

 .notebook.الموجودة فً ملف 

 

 

 

 
 لقص كائن ولصقه

 .الكائنحدد  .1
 .قصاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2
 
 
 
 
 
 
 

 إذا كنت ترٌد لصق الكائن فً صفحة مختلفة، فقم بعرض الصفحة. .3

 .قص اضغط على  .4

 ائن ولصقهلنسخ ك

 .الكائنحدد  .1
 .نسخاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2
 
 
 
 
 
 
 

 إذا كنت ترٌد لصق العنصر فً صفحة مختلفة، فقم بعرض هذه الصفحة. .3

 .قص اضغط على  .4

 استنساخ الكائنات
ر استنساخ، أو ٌمكنك إنشاء نسخ عدٌدة من الكائن باستخدام األمر ٌُمكنك إنشاء نسخة مكررة من الكائن باستخدام األم

 مستنسخ غٌر محدد.

 

 

 تلمٌحات    

  ٌمكنك لصق نص من برامج أخرى فً برنامجSMART Notebook  وقص نص من برنامج
SMART Notebook  قص محتوى من برامج اخرى ونسخه ولصقهولصقه فً برامج أخرى )راجع 

 (.32فً الصفحة قص نص ولصقه و 61فً الصفحة  

 (.48فً الصفحة استنساخ الكائنات شاء نسخة مطابقة من الكائن عن طرٌق استنساخه )راجع ٌُمكنك إن 

 

 تلمٌح  

تخصٌص شرٌط إذا كنت قد قمت بإضافة هذا الزر إلى شرٌط األدوات )راجع  قص أو ٌمكنك الضغط على 
 (. 111فً الصفحةاألدوات 

 

 تلمٌح  

تخصٌص شرٌط بإضافة هذا الزر إلى شرٌط األدوات )راجع إذا كنت قد قمت  نسخ أو ٌمكنك الضغط على 
 (. 111فً الصفحةاألدوات 

 

 مالحظة  

ٌمكنك أًٌضا نسخ الكائنات ولصقها، بما فً ذلك النصوص والصور والخطوط المستقٌمة واألقواس واألشكال )راجع 
 (. 48فً الصفحةقص الكائنات ونسخها ولصقها
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 الستنساخ الكائن

 .الكائنحدد  .1
 .استنساخاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 ٌظهر كائن مكرر فً الصفحة.

 الستنساخ الكائن باستخدام األمر مستنسخ غٌر محدد

 .الكائنحدد  .1
 .مستنسخ غٌر محددالكائن، ثم حدد  اضغط على سهم قائمة .2
 حدد الكائن مرة أخرى. .3

 ٌظهر رمز الالمحدودٌة بدالً من سهم قائمة الكائن.

 اسحب الكائن إلى موضع آخر بالصفحة. .4
 لمرات عدٌدة حسب احتٌاجك. 4كرر الخطوة  .5
 بعد االنتهاء من استنساخ الكائن، حدد الكائن األصلً. .6
 .مستنسخ غٌر محدودإلغاء تحدٌد اضغط على رمز الالمحدودٌة، وقم ب .7

 تغٌٌر حجم الكائنات
ٌمكنك تغٌٌر حجم الكائنات فً الصفحة من خالل استخدام مقبض تغٌٌر الحجم أو إٌماءة تغٌٌر الحجم )إذا كان المنتج 

 التفاعلً لدٌك ٌدعم إٌماءات اللمس المتعدد(.

 

 

 خدام مقبض تغٌٌر الحجماست

 لتغٌٌر حجم كائن

 .الكائنحدد  .1
 اضغط على مقبض تغٌٌر حجم الكائن )الدائرة الرمادٌة(، ثم اسحبه لزٌادة حجم الكائن أو تقلٌله. .2
 
 
 
 
 
 

 لتغٌٌر حجم العدٌد من الكائنات

 (، ثم حدد المجموعة.52فً الصفحة تجمٌع الكائنات قم بتجمٌع الكائنات )راجع  .1
 ستطٌل تحدٌد حول المجموعة.ٌظهر م

 اضغط على مقبض تغٌٌر الحجم فً أسفل الزاوٌة الٌمنى من مستطٌل التحدٌد. .2
 اسحب مقبض تغٌٌر الحجم لزٌادة حجم الكائنات أو تقلٌلها. .3

 مالحظة  

أثناء القٌام  SHIFTللمحافظة على نسبة االرتفاع إلى العرض األصلٌة للشكل، اضغط مع االستمرار على مفتاح 
 بسحب مقبض تغٌٌر الحجم.

 مالحظة  

 (.75 فً الصفحةتأمٌن الكائنات الكائن إذا كان مؤمًنا فً موضعه )راجع  ال ٌمكنك تغٌٌر حجم
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 استخدام إٌماءة تغٌٌر الحجم

 لتغٌٌر حجم كائن من مركزه

 .الكائنحدد  .1
 إصبع واحد من كل ٌد، اضغط على طرفٌن متقابلٌن من الكائن على الشاشة.باستخدام  .2
 اسحب إصبعٌك فً اتجاهٌن معاكسٌن لزٌادة حجم الكائن. .3

 

 

 أو 

 اسحب إصبعٌك فً اتجاه بعضهما البعض لتقلٌل حجم الكائن.

 

 لتغٌٌر حجم كائن من زواٌاه أو من جوانبه

 .الكائنحدد  .1
 ٌد، اضغط على زواٌا الشاشة أو جوانبها التً ترٌد تغٌٌر حجم الكائن منها. استخدم اصبًعا واحًدا من كل .2
 اسحب إصبعٌك فً اتجاهٌن معاكسٌن لزٌادة حجم الكائن. .3

 أو 

 اسحب إصبعٌك فً اتجاه بعضهما البعض لتقلٌل حجم الكائن.

 لتغٌٌر حجم العدٌد من الكائنات

 .الكائناتحدد  .1
 على طرفٌن متقابلٌن من أحد الكائنات على الشاشة. باستخدام إصبع واحد من كل ٌد، اضغط .2
 اسحب إصبعٌك فً اتجاهٌن معاكسٌن لزٌادة حجم الكائن. .3

 أو 

 اسحب إصبعٌك فً اتجاه بعضهما البعض لتقلٌل حجم الكائن.
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 تدوٌر الكائنات
أو إٌماءة التدوٌر )إذا كان المنتج التفاعلً لدٌك ٌدعم ٌمكنك تدوٌر الكائنات فً الصفحة من خالل استخدام مقبض التدوٌر 

 إٌماءات اللمس المتعدد(.

 

 

 

 استخدام مقبض التدوٌر

 لتدوٌر كائن

 .الكائنحدد  .1
 اضغط على مقبض تدوٌر الكائن )الدائرة الخضراء( واسحبه فً االتجاه الذي ترٌد تدوٌر الكائن صوبه. .2

 لتدوٌر أكثر من كائن

 .الكائناتحدد  .1
 ر مستطٌل تحدٌد حول كل الكائن.ٌظه

اضغط على مقبض التدوٌر )الدائرة الخضراء( الموجود على أي كائن من الكائنات المحددة ثم اسحبه فً االتجاه  .2
ا. ًٌ  الذي ترٌد تدوٌر الكائن فٌه. عند تدوٌر كائن واحد، ٌتم تدوٌر جمٌع الكائنات المحددة األخرى تلقائ

 استخدام إٌماءة التدوٌر

 لتدوٌر كائن حول مركزه

 .الكائنحدد  .1
 باستخدام إصبع واحد من كل ٌد، اضغط على طرفٌن متقابلٌن من الكائن على الشاشة. .2
 حرك إصبعٌك فً دائرة حول مركز الكائن الذي ترٌد تدوٌره. .3

 

 

 مالحظة  

 ر عن المكان التً تضغط فٌه على الشاشة.ٌتم تغٌٌر حجم الكائنات من مراكزها بصرف النظ

 

 اتمالحظ  

  (.75فً الصفحة تأمٌن الكائنات ال ٌمكنك تدوٌر الكائن إذا كان مؤمًنا فً موضعه )راجع 

 .ال ٌمكنك تدوٌر الجداول 
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 لتدوٌر كائن حول زاوٌته

 .الكائنحدد  .1
 د، اضغط على زاوٌة الشاشة ترٌد تدوٌر الكائن حولها.استخدم إصبًعا واحًدا من كل ٌ .2
 حرك إصبعٌك فً دائرة حول الزاوٌة لتدوٌر الكائن. .3

 لتدوٌر أكثر من كائن

 .الكائناتحدد  .1
 باستخدام إصبع واحد من كل ٌد، اضغط على طرفٌن متقابلٌن من أحد الكائنات على الشاشة. .2
 حرك إصبعٌك فً دائرة. .3
 
 
 
 
 

 عكس الكائنات
 ٌمكنك عكس الكائن بداخل الصفحة.

 

 

 لعكس كائن

 .الكائنحدد  .1
 .عكس < إلى الٌسار/إلى الٌمٌنأو  انعكاس < ألعلى/ألسفلاضغط على سهم القائمة للكائن، ثم حدد  .2

 لعكس أكثر من كائن

 .الكائناتحدد  .1
انعكاس أو  انعكاس < ألعلى/ألسفلثم حدد اضغط على سهم قائمة الموجود على أي كائن من الكائنات المحددة،  .2

 .< إلى الٌسار/إلى الٌمٌن

 تجمٌع الكائنات
ٌمكنك إنشاء مجموعة من الكائنات، مما ٌتٌح لك التفاعل مع كافة العناصر المجمعة فً وقت واحد. بعد إنشاء مجموعة، 

كسها أو تغٌٌر حجمها كما لو أنها كائن مفرد. ولكن إذا كنت ترٌد التفاعل مع كائن واحد ٌمكنك تحدٌدها أو تحرٌكها أو ع
 فً إحدى المجموعات، ٌجب أن تقوم بإلغاء تجمٌع الكائنات أوالً.

ا ًٌ  تجمٌع الكائنات ٌدو
ا باستخدام القائمة أو إٌماءة االهتزاز. ًٌ  ٌمكنك تجمٌع الكائنات وإلغاء تجمٌعها ٌدو

 ئمةاستخدام القا

 لتجمٌع الكائنات

 .الكائناتحدد  .1

 مالحظة  

 ٌتم تدوٌر الكائنات حول مراكزها بصرف النظر عن المكان التً تضغط فٌه على الشاشة.

 

 ظةمالح  

 (.75 فً الصفحةتأمٌن الكائنات ال ٌمكنك عكس الكائن إذا كان مؤمًنا فً موضعه 
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 .تجمٌع < مجموعةاضغط على سهم القائمة الخاص بأي كائن من الكائنات المحددة ثم حدد  .2

 لفك تجمٌع الكائنات

 .المجموعةحدد  .1
 .تجمٌع < إلغاء التجمٌعاضغط على سهم القائمة للمجموعة، ثم حدد  .2

 هتزازاستخدام إٌماءة اال
 

 

 

 لتجمٌع الكائنات

 قم سرًٌعا بتمرٌر إصبعك فوق الكائنات ثالث مرات. .1
 

 

 لفك تجمٌع الكائنات

 قم سرًٌعا بتمرٌر إصبعك فوق الكائنات ثالث مرات. .1
 

 

ا ًٌ  تجمٌع الكائنات تلقائ
ا. على  SMART Notebookإذا كنت تكتب أو ترسم خطوًطا متعددة، ٌقوم برنامج  ًٌ بدمج السطور فً كائن واحد تلقائ

ٌقوم بدمج الحروف المفرقة فً  SMART Notebookسبٌل المثال، إذا قمت بكتابة أحرف كلمة معٌنة، فإن، برنامج 
ك كائن واحد، مما ٌمّكنك من التفاعل مع الكلمة كاملة. إذا كنت ترٌد كتابة كلمات على نفس السطر دون دمجها، فاتر
مسافة كبٌرة بٌنها واستخدام أقالًما مختلفة أو أعد القلم إلى لوحة األقالم سرًٌعا قبل كتابة كلمة أخرى )مع السبورات 

 التفاعلٌة فقط(.

 اتمالحظ  

 .لن تتمكن من استخدام إٌماءة االهتزاز بواسطة الماوس 

 .ًحٌث ال تعمل إٌماءة االهتزاز إال بعد لمس سطح المنتج التفاعلً لدٌك أوال 
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بدمج الخطوط التً ترٌد التحكم فٌها منفردة، فقم بفك تجمٌع الخطوط كما  SMART Notebookفً حالة قٌام برنامج 
 هو موضح أعاله.

 حذف الكائنات
(، إال أنه ال ٌمكنك مسح بعض أنواع  25فً الصفحةمسح الحبر الرقمً بالرغم من أنه ٌمكنك مسح الحبر الرقمً )راجع 

الكائنات، بما فً ذلك النصوص واألشكال والخطوط المستقٌمة واألقواس والصور. إلزالة أنواع الكائنات هذه من 
 الصفحة، ٌجب حذفها.

 

 

 

 ذف كائنلح

 .الكائنحدد  .1
 .حذفاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 مالحظة  

(. لحذف كائن مؤّمن من  75فً الصفحةتأمٌن الكائنات ًنا فً موضعه )راجع ال ٌمكنك حذف الكائن إذا كان مؤم
 الصفحة، ٌجب إلغاء تأمٌنه.
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إدراج محتوى وتنظٌمه الفصل السادس: 
 ومشاركته

من مصادر متنوعة. تتضمن هذه  notebook.ٌمكنك إدراج صور وملفات وسائط متعددة ومحتوى آخر فً ملفات 
 واإلنترنت. ™SMART Exchangeع الوٌب المصادر المعرض وموق

وبعد إدراج المحتوى الخاص بك، ٌمكنك تنظٌمه باستخدام المعرض ومشاركته مع المعلمٌن اآلخرٌن باستخدام المعرض 
 .SMART Exchangeأو موقع الوٌب 

 إدراج محتوى من المعرض
ٌُمكنك االستعراض أو البحث  SMART Notebookب فً واجهة مستخدم برنامج ٌظهر المعرض كعالمة تبوٌ حٌث 

 .notebook.عن المحتوى ثم إضافته إلى ملفات 

 إنشاء أنشطة الدروس المتطابقةئً األنشطة )راجع ٌتضمن المعرض أمثلة ألنشطة الدروس، والتً تشمل أمثلة لمنش
 (، وأسالٌب تفاعلٌة، ونماذج ثالثٌة األبعاد لمساعدتك فً إنشاء أنشطة دروس. 80فً الصفحة

 ، فٌمكنه/ٌمكنها تثبٌت العناصر التالٌة:SMART Notebookعندما ٌقوم مسؤول النظام لدٌك بتثبٌت برنامج 

  عناصر المعرض األساسٌة هً مجموعة مؤلفة من آالف الصور وكائنات الوسائط المتعددة وأشٌاء أخرى تم
 تنظٌمها فً فئات خاصة بالموضوعات.

 ة من األدوات والنماذج القابلة للتخصٌص والتً ٌمكنك مجموعة أدوات أنشطة الدروس عبارة عن مجموع
استخدامها إلنشاء دروس تفاعلٌة ومتخصصة. وتساعدك مجموعة األدوات على إنشاء المحتوٌات الجذابة مثل 

مثل  Adobe Flash Playerألعاب الكلمات واالختبارات وأنشطة الفرز. كما توفر أًٌضا ملفات متوافقة مع 
 والسحب واإلسقاط.اإلخفاء واإلظهار 

ٌنقسم المعرض إلى قسمٌن. الجزء العلوي وهو قائمة الفئات. عند تحدٌد فئة أو فئة فرعٌة فً القائمة، تظهر محتوٌاتها فً 
 الجزء األسفل من المعرض.

 

 

ٌمكنك استعراض قائمة الفئات لعرض المحتوٌات الخاصة بكل فئة. توفر الصور المصغرة الموجودة فً الفئات صور 
 معاٌنة للمحتوى.

  ًتظهر الصور كصور مصغرة.الصورف ، 
  ًتظهر كائنات الفٌدٌو كإطار مفرد من ملفات الفٌدٌو، وتظهر كائنات الوسائط المتعددة والبرمجٌات التفاعلٌةف ،

فً  Adobe Flash Playerالصوت مع أٌقونة سماعة فً أسفل الزاوٌة الٌسرى، وتظهر الملفات المتوافقة مع 
صغٌرة فً أعلى  Adobe Flashأو صورة مصغرة من المحتوى مع أٌقونة  Adobe Flashنة شكل أٌقو

 الزاوٌة الٌسرى.
  ًتظهر الكائنات ثالثٌة األبعاد كصور مصغرة.كائنات ثالثٌة األبعادف ، 
  ًملفات وصفحات فNotebook تظهر الملفات فً صورة مستندات وتظهر الصفحات مع زاوٌة مطوٌة أعلى ،

 ألٌمن.الجانب ا
  ًتظهر الخلفٌات فً صورة صفحات مع زاوٌة مطوٌة أسفل الجانب األٌمن، بٌنما تظهر الخلفٌات والسماتف ،

 السمات فً هٌئة صور مصغرة.

 تلمٌح  

 ٌمكنك تغٌٌر حجم قائمة الفئات وقائمة المحتوٌات من خالل الضغط على الحد الفاصل بٌنهما وسحبها بعد ذلك ألعلى 
 أو ألسفل.
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 ٌمكنك البحث عن أحد عناصر المعرض باستخدام البحث بالكلمة األساسٌة.

 لدٌك. notebook.بعد االستعراض والبحث عن عنصر أحد المعارض، ٌمكنك إضافته إلى ملف 

 الستعراض المعرض

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
 اضغط على عالمة الجمع الموجودة بالفئة لعرض فئاتها الفرعٌة. .2
 
 
 
 
 
 

 حدد فئة أو فئة فرعٌة لعرض محتوٌاتها. .3

 للبحث فً المعرض

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1

 .بحث ، ثم اضغط على اكتب كلمات البحث هناً المربع اكتب كلمة أساسٌة ف .2
 ٌعرض المعرض كافة المحتوٌات المشتملة على الكلمة األساسٌة.

 لدٌك notebook.إلضافة عنصر أحد المعارض إلى ملف 

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
 قم باالستعراض أو البحث عن عنصر المعرض الذي ترٌد إضافته. .2
 قر نقًرا مزدوًجا على الصورة المصغرة لعنصر المعرض.ان .3

o     إذا قمت بإضافة صورة إلى ملف متوافق معAdobe Flash  أو إلى ملف فٌدٌو أو ملف صوت، فإنه ٌظهر
 فً الصفحة الحالٌة.

o     فً تطبٌق خلفٌات الصفحات وسماتها إذا قمت بإضافة خلفٌة، فإنها تحل محل خلفٌة الصفحة الحالٌة )راجع
 (.78 الصفحة

o     إذا قمت بإضافة صفحة من ملف.notebook ٌقوم برنامج ،SMART Notebook  بإدراجها قبل الصفحة
 الحالٌة.

o     إذا قمت بإضافة ملف.notebook ٌقوم برنامج ،SMART Notebook  بإدراج صفحات الملف قبل
 الصفحة الحالٌة.

 SMART Exchangeإدراج محتوى من موقع الوٌب 
( آالف من خطط الدروس، ومجموعات exchange.smarttech.com) Exchange SMARTٌتضمن موقع وٌب 

ٌُمكنك تنزٌ  .SMART Notebookلها ثم فتحها فً برنامج األسئلة، وعناصر واجهة، ومحتوٌات أخرى 

 

 

 SMART Exchangeإلدراج محتوى من موقع الوٌب 

 . SMART Exchangeاضغط على  .1
 فً مستعرض الوٌب. SMART Exchangeٌفتح موقع الوٌب الخاص بـ 

 مالحظة  

 ق الضغط على عالمة الطرح الموجودة بها.ٌمكنك إغالق الفئة عن طرٌ

 مالحظة  

. SMART Exchangeٌمكنك أًٌضا مشاركة خطط الدروس الخاصة بك مع معلمٌن آخرٌن من خالل موقع الوٌب 
 .70 فً الصفحة SMART Exchangeمشاركة محتوى باستخدام موقع الوٌب لمزٌد من المعلومات، راجع 

 

http://exchange.smarttech.com/
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، ثم اتبع االنضمام مجاًنا، اضغط على SMART Exchangeإذا كنت مشترًكا جدًٌدا فً موقع الوٌب  .2
 إلرشادات التً تظهر على الشاشة إلنشاء حساب.ا
 أو 

، ثم اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة لتسجٌل الدخول تسجٌل الدخولإذا كان لدٌك حساب، اضغط على 
 باستخدام حسابك. SMART Exchangeإلى موقع الوٌب 

 .قم بالبحث أو االستعراض للحصول على محتوى، ثم قم بتنزٌله على الكمبٌوتر .3
 (.68 فً الصفحةمشاركة محتوى مع معلمٌن آخرٌن قم باستٌراد محتوى إلى المعرض )راجع  .4

 إدراج محتوى من مصادر أخرى
، ٌمكنك تضمٌن هذا SMART Notebookإذا قمت أنت أو معلمون آخرون فً مدرستك بإنشاء محتوى خارج برنامج 

 ٌام بما ٌلً:. على وجه التحدٌد، ٌمكنك القnotebook.المحتوى فً ملفات 

  إدراج صور، وملفات متوافقة معAdob Flash Playerوملفات فٌدٌو، وملفات صوت ، 
 قص المحتوى أو نسخه من برامج أخرى ثم لصقه 
 استٌراد المحتوى من برامج أخرى 

 إدراج الصور
 .SMART Document Cameraٌمكنك إدراج الصور إلى الصفحات من ملفات أو ماسحة ضوئٌة أو 

 

 

 

 بعد إدراج صورة، ٌمكنك تحدٌد منطقة شفافة فٌها.

 إدراج الصور من الملفات
 حة.ٌمكنك إدراج صورة إلى الصف

 .WMFو TIFFو PNGو JPEGو GIFو BMPتنسٌقات  SMART Notebookٌدعم برنامج 

 إلدراج صورة من ملف

 .إدراج < صورةحدد  .1
 .إدراج ملف الصورةٌظهر مربع الحوار 

 إلى الصورة التً ترٌد إدراجها وحددها. قم باالستعراض حتى تصل .2
 
 
 
 
 
 

 .فتحاضغط على  .3
 تظهر الصورة فً أعلى الزاوٌة الٌسرى من الصفحة.

 مالحظة  

 إدراج محتوى من المعرضصور من عالمة تبوٌب المعرض. لمزٌد من المعلومات، راجع  ٌمكنك أًٌضا إدراج
 .55 فً الصفحة

 تلمٌح  

 ثم حدد الصور. CTRLلتحدٌد أكثر من صورة، اضغط مع االستمرار على المفتاح 
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 إدراج الصور من ماسحة ضوئٌة
 ئٌة إلى صفحة.فً حالة توصٌل ماسحة ضوئٌة بالكمبٌوتر، ٌمكنك إدراج الصور من الماسحة الضو

 

 

 

 إلدراج صورة من الماسح الضوئً

 .إدراج < صورة من ماسح ضوئًحدد  .1
اٌظهر مربع الحوار  ًٌ  .إدراج صورة تم مسحها ضوئ

ا من القائمة. .2 ًٌ  حدد ماسًحا ضوئ
 .مسح ضوئًاضغط على  .3
ا. .4 ًٌ  اتبع اإلرشادات المرفقة بالماسحة الضوئٌة لمسح الصورة ضوئ

 SMART Document Cameraإدراج الصور من 
 إلى صفحة. SMART Document Cameraٌمكنك إدراج الصور من 

 SMART Document Cameraإلدراج صورة من 

 .SMART Document Cameraإدراج < صورة من حدد  .1
 على الصفحة. SMART Document Cameraنافذة تظهر ال

 قم بإدراج صورة باتباع اإلرشادات الواردة فً التعلٌمات. .2

 التعامل مع الصور
، تصبح الصورة كائًنا فً الملف. ومن ثم، ٌمكنك تحرٌك الصورة وتغٌٌر حجمها notebook.عند إدراج صورة فً ملف 

 ائن آخر.وتدوٌرها وإجراء تغٌٌرات أخرى علٌها شأن أي ك

التعامل مع ، راجع notebook.للحصول على معلومات حول كٌفٌة التعامل مع الكائنات، بما فً ذلك الصور، فً ملفات
 . 41فً الصفحةالكائنات 

 فً صورة إنشاء مناطق شفافة
ٌمكنك إنشاء مناطق شفافة فً الصور التً تقوم بإدراجها فً الصفحات. وٌعد هذا مفًٌدا فً عملٌة إزالة خلفٌة الصفحة. 

 ٌمكنك جعل أي لون من ألوان الصورة شفاًفا.

 

 

 

 إلنشاء منطقة شفافة فً الصورة

 .الصورةحدد  .1
 .ضبط شفافٌة الصورةاضغط على سهم قائمة الصورة وحدد  .2

 .شفافٌة الصورةظهر مربع الحوار ٌ

 اضغط على أي منطقة فً الصورة التً ترٌد جعلها شفاًفة. .3
 

 مالحظة  

من الماسحة الضوئٌة إلى  ٌجب تثبٌت برنامج تشغٌل الماسحة الضوئً وبرنامجه على الكمبٌوتر قبل إدراج الصور
 .SMART Notebookبرنامج 

 

 مالحظة  

 (.  114فً الصفحةتعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصور ٌمكنك تقلٌل حجم صورة كبٌرة عند إدراجها فً ملف )راجع 
 إذا قمت الحًقا بإنشاء منطقة شفافة فً الصورة، لن تكون الصورة محسنة.
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 .موافقاضغط على  .4

 إدراج ملفات الوسائط المتعددة
فات الفٌدٌو وملفات ومل Adobe Flash Playerٌمكنك إدراج ملفات الوسائط المتعددة، بما فً ذلك الملفات المتوافقة مع 

 الصوت إلى الصفحات.

 

 

 

 Adobe Flash Playerإدراج الملفات المتوافقة مع 
 إلى صفحة. Adobe Flash Playerٌمكنك إدراج ملفات متوافقة مع 

إلى صفحة، أو عرض صفحة تحتوي بالفعل على ملف متوافق مع  Adobe Flash Playerبعد إدراج ملف متوافق مع 
Adobe Flash Playerالملف ٌحتوي على  ، ٌتم تشغٌل الملف على الفور. وٌمكنك التحكم فً تشغٌل هذا الملف. إذا كان

أزرار، ٌمكنك الضغط علٌها من على السبورة التفاعلٌة. أما إذا كان الملف ال ٌحتوي على أزرار، ٌمكنك استخدام 
 الخٌارات الموجودة فً سهم قائمة الملف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adobe Flash Playerإلدراج ملف متوافق مع 

 .Adobe Flash Playerإدراج < ملف متوافق مع حدد  .1
 .Flashإدراج ملف ر مربع الحوار ٌظه

الذي ترٌد إدراجه فً الصفحة  Adobe Flash Playerقم باالستعراض حتى تصل إلى الملف المتوافق مع  .2
 وحدده.

 .فتحاضغط على  .3
 فً أعلى الزاوٌة الٌسرى من الصفحة. Adobe Flash Playerٌظهر الملف المتوافق مع 

 مالحظة  

ة إلى جعل هذه المنطقة فقط شفافة، حتى إذا كانت الصورة تشتمل على نفس اللون فً ٌؤدي الضغط على أٌة منطق
 مناطق أخرى.

 

 مالحظة  

إدراج محتوى من ٌمكنك أًٌضا إدراج ملفات وسائط متعددة من عالمة تبوٌب المعرض. لمزٌد من المعلومات، راجع 
 .55 فً الصفحة المعرض

 

 مالحظة  

 توافقة مع ٌجب أن تكون الملفات المAdobe Flash Player  فً الصفحة ملفات استخراج ذاتً. ال ٌمكنك
التً ٌتم تحمٌلها باستخدام ملفات أخرى متوافقة مع  Adobe Flash Playerاستخدام الملفات المتوافقة مع 

Adobe Flash Player .أو تعتمد علٌها 

  ال ٌمكنك سحب ملف متوافق معAdobe Flash Player نترنت إلى صفحة.من مستعرض إ 

  إذا لم ٌتم تثبٌتAdobe Flash Player  على الكمبٌوتر لدٌك، ٌقوم برنامجSMART Notebook  بإبالغك
 إلى صفحة. Adobe Flash Playerعند إدراج ملف متوافق مع 

  ٌمكنك تثبٌتFlash Player Adobe  من خالل زٌارةadobe.comٌجب استخدام مستعرض  ، ولكن
Internet Explorerاإلنترنت 

لتثبٌته. إذا قمت باستخدام مستعرض آخر، لن تعمل الملفات المتوافقة مع  ®
Adobe Flash Player  فً برنامجSMART Notebook. 

  للكتابة على سطح الملفات المتوافقة معAdobe Flash Player  باستخدام أحد مكونات التعرف على الكتابة
إمكانٌة  SMART Notebookلٌدوٌة، ابدأ الكتابة خارج الملف واستمر فً الكتابة علٌه. ٌتٌح ذلك لبرنامج ا

 .Adobe Flash Playerالتعرف على الحبر الرقمً باعتباره كائن منفصل عن الملف المتوافق مع 

 

http://www.adobe.com/
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 Adobe Flash Playerللتحكم فً ملف متوافق مع 

 .Adobe Flash Playerحدد الملف المتوافق مع  .1
 تحكم فً الملف من خالل القٌام بأي مما ٌلً: .2

o     فالش < تشغٌللتشغٌل الملف، اضغط على سهم قائمة الكائن، وحدد. 
o     فالش < إرجاعلتشغٌل الملف من البداٌة، اضغط على سهم قائمة الملف، ثم حدد. 
o    فالش < خطوة لألمامف التشغٌل مؤقًتا، اضغط على سهم قائمة الملف، ثم حدد لتقدٌم الملف قلٌالً وإٌقا. 
o     فالش < خطوة للخلفإلرجاع الملف قلٌالً وإٌقاف التشغٌل مؤقًتا، اضغط على سهم قائمة الملف، ثم حدد. 
o     فالش < تكرار تشغٌللتشغٌل الملف باستمرار، اضغط على سهم قائمة الملف، ثم حدد. 
o    فالش < تكرار تشغٌلف تشغٌل الملف باستمرار، اضغط على سهم قائمة الملف، ثم قم بإلغاء تحدٌد إلٌقا. 

 Adobe Flash Playerإدراج ملفات الفٌدٌو المتوافقة مع 
 إلى صفحة. Adobe Flash Playerك إدراج ملفات فٌدٌو متوافقة مع ٌمكن

 

 

 

 Adobe Flash Playerإلدراج ملف فٌدٌو متوافق مع 

 .إدراج < فٌدٌوحدد  .1
 .إدراج ملف فٌدٌوٌظهر مربع الحوار 

الذي ترٌد إدراجه فً  Adobe Flash Playerقم باالستعراض حتى تصل إلى ملف الفٌدٌو المتوافق مع  .2
 حة وحدده.الصف

 .فتحاضغط على  .3

 إدراج ملفات الصوت
. notebook.( فً ملف Adobe Flash Playerٌمكنك إرفاق ملف صوت بأي كائن )باستثناء الكائنات المتوافقة مع 

 .74 فً الصفحة إضافة أصوات إلى الكائناتلمزٌد من المعلومات، راجع 

 التعامل مع ملفات الوسائط المتعددة
، ٌصبح ملف الوسائط المتعددة كائًنا فً الملف. ومن ثم، ٌمكنك notebook.ئط متعددة فً ملف عند إدراج ملف وسا

 تحرٌك ملف الوسائط المتعددة وتغٌٌر حجمه وتدوٌره وإجراء تغٌٌرات أخرى علٌه شأن أي كائن آخر.

، notebook.ة، فً ملفاتللحصول على معلومات حول كٌفٌة التعامل مع الكائنات، بما فً ذلك ملفات الوسائط المتعدد
 .41 فً الصفحةالتعامل مع الكائنات راجع 

 تثبٌت أداوت الترمٌز الخاصة بالتنسٌقات اإلضافٌة
دعم  SMART Notebookرٌد من برنامج . إذا كنت تMP3و FLVتنسٌقات  SMART Notebookٌدعم برنامج 

تنسٌقات فٌدٌو وصوت أخرى، ٌمكنك تثبٌت أداة الترمٌز التالٌة. إذا قمت بتثبٌت أداة الترمٌز هذه، ٌقوم برنامج 
SMART Notebook .ا وٌدعم تنسٌقات الفٌدٌو والصوت الخاصة بها ًٌ  باكتشافها تلقائ

 الرتباطا تنسٌقات الصوت تنسٌقات الفٌدٌو أداة الترمٌز

MediaCoder Full Pack 0.3.9  ASF 
 AVI 
 MOV 
 MPEG وMPG 
 WMV 

 AIF وAIFF 
 WAV 

mediacoderhq.com/dlfull.htm 

 

 مالحظة  

. إذا ebodA hsdlF  sdaARمع  ( لملفات الفٌدٌو المتوافقةhLFتنسٌق ) TRerS kooAdooNٌدعم برنامج 
ٌُمكنك تثبٌت أدوات ترمٌز إضافٌة  TRerS kooAdooNكنت ترٌد أن ٌدعم برنامج  أنواًعا أخرى من الملفات، 

 (. 60فً الصفحةتثبٌت أدوات الترمٌز الخاصة بالتنسٌقات اإلضافٌة )راجع 

 

http://www.mediacoderhq.com/dlfull.htm
http://www.mediacoderhq.com/dlfull.htm
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 إدراج محتوى من برامج أخرى
لدٌك، ٌمكنك تحرٌك هذا المحتوى إلى  notebook.إذا كان لدٌك محتوى من برامج أخرى ترٌد استخدامها فً ملفات 

 من خالل تنفٌذ أحد اإلجراءات التالٌة: SMART Notebookبرنامج 

 قص المحتوى أو نسخه ثم لصقه 
 استٌراد المحتوى 

 قص المحتوى من برامج أخرى ونسخه ولصقه
 .SMART Notebookٌُمكنك قص المحتوى أو نسخة ثم لصقه من برامج أخرى إلى برنامج 

 ج آخرلقص المحتوى من برنام

 .تحرٌر < قصمن البرنامج اآلخر، حدد المحتوى الذي ترٌد قصه، ثم حدد  .1

 .لصق ، اضغط SMART Notebookفً برنامج  .2

 لنسخ المحتوى من برنامج آخر

 .تحرٌر < نسخمن البرنامج اآلخر، حدد المحتوى الذي ترٌد نسخه، ثم حدد  .1

 .لصق ، اضغط SMART Notebookفً برنامج  .2

 SMART Notebookاستٌراد محتوى باستخدام التقاط شاشة 
، ٌمكنك أًٌضا تثبٌت Windows XPعلى جهاز كمبٌوتر ٌعمل بنظام التشغٌل  SMART Notebookعند تثبٌت برنامج 

كأي محرك طابعة آخر، باستثناء أنه  SMART Notebookالتقاط شاشة  . ٌعملSMART Notebookالتقاط شاشة 
، بدالً من طباعتها على الورق. وتظهر كل صفحة فً الملف المستورد notebook.ٌقوم بالتقاط المخرجات فً ملف 

 على هٌئة كائن فً الصفحة الخاصة به، مع االحتفاظ بالتنسٌق وفواصل الصفحات األصلٌة.

 

 

 

 SMART Notebookتقاط شاشة الستخدام ال

 .ملف < طباعة، حدد notebook.من الملف المصدر الذي ترٌد تصدٌره إلى ملف  .1
 .طباعةٌظهر مربع الحوار 

 فً قائمة الطابعات. SMART Notebookالتقاط شاشة حدد  .2
 (.بأسفللتغٌٌر اتجاه الصفحة ودقة الرسومات ٌمكنك تغٌٌر اتجاه الصفحة ودقة الرسومات )راجع  .3
 .طباعةأو  موافقدد نطاق صفحة، ثم اضغط على ح .4

جدٌد. تظهر كل صفحة من صفحات  notebook.الموجودة، ٌفتح ملف  notebook.إذا لم ٌتم فتح أحد ملفات 
 الملف المصدر فً صفحة منفصلة.

 أو 

الموجود مفتوًحا، تظهر كل صفحة من صفحات الملف المصدر فً الملف  notebook.إذا كان ملف 
.notebook  .بعد الصفحة الحالٌة 

 مالحظة  

مج كمجاملة، وال تقدم أي تعهدات أو ضمانات ارتباطات لهذه البرا SMART Technologies ULCتوفر شركة 
بشأن البرامج أو أي معلومات ذات صلة بها. ٌجب توجٌه أي أسئلة أو شكاوى أو دعاوى بخصوص البرامج إلى بائع 

 البرامج المختص.

 

 مالحظة  

، Windows 8 أو Windows 7على جهاز كمبٌوتر ٌعمل بنظام التشغٌل  SMART Notebookفً حالة تثبٌت برنامج 
استٌراد محتوى باستخدام كاتب مستند )راجع  SMART Notebookٌمكنك استٌراد محتوى باستخدام كاتب مستند 

SMART Notebook 62فً الصفحة .) 
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 لتغٌٌر اتجاه الصفحة ودقة الرسوم

 .تفضٌالتأو  خصائصاضغط على الزر  .1
 . SMART Notebookخصائص التقاط شاشة ٌظهر مربع الحوار 

 .أفقًأو  عموديحدد  .2
 .الدقةحدد حجم الصورة فً القائمة المنسدلة  .3

 أو 

 .الدقة العمودٌةوالدقة األفقٌة اكتب أرقاًما فً مربعات المنسدلة، ثم  الدقةفً قائمة  الدقة المخصصةحدد 

 

 

 

 

 

 .موافقاضغط على  .4

 SMART Notebookاستٌراد محتوى باستخدام كاتب مستند 
، Windows 8أو  Windows 7مبٌوتر ٌعمل بنظام التشغٌل على جهاز ك SMART Notebookعند تثبٌت برنامج 

كأي برنامج تشغٌل  SMART Notebook. ٌعمل كاتب مستند SMART Notebookٌمكنك أًٌضا تثبٌت كاتب مستند 
 ، بدالً من طباعتها على الورق.notebook.طابعة آخر، باستثناء أنه ٌقوم بالتقاط المخرجات فً ملف 

 

 

 

 SMART Notebookند الستخدام كاتب مست

 .ملف < طباعة، حدد notebook.من الملف المصدر الذي ترٌد تصدٌره إلى ملف  .1
 .طباعةٌظهر مربع الحوار 

 فً قائمة الطابعات. SMART Notebookكاتب مستند حدد  .2
 (.بأسفللتغٌٌر اتجاه الصفحة ٌمكنك تغٌٌر اتجاه الصفحة )راجع  .3
 .باعةطأو  موافقحدد نطاق صفحة، ثم اضغط على  .4

 ٌظهر مربع حوار.

 الستٌراد محتوى الملف كصور. بها صور SMART Notebookصفحات حدد  .5
 أو 

 

 

 

 

 

 مالحظة  

 قد تستغرق هذه العملٌة بضع دقائق.

 

 تلمٌح  

o .استخدم نفس القٌمة الموجودة داخل كال المربعٌن لمنع تشوه الصور 
o ارتفعت قٌمة الدقة، كلما كبر حجم الصورة. كلما 
o  نظًرا ألنها ال تقوم بتغٌٌر حجم الصورة بشكل نسبً. متوسط، أو منخفض، أو مسودةال تستخدم خٌارات 

 

 مالحظة  

، ٌمكنك Windows XPعلى جهاز كمبٌوتر ٌعمل بنظام التشغٌل  SMART Notebookفً حالة تثبٌت برنامج 
استٌراد محتوى باستخدام التقاط شاشة )راجع  SMART Notebookم التقاط شاشة استٌراد محتوى باستخدا
SMART Notebook 61 فً الصفحة.) 

 

 مالحظة  

إذا اخترت استٌراد المحتوى على هٌئة كائنات قابلة للتحرٌر، فقد ٌتم عرض بعض الكائنات بشكل غٌر صحٌح. 
 ٌمكنك استٌراد المحتوى على هٌئة صور.
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 .موافقاضغط على  .6
 جدٌد. تظهر كل صفحة من صفحات الملف المصدر فً صفحة منفصلة. notebook.ٌتم فتح ملف 

 لتغٌٌر اتجاه الصفحة

 .تفضٌالتأو  خصائصاضغط على  .1
 .ة التفضٌالتطباعٌظهر مربع الحوار 

 المنسدلة. االتجاهفً قائمة  عموديأو  أفقًحدد  .2
 .موافقاضغط على  .3

 PowerPointاستٌراد ملفات 
 .PowerPointمن مصادر متنوعة، بما فً ذلك ملفات  notebook.ٌمكنك استٌراد المحتوى إلى ملف 

 

 

 

 

 

 

 

 PowerPointالستٌراد ملف 

 .ملف < استٌراد حدد .1
 .فتحٌظهر مربع الحوار 

 .ملفات من النوعفً القائمة المنسدلة  PowerPoint (*.ppt;*.pptx)كافة ملفات حدد  .2
 الذي ترٌد استٌراده وحدده. PowerPointقم باالستعراض حتى تصل إلى ملف  .3
 .فتحاضغط على  .4

 .notebook.ى ملف إل PowerPoint.بإضافة محتوٌات ملف  SMART Notebookٌقوم برنامج 

 استٌراد الملفات من برامج سبورة تفاعلٌة أخرى
 . من مصادر متنوعة، بما فً ذلك برامج السبورات التفاعلٌة األخرى.notebookٌمكنك استٌراد محتوى إلى ملفات 

(، ٌمكنك تصدٌر ملف CFFات العامة للسبورات التفاعلٌة )إذا كانت برامج السبورات التفاعلٌة األخرى تدعم تنسٌق الملف
CFF  من هذه البرامج ثم استٌراد ملفCFF  هذا إلى برنامجSMART Notebook. 

 وفٌما عدا ذلك، ٌمكنك محاولة استٌراد تنسٌقات الملفات األصلٌة لبرامج السبورات التفاعلٌة األخرى.

 

 

 CFFالستٌراد ملفات 

 .ملف < استٌرادحدد  .1
 .فتحٌظهر مربع الحوار 

 مالحظة  

باستٌراد بعض تأثٌرات التدرجات والنقوش والصور. قد تظهر هذه التأثٌرات  SMART Notebookال ٌقوم برنامج 
 نتٌجة لذلك. notebook.بشكل غٌر صحٌح فً ملفات 

 

 تلمٌح  

 (. 10فً الصفحةتصدٌر الملفات )راجع  PowerPointإلى  notebook.ٌمكنك أًٌضا تصدٌر ملفات 

 

 مالحظة  

 (.10 فً الصفحةتصدٌر الملفات )راجع  CFFأًٌضا تصدٌر ملفات  ٌمكنك
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 .ملفات من النوعمن القائمة المنسدلة  (iwb.*)كل ملفات التنسٌقات الشائعة حدد  .2
 قم باالستعراض حتى تصل إلى الملف الذي ترٌد استٌراده وحدده. .3
 .فتحاضغط على  .4

 ٌتم فتح الملف.

 ملفات أخرى الستٌراد

 .فتح الملف اضغط على  .1
 .فتحٌظهر مربع الحوار 

 .ملفات من النوعمن القائمة المنسدلة  كافة الملفات )*.*(حدد  .2
 قم باالستعراض حتى تصل إلى الملف الذي ترٌد استٌراده وحدده. .3
 .فتحاضغط على  .4

 ، ٌتم فتح الملف.SMART Notebookإذا قمت باستٌراد ملف ٌدعمه برنامج 

 أو 

بإضافته  SMART Notebook، ٌقوم برنامج SMART Notebookإذا قمت باستٌراد ملف ال ٌدعمه برنامج 
إلى عالمة التبوٌب مرفقات. وٌمكنك فتح هذه الملفات المرفقة باستخدام برامج الجهات األخرى، ولكن لن ٌمكنك 

 إضافتها إلى الصفحات.

 إدراج مستعرضات اإلنترنت
. فً مستعرض اإلنترنت، ٌمكنك االستعراض صفحات وٌب notebook.ٌمكنك إدراج مستعرض إنترنت فً صفحة 

التعامل مع )راجع  SMART Notebookوعرضها. وٌمكنك تعدٌل مستعرض اإلنترنت شأن أي كائن آخر فً برنامج 
 (.41 صفحةفً الالكائنات 

 

 

 

 إدراج مستعرض إنترنت

 إلدراج مستعرض إنترنت

 .إدراج < مستعرض إنترنتحدد  .1
 سٌظهر مستعرض إنترنت.

انقر نقًرا مزدوًجا على شرٌط العنوان، ثم اكتب عنوان صفحة الوٌب التً ترغب فً استعراضها، ثم اضغط  .2

 .انتقال على 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة  

ا بحٌث ٌمكنك دائًما مشاهدة  ًٌ عند تغٌٌر حجم مستعرض اإلنترنت، ٌتم تغٌٌر حجم محتوى مستعرض اإلنترنت تلقائ
 صفحة الوٌب المعروضة بالكامل.

 

 تلمٌح  

لعرض لوحة مفاتٌح   SMARTلوحة مفاتٌح ، انقر فوق فً حالة عدم توصٌل لوحة مفاتٌح بجهاز الكمبٌوتر
 على الشاشة.
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 ار فً شرٌط أدوات مستعرض اإلنترنت:التفاعل مع موقع الوٌب باستخدام األزر .3
 

 اإلجراء األمر الزر

 
 عرض صفحة الوٌب السابقة. عودة

 
 عرض صفحة الوٌب التالٌة. األمام

العودة إلى  
 الصفحة المثبتة

 فتح صفحة الوٌب المثبتة.

 تثبٌت صفحة الوٌب الحالٌة. صفحة ثابتة 

لوٌب المثبتة فً مستعرض اإلنترنت. ٌمكنك ألول مرة، تظهر صفحة ا notebook.عند فتح ملف 

 . العودة إلى الصفحة المثبتةالعودة إلى الصفحة المثبتة فً أي وقت من خالل الضغط على 

 إعادة تحمٌل صفحة الوٌب الحالٌة. إعادة تحمٌل 

 
تحرٌك شرٌط 

 األدوات
 تغٌٌر وضع شرٌط أدوات مستعرض اإلنترنت.

 

 كوٌن خوادم الوكٌلةت
. RFC 2068 HTTPمع أي خادم وكٌل ٌوافق المعٌار  SMART Notebookتعمل مستعرضات اإلنترنت فً برنامج 
فً وجود خادم وكٌل، ٌجب علٌه إنشاء قواعد لسٌاسة  SMART Notebookإذا قام مسؤول النظام بتثبٌت برنامج 

 على هذا الخادم الوكٌل. وٌمكن لمسؤول النظام تحسٌن أمان الوصول الخاصة بحركة المرور الداخلٌة والخارجٌة 
 الشبكة بشكل إضافً من خالل تمكٌن المصادقة، مثل المصادقة األساسٌة أو مصادقة إدارة شبكة االتصال المحلٌة

NT   NTLM). 

 

 
 

 إرفاق الملفات وصفحات الوٌب
نك إرفاق نسخ من الملفات، واختصارات إلى الملفات وارتباطات إلى صفحات الوٌب باستخدام عالمة التبوٌب ٌمك

 مرفقات.

 .notebook.ٌتٌح لك إرفاق ملفات أو صفحات وٌب إمكانٌة إٌجاد هذه العناصر وفتحها بسهولة أثناء تقدٌم ملف 

 

 

 

 

 

 مالحظة  

 بالرغم من أن الخوادم الوكٌلة تقوم بحماٌة الشبكات الداخلٌة من المتطفلٌن، إال أنها تؤدي إلى زمن انتقال للشبكة 
 ال ٌمكن تجنبه.

 

 اتمالحظ  

 ( إضافة ارتباطات إلى الكائناتراجع ٌمكنك أًٌضا ربط ملف أو صفحة وٌب بكائن فً صفحة  
 (.73فً الصفحة 

  كبدٌل إلرفاق ارتباط بصفحة وٌب، ٌمكنك أًٌضا إدراج مستعرض إنترنت فً ملف.notebook  إدراج )راجع
 (.64فً الصفحة مستعرضات اإلنترنت 
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 إلرفاق نسخة من ملف

 .مرفقات لتبوٌب مرفقات، فاضغط على فً حالة عدم مشاهدة عالمة ا .1
 .إدراج نسخة من الملف، ثم حدد مرفقاتمن أسفل عالمة التبوٌب  إدراجاضغط  .2

 .إدراج نسخة من الملفٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض حتى تصل إلى الملف الذي ترٌد إرفاقه وحدده. .3
 .فتحاضغط على  .4

 .مرفقاتٌظهر اسم الملف وحجمه فً عالمة التبوٌب 

 

 

 

 

 إلرفاق اختصار بملف

 .مرفقات فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب مرفقات، فاضغط على  .1
 .إدراج اختصار إلى ملف، ثم حدد مرفقاتأسفل  إدراجاضغط على  .2

 .إدراج اختصار ملفٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض حتى تصل إلى الملف الذي ترٌد إرفاقه وحدده. .3
 .فتحضغط على ا .4

 .مرفقاتفً عالمة التبوٌب  اختصارٌظهر اسم الملف و

 

 

 

 

 إلرفاق ارتباط إلى صفحة وٌب

 .مرفقات فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب مرفقات، فاضغط على  .1
 .إدراج ارتباط تشعبً، ثم حدد مرفقاتأسفل عالمة التبوٌب  إدراجاضغط على  .2

 .إدراج ارتباط تشعبً حوار ٌظهر مربع ال

 .ارتباط تشعبًاكتب عنوان صفحة الوٌب فً المربع  .3
 .اسم العرضاكتب اسًما للرابط فً المربع  .4
 .موافقاضغط على  .5

 .مرفقاتفً عالمة التبوٌب  (URLمحدد موقع المعلومات )ٌظهر اسم العرض و

 لفتح ملف أو صفحة وٌب من عالمة التبوٌب مرفقات

 .مرفقات دة عالمة التبوٌب مرفقات، فاضغط على فً حالة عدم مشاه .1
 تسرد عالمة التبوٌب مرفقات جمٌع المرفقات الموجودة بالملف المفتوح.

o     الحجمإذا كان أحد العناصر المرفقة عبارة عن نسخة من ملف، فإن حجم الملف ٌظهر فً عمود. 
o     الحجمً العمود ف اختصارإذا كان أحد العناصر المرفقة اختصاًرا لملف، ٌظهر. 
o     إذا كان أحد العناصر المرفقة رابًطا لصفحة وٌب، ٌظهر( محدد موقع المعلوماتURL)  الحجمفً العمود. 

 لفتح أحد الملفات، انقر نقًرا مزدوًجا على اسم الملف أو االختصار. .2
 أو 

 لفتح صفحة وٌب، انقر نقًرا مزدوًجا على االرتباط.

 مالحظة  

ٌقوم  SMART Notebook. على الرغم من أن برنامج notebook.عند القٌام بإرفاق ملف، ٌزٌد حجم ملف 
ضغط بعض أنواع الملفات بشكل  SMART Notebookبضغط الملفات من أجل توفٌر المساحة، ٌستطٌع برنامج 

 أكبر من أنواع أخرى.

 

 اتمالحظ  

o  ال ٌقوم برنامجSMART Notebook  ،بتصدٌر االختصارات. إذا كنت ترغب فً تصدٌر مرفقات ملفات 
 ولٌس اختصار للملف.فقم بإرفاق نسخة من الملف، 

o .تأكد من إمكانٌة الوصول إلى الملف من على جهاز الكمبٌوتر الذي ستستخدمه أثناء الدرس 
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 خدام المعرضتنظٌم المحتوى ومشاركته باست
ٌُمكنك من خاللها االستعراض أو البحث  SMART Notebookالمعرض هو عالمة تبوٌب فً واجهة مستخدم برنامج 

. تتكون عالمة تبوٌب المعرض من مجموعة من الفئات، إحدى هذه الفئات notebook.عن محتوى ثم إضافته إلى ملفات 
 هً فئة المحتوى الخاص بً.

متعددة، ٌمكنك إضافة هذا المحتوى إلى فئة المحتوى  notebook.فس المحتوى عبر ملفات إذا وجدت أنك تستخدم ن
الخاص بً. ٌمكنك مشاركة محتوى من فئة المحتوى الخاص بً مع معلمٌن آخرٌن فً مدرستك من خالل استٌراد ملفات 

ك أنت والمعلمٌن اآلخرٌن مجموعة المعرض أو تصدٌرها. ٌمكنك أًٌضا االتصال بفئة محتوى فرٌق تضم محتوى تشار
 فً مدرستك فً إثرائه.

إدراج على النحو الموضح فً  notebook.بعد إضافة المحتوى الخاص بك إلى المعرض، ٌمكنك إدراجه فً ملفات 
 .55 فً الصفحةمحتوى من المعرض 

 إضافة محتوى إلى المعرض
باإلضافة إلى الملفات المدعمة إلى فئة المحتوى الخاص  SMART Notebookفحات برنامج ٌمكنك إضافة كائنات وص

 بً فً عالمة تبوٌب المعرض.

 إلضافة كائن إلى المعرض

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
 حدد الكائن الذي ترٌد إضافته إلى المعرض. .2
 أو أحد فئاتها الفرعٌة. المحتوىن الصفحة إلى فئة المعرض اسحب الكائن م .3
 
 
 
 
 
 
 

 إلضافة صفحة إلى المعرض

 قم بإنشاء كائنات فً الصفحة وتعدٌلها حتى تظهر الصفحة بالشكل الذي ترٌده تماًما. .1
 .ملف < تصدٌر الصفحة كعنصر معرضحدد  .2

 .حة كعنصر معرضحفظ الصفٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض حتى تصل إلى المجلد الذي ترٌد حفظ الصفحة فٌه. .3
 .اسم الملفاكتب اسم الصفحة فً المربع  .4
 .حفظاضغط على  .5

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .6
ا من فئاته الفرعٌة( فً قائمة الفئات الخاصة بالمعرض واضغط على سهم القاالمحتوى حدد  .7 ًٌ ئمة الخاص )أو أ

 .إضافة إلى محتوٌاتًبها، ثم حدد 
 .إضافة إلى محتوٌاتًٌظهر مربع الحوار 

 وحدده. 5قم باالستعراض حتى تصل إلى العنصر الذي قمت بحفظه فً الخطوة  .8
 .فتحاضغط على  .9

 إلضافة ملف مدعوم إلى المعرض

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
ا من المحتوى حدد  .2 ًٌ فئاته الفرعٌة( فً قائمة الفئات الخاصة بالمعرض واضغط على سهم القائمة الخاص )أو أ

 .إضافة إلى محتوٌاتًبها، ثم حدد 

 اتمالحظ  

o  (.75فً الصفحة تأمٌن الكائنات ال ٌمكنك سحب الكائن إذا كان مؤمًنا فً موضعه )راجع 

o  على سهم القائمة الخاص به، إذا كنت ترغب فً تغٌٌر اسم عنصر بأحد المعارض، حدد العنصر واضغط 
 .إعادة تسمٌةثم حدد 
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 .إضافة إلى محتوٌاتًٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض حتى تصل إلى العنصر الذي ترٌد إضافته إلى المعرض وحدده. .3
 .فتحاضغط على  .4
 
 
 
 
 
 
 

 تنظٌم المحتوى فً المعرض
أثناء إضافة كائنات وصفحات وملفات مدعمة إلى فئة المحتوى الخاص بً فً عالمة تبوٌب المعرض، قد ترغب فً 

 تنظٌم بنٌة الفئة. ٌمكنك إنشاء فئات فرعٌة ونقل عناصر المعرض بٌن الفئات الفرعٌة.إعادة 

 إلنشاء فئة فرعٌة

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
ا من فئاتها الفرعٌة( فً قائمة الفئات الخاصة بالمعرض، واضغط على سهم القائمة الخاص المحتوى حدد  .2 ًٌ )أو أ

 .جدٌد مجلدبها، ثم حدد 
 تظهر فئة فرعٌة جدٌدة.

 اكتب اسًما للفئة الفرعٌة الجدٌدة، ثم اضغط على إدخال. .3

 إلعادة تسمٌة الفئة الفرعٌة

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
 فً قائمة فئات المعرض وقم باالستعراض حتى تصل إلى الفئة الفرعٌة التً ترٌد إعادة تسمٌتها.المحتوى حدد  .2
 .إعادة تسمٌةالفئة الفرعٌة واضغط على سهم القائمة الخاص بها وحدد حدد  .3
 اكتب اسًما جدًٌدا للفئة الفرعٌة، ثم اضغط على إدخال. .4

 لتحرٌك أحد عناصر المعرض إلى فئة فرعٌة مختلفة

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
 الذي ترٌد تحرٌكه. استعرض حتى تصل إلى الفئة التً تشتمل على عنصر المعرض .2

 ٌعرض المعرض محتوٌات الفئة.

 اسحب العنصر إلى فئة فرعٌة أخرى. .3

 مشاركة المحتوى مع معلمٌن آخرٌن
ٌعد استٌراد ملفات المجموعات وتصدٌرها طرٌقة نموذجٌة لمشاركة الفئات المخصصة مع المعلمٌن اآلخرٌن واستخدام 

التً قام المعلمون اآلخرون بإنشائها. ٌمكنك استخدام ملفات المجموعة إلضافة عناصر إلى فئة المحتوى الخاص الفئات 
بً فً المعرض. بعد استٌراد ملف مجموعة، تظهر جمٌع العناصر الخاصة به فً عالمة تبوٌب المعرض على هٌئة فئة 

 فرعٌة جدٌدة.

 الستٌراد ملف مجموعة من معلم آخر

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
ا من فئاته الفرعٌة( فً قائمة الفئات الخاصة بالمعرض واضغط على سهم القائمة الخاص المحتوى حدد  .2 ًٌ )أو أ

 .إضافة إلى محتوٌاتًبها، ثم حدد 
 .إضافة إلى محتوٌاتًٌظهر مربع الحوار 

 مالحظة  

بتسمٌة عنصر المعرض الجدٌد استناًدا إلى اسم الملف  SMART Notebookبشكل افتراضً، ٌقوم برنامج 
األصلً. إذا كنت ترغب فً تغٌٌر اسم العنصر، حدد الصورة المصغرة لعنصر المعرض واضغط على سهم 

 .إعادة تسمٌةم حدد القائمة الخاص بها ث
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 عراض حتى تصل إلى المجلد المشتمل على ملف المجموعة الذي ترٌد استٌراده.قم باالست .3
 
 
 
 
 
 

 .فتححدد ملف المجموعة، واضغط على  .4
 تظهر المجموعة فً صورة فئة فرعٌة جدٌدة.

 لتصدٌر ملف مجموعة لمشاركته مع معلمٌن آخرٌن

 ذي ٌشتمل على العناصر التً ترٌد حفظها فً المجموعة.حدد المعرض ال .1
 
 
 
 
 
 

 .تصدٌر كملف مجموعةاضغط على سهم قائمة الفئة، ثم حدد  .2
 .حفظ باسمٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض حتى تصل إلى المجلد الذي ترٌد حفظ ملف المجموعة به. .3
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .4
 .حفظاضغط على  .5

 االتصال بفئات محتوى الفرٌق
ُتتٌح لك مٌزة فئات محتوى الفرٌق إمكانٌة االتصال بمحتوى عالمة تبوٌب المعرض فً موقع مشترك بشبكة مدرستك. 

بتحدٌث التغٌٌرات التً تقوم بها  SMART Notebookه. وٌقوم برنامج وٌمكن للعدٌد من المعلمٌن االتصال بالمجلد نفس
ا لكً ٌراها جمٌع المعلمٌن اآلخرٌن. ًٌ  تلقائ

 

 

 

 

 لالتصال بفئة محتوى فرٌق

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1

 .اتصل بمحتوى الفرٌق، ثم حدد اعرض إجراءات المعرض اإلضافٌة اضغط على  .2
 .االستعراض بحًثا عن مجلدلحوار ٌظهر مربع ا

 قم باالستعراض حتى تصل إلى المجلد المشتمل على فئة محتوى الفرٌق الذي ترٌد االتصال به وحدده،  .3
 .موافقثم اضغط على 

 تظهر فئة محتوى الفرٌق فً المعرض.

 للمشاركة فً فئة محتوى فرٌق

محتوى إلى فئة المحتوى الخاص بً )راجع قم بإضافة محتوى إلى فئة محتوى فرٌق بنفس طرٌقة إضافة ال .1
 (. 67فً الصفحةإضافة محتوى إلى المعرض 

 مالحظة  

 بتصدٌر الفئة المحددة، غٌر أنه ال ٌقوم بتصدٌر أي من فئاتها الفرعٌة. SMART Notebookٌقوم برنامج 

 

 مالحظة  

 .gallery.ٌشتمل ملف المجموعة على االمتداد 

 

 مالحظة  

الخاص بك على شبكة مدرستك. فإذا أذونات الوصول الخاصة بفئة محتوى الفرٌق هً نفس أذونات وصول المجلد 
كنت تتمتع بالوصول الكامل إلى مجلد على الشبكة، ٌمكنك إضافة عناصر إلى فئة محتوى فرٌق المجلد هذا أو إزالتها 
منه. أما إذا كانت لدٌك صالحٌة وصول للقراءة فقط إلى المجلد، ٌمكنك نسخ العناصر من فئة محتوى الفرٌق، ولكن ال 

 اصر أو تحرٌرها أو إزالتها.ٌمكنك إضافة عن
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مشاركة محتوى باستخدام موقع الوٌب 
SMART Exchange 

 مشاركة المحتوى مع معلمٌن آخرٌنباإلضافة إلى مشاركة المحتوى مع معلمٌن آخرٌن فً مدرستك )راجع 
مع معلمٌن من جمٌع أنحاء العالم باستخدام موقع الوٌب  notebook.ك مشاركة ملفات (، ٌمكن68 فً الصفحة

Exchange SMART ( exchange.smarttech.com.) 

 SMART Exchangeعلى موقع الوٌب الخاص بـ  notebook.لمشاركة ملف 

 اركته.الذي ترٌد مش notebook.افتح ملف  .1
 .SMART Exchangeملف < مشاركة على برنامج حدد  .2

 ٌظهر مربع حوار.

، واتبع لست عضًوا حتى اآلن، اضغط على SMART Exchangeإذا كنت مشترًكا جدًٌدا على موقع وٌب  .3
 اإلرشادات التً تظهر على الشاشة إلنشاء حساب.

 أو 

وكلمة المرور فً مربع كلمة  البرٌد اإللكترونًع إذا كان لدٌك حساب، فاكتب عنوان برٌدك اإللكترونً فً مرب
 .تسجٌل الدخول، ثم اضغط على كلمة المرورالمرور 

 

 

 

 

 

 

 أدخل المعلومات المناسبة: .4
 

 اإلرشادات عناصر التحكم

 .notebook.اكتب عنواًنا لملف  أدخل تفاصٌل المورد

 .notebook.اكتب وصًفا لملف  الوصف

 .notebook.نطبق علٌها ملف حدد المواد التً ٌ المواد

الصف الدراسً 
 )الصفوف الدراسٌة(

 .notebook.حدد الدرجات التً ٌنطبق علٌها ملف 

 SMART Exchangeاكتب الكلمات أو العبارات التً سٌقوم المستخدمون اآلخرون لموقع الوٌب  مصطلحات البحث
 مات أو العبارات بفواصل.. افصل بٌن الكلnotebook.على األرجح بإدخالها للبحث عن ملف 

 

 اقرأ اتفاقٌة المشاركة. .5
 .موافقة وإرسالفً حالة الموافقة على اتفاقٌة المشاركة، اضغط على  .6

 

 

 اتتلمٌح  

o  واتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة نسٌت كلمة المرور الخاصة بكإذا نسٌت كلمة المرور، فانقر فوق ،
 إلعادة ضبطها.

o  إذا كنت ال ترغب فً تسجٌل الدخول إلى موقع الوٌب الخاص بـSMART Exchange   فً كل مرة تقوم
 .البقاء قٌد تسجٌل الدخولقم بتحدٌد خانة االختٌار بمشاركة المحتوى، ف

 

http://exchange.smarttech.com/
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، لن ٌمكنك تقدٌم المعلومات إلى الطالب فحسب، بل ٌمكنك أًٌضا مشاركتهم فً SMART Notebookباستخدام برنامج 
 س تفاعلٌة.أنشطة درو

وٌمكنك إنشاء أنشطة دروس من خالل إدراج كائنات مثل األشكال والصور والجداول، وباستخدام مٌزات مثل منشئ 
 األنشطة وإٌماءة تغٌٌر الحجم.

ٌوضح هذا القسم المٌزات المتقدمة التً ٌمكنك استخدامها إلنشاء أنشطة دروس وٌشرح لك كٌفٌة إنشاء مجموعة من 
نماذج أنشطة الدروس. وٌمكنك أًٌضا استخدام أنشطة الدروس هذه كمثال أو تطوٌر األنشطة الخاصة بك. كما ٌمكنك 

 .SMART Exchangeاستخدام الموارد المتوفرة لك فً المعرض وموقع الوٌب 

 استخدام مٌزات الكائنات المتقدمة
 ٌمكنك استخدام مٌزات الكائنات المتقدمة التالٌة عند إنشاء أنشطة دروس:

 أنماط األقالم االبتكارٌة المخصصة 
 ارتباطات الكائنات 
 أصوات الكائنات 
 حركة الكائنات 

 صورة أخرى أثناء عرض أنشطة الدروس.ٌمكنك أًٌضا تأمٌن أي كائنات ال ترغب فً تحرٌكها أو تعدٌلها بأي 

 إنشاء أنماط أقالم ابتكارٌة مخصصة
 الكتابة أو الرسم بالحبر الرقمًثمانٌة أنماط أقالم ابتكارٌة )راجع  SMART Notebookٌتضمن برنامج 
on page 2323  ًباإلضافة إلى هذه األنماط، ٌمكنك إنشاء أنماط خاصة بك باستخدام الصور أو الكائنات الموجودة ف .)

ا. ًٌ  الصفحة المحددة حال

 

 إلنشاء قلم ابتكاري مخصص باستخدام صورة

 .األقالم اضغط على  .1
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 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم ابتكاريم حدد ، ثأنواع القلماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .4
 .نمط خط الرسماضغط  .5
 .استخدام صورة طابعة مخصصةحدد  .6
 .استعراضانقر فوق  .7

 .إدراج ملف صورةٌظهر مربع الحوار 

 بتكاري.قم باالستعراض إلى الصورة التً ترٌد استخدامها وحددها لنمط القلم اال .8
 .فتحاضغط على  .9
 اكتب أو ارسم بالحبر الرقمً فً الصفحة. .10
 
 
 
 
 
 
 

 إلنشاء قلم ابتكاري مخصص باستخدام كائن

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم ابتكاري، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .2

 . خصائصفً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .3
 .نمط خط الرسماضغط  .4
 .استخدام صورة طابعة مخصصةحدد  .5
 ، ثم حدد كائًنا بالصفحة.تحدٌد كائناضغط على  .6
 اكتب أو ارسم بالحبر الرقمً فً الصفحة. .7
 
 
 
 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 اتتلمٌح  

o  استخدام النقش االفتراضًالستئناف استخدام نوع الخط االفتراضً، حدد. 

o  ظ خصائص حفإذا كنت ترٌد حفظ نمط القلم االبتكاري المخصص الستخدامه فً المستقبل، فاضغط على
فً تخصٌص شرٌط األدوات . وٌمكنك فً وقت الحق إعادة تعٌٌن نمط القلم االبتكاري )راجع األدوات
 (.111الصفحة 

 

 اتتلمٌح  

o  استخدام النقش االفتراضًالستئناف استخدام نوع الخط االفتراضً، حدد. 

o حفظ خصائص ط القلم االبتكاري المخصص الستخدامه فً المستقبل، فاضغط على إذا كنت ترٌد حفظ نم
فً  تخصٌص شرٌط األدوات. وٌمكنك فً وقت الحق إعادة تعٌٌن نمط القلم االبتكاري )راجع األدوات
 (.111الصفحة 
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 إضافة ارتباطات إلى الكائنات
حة بصفحة وٌب، أو صفحة أخرى فً الملف، أو ملف على جهاز الكمبٌوتر، أو مرفق. ٌُمكنك ربط أي كائن فً الصف

والمرفق هو عبارة عن نسخة من ملف، أو اختصار لملف، أو ارتباط إلى صفحة وٌب ٌمكنك إضافته إلى عالمة التبوٌب 
 مرفقات.

 

 

 

 إلضافة ارتباط إلى صفحة وٌب

 .الكائنحدد  .1
 .ارتباطسهم قائمة الكائن، ثم حدد  اضغط على .2

 .إدراج ارتباطٌظهر مربع الحوار 

 .العنوان، ثم اكتب عنوان الوٌب فً مربع صفحة وٌباضغط على  .3
 .رمز زاوٌةإذا كنت ترٌد فتح االرتباط من خالل الضغط على رمز، حدد  .4

 أو 

 .كائنإذا كنت ترٌد فتح االرتباط عن طرٌق الضغط على أي مكان فً الكائن، حدد 

 .موافقاضغط على  .5

 أسفل الزاوٌة الٌسرى من الكائن. ، ٌظهر رمز رمز زاوٌةإذا قمت بتحدٌد 

 إلضافة ارتباط لصفحة أخرى بالملف

 .الكائنحدد  .1
 .ارتباطاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 .إدراج ارتباطٌظهر مربع الحوار 

 .تحدٌد صفحة، ثم حدد خٌاًرا فً منطقة هذا الملفصفحة فً اضغط على  .3
 .رمز زاوٌةإذا كنت ترٌد فتح االرتباط من خالل الضغط على رمز، حدد  .4

 أو 

 .كائنإذا كنت ترٌد فتح االرتباط عن طرٌق الضغط على أي مكان فً الكائن، حدد 

 .موافقاضغط على  .5

 سرى من الكائن.أسفل الزاوٌة الٌ ، ٌظهر رمز رمز زاوٌةإذا قمت بتحدٌد 

 إلضافة ارتباط لملف على الكمبٌوتر

 .الكائنحدد  .1
 .ارتباطاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 .إدراج ارتباطٌظهر مربع الحوار 

 .ملف، ثم حدد موقع الملف واالسم فً المربع ملف على هذا الحاسوباضغط على  .3
 .نسخة من ملفلملف، حدد إذا كنت ترغب فً نسخ ا .4

 أو 

 .اختصار إلى ملفإذا كنت ترغب فً إدراج اختصار إلى الملف، حدد 

 .رمز زاوٌةإذا كنت ترٌد فتح االرتباط من خالل الضغط على رمز، حدد  .5
 أو 

 .كائنإذا كنت ترٌد فتح االرتباط عن طرٌق الضغط على أي مكان فً الكائن، حدد 

 مالحظة  

 عرض االرتباطاتع ٌُمكنك عرض مؤشرات ارتباطات متحركة حول كافة االرتباطات الموجودة بالصفحة )راج
 (.92فً الصفحة 
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 .موافقاضغط على  .6

 أسفل الزاوٌة الٌسرى من الكائن. ، ٌظهر رمز رمز زاوٌةٌد إذا قمت بتحد

 إلضافة ارتباط إلى مرفق

 .الكائنحدد  .1
 .ارتباطاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 .إدراج ارتباطٌظهر مربع الحوار 

 ، ثم حدد المرفقات فً القائمة.المرفقات الحالٌةاضغط على  .3
 .رمز زاوٌةضغط على رمز، حدد إذا كنت ترٌد فتح االرتباط من خالل ال .4

 أو 

 .كائنإذا كنت ترٌد فتح االرتباط عن طرٌق الضغط على أي مكان فً الكائن، حدد 

 .موافقاضغط على  .5

 أسفل الزاوٌة الٌسرى من الكائن. ، ٌظهر رمز رمز زاوٌةإذا قمت بتحدٌد 

 إلزالة ارتباط

 .الكائنحدد  .1
 .ارتباطاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 .إدراج ارتباطٌظهر مربع الحوار 

 .إزالة االرتباطاضغط على  .3

 إضافة أصوات إلى الكائنات
( Adobe Flash Playerكائن )باستثناء الملفات وعناصر واجهة المستخدم المتوافقة مع  ٌمكنك إضافة صوت إلى أي

من خالل إرفاق ملف صوت أو تسجٌل مقطع صوت باستخدام مٌكروفون الكمبٌوتر. ٌمكنك تشغٌل الصوت أثناء الدرس 
 عن طرٌق الضغط على رمز فً ركن الكائن أو على الكائن نفسه.

 

 

 

 الكائن إلضافة ملف صوت إلى

 .الكائنحدد  .1
 .صوتاضغط على سهم قائمة الكائن وحدد  .2

 .إدراج صوتٌظهر مربع الحوار 

 .استعراضاضغط على  .3
 .إدراج ملفٌظهر مربع الحوار 

 .فتحقم باالستعراض حتى تصل إلى ملف الصوت وحدده ثم اضغط على  .4
مز الموجود أسفل الزاوٌة إذا كنت ترٌد تشغٌل ملف الصوت عن طرٌق الضغط على الر أٌقونة زاوٌةحدد  .5

 الٌسرى من الكائن.
 أو 

 إذا كنت ترٌد تشغٌل ملف الصوت عن طرٌق الضغط على أي مكان بالكائن. كائنحدد 

 .إرفاق صوتاضغط على  .6

 مالحظة  

 SMART Notebook. إذا كنت ترٌد أن ٌدعم برنامج MP3تنسٌق الصوت  SMART Notebookٌدعم برنامج 
ٌُمكنك تثبٌت أدوات ترمٌز إضافٌة )راجع   تثبٌت أدوات الترمٌز الخاصة بالتنسٌقات اإلضافٌةأنواًعا أخرى من الملفات، 

 (.60 فً الصفحة
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 إلضافة صوت مسجل إلى كائن

 قم بتوصٌل المٌكروفون بجهاز الكمبٌوتر، ثم تشغٌله. .1
 .الكائنحدد  .2
 .صوت اضغط على سهم قائمة الكائن وحدد .3

 .إدراج صوتٌظهر مربع الحوار 

 .بدء التسجٌلانقر فوق  .4
 قم بتسجٌل الصوت باستخدام المٌكروفون. .5
 
 
 
 
 
 
 

 .إٌقاف التسجٌلانقر فوق  .6
 .اسم التسجٌلاكتب اسًما للملف فً مربع  .7
 لسماع الصوت قبل إضافته إلى الكائن. معاٌنة التسجٌلبشكل اختٌاري، انقر فوق  .8
كنت ترٌد تشغٌل ملف الصوت عن طرٌق الضغط على الرمز الموجود أسفل الزاوٌة  إذا أٌقونة زاوٌةحدد  .9

 الٌسرى من الكائن.
 أو 

 إذا كنت ترٌد تشغٌل ملف الصوت عن طرٌق الضغط على أي مكان بالكائن. كائنحدد 

 .إرفاق صوتاضغط على  .10

 إلزالة إشارة من كائن

 .الكائنحدد  .1
 .صوتاضغط على سهم قائمة الكائن وحدد  .2

 .إدراج صوتٌظهر مربع الحوار 

 .إزالة الصوتاضغط على  .3

 تحرٌك الكائنات
ٌُمكنك تحرٌك الكائن لنقله سرًٌعا داخل الصفحة من جانب آلخر، أو تدوٌره، أو جعله ٌتضاءل، أو تقلٌصه، أو ألغراض 

 و الضغط على الكائن.أخرى. ٌمكنك تعٌٌن الحركة لكً تبدأ عند فتح الصفحة أ

 لتحرٌك كائن

 .الكائنحدد  .1

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .2
 .حركة الكائناضغط على  .3
 المنسدلة. تكرار، وحدوث، والسرعة، واالتجاه، والنوعحدد الخٌارات الموجودة فً قوائم  .4

 ن الكائناتتأمٌ
ٌمكنك تأمٌن الكائن لمنع إجراء أي تعدٌالت علٌه أو تحرٌكه أو تدوٌره. أو ٌمكنك تأمٌن كائن مع السماح بتحرٌكه أو 

 بتحرٌكه وتدوٌره.

 وٌمكنك إلغاء هذا التأمٌن فً أي وقت.

 هام   

عن التسجٌل بعد دقٌقة واحدة. ومن ثم، احرص على أال تزٌد مدة مقطع  SMART Notebookٌتوقف برنامج 
 الصوت عن دقٌقة واحدة.
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 لتأمٌن الكائن

 .الكائنحدد  .1
 .تأمٌن < تأمٌن فً الموضعاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 ال ٌمكنك تحرٌك الكائن أو تدوٌره أو تعدٌله إال بعد إلغاء تأمٌنه.

 

 

 

 لتأمٌن الكائن والسماح بتحرٌكه

 .الكائنحدد  .1
 .تأمٌن < إتاحة الحركةاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 ٌُمكنك تحرٌك الكائن، لكن ال ٌمكنك تدوٌره أو تعدٌله إال بعد إلغاء تأمٌنه.

 

 

 

 كائن والسماح بتحرٌكه وتدوٌرهلتأمٌن ال

 .الكائنحدد  .1
 .تأمٌن < إتاحة الحركة والتدوٌراضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 ٌمكنك تحرٌك الكائن وتدوٌره، لكن ال ٌمكنك إجراء أي تعدٌالت علٌه إال بعد إلغاء تأمٌنه.

 

 

 

 إللغاء تأمٌن الكائن

 .الكائنحدد  .1

 .إلغاء التأمٌنثم حدد  ،اضغط على رمز تأمٌن الكائن  .2

 استخدام مٌزات الصفحات المتقدمة
 ٌمكنك استخدام مٌزات الصفحات المتقدمة التالٌة عند إنشاء أنشطة دروس:

 حدود صفحة الطالب 
 تسجٌل الصفحات 
 خلفٌات وسمات الصفحات 

 عرض حدود صفحات الطالب
لإلجابة على األسئلة والحصول  SMART Notebook SE (Student Edition)إذا كان طالبك ٌستخدمون برنامج 

على التقٌٌمات، فقد ٌكون مفًٌدا عند إنشاء صفحات أسئلة لعرض حد صفحة الطالب بإظهار منطقة الصفحة التً ستكون 
 مرئٌة على شاشات أجهزة الكمبٌوتر الخاصة بالطالب.

 

 مالحظة  

 بدالً من سهم القائمة. عند الضغط على كائن مؤّمن، ٌظهر رمز التأمٌن 

 

 مالحظة  

 بدالً من سهم القائمة.  عند الضغط على كائن مؤّمن، ٌظهر رمز التأمٌن

 

 مالحظة  

 بدالً من سهم القائمة. عند الضغط على كائن مؤّمن، ٌظهر رمز التأمٌن 
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 لعرض حد صفحة أحد الطالب

 .عرض < محاذاةحدد  .1
 .محاذاةٌظهر مربع الحوار 

 .حد صفحة الطالباضغط على  .2
 .خالل التقٌٌم SMART Notebook SEعرض حد حول المنطقة التً ستكون مرئٌة فً حدد خانة االختٌار  .3
 ، ثم حدد دقة الشاشة من القائمة المنسدلة.قٌمة اإلعداد المسبقحدد  .4

 أو 

 ، ثم اكتب عرض وارتفاع شاشات الطالب فً المربعات.قٌمة مخصصةحدد 

 .افقمواضغط على  .5
ٌظهر حد ملون على الصفحة حول المنطقة التً سٌتمكن طالبك من مشاهدتها على شاشات أجهزة الكمبٌوتر 

 الخاصة بهم.

 تسجٌل الصفحات
 تتٌح لك خٌارات تسجٌل الصفحة إمكانٌة تسجٌل اإلجراءات التً تقوم بها فً الصفحة الحالٌة.

 

 

 

 لتسجٌل الصفحة

 .خصائص دم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على فً حالة ع .1
 .تسجٌل الصفحةاضغط على  .2
 .بدء التسجٌلاضغط على  .3

، وتظهر دائرة حمراء فً أعلى تشغٌل، وٌتم تعطٌل الزر إٌقاف التسجٌلبالزر  بدء التسجٌلٌتم استبدال زر 
 الزاوٌة الٌسرى من الصفحة.

 الصفحة الحالٌة.قم بعمل اإلجراءات التً ترٌد تسجٌلها فً  .4
 .إٌقاف التسجٌلبعد االنتهاء من هذه اإلجراءات، اضغط على  .5

 ، وٌظهر شرٌط أدوات التشغٌل تشغٌل، وٌتم تعطٌل الزر بدء التسجٌلبالزر  إٌقاف التسجٌلٌتم استبدال الزر 
 فً الصفحة.

 

 لتشغٌل الصفحة

 قم بعرض الصفحة. .1
 صفحة، ٌظهر شرٌط أدوات التشغٌل فً الصفحة.إذا كانت الصفحة تشتمل على إمكانٌة تسجٌل ال

 .تشغٌل اضغط على  .2

 مالحظة  

 .CEفً وضع  SMART Responseٌنطبق هذا اإلجراء فقط إذا كنت تستخدم برنامج 

 

 مالحظة  

، ٌمكنك تسجٌل اإلجراءات التً تقوم بها SMARTأداة مختلفة ولكنها مشابهة. باستخدام مسجل  SMARTٌعد مسجل 
، ٌمكنك تسجٌل شاشة كاملة أو SMART. ومن خالل مسجل SMART Notebookفً برامج أخرى غٌر برنامج 

 نافذة معٌنة أو جزء مستطٌل من الشاشة. وإذا قمت بتوصٌل مٌكروفون بجهاز الكمبٌوتر، ٌمكنك أًٌضا تسجٌل صوت.
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 إلٌقاف التشغٌل مؤقًتا

 .إٌقاف مؤقت اضغط على  .1

 إلٌقاف التشغٌل

 .إٌقاف اضغط على  .1

 إلرجاع التشغٌل

 .إرجاع اضغط على  .1

 إلزالة تسجٌل الصفحة

 قم بعرض الصفحة. .1
 ، ٌظهر شرٌط أدوات التشغٌل فً الصفحة.إذا كانت الصفحة تشتمل على إمكانٌة تسجٌل الصفحة

 فً شرٌط األدوات. إغالق إلزالة التسجٌل، اضغط على  .2

 تطبٌق خلفٌات الصفحات وسماتها
 ٌمكنك تحدٌد مظهر خلفٌات الصفحات باستخدام عالمة التبوٌب خصائص أو المعرض.

 عالمة التبوٌب خصائصتطبٌق الخلفٌات باستخدام 
 ٌُمكنك تعٌٌن خلفٌة الصفحة إلى لون متصل، أو تدرج لونٌن، أو نقش أو صورة باستخدام عالمة التبوٌب خصائص.

 لتطبٌق خلفٌة

 .تنسٌق < الصفحة < تعٌٌن تعبئة الخلفٌةحدد  .1
 .تأثٌرات التعبئةتعرض عالمة التبوٌب "خصائص" خٌارات 

 حدد نمط التعبئة: .2
 

 اإلجراء نمط التعبئة

 .بال تعبئةحدد  .1 ال ٌوجد شًء )شفاف(

 .تعبئة متصلةحدد  .a لون متصل
b. :ًقم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌل 
o  لوًنا فً لوح األلوان. 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 

 .تدرجةتعبئة محدد  .a تدرج لونٌن
b. :ًبالنسبة لكل لون، قم بتنفٌذ إجراء واحد مما ٌل 
o  لوًنا فً لوح األلوان. 40حدد لون واحد من 
o  ثم حدد لوًنا فً مربع الحوار.المزٌدحدد ، 
o  ثم حدد لوًنا على الشاشة.اضغط على أداة التقطٌر ، 
c.  نمطحدد خٌاًرا فً القائمة المنسدلة. 

 .تعبئة النقشحدد  .a نقش
b. وش.حدد أحد النق 
c.  موافق، وحدد لوًنا واحًدا فً مربع الحوار، ثم اضغط على لون المقدمةاضغط على. 
d.  موافق، وحدد لوًنا واحًدا فً مربع الحوار، ثم اضغط على لون المقدمةاضغط على. 
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 اإلجراء نمط التعبئة

 .تعبئة الصورةحدد  .a صورة
b.  استعراضاضغط على. 

 .إدراج ملف صورةٌظهر مربع الحوار 

c. فتحلصورة التً ترٌد قم باالستعراض حتى تصل إلى ا. 
 
 
 
 
 

 

 إلزالة الخلفٌة

 .تنسٌق < الصفحة < تعٌٌن تعبئة الخلفٌةحدد  .1

 .تأثٌرات التعبئةتعرض عالمة التبوٌب "خصائص" خٌارات 

 .بال تعبئةحدد  .2

 تطبٌق الخلفٌات والسمات باستخدام المعرض
كنك تعٌٌن صفحة، أو جمٌع الصفحات فً المجموعة أو جمٌع الصفحات الموجودة فً الملف باستخدام خلفٌة أو سمة ٌم

 من المعرض.

 لتطبٌق الخلفٌة أو السمة

 .المعرض إذا لم تكن ترى المعرض، فاضغط على  .1
ت الخاصة بك )راجع من قائمة الفئات بعالمة تبوٌب المعرض لعرض الخلفٌات والسماالمحتوى الخاص بً حدد  .2

 (.بأسفلإنشاء السمات 
 أو 

 لمشاهدة الخلفٌات والسمات التً قمت بتثبٌتها مع البرنامج. ضرورٌات المعرضحدد 

 .خلفٌات وسماتحدد  .3
 ٌعرض المعرض صوًرا مصغرة للخلفٌات والسمات المتوافرة.

 اضغط على الصورة المصغرة الخاصة بالسمة التً ترٌد تطبٌقها. .4
 .إدراج فً دفتر المالحظاتم قائمة الصورة المصغرة، ثم حدد اضغط على سه .5

 .إدراج سمةٌظهر مربع الحوار 

 لتطبٌق الخلفٌة أو السمة على كافة الصفحات فً ملف.. إدراج سمة فً جمٌع الصفحاتحدد  .6
 أو 

 لتطبٌق الخلفٌة أو السمة على كافة الصفحات فً إدراج سمة فً جمٌع صفحات المجموعة الحالٌةحدد 
 المجموعة الحالٌة.

 أو 

 لتطبٌق الخلفٌة أو السمة على الصفحة الحالٌة. إدراج سمة على الصفحة الحالٌةحدد 

 .موافقاضغط على  .7

 مالحظة  

 ج صورة كبٌرة الحجم، قد ٌظهر مربع حوار ٌطالبك بتقلٌل حجم ملف إذا قمت بإدرا
 تعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصورالصورة أو االحتفاظ به. لمزٌد من المعلومات، راجع 

 .114 فً الصفحة
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 إلزالة الخلفٌة أو السمة

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق الصفحة. .1
 .إزالة السمةحدد  .2

 ها علٌها.أنت بصدد إزالة الخلفٌة أو السمة من كافة الصفحات التً قمت بتطبٌق

 إنشاء السمات
ٌمكنك استخدام السمات لتخصٌص الصفحات. وٌمكنك إنشاء سمة وإضافتها إلى المعرض بحٌث تتوافر فً مكان مالئم. 

أو كافة الصفحات  ٌمكنك بعد ذلك تطبٌق هذه السمة على صفحة معٌنة، أو على كل الصفحات الموجودة فً مجموعة،
 الموجودة فً ملف معٌن.

 ٌشتمل المعرض أًٌضا على بعض السمات.

 إلنشاء سمة

 .تنسٌق < سمة < إنشاء سمة جدٌدةحدد  .1
 .اسم السمةاكتب اسًما للسمة فً المربع  .2
 .( 78فً الصفحةتطبٌق خلفٌات الصفحات وسماتها قم بتعٌٌن الخلفٌة بنفس الطرٌقة المتبعة مع الصفحة )راجع  .3
فً إنشاء كائنات أساسٌة قم بإضافة كائنات إلى السمة وتعدٌلها بنفس الطرٌقة المتبعة مع الصفحة )راجع  .4

 (. 23الصفحة
 .حفظاضغط على  .5

 من المعرض. المحتوى الخاص بًتظهر السمة فً فئة 

 إلنشاء سمة اعتماًدا على الصفحة الحالٌة

 .تنسٌق < سمة < إنشاء سمة جدٌدة من الصفحةحدد  .1
 .اسم السمةكتب اسًما للسمة فً المربع ا .2
 .حفظاضغط على  .3

 من المعرض. المحتوى الخاص بًتظهر السمة فً فئة 

 إنشاء أمثلة ألنشطة دروس
 ٌتضمن هذا القسم أمثلة ألنشطة دروس ٌمكنك إنشاؤها وٌشرح أًٌضا كٌفٌة إنشاء أنواع أخرى من أنشطة الدروس.

 دروس المتطابقةإنشاء أنشطة ال

 

 

 

 

ٌعمل منشئ األنشطة إلى تمكٌنك من إنشاء أنشطة متطابقة، وفرز األنشطة، وتسمٌة األنشطة واأللعاب والمزٌد باستخدام 
 محتوٌاتك.

باستخدام منشئ األنشطة، ٌمكنك تحدٌد كائن واحد بالصفحة ككائن نشاط. ثم ٌمكنك تحدٌد الكائنات التً سٌتم قبولها 
 التً سٌتم رفضها عند سحب الكائنات فوق كائن النشاط. بالصفحة وتلك

 مالحظة  

 ستقوم بإكمال المهام التالٌة عند إنشاء أنشطة دروس متطابقة:

 استخدام منشئ األنشطة 

 (74فً الصفحة إضافة أصوات إلى الكائنات الكائنات )راجع  إضافة أصوات إلى 
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 إلنشاء أنشطة دروس متطابقة

قم بإنشاء الكائن الذي ترٌد استخدامه ككائن نشاط والكائنات التً ترٌد قبولها أو رفضها عند سحبها إلى كائن  .1
 النشاط.

 .منشئ األنشطة، ثم اضغط على المكونات اإلضافٌة اضغط على  .2
 .تحرٌرلذي ترٌد استخدامه ككائن النشاط، ثم انقر فوق حدد الكائن ا .3
 .قبول هذه الكائناتاسحب الكائنات التً ترغب فً قبولها إلى قائمة  .4

 بجوار الكائنات التً حددتها لقبولها. تظهر عالمة اختٌار خضراء 

 .رفض هذه الكائناتاسحب الكائنات التً ترغب فً رفضها إلى قائمة  .5

 بجوار الكائنات التً حددتها لرفضها. ء تظهر عالمة خطأ حمرا

 

 

 

 

 
 .تماضغط  .6

 لتغٌٌر إعدادات أنشطة الدروس المتطابقة

 .منشئ األنشطة، ثم اضغط على المكونات اإلضافٌة اضغط على  .1
 .تحرٌرحدد كائن النشاط، ثم اضغط على  .2
 
 
 
 
 
 
 

 .اإلعداداتاضغط على  .3
 األولى. حركةقائمة المنسدلة حدد الحركة المرغوبة للكائنات المقبولة فً ال .4
لتشغٌل األصوات المرفقة بالكائنات المقبولة عند سحبها  كذلك تشغٌل صوت الكائنٌمكنك تحدٌد خانة االختٌار  .5

 (. 74فً الصفحةإضافة أصوات إلى الكائنات فوق كائن النشاط )راجع 
 ولى.األ حركةحدد الحركة المرغوبة للكائنات المرفوضة فً القائمة المنسدلة  .6
لتشغٌل األصوات المرفقة بالكائنات المرفوضة عند سحبها  كذلك تشغٌل صوت الكائنٌمكنك تحدٌد خانة االختٌار  .7

 (.74 فً الصفحةإضافة أصوات إلى الكائنات فوق كائن النشاط )راجع 
 .تماضغط  .8

 لتقدٌم أنشطة دروس متطابقة

 ئن النشاط.اسحب الكائنات )أو اطلب من الطالب سحب الكائنات( إلى كا .1
o    .)ا ًٌ  إذا تم قبول الكائن، ٌتم تشغٌل حركة الكائن المقبول )وٌتم تالشٌها افتراض
o    .)ا ًٌ  إذا تم رفض الكائن، ٌتم تشغٌل حركة الكائن المرفوض )وٌتم ارتدادها افتراض

د عن إعادة تعٌٌن الكل، ثم اضغط على منشئ األنشطة، ثم اضغط على المكونات اإلضافٌة اضغط على  .2
 االنتهاء.

 إلزالة أنشطة دروس متطابقة

 .منشئ األنشطة، ثم اضغط على المكونات اإلضافٌة اضغط على  .1
 .مسح الخصائصحدد كائن النشاط، ثم اضغط على  .2

 اتمالحظ  

o  فً القائمة  إضافة كل المتبقًللتحدٌد السرٌع ألي كائنات متبقٌة بالصفحة لقبولها أو رفضها، اضغط على
 المناسبة.

o  إلزالة كائن من قائمة، اسحبها إلى رمز سلة المهمالت. 

 

 تلمٌح  

. تظهر خطوط مائلة زرقاء فوق أي كائنات نشاط فً تحدٌدٌة بكائن النشاط بالصفحة، انقر فوق إذا لم تكن على درا
 الصفحة لمدة ثالث ثواٍن.
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 إنشاء أنشطة دروس إخفاء وإظهار
 

 

 

 

 

 

 

 ٌمكنك إخفاء كائن ثم إظهاره باستخدام أسالٌب متعددة:

 ا لعرض النصوص والرسومات قم بإضافة تظلٌل شاشة إلى الصفح ًٌ ة. أثناء العرض، قم بإزالة التظلٌل تدرٌج
 (. 94فً الصفحةاستخدام تظلٌل الشاشة األساسٌة عندما تكون جاهًزا لمناقشتها )راجع 

  (. 23فً الصفحةالكتابة والرسم والمسح بالحبر الرقمً قم بتغطٌة الكائن بالحبر الرقمً ثم امسح الحبر الرقمً )راجع 
  ٌّر ترتٌب الكائنات فً المجموعة )راجع قم فً إعادة ترتٌب الكائنات المكدسة بتغطٌة الكائن بكائن آخر ثم غ

 (. 47الصفحة
  (. 75فً الصفحةتحرٌك الكائنات استخدم مٌزة حركة الكائنات )راجع 

كبٌر وعرض الكائن المخفً وبدالً من ذلك، ٌمكنك إخفاء كائن خلف كائن مؤّمن ثم ٌمكنك استخدام إٌماءة تغٌٌر الحجم لت
 تفاعلً ٌدعم إٌماءات اللمس المتعدد. SMARTإذا كنت تستخدم منتج 

 إلنشاء أنشطة دروس اإلخفاء واإلظهار

 قم بإنشاء أو إدراج الكائن الذي ترٌد إخفائه. .1

 

 قم بإنشاء أو إدراج الكائن الذي ترٌد تأمٌنه. .2

 

 اتمالحظ  

 ستقوم بإكمال المهام التالٌة عند إنشاء أنشطة دروس اإلخفاء واإلظهار:

  (45فً الصفحة  تحرٌك الكائناتتحرٌك الكائنات )راجع 

 (75فً الصفحة  تأمٌن الكائناتجع تأمٌن الكائنات )را 

  (50فً الصفحة  استخدام إٌماءة تغٌٌر الحجمتغٌٌر حجم الكائنات باستخدام إٌماءة تغٌٌر الحجم )راجع 
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 الكائن الذي ترٌد إخفائه.حرك الكائن الذي ترٌد تأمٌنه بحٌث ٌغطً على  .3

 

 .تأمٌن < تأمٌن فً الموضعحدد الكائن الذي ترٌد تأمٌنه، ثم اضغط على سهم القائمة الخاص به، ثم حدد  .4
استخدم إٌماءة تغٌٌر الحجم لتكبٌر الكائن المخفً وإظهاره مع االحتفاظ بالكائن المؤّمن فً موضعه )راجع  .5

 (.50 فً الصفحةاستخدام إٌماءة تغٌٌر الحجم 

 

 إنشاء أنشطة دروس إظهار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌمكنك استخدام الجداول وتظلٌالت الخالٌا إلنشاء مجموعة متنوعة من أنشطة دروس اإلظهار. فٌما ٌلً مثاالن:

 اتمالحظ  

 ستقوم بإكمال المهام التالٌة عند إنشاء أنشطة دروس اإلظهار:

  (33فً الصفحة  إنشاء جداولإنشاء جداول )راجع 

 (38فً الصفحة تغٌٌر حجم الجداول أو األعمدة أو الصفوفٌا )راجع تغٌٌر حجم الخال 

  (36فً الصفحة  تغٌٌر خصائص الجدولتعبئة خلفٌة الجدول بصورة )راجع 

  (35فً الصفحة  إضافة كائنات إلى الجداولإضافة كائنات إلى الخالٌا )راجع 

  (94فً الصفحة  استخدام تظلٌالت الخالٌاإضافة تظلٌالت الخالٌا وإزالتها )راجع 
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  من أنشطة دروس اإلظهار "نمط األلغاز"، والذي تقوم فٌه بإظهار أجزاء من الصور تباًعا حتى ٌمكن للطالب
 .تخمٌن محتوى الصورة

 

  ومن أنشطة دروس اإلظهار أًٌضا "نمط الذاكرة" والذي تكشف فٌه عن محتوٌات الخلٌة ثم تطلب من الطالب بعد
 ذلك اختٌار خلٌة أخرى حتى تعثر على الخلٌة ذات المحتوٌات المتطابقة.

 

 

 إلنشاء أنشطة دروس إظهار لنمط األلغاز

 فً إنشاء جداول نشاط درس اإلظهار )راجع  إنشاء جدول بعدد الخالٌا التً ترغب فً تضمٌنها فً .1
 (.33 الصفحة

 (. 38الصفحةفً تغٌٌر حجم الجداول أو األعمدة أو الصفوف تغٌٌر حجم الخالٌا على النحو المناسب )راجع  .2
 .خصائصحدد الجدول، ثم اضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .3

 .خصائصتظهر عالمة التبوٌب 

 .تأثٌرات التعبئةاضغط  .4
، ثم استعرض إلى وحدد والصورة التً ترٌد استخدامها فً نشاط استعراض، ثم اضغط على تعبئة الصورةحدد  .5

 .فتحدرس اإلظهار، ثم اضغط على 
 .تغٌٌر حجم الصورة للمالءمةحدد  .6
 .إضافة تظلٌل جدولاضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .7

 إلنشاء أنشطة دروس إظهار لنمط الذاكرة

 نات التً ترٌد تضمٌنها فً نشاط الدرس.قم بإدراج الكائ .1
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 فً  إنشاء جداولإنشاء جدول بعدد الخالٌا التً ترغب فً تضمٌنها فً نشاط درس اإلظهار )راجع  .2
 (.33 الصفحة

 (. 38الصفحةفً تغٌٌر حجم الجداول أو األعمدة أو الصفوف تغٌٌر حجم الخالٌا على النحو المناسب )راجع  .3
 الجدول.اسحب الكائنات إلى خالٌا  .4
 .إضافة تظلٌل جدولاضغط على سهم قائمة الجدول، ثم حدد  .5

 لتقدٌم أنشطة دروس إظهار

 اضغط على تظلٌل خلٌة فردٌة إلظهار محتوٌات الخلٌة. .1

 فً ركن الخلٌة.  إلخفاء الخلٌة خلف تظلٌل الخلٌة، اضغط على 

 إنشاء أنواع أخرى من أنشطة الدروس
س وأمثلة أنشطة الدروس فً عالمة تبوٌب المعرض كائنات تفاعلٌة ٌمكنك تتضمن مجموعة أدوات أنشطة الدرو

استخدامها إلنشاء أنشطة دروس. لمزٌد من المعلومات حول مجموعة أدوات أنشطة الدروس، وأمثلة أنشطة الدروس، 
 . 55الصفحةفً إدراج محتوى من المعرض وعالمة تبوٌب المعرض بوجه عام، راجع 

ٌُمكنك  SMART Exchangeٌتضمن موقع الوٌب  آالف من خطط الدروس، ومجموعات األسئلة، ومحتوٌات أخرى 
، SMART Exchange. لمزٌد من المعلومات حول موقع الوٌب SMART Notebookتنزٌلها ثم فتحها فً برنامج 

 . 55الصفحةفً  SMART Exchangeإدراج محتوى من موقع الوٌب راجع 
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روس الفصل الثامن: عرض أنشطة د
 وتسهٌل التعاون

، ٌمكنك عرض أنشطة الدروس للطالب باستخدام المنتج SMART Notebookبعد إنشاء أنشطة دروس فً برنامج 
 التفاعلً الخاص بك ومٌزات العرض بالبرنامج.

باإلضافة إلى عرض أنشطة دروس للطالب، ٌمكنك تسهٌل التعاون فً فصلك الدراسً باستخدام برنامج 
SMART Notebook  والمنتج التفاعلً الخاص بك. وعلى نحو خاص، تستطٌع تمكٌن شخصٌن الستخدام السلسلة

D600  من السبورة التفاعلٌة  800أوSMART Board .فً نفس الوقت 

 اإلعداد قبل العرض
أو محرك أقراص  DVDأو  CDواستعدادك لعرضها للطالب، احفظ الملفات على قرص  notebook.بعد إكمال ملفات 

USB . ٌتٌح لك ذلك إمكانٌة الوصول إلى الملفات وعرضها عن طرٌق إدخال قرصCD  أوDVD  أو محرك أقراص
USB  فً جهاز الكمبٌوتر المتصل بالمنتج التفاعلً. أو قم بإتاحة الوصول إلى الملفات على الشبكة المحلٌة لدٌك ثم

 استعرض حتى تصل إلٌها من المنتج التفاعلً.

 للعرض من خالل إجراء ما ٌلً:بعد ذلك، قم باإلعداد 

 تعٌٌن عرض الصفحة 
 عرض أي ارتباطات فً الملف 
 إذا كانت لدٌك منتجات تفاعلٌة متعددة فً فصلك الدراسً، انقل النوافذ إلى الشاشات المناسبة 
 إذا كنت تقوم بعرض ملفات فٌدٌو أو صوت، اضبط مستوى الصوت 

 تعٌٌن عرض الصفحة
خدام الزر عرض الشاشات أو إٌماءات اللمس المتعدد )إذا كان المنتج التفاعلً الخاص بك ٌمكنك التكبٌر والتصغٌر باست
 ٌدعم إٌماءات اللمس المتعدد(.

 العروض التالٌة: SMART Notebookباإلضافة إلى ذلك، ٌتضمن برنامج 

 وشرٌط  مشهد ملء الشاشة ٌوسع منطقة الصفحة لتمتص الشاشة التفاعلٌة عن طرٌق إخفاء شرٌط العناوٌن
 األدوات وشرٌط المهام الشرٌط الجانبً.

  ٌتٌح لك عرض الخلفٌة الشفافة إمكانٌة مشاهدة سطح المكتب والنوافذ خلف نافذة برنامجSMART Notebook 
 واالستمرار فً التفاعل مع الملف المفتوح الشفاف.

 .مشهد ثنائً الصفحات ٌعرض صفحتٌن جنًبا إلى جنب 

 التكبٌر والتصغٌر
ٌمكنك التكبٌر والتصغٌر باستخدام الزر عرض الشاشات أو إٌماءات اللمس المتعدد )إذا كان المنتج التفاعلً الخاص بك 

 ٌدعم إٌماءات اللمس المتعدد(.

 للتكبٌر أو التصغٌر باستخدام زر عرض الشاشات

 .شاشات عرض الاضغط على  .1
 %.300% و50حدد مستوى التكبٌر بٌن  .2

 أو 

 لجعل الصفحة بأكملها مالئمة للشاشة. الصفحة بأكملهاحدد 
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 أو 

 لضبط عرض الصفحة على نفس عرض الشاشة. عرض الصفحةحدد 

 للتكبٌر أو التصغٌر باستخدام إشارات اللمس المتعدد

 اسحب إصبعٌك فً اتجاهٌن معاكسٌن للتكبٌر. .1
 

 

 أو 

 اسحب إصبعٌك فً اتجاه بعضهما البعض للتصغٌر.

 

 تظهر رسالة تعرض مستوى التكبٌر/التصغٌر الحالً.

 

 نقل الصفحات
 التكبٌر والتصغٌرة النقل، ٌمكنك نقل صفحة عند تكبٌرها )راجع إذا كان المنتج التفاعلً الخاص بك ٌدعم إٌماء

 (. 87فً الصفحة

 للنقل

 باستخدام إصبعٌن من الٌد نفسها، اضغط على الشاشة مع االستمرار فً الضغط. .1
 ضع إصبعٌك على الشاشة باستمرار، ثم حرك ألعلى أو ألسفل أو إلى الٌسار أو إلى الٌمٌن. .2



 الفصل الثامن: عرض أنشطة دروس وتسهٌل التعاون

89 

 

 التً ترغب فً عرضها، ارفع إصبعٌك. عندما تصل إلى المنطقة .3

 عرض الصفحات فً عرض ملء الشاشة
ٌُوّسع برنامج  هة الصفحة لكً تمأل الشاشة من خالل إخفاء عناصر واج SMART Notebookفً عرض ملء الشاشة، 

 .ملء الشاشةالمستخدم األخرى. ٌمكنك الوصول إلى األوامر المستخدمة بكثرة باستخدام شرٌط األدوات 

 

 

 

 وتكون هذه المٌزة مفٌدة عند إنشاء محتوٌات ترغب فً تقدٌمها فً عرض ملء الشاشة.

 لعرض ملف فً عرض ملء الشاشة

 .ملء الشاشة، ثم حدد  عرض الشاشاتاضغط على  .1
ملء ٌتم توسٌع الصفحة لكً تمأل الشاشة، وإخفاء عناصر واجهة المستخدم األخرى، وإظهار شرٌط األدوات 

 .الشاشة

 

 اإلجراء األمر الزر

 
 عرض الصفحة السابقة فً الملف. الصفحة السابقة

 
 عرض الصفحة التالٌة فً الملف. الصفحة التالٌة

 افتح قائمة الخٌارات. اراتالمزٌد من الخٌ 

 تغٌٌر مستوى التكبٌر/التصغٌر لٌناسب عرض الصفحة. عرض الصفحة 

 

 

 

 تلمٌح  

، ثم حدد نسبة العرض إلى االرتفاع عرض < حد صفحة ملء الشاشةقبل عرض صفحة فً عرض ملء الشاشة، حدد 
المناسبة للمنتج التفاعلً الخاص بك. ٌظهر خط أزرق ٌشٌر إلى جزء الصفحة الذي سٌظهر فً عرض ملء الشاشة 

 دون تمرٌر.

 

 مالحظة  

ا فً حالة استخدام منتج تفاعلً بشاشة عرٌضة وظهور أشرطة ٌعد هذا األمر مفٌدً 
 رمادٌة على جانبً الصفحة.
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 اإلجراء األمر الزر

 تغٌٌر مستوى التكبٌر/التصغٌر لٌناسب عرض الصفحة الكاملة. الصفحة بأكملها 

 
خروج من ملء 

 الشاشة
 ارجع إلى المشهد القٌاسً.

 
خٌارات شرٌط 

 األدوات
 ٌة لشرٌط األدوات.قم بعرض األزرار اإلضاف

 

 

 

 

 لعرض مزٌد من أزرار شرٌط األدوات

 .خٌارات شرٌط األدوات اضغط على  .1
 ٌتوسع شرٌط األدوات لٌشمل األزرار التالٌة:

 اإلجراء األمر الزر

 
 إدراج صفحة جدٌدة وفارغة فً الملف الحالً. صفحة فارغة

 
 عكس تأثٌر آخر إجراء. تراجع 

 
 ائنات فً الصفحة الحالٌة.تحدٌد الك التحدٌد

 
ا أو فتح نافذة تكبٌر أو فتح نافذة نقطة تركٌز )راجع  القلم السحري ًٌ استخدام قم بإنشاء كائنات تتضاءل تدرٌج

 (.95 فً الصفحة القلم السحري

 

 عرض الصفحات فً عرض خلفٌة شفافة
 SMART Notebookباستخدام عرض الخلفٌة الشفافة، ٌمكنك مشاهدة سطح المكتب والنوافذ خلف نافذة برنامج 

واالستمرار فً التفاعل مع الصفحة المفتوحة الشفافة. كما ٌمكنك الرسم بالحبر الرقمً على صفحة شفافة وحفظ 
لف. باإلضافة إلى ذلك، ٌمكنك أًٌضا عرض أدوات القٌاس وأخذ لقطات من الشاشة والكثٌر. إذا لم مالحظاتك فً الم

، ٌمكنك تحدٌد سطح المكتب والتطبٌقات خلف نافذة SMART Notebookتتضمن منطقة الشاشة أي كائنات برنامج 
 والتفاعل معها. SMART Notebookبرنامج 

 لعرض صفحة فً عرض خلفٌة شفافة

 .خلفٌة شفافة، ثم حدد عرض الشاشات على اضغط  .1
شفافة، مما ٌتٌح لك إمكانٌة مشاهدة سطح المكتب والبرنامج  SMART Notebookتصبح خلفٌة نافذة برنامج 
 مرئٌة. notebook.، ولكن تظل أي كائنات على صفحة ملف SMART Notebookالموجود خلف برنامج 

 .الخلفٌة الشفافةشرٌط أدوات ٌظهر 

 مالحظات  

o .ٌعرض شرٌط األدوات رقم الصفحة الحالٌة والعدد اإلجمالً للصفحات فً الملف 

o  إذا كان برنامجSMART Response  مثبًتا، ستظهر أزرار إضافٌة لتمكٌنك من إدراج أسئلة وإدارة
 ات.التقٌٌم
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 اإلجراء األمر الزر

 
اختر الكائنات على الصفحة الحالٌة أو تفاعل مع كائنات سطح المكتب والتطبٌقات والتً  التحدٌد

 .SMART Notebookال ٌشملها كائن برنامج 

 
 اكتب أو ارسم بالحبر الرقمً فً الصفحة الحالٌة. األقالم والمحددات

 
 عرض الصفحة السابقة فً الملف الحالً. لسابقةالصفحة ا

 
 عرض الصفحة التالٌة فً الملف الحالً. الصفحة التالٌة

افتح قائمة الخٌارات التً تعمل على تمكٌنك من إضافة ظل شاشة وتحدٌد حبر رقمً  المزٌد من الخٌارات 
 الكثٌر.مختلف وتحدٌد نمط قلم ابتكاري وإضافة خطوط مستقٌمة وإضافة أشكال و

 ارجع إلى المشهد القٌاسً. إنهاء الخلفٌة الشفافة 

 
 قم بعرض األزرار اإلضافٌة لشرٌط األدوات. خٌارات شرٌط األدوات

 

 

 

 

 لعرض مزٌد من أزرار شرٌط األدوات

 .خٌارات شرٌط األدوات اضغط على  .1
 ٌتوسع شرٌط األدوات لٌشمل األزرار التالٌة:

 اإلجراء األمر الزر

 
 إدراج صفحة جدٌدة وفارغة فً الملف الحالً. صفحة فارغة

 
 عكس تأثٌر آخر إجراء. تراجع 

 
 حذف جمٌع الكائنات المحددة. حذف

 قم بمسح الحبر الرقمً وإزالة كل الكائنات من الصفحة. مسح صفحة 

 
شرٌط األدوات لقطة 

 الشاشة
 فتح شرٌط األدوات لقطة شاشة.

 
 (. 98فً الصفحةاستخدام المسطرة بإدراج مسطرة فً الصفحة )راجع قم  إدراج المسطرة

 مالحظات  

o .ٌعرض شرٌط األدوات رقم الصفحة الحالٌة والعدد اإلجمالً للصفحات فً الملف 

o  إذا كان برنامجSMART Response  مثبًتا، ستظهر أزرار إضافٌة لتمكٌنك من إدراج أسئلة وإدارة
 التقٌٌمات.
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 اإلجراء األمر الزر

 
 .(99 فً الصفحةاستخدام المنقلة قم بإدراج منقلة فً الصفحة )راجع  إدراج المنقلة

 
إدراج منقلة 

Geodreieck 
فً استخدام المنقلة المزودة بمسطرة فً الصفحة )راجع  Geodreieckقم بإدراج منقلة 

 .( 102الصفحة

 
 .(103 فً الصفحة استخدام الفرجارقم بإدراج فرجار فً الصفحة )راجع  إدراج فرجار

 

 عرض الصفحات فً عرض ثنائً الصفحة
ًبا إلى جنب. كما ٌمكنك الرسم على أي من هاتٌن الصفحتٌن وعمل مالحظات واستٌراد ملفات ٌمكنك عرض صفحتٌن جن

 وإضافة ارتباطات إلى أي منهما بنفس الطرٌقة المتبعة مع الصفحة المفردة.

عندما تقوم بعرض صفحتٌن ثنائٌتٌن، ٌمكنك تثبٌت صفحة لالستمرار فً عرضها فً منطقة الصفحة أثناء عرض 
 فً فارز الصفحات. صفحات أخرى

 لعرض صفحة فً عرض ثنائً الصفحة

 .عرض ثنائً الصفحة، ثم حدد عرض الشاشات اضغط على  .1
 تظهر صفحة أخرى. ٌشٌر الحد األحمر إلى الصفحة النشطة.

 لتثبٌت الصفحة

 إذا لم تكن قد قمت بذلك إلى اآلن، فقم بإجراء العرض ثنائً الصفحات. .1
 ابعة العرض.حدد الصفحة التً ترٌدها لمت .2
 .عرض < عرض ثنائً الصفحة < تثبٌت الصفحةحدد  .3

 فً الزواٌا العلوٌة من الصفحة المثبتة. تظهر أٌقونات التثبٌت 

 إللغاء تثبٌت الصفحة

 .عرض < عرض ثنائً الصفحة < تثبٌت الصفحةقم بإلغاء تحدٌد  .1

 للعودة إلى المشهد القٌاسً

 .دي الصفحاتعرض فر، ثم حدد عرض الشاشات اضغط على  .1

 عرض االرتباطات
ٌمكنك إرفاق نسخة من ملف أو اختصار لملف أو ارتباط لصفحة وٌب أو ملف صوت بأي كائن موجود بالصفحة )راجع 

 (. وٌمكنك عرض مؤشر متحرك حول كل كائن ٌشتمل على ارتباط. 73فً الصفحةإضافة ارتباطات إلى الكائنات 

 عند فتح الصفحةلعرض االرتباطات 

 .عرض < عرض كافة االرتباطات عند فتح الصفحةحدد  .1
ٌظهر مؤشر متحرك حول كل كائن ٌشتمل على ارتباط فً كل مرة تقوم فٌها بفتح الصفحة. تبًعا لطرٌقة تحدٌد 
ا االرتباطات، ٌحٌط كل مؤشر بالكائن بالكامل أو رمز فً أسفل الزاوٌة الٌسرى للكائن. تختفً المؤشرات تلقا ًٌ ئ

 بعد بضعة ثواٍن.
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 لعرض االرتباطات فً الصفحة الحالٌة

 .عرض < إظهار كافة االرتباطاتحدد  .1
ٌظهر مؤشر متحرك حول كل كائن ٌشتمل على ارتباط. تبًعا لطرٌقة تحدٌد االرتباطات، ٌحٌط كل مؤشر بالكائن 

ا بعد بضعة ثواٍن.بالكامل أو رمز فً أسفل الزاوٌة الٌسرى للكائن. تختفً المؤشرات تلقا ًٌ  ئ

 تحرٌك النوافذ بٌن الشاشات
ٌمكنك تشغٌل منتجات تفاعلٌة متعددة من نفس جهاز الكمبٌوتر. وٌمكنك تقسٌم شاشة جهاز الكمبٌوتر إلى شاشتٌن أو أكثر، 

توصٌل د من المعلومات، راجع أو عرض بعض البرامج على شاشة واحدة وعرض برامج أخرى على شاشة أخرى. لمزٌ
 (.smarttech.com/kb/000315) العدٌد من السبورات التفاعلٌة بجهاز كمبٌوتر واحد

 عند القٌام بتوصٌل أكثر من منتج تفاعلً بجهاز كمبٌوتر واحد، ٌمكنك سحب النوافذ من إحدى الشاشات إلى األخرى.

 لتحرٌك نافذة من شاشة إلى أخرى

 إذا لم تكن قد قمت بذلك إلى اآلن، فقم بعرض النافذة. .1
 
 
 
 
 

 اضغط مع االستمرار على النافذة من الشاشة األولى مستخدًما إصبعك. .2
 اضغط على الشاشة الثانٌة بأحد أصابع الٌد األخرى. .3
 حرر إصبعك عن الشاشة األولى. .4

 وتظهر فً الشاشة الثانٌة. تختفً النافذة من الشاشة األولى

 ضبط مستوى الصوت
فً حالة عرض ملف فٌدٌو أو صوت وأردت ضبط مستوى الصوت، ٌمكنك القٌام بذلك بواسطة الضغط على الزر 

 ، ثم ضبط عناصر تحكم مستوى الصوت فً نظام التشغٌل لدٌك.التحكم فً مستوى الصوت

 

 

 . 111فً الصفحةتخصٌص شرٌط األدوات افة هذا الزر إلى شرٌط األدوات، راجع إلض

 استخدام أدوات العرض أثناء العرض
 أثناء عرض أنشطة دروس للطالب، ٌمكنك استخدام األدوات التالٌة:

  تظلٌل الشاشة 
 تظلٌل الخالٌا 
 القلم السحري 
 )نوع القلم القٌاسً )إلنشاء كائنات متضائلة 
 سأدوات القٌا 

o    المسطرة 
o    المنقلة 

 مالحظة  

 ٌقاف عرض االرتباطات عند فتح صفحة.إل عرض < عرض كافة االرتباطات عند فتح الصفحةقم بإلغاء تحدٌد 

 

 مالحظة  

 ال ٌمكنك تحرٌك أي نافذة إذا لم تكن فً حالة التكبٌر أو التصغٌر.

 

 مالحظة  

 تأكد من تشغٌل سماعاتك.

 

http://www.smarttech.com/kb/000315
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o     منقلةGeodreieck 
o    الفرجار 

 استخدام تظلٌل الشاشة
إذا كنت ترغب فً تغطٌة المعلومات وعرضها بصورة تدرٌجٌة أثناء العرض التقدٌمً، ٌمكنك إضافة تظلٌل شاشة إلى 

 الصفحة.

تظلٌل الشاشة إلى الصفحة وحفظ الملف، فإن تظلٌل الشاشة ٌظهر فً الصفحة فً المرة التالٌة التً تفتح وفً حالة إضافة 
 فٌها الملف.

 إلضافة تظلٌل الشاشة إلى الصفحة

 .إظهار/إخفاء تظلٌل الشاشة اضغط على  .1
 تظهر شاشة تظلٌل الشاشة فً الصفحة بالكامل.

 لعرض جزء من الصفحة

 ٌر الحجم الخاصة بتظلٌل الشاشة )الدوائر الصغٌرة الموجودة بحواف تظلٌل الشاشة(.اسحب أحد مقابض تغٌ .1

 إلزالة تظلٌل الشاشة من الصفحة

 .إظهار/إخفاء تظلٌل الشاشة اضغط على  .1
 أو 

 فً أعلى الجهة الٌمنى من تظلٌل الشاشة. إغالق اضغط على 

 استخدام تظلٌالت الخالٌا
ٌمكنك إضافة تظلٌل خلٌة إلى خلٌة جدول. ٌتٌح لك ذلك إمكانٌة عرض المعلومات التً تحتوي علٌها الخالٌا أثناء 

 العرض.

 

 

 

 إلضافة تظلٌل خلٌة

 .الخلٌةحدد  .1
 .ٌل خلٌةإضافة تظلاضغط على سهم قائمة الخلٌة، ثم حدد  .2

 لعرض محتوٌات خلٌة أو إخفائها

 اضغط على تظلٌل الخلٌة. .1
 سٌختفً تظلٌل الخلٌة، وسُتعرض محتوٌاتها.

 فً الجانب العلوي األٌمن من الخلٌة. اضغط على  .2
 سٌظهر تظلٌل الخلٌة، وسُتعرض محتوٌاتها.

 حظاتمال  

 و صفوف أو ٌجب إزالة تظلٌل الخالٌا إذا كنت ُترٌد تغٌٌر خصائص الخلٌة؛ أو إدراج أعمدة أو صفوف؛ أو إزالة أعمدة أ
 خالٌا؛ أو تقسٌم الخالٌا أو دمجها.

  (.94فً الصفحة استخدام تظلٌل الشاشة ٌمكنك أًٌضا إضافة تظلٌل شاشة لتغطٌة صفحة بأكملها )راجع 
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 إلزالة تظلٌل خلٌة

 .الخلٌةحدد  .1
 .ة تظلٌل خلٌةإزالاضغط على سهم قائمة الخلٌة، ثم حدد  .2

 استخدام القلم السحري
 ٌمّكنك القلم السحري من القٌام باإلجراءات التالٌة:

 ا ًٌ  إنشاء كائن ٌتالشى تدرٌج
 فتح نافذة تكبٌر 
 فتح نافذة نقطة التركٌز 

 تحدٌد القلم السحري
 أن ٌمكنك استخدامه. ٌجب أن تقوم بتحدٌد القلم السحري قبل

 لتحدٌد قلم سحري

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم سحري، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .2

 استخدام القلم السحري إلنشاء كائنات متضائلة
ا باستخد ًٌ  ام القلم السحري.ٌمكنك إنشاء كائن ٌتضاءل تدرٌج

 

 

 إلنشاء كائن متضائل

 (.بأعلى تحدٌد القلم السحري)راجع  القلم السحريحدد  .1
 باستخدام إصبعك أو قلم، اكتب أو ارسم كائنات على الشاشة التفاعلٌة. .2

ا. ًٌ  تتضاءل الكائنات تدرٌج

 لتعٌٌن عدد الثوانً قبل تالشً الكائن

 (.بأعلى حريتحدٌد القلم الس)راجع  القلم السحريحدد  .1

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .2
 .تأثٌرات التعبئةاضغط  .3
 المنسدلة. وقت التالشًحدد عدد الثوانً قبل تالشً الكائن فً قائمة  .4
 
 
 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 مالحظة  

 .notebook.ال ٌمكن حفظ الكائنات المتضائلة فً ملفات 
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 استخدام القلم السحري لفتح نافذة التكبٌر
 نافذة تكبٌر باستخدام القلم السحري.ٌمكنك فتح 

 لفتح نافذة تكبٌر

 (.95 فً الصفحة تحدٌد القلم السحري)راجع  القلم السحريحدد  .1
 باستخدام إصبعك أو قلم، ارسم مربًعا أو مستطٌالً على الشاشة التفاعلٌة. .2

 تظهر نافذة تكبٌر.

 

 

 

 

 

 قم بما ٌلً: .3
o    ط النافذة واسحبها إلى ناحٌة الٌسار.لتقلٌل حجم نافذة التكبٌر، اضغط على وس 
o    .لزٌادة حجم نافذة التكبٌر، اضغط على وسط النافذة واسحبها إلى ناحٌة الٌمٌن 
o    .لتحرٌك نافذة التكبٌر، اضغط بالقرب من حافة النافذة ثم اسحبها 

 عند االنتهاء. إغالق اضغط على  .4

 حتلمٌ  

حفظ خصائص ٌمكنك حفظ التغٌٌرات التً تقوم بها إلى اإلعدادات االفتراضٌة ألداة القلم السحري بواسطة النقر فوق 
 (.45 فً الصفحةحفظ إعدادات األدوات )راجع  األدوات

 

 تلمٌح  

ا بدالً من فتح نافذة تكبٌر باستخدام نوع القلم القٌاسً )را ًٌ استخدام نوع القلم جع ٌمكنك رسم مربع مع تضاؤله تدرٌج
 (.98 فً الصفحةالقٌاسً إلنشاء كائنات متضائلة
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 فذة نقطة التركٌزاستخدام القلم السحري لفتح نا
 ٌمكنك فتح نافذة نقطة التركٌز باستخدام القلم السحري.

 لفتح نافذة نقطة التركٌز

 (.95 فً الصفحة تحدٌد القلم السحري)راجع  القلم السحريحدد  .1
 باستخدام إصبعك أو قلم، ارسم دائرة أو قطع ناقص على الشاشة التفاعلٌة. .2

 تظهر نافذة نقطة التركٌز.

 

 

 

 

 

 ا ٌلً:قم بم .3
o    .لتقلٌل حجم نافذة نقطة التركٌز، اضغط على وسط النافذة واسحبها إلى ناحٌة الٌسار 
o    .لزٌادة حجم نافذة نقطة التركٌز، اضغط على وسط النافذة واسحبها إلى ناحٌة الٌمٌن 
o    .لتحرٌك نافذة نقطة التركٌز، اضغط بالقرب من حافة النافذة ثم اسحبها 

 ند االنتهاء.ع إغالق اضغط على  .4

 تلمٌح  

ا بدالً من فتح نافذة تكبٌر باستخدام أداة القلم القٌاسً )راجع  ًٌ استخدام نوع القلم ٌمكنك رسم دائرة مع تضاؤلها تدرٌج
 (.بأسفلالقٌاسً إلنشاء كائنات متضائلة 
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 استخدام نوع القلم القٌاسً إلنشاء كائنات متضائلة
ا بعد فترة زمنٌة معٌنة باستخدام أداة األقالم. ًٌ  ٌمكنك إنشاء كائنات ٌد حرة تتضاءل تدرٌج

 

 

 

ا ًٌ  للكتابة أو الرسم بالحبر الرقمً المتضائل تدرٌج

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم، ثم حدد أنواع األقالماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3

 .خصائص فً حالة عدم مشاهدة عالمة التبوٌب خصائص، اضغط على  .4
 .تأثٌرات التعبئةاضغط  .5
ابة أو الرسم بالحبر ، ثم حدد عدد الثوانً بٌن وقت الكتتمكٌن تالشً الحبر بعد الكتابة بهحدد خانة االختٌار  .6

 .وقت التضاؤل التدرٌجًالرقمً ووقت التضاؤل التدرٌجً فً القائمة المنسدلة 
 اكتب أو ارسم بالحبر الرقمً فً الصفحة. .7

 استخدام أدوات القٌاس
لة أو منقلة ، ٌمكنك إدراج مسطرة أو منقSMART Notebookباستخدام أدوات القٌاس المتوفرة فً برنامج 

Geodreieck .أو فرجار إلى صفحة 

 استخدام المسطرة
 ٌمكنك إدراج مسطرة فً صفحة، ثم معالجة حجمها وطولها وتدوٌرها وموقعها إلى جانب الرسم بجانب حوافها.

 إلدراج مسطرة

 .رجار إدراج ف، ثم حدد أدوات القٌاس اضغط على  .1
 تظهر مسطرة.

 

 لتحرٌك المسطرة

 اضغط على منتصف المسطرة )المعروضة بلون أزرق داكن(، ثم اسحب المسطرة إلى موضع مختلف بالصفحة. .1

 مالحظة  

ا بعد فترة زمنٌة محددة باستخدام أداة القلم السحري )راجع  ٌمكنك أًٌضا إنشاء ًٌ استخدام القلم كائنات حرة تتضاءل تدرٌج
 (.95 فً الصفحة السحري إلنشاء كائنات متضائلة

 

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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 لتغٌٌر حجم المسطرة

 .المسطرةحدد  .1
 ه.اسحب مقبض تغٌٌر حجم المسطرة )الدائرة الموجودة أسفل الزاوٌة الٌمنى( لزٌادة حجم المسطرة أو تقلٌل .2

 لتطوٌل المسطرة )دون تغٌٌر قٌاسها(

 اضغط على الحافة البعٌدة للمسطرة، بٌن سهم القائمة ومقبض تغٌٌر الحجم، ثم قم بالسحب بعًٌدا عن المسطرة. .1

 لتقصٌر المسطرة )دون تغٌٌر قٌاسها(

تجاه وسط اضغط على الحافة البعٌدة للمسطرة، بٌن سهم القائمة ومقبض تغٌٌر الحجم، ثم قم بالسحب فً  .1
 المسطرة.

 لتدوٌر المسطرة

اضغط على الحافة العلٌا والسفلى للمسطرة )المعروضة بلون أزرق فاتح(، ثم اسحب المسطرة فً االتجاه الذي  .1
 ترٌد تدوٌرها نحوه.

 تعرض المسطرة التدوٌر الحالً بالدرجات.

 لعكس القٌاسات

 .اضغط على رمز قلب المسطرة  .1
 لمترٌة على الحافة العلوٌة للمسطرة، فإنها تظهر اآلن على الحافة السفلٌة والعكس.فً حالة ظهور القٌاسات ا

 للرسم باستخدام القلم والمسطرة

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم خط الٌدأو  القلم، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .1
 تحدٌد نوع خط. .2
 ارسم بجانب حافة المسطرة. .3

 لحبر الرقمً فً خط مستقٌم بجانب حافة المسطرة.ٌظهر ا

 إلزالة المسطرة

 .المسطرةحدد  .1
 .حذفاضغط على سهم قائمة المسطرة وحدد  .2

 استخدام المنقلة
 ا.ٌمكنك إدراج منقلة إلى صفحة، ومعالجة حجمها وتدوٌرها وموقعها، ثم الرسم بجانب حوافه

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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 إلدراج منقلة

 .إدراج منقلة ، ثم حدد أدوات القٌاس اضغط على  .1
 تظهر منقلة.

 

 لتحرٌك المنقلة

اضغط على الجزء الداخلً للمنقلة )المعروضة بلون أزرق داكن(، ثم اسحب المنقلة إلى موضع مختلف  .1
 بالصفحة.

 لتغٌٌر حجم المنقلة

سحبها بعًٌدا عن المنقلة لتكبٌرها أو نحو مركز المنقلة لتقلٌص اضغط على الدائرة الداخلٌة ذات األرقام، ثم ا .1
 حجمها.

 لتدوٌر المنقلة

 اضغط على الدائرة الخارجٌة ذات األرقام، ثم اسحب المنقلة فً االتجاه الذي ترٌد تدوٌرها نحوه. .1
 تعرض المنقلة التدوٌر الحالً بالدرجات.

 لعرض المنقلة كدائرة كاملة

 على الدائرة الداخلٌة ذات األرقام. 180الموجودة بجوار التسمٌة  زرقاء اضغط على الدائرة ال .1
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 اضغط على الدائرة الزرقاء مرة أخرى للعودة إلى شبه الدائرة. .2

 للرسم باستخدام القلم والمنقلة

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .الٌد قلم خطأو  القلم، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .1
 تحدٌد نوع خط. .2
 ارسم بجانب حافة المنقلة. .3

 ٌظهر الحبر الرقمً فً قوس بجانب حافة المنقلة.

 لعرض الزواٌا باستخدام المنقلة

 .المنقلةحدد  .1
 قم بسحب الدائرة الخضراء حتى تعرض الزاوٌة الصحٌحة ألول خطٌن متقاطعٌن. .2
 نً خطٌن متقاطعٌن.قم بسحب الدائرة البٌضاء حتى تعرض الزاوٌة الصحٌحة لثا .3
 اضغط على السهم األخضر فً الزاوٌة السفلٌة. .4

 تظهر الخطوط والزواٌا بٌنها ككائن منفصل.

 مقالع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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 إلزالة المنقلة

 .المنقلةحدد  .1
 .حذفاضغط على سهم قائمة المنقلة، ثم حدد  .2

 Geodreieckاستخدام منقلة 
( فً صفحة، ثم معالجة T)المعروفة أًٌضا باالسم مثلث قائم الزواٌا أو مسطرة حرف  Geodreieckٌمكنك إدراج منقلة 

 حجمها واستدارتها وموقعها.

 Geodreieckقلة إلدراج من

 .  Geodreieckإدراج منقلة ، ثم حدد أدوات القٌاس اضغط على  .1
 .Geodreieckتظهر منقلة 

 

 لتحرٌك المنقلة

 اضغط على الجزء الداخلً للمنقلة )داخل شبه الدائرة(، ثم اسحب المنقلة إلى موضع مختلف بالصفحة. .1

 لتغٌٌر حجم المنقلة

 بعًٌدا عن مركز المنقلة لجعله أكبر أو نحو مركز المنقلة لجعله أصغر. اضغط على شبه الدائرة، ثم اسحبه .1

 لتدوٌر المنقلة

 اضغط على الجزء الخارجً للمنقلة )خارج شبه الدائرة(، ثم اسحب المنقلة إلى االتجاه الذي ترٌد تدوٌرها نحوه. .1
 تعرض المنقلة التدوٌر الحالً بالدرجات.

 Geodreieckللرسم باستخدام قلم ومنقلة 

 .األقالم اضغط على  .1
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 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم خط الٌدأو  القلم، ثم حدد أنواع القلماضغط على  .2
 تحدٌد نوع خط. .3
 ارسم بجانب حافة المنقلة. .4

 ٌظهر الحبر الرقمً فً خط مستقٌم بجانب حافة المنقلة.

 إلزالة المنقلة

 .المنقلةحدد  .1
 .حذفثم حدد اضغط على سهم قائمة المنقلة،  .2

 استخدام الفرجار
 ٌمكنك إدراج فرجار إلى صفحة، ومعالجة عرضه واستدارته وموقعه، ثم استخدامه لرسم دوائر وأقواس.

 إلدراج فرجار

 .إدراج فرجار ، ثم حدد أدوات القٌاس اضغط على  .1
 ٌظهر فرجار.

 

 جارلتحرٌك الفر

 اضغط على زراع الفرجار الذي ٌحتوي على المؤشر واسحب الفرجار إلى موضع مختلف بالصفحة. .1

 لتوسٌع الفرجار

 اضغط على زراع الفرجار الذي ٌحتوي على القلم. .1
 ٌظهر سهمان باللون األزرق.

 اسحب لتغٌٌر الزاوٌة بٌن المؤشر والقلم. .2
 ٌن المؤشر والقلم.ٌعرض الرقم على مقبض الفرجار الزاوٌة الحالٌة ب

 لقلب الفرجار

 .اضغط على رمز قلب الفرجار  .1
 ٌظهر قلم الفرجار على الجانب المعاكس للمؤشر.

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص
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 لتدوٌر الفرجار )بدون القٌام بالرسم(

 اضغط على مقبض تدوٌر الفرجار )الدائرة الخضراء( واسحب الفرجار فً االتجاه الذي ترٌد تدوٌره نحوه. .1

 ارللرسم باستخدام الفرج

 اضغط على طرف قلم الفرجار. .1
 ٌتغٌر المؤشر إلى رمز القلم.

 اسحب الفرجار فً االتجاه الذي ترٌد تدوٌره نحوه. .2
  

 لتغٌٌر لون قلم الفرجار

 .األقالم اضغط على  .1
 تظهر أزرار أداة "األقالم".

 

 .قلم، ثم حدد أنواع األقالماضغط على  .1
 تحدٌد نوع خط. .2

 رض لونه الجدٌد.ٌتغٌر لون قلم الفرجار لع

 إلزالة الفرجار

 .الفرجارحدد  .1
 .حذفاضغط على سهم قائمة الفرجار، ثم حدد  .2

 مسح صفحات أو إعادة ضبطها بعد العرض
أو إعادة ضبطها الستخدام  notebook.بعد عرض نشاط درس للطالب، ٌمكنك مسح الصفحات الموجودة فً ملفات 

 مستقبلٌة.الملفات مرة أخرى فً إعداد أنشطة الدروس ال

 مسح الصفحات
ٌمكنك مسح الحبر الرقمً وحذف كائنات فردٌة من الصفحة. وٌمكنك أًٌضا مسح جمٌع الكائنات أو جمٌع كائنات الحبر 

 الرقمً من الصفحة فً وقت واحد.

 

 

 

 لمسح جمٌع الكائنات من الصفحة

 قمت بذلك بالفعل، فقم بعرض الصفحة التً ترٌد مسحها.إذا لم تكن قد  .1

 قالمع األانوالزر أ ع الخطانوأ
 

 محددات الخصائص

 مالحظة  

( أو الكائنات مستنسخة بال حدود 75 فً الصفحةتأمٌن الكائناتال ٌمكنك مسح الكائنات المؤمنة فً موضعها )راجع 
(. لمسح جمٌع الكائنات من الصفحة، ٌجب علٌك أوالً إلغاء تأمٌن جمٌع  48الصفحةفً خ الكائنات استنسا)راجع 

 فً أي كائنات مستنسخة بال حدود. مستنسخ غٌر محددالكائنات المؤّمنة وإلغاء تحدٌد 
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 .تحرٌر < مسح صفحةحدد  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمسح جمٌع كائنات الحبر الرقمً من الصفحة

 إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بعرض الصفحة التً ترٌد مسحها. .1
 .تحرٌر < مسح الحبر من الصفحةحدد  .2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لصفحاتإعادة ضبط ا
إذا قمت بإجراء تغٌٌرات إلى صفحة )دون حفظ هذه التغٌٌرات(، ٌمكنك إعادة ضبط الصفحة إلى الحالة التً كانت علٌها 

 قبل إجراء التغٌٌرات.

 

 

 

 

 اتمالحظ  

o منسوخة مرات متكررة  ٌتم تعطٌل هذا الخٌار فً حالة عدم وجود كائنات بالصفحة أو أن الكائنات مؤّمنة أو
 بشكل غٌر محدود.

o :ًٌمكنك أًٌضا تحدٌد هذا الخٌار من خالل القٌام بما ٌل 

o النقر بزر الماوس األٌمن فوق الصفحة 

o الضغط على سهم قائمة الصفحة فً فارز الصفحات 

o  فً تجمٌع الصفحات الضغط على سهم قائمة الصفحة أثناء تحرٌر مجموعات الصفحات )راجع 
 (19الصفحة 

o  فً  تخصٌص شرٌط األدواتإذا كان مضمًنا فً شرٌط األدوات )راجع  مسح صفحة الضغط على
 (111الصفحة 

o  ٌمكنك مسح جمٌع الكائنات من صفحات متعددة فً نفس الوقت. حدد الصور المصغرة للصفحات فً فارز
 .مسح صفحةالصفحات، واضغط على سهم القائمة، ثم حدد 

 

 اتمالحظ  

o الخٌار فً حالة عدم وجود حبر رقمً بالصفحة أو إذا كان الحبر الرقمً مؤّمن أو منسوخ  ٌتم تعطٌل هذا
 مرات متكررة بشكل غٌر محدود.

o :ًٌمكنك أًٌضا تحدٌد هذا الخٌار من خالل القٌام بما ٌل 

o النقر بزر الماوس األٌمن فوق الصفحة 

o الضغط على سهم قائمة الصفحة فً فارز الصفحات 

o فً تجمٌع الصفحاتئمة الصفحة أثناء تحرٌر مجموعات الصفحات )راجع الضغط على سهم قا 
 (19الصفحة 

o  فً  تخصٌص شرٌط األدواتإذا كان مضمًنا فً شرٌط األدوات )راجع  مسح الحبر الضغط على
 (111الصفحة 

o  ٌمكنك مسح جمٌع كائنات الحبر الرقمً من صفحات متعددة فً نفس الوقت. حدد الصور المصغرة
 .مسح الحبر من الصفحةفً فارز الصفحات، واضغط على سهم القائمة، ثم حدد  للصفحات

 مالحظة  

المتوافقة التً ٌتم تشغٌلها على  Adobe Flash Playerال ٌعنً إعادة ضبط الصفحة إعادة ضبط أي من ملفات 
 الصفحة.
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 إلعادة ضبط صفحة

 إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، فقم بعرض الصفحة التً ترٌد إعادة ضبطها. .1
 .تحرٌر < إعادة ضبط الصفحةحدد  .2

 ٌظهر مربع حوار، ٌطالبك بتأكٌد إعادة الضبط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .إعادة ضبط الصفحةاضغط على  .3

 تمكٌن شخصٌن من استخدام سبورة تفاعلٌة
، ٌمكن لشخصٌن إنشاء الكائنات 800أو  D600من السلسلة  SMART Boardإذا كانت لدٌك سبورة تفاعلٌة من 

قت نفسه. وتعتمد كٌفٌة قٌام الشخصٌن بذلك على ما إذا كنت فً الو SMART Notebookواستخدامها فً برنامج 
من  SMART Boardأم السبورة التفاعلٌة من  D600من السلسلة  SMART Boardتستخدم السبورة التفاعلٌة من 

 .800السلسلة 

 ٌعتبر السماح لشخصٌن باستخدام سبورة تفاعلٌة مفًٌدا فً مثل هذه الحاالت:

 بالواجب المدرسً على السبورة التفاعلٌة فً الوقت نفسه اشتراك طالبٌن فً القٌام 
 اشتراك المعلم مع أحد الطالب فً القٌام بالواجب المدرسً على السبورة التفاعلٌة فً الوقت نفسه 
  طرح المعلم أو أحد الطالب ألسئلة أو مسائل على السبورة التفاعلٌة، وإجابة طالب آخر على هذه األسئلة أو

 المسائل

 من السبورة التفاعلٌة من D600تمكٌن شخصٌن من استخدام السلسلة 
SMART Board 

ٌُمكن الثنٌن من المستخدمٌن استخدام السبورة D600من السلسلة  SMART Boardإذا كنت تستخدم سبورة تفاعلٌة من   ،
فً وضع االستخدام الثنائً. فً وضع االستخدام  SMART Notebookالتفاعلٌة فً نفس الوقت عندما ٌكون برنامج 

تخدم الضغط على نصف الشاشة الخاص به بإصبعه إلجراء النقر األٌسر الثنائً، تنقسم الشاشة إلى نصفٌن. ٌمكن لكل مس
أو لسحب العناصر، والكتابة باستخدام أحد أقالم لوحة األقالم، ومسح الحبر الرقمً باستخدام الماسحة. كما ٌمكن لكل 

 .مستخدم الوصول إلى األدوات شائعة االستخدام عن طرٌق شرٌط األدوات "أدوات متنقلة" الخاص به

 ٌمكنك الضغط على زر شرٌط أدوات التبدٌل بٌن وضع االستخدام الفردي ووضع االستخدام الثنائً.

 لعرض ملف فً وضع االستخدام الثنائً

 .وضع الكتابة الثنائٌة ، ثم حدد عرض الشاشات اضغط على  .1

 اتمالحظ  

o لصفحة منذ آخر حفظ للملف.ٌتم تعطٌل هذا الخٌار فً حالة عدم قٌامك بإجراء تغٌٌرات على ا 

o :ًٌمكنك أًٌضا تحدٌد هذا الخٌار من خالل القٌام بما ٌل 

o النقر بزر الماوس األٌمن فوق الصفحة 

o الضغط على سهم قائمة الصفحة فً فارز الصفحات 

o  فً تجمٌع الصفحاتالضغط على سهم قائمة الصفحة أثناء تحرٌر مجموعات الصفحات )راجع 
 (19الصفحة 

o  تخصٌص شرٌط إذا كان مضمًنا فً شرٌط األدوات )راجع  عادة ضبط الصفحة إالضغط على
 (111فً الصفحة األدوات

o  ،ٌمكنك إعادة ضبط صفحات متعددة فً نفس الوقت. حدد الصور المصغرة للصفحات فً فارز الصفحات
 .إعادة ضبط الصفحةواضغط على سهم القائمة، ثم حدد 
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 للعودة إلى وضع االستخدام الفردي

 .خروج اضغط على  .1

 800من السلسلة  SMART Boardتمكٌن شخصٌن من استخدام سبورة تفاعلٌة من 
، ٌمكن لشخصٌن إنشاء الكائنات واستخدامها فً 800من السلسلة  SMART Boardإذا كنت تستخدم سبورة تفاعلٌة من 

ت واستخدامها فً أي منطقة من فً نفس الوقت. ٌمكن لكال الشخصٌن إنشاء الكائنا SMART Notebookبرنامج 
 . وال ٌتقٌد أٌهما باستخدام جزء معٌن من الصفحة.SMART Notebookصفحة برنامج 

ٌتم تمكٌن وضع االستخدام الثنائً التعاونً عند التقاط قلم من لوحة األقالم. ٌقوم أحد المستخدمٌن بإنشاء الكائنات 
وم المستخدم اآلخر بإنشاء الكائنات أو استخدامها بواسطة القلم واستخدامها بواسطة إصبعه )"مستخدم اللمس"(. وٌق

 )"مستخدم القلم"(.

 

 

 

 تحدٌد األدوات
لتغٌٌر األدوات أو لتعٌٌن خصائص اللمس، ٌتعٌن على مستخدم اللمس الضغط على الزر المناسب فً شرٌط األدوات أو 

 ً مثال على ذلك:عنصر التحكم فً عالمة التبوٌب خصائص باستخدام إصبعه. فٌما ٌل

 

لتغٌٌر األدوات أو لتعٌٌن خصائص القلم، ٌتعٌن على مستخدم القلم الضغط على الزر المناسب فً شرٌط األدوات أو 
 عنصر التحكم فً عالمة التبوٌب خصائص باستخدام القلم. فٌما ٌلً مثال على ذلك:

 

 مالحظة  

خدم واحد للمس ومستخدم واحد للقلم الستخدام السبورة التفاعلٌة فً الوقت نفسه، تستطٌع باإلضافة إلى تمكٌن مست
تمكٌن اثنٌن من مستخدمً القلم أو اثنٌن من مستخدمً اللمس الستخدام السبورة التفاعلٌة فً الوقت نفسه. ولكن ٌجب 

 أن ٌستعمل المستخدمان األداة نفسها.

 

 مالحظة  

  على أحد األزرار فً شرٌط األدوات أو قام بتعٌٌن خاصٌة باستخدام إصبعه بدالً من إذا ضغط مستخدم القلم
 األداة أو الخاصٌة المحددة لمستخدم اللمس بدالً من مستخدم القلم. SMART Notebookالقلم، ٌغٌر برنامج 

 عة للكائنات التً عندما ٌحدد مستخدم اللمس ومستخدم القلم كائنات متعددة على الشاشة، ستظهر الحدود المتقط
 ٌحددها مستخدم اللمس بلون مختلف عن الحدود المتقطعة للكائنات التً ٌحددها مستخدم القلم.
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ج تحسٌن برنامالفصل التاسع: 
SMART Notebook  باستخدام

 المكونات اإلضافٌة

 SMART Technologiesتم تطوٌرها بواسطة شركة  SMART Notebookالمكونات اإلضافٌة هً ملحقات لبرنامج 
 وشركات تطوٌر برامج أخرى.

ً فإنشاء أنشطة الدروس المتطابقة المكون اإلضافً "منشئ األنشطة" )راجع  SMART Notebookٌتضمن برنامج 
إلضافة مٌزات خاصة إلى  SMART Exchange(. ٌمكنك تثبٌت مكونات إضافٌة أخرى من موقع الوٌب  80الصفحة

 البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، ٌمكنك إدارة جمٌع المكونات اإلضافٌة المثبتة باستخدام إدارة المكونات اإلضافٌة.

 تثبٌت المكونات اإلضافٌة
 .SMART Exchangeٌمكنك البحث عن المكونات اإلضافٌة واستعراضها وتثبٌتها من موقع الوٌب 

 لتثبٌت مكون إضافً

 .المكونات اإلضافٌة < إدارة المكونات اإلضافٌةحدد  .1
 تظهر إدارة المكونات اإلضافٌة.

 .العثور على المزٌداضغط على  .2
 فً مستعرض الوٌب. SMART Exchangeـ ٌفتح موقع الوٌب الخاص ب

، ثم اتبع االنضمام مجاًنا، اضغط على SMART Exchangeإذا كنت مشترًكا جدًٌدا فً موقع الوٌب  .3
 اإلرشادات التً تظهر على الشاشة إلنشاء حساب.

 أو 

ل الدخول ، ثم اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة لتسجٌتسجٌل الدخولإذا كان لدٌك حساب، فاضغط على 
 باستخدام حسابك. SMART Exchangeإلى موقع الوٌب 

 ابحث عن المكون اإلضافً أو استعرضه، ثم قم بتنزٌله إلى موقع مؤقت على جهاز الكمبٌوتر. .4
 انقر نقًرا مزدوًجا فوق ملف المكون اإلضافً. .5
 اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة لتثبٌت المكون اإلضافً. .6

 استخدام المكونات اإلضافٌة
بعد تثبٌت مكون إضافً، ٌمكنك استخدام مٌزات هذا المكون اإلضافً مثل أي مٌزات أخرى فً برنامج 

SMART Notebook. 

 لعرض مكون إضافً

 .المكونات اإلضافٌة اضغط على  .1
 اضغط على رمز المكون اإلضافً. .2
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 أخرى لعرض إصدار مكون إضافً ومعلومات

 .المكونات اإلضافٌة < إدارة المكونات اإلضافٌةحدد  .1
 تظهر إدارة المكونات اإلضافٌة.

 اضغط على اسم المكون اإلضافً. .2
 .حولاضغط على  .3

 تحدٌد المكونات اإلضافٌة المفقودة
ا غٌر مثبت أو معطل على جهاز الكمبٌوتر، تظهر رسالة تتطلب مكوًنا إضافًٌ  notebook.إذا قمت بفتح صفحة فً ملف 

بأعلى الصفحة. اضغط على الرسالة لفتح إدارة المكونات اإلضافٌة. تحدد إدارة المكونات اإلضافٌة المكون اإلضافً 
  ( أو تمكٌنه 109فً الصفحةتثبٌت المكونات اإلضافٌة المطلوب. ٌمكنك حٌنئٍذ تثبٌت هذا المكون اإلضافً )راجع 

 (.بأسفلتعطٌل المكونات اإلضافٌة وإزالتها )راجع 

 تعطٌل المكونات اإلضافٌة وإزالتها
 فً بعض الحاالت، قد ترغب فً تعطٌل مكون إضافً مثبت مسبًقا أو إزالته.

، ولكنه ٌظل مثبًتا SMART Notebookإذا اخترت تعطٌل مكون إضافً، لن ٌظهر المكون اإلضافً مجدًدا فً برنامج 
 از الكمبٌوتر. ٌمكنك تمكٌن المكون اإلضافً الحًقا.على جه

وتتم إزالته من  SMART Notebookإذا اخترت إزالة مكون إضافً، لن ٌظهر المكون اإلضافً مجدًدا فً برنامج 
 جهاز الكمبٌوتر.

 لتعطٌل مكون إضافً

 .ضافٌةالمكونات اإلضافٌة < إدارة المكونات اإلحدد  .1
 تظهر إدارة المكونات اإلضافٌة.

 اضغط على اسم المكون اإلضافً. .2
 .تعطٌلاضغط على  .3
 
 
 
 
 

 إلزالة مكون إضافً

 .المكونات اإلضافٌة < إدارة المكونات اإلضافٌةحدد  .1
 تظهر إدارة المكونات اإلضافٌة.

 اضغط على اسم المكون اإلضافً. .2
 .ةإزالاضغط  .3
 
 
 
 
 

 تلمٌح  

 .تمكٌنلتمكٌن المكون اإلضافً مرة أخرى، اضغط على 

 

 مالحظة  

 لن تكون قادًرا على إزالة المكون اإلضافً "منشئ األنشطة".
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الفصل العاشر: صٌانة برنامج 
SMART Notebook 

 .SMART Notebookٌشرح هذا الفصل كٌفٌة صٌانة برنامج 

 تخصٌص شرٌط األدوات
ا. إمكانٌة تحدٌد مجموعة متنوعة من األوامر واألدوات واستخدامه SMART Notebookٌتٌح لك شرٌط أدوات برنامج 

 وٌمكنك تخصٌص شرٌط األدوات بحٌث ٌشتمل على األدوات التً تستخدمها بكثرة.

بعد إضافة أزرار إلى شرٌط األدوات أو إزالتها منه، ٌمكنك استعادة المجموعة االفتراضٌة ألزرار شرٌط األدوات. 
ها باستخدام عالمة التبوٌب وٌمكنك أًٌضا استعادة اإلعدادات االفتراضٌة لألدوات إذا قمت بتخصٌص اإلعدادات وحفظ

 (. 45فً الصفحة حفظ إعدادات األدواتخصائص )راجع 

 إلضافة أزرار شرٌط األدوات أو إزالتها

 .تخصٌص شرٌط األدوات انقر فوق  .1
 أو 

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق شرٌط األدوات.

 .تخصٌص شرٌط األدواتٌظهر مربع الحوار 

 .األدواتأو  اإلجراءاتاضغط على  .2
 م بما ٌلً:ق .3

o     إلضافة زر إلى شرٌط األدوات، اضغط على الرمز الخاص به فً مربع الحوار ثم اسحبه إلى شرٌط
 األدوات.

o     إلزالة زر من شرٌط األدوات، اضغط على الرمز الخاص به من شرٌط األدوات، واسحبه إلى خارج شرٌط
 األدوات.

o    دوات إلعادة ترتٌب األزرار، اضغط على رمز من شرٌط أSMART Notebook  ثم اسحبها إلى موضع
 جدٌد فً شرٌط األدوات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

إذا كنت تستخدم دقة شاشة أقل، قم بنشر زر واحد أو زرٌن بعرض الصفوف لمنع حدوث مشكالت حٌنما ٌكون 
 .SMART Notebookعرض شرٌط األدوات أكبر من نافذة برنامج 

 .تماضغط  .4

 مالحظة  

o األزرار وإزالتها وإعادة ترتٌبها فً لوحة شرٌط األدوات التً حددتها فً الخطوة  ٌمكنك فقط إضافة
، ٌمكنك فقط إضافة األزرار وإزالتها 2فً الخطوة  اإلجراءات. على سبٌل المثال، إذا ضغطت على 2

 .اإلجراءاتوإعادة ترتٌبها فً لوحة 

o زرار.لنشر زر بعرض الصفوف، اسحبها مع االستمرار بٌن عمودٌن من األ 
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 ن أزرار شرٌط األدواتالستعادة مجموعة افتراضٌة م

 .تخصٌص شرٌط األدوات انقر فوق  .1
 أو 

 انقر بزر الماوس األٌمن فوق شرٌط األدوات.

 .تخصٌص شرٌط األدواتٌظهر مربع الحوار 

 .استعادة شرٌط األدوات االفتراضًاضغط على  .2

 الستعادة اإلعدادات االفتراضٌة لألدوات

 .تخصٌص شرٌط األدوات انقر فوق  .1
 أو 

 ر الماوس األٌمن فوق شرٌط األدوات.انقر بز

 .تخصٌص شرٌط األدواتٌظهر مربع الحوار 

 .استعادة خصائص األدوات االفتراضٌةاضغط على  .2

 SMART Notebookتكوٌن برنامج 
 .SMART Notebookٌشرح هذا القسم كٌفٌة تكوٌن برنامج 

 notebook.تغٌٌر البرنامج االفتراضً لملفات 
، ٌمكنك notebook.ٌمكنه فتح ملفات  SMART Notebookآخر بخالف برنامج  SMARTفً حالة تثبٌت برنامج 

. ٌمكنك تغٌٌر البرنامج االفتراضً مرة أخرى إلى notebook.تعٌٌن هذا البرنامج لٌكون البرنامج االفتراضً لملفات 
 فً وقت الحق، إذا أردت. SMART Notebookبرنامج 

 لتغٌٌر البرنامج االفتراضً عند فتح أحد الملفات

 (. 9فً الصفحةفتح الملفات )راجع  SMART Notebookباستخدام برنامج  notebook.افتح ملف  .1
. إلى برنامج notebookتظهر رسالة لالستفسار عما إذا كنت ترٌد تغٌٌر التطبٌق االفتراضً لملفات 

SMART Notebook. 

 .نعماضغط على  .2

 لتغٌٌر البرنامج االفتراضً باستخدام مربح الحوار تفضٌالت

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 . SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .عاماضغط على  .2
 .جعله االفتراضًاضغط على  .3
هو  SMART Notebook. ولم ٌكن برنامج notebookإذا كنت ترغب فً ظهور الرسالة عند فتح ملف  .4

هو البرنامج االفتراضً لملفات  SMART Notebookأخبرنً إذا لم ٌكن البرنامج االفتراضً، فحدد 
.notebook. 

 .موافقاضغط على  .5
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 تعٌٌن تفضٌالت اإلٌماءات
باستخدام اإلٌماءات، بما فً ذلك إٌماءة االهتزاز وإٌماءة  SMART Notebookٌمكنك التفاعل مع الكائنات فً برنامج 

 الضغط مع االستمرار.

 الغرض االسم اإلٌماءة

 

 تجمٌع كائنٌن أو أكثر. إٌماءة الهز

 

 إجراء النقر بزر الماوس األٌمن. إٌماءة الضغط مع االستمرار

 

والضغط مع االستمرار بشكل افتراضً. ومع ذلك، ٌمكنك اختٌار تعطٌلهما إذا وجدت أنك أو ٌتم تمكٌن إٌماءتً االهتزاز 
 طالبك تقومون باستمرار باستدعاء اإلٌماءات بغٌر قصد.

 لتعطٌل إٌماءة االهتزاز

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .عاماضغط على  .2
 .استخدام إٌماءة االهتزاز لتجمٌع الكائنات وإلغاء تجمٌعهاختٌار قم بإلغاء تحدٌد خانة اال .3
 .موافقاضغط على  .4

 لتعطٌل إٌماءة الضغط واالستمرار

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .عاماضغط على  .2
 .الماوس األٌمنالضغط مع االستمرار لتنفٌذ إجراء نقر بزر قم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار  .3
 .موافقاضغط على  .4
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 تعٌٌن تفضٌالت تسرٌع األجهزة
المهام باستخدام وحدة معالجة الرسومات بإكمال بعض  SMART Notebookمن خالل تسرٌع األجهزة، ٌقوم برنامج 

بالكمبٌوتر لدٌك بدالً من وحدة المعالجة المركزٌة. وٌؤدي تسرٌع األجهزة إلى تحسٌن أداء برنامج 
SMART Notebook  على أغلب أجهزة الكمبٌوتر. ومع ذلك، قد ٌسبب تسرٌع األجهزة مشكالت على بعض أجهزة

. إذا واجهت هذه SMART Notebookصحٌح وعدم استجابة برنامج الكمبٌوتر مثل عدم عرض المحتوى بشكل 
 المشكالت، ٌمكنك تعطٌل تسرٌع األجهزة.

 لتعطٌل تسرٌع األجهزة

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .عاماضغط على  .2
 .SMART Notebookنامج استخدام تسرٌع األجهزة لزٌادة سرعة برقم بإلغاء تحدٌد خانة االختٌار  .3
 .موافقاضغط على  .4

 تعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصور
مٌجاباٌت(، فقد تفتح  1لدٌك تحتوي على صور كبٌرة الحجم )صور ٌزٌد حجم ملفاتها عن  notebook.إذا كانت ملفات 

ٌُمكنك تقلٌل حجم ملف الصور دون حدوث انخفاض ملحوظ فً جودتها. ونتٌجة لذلك،  الملفات الخاصة بك وتعمل ببطء. 
 اإلجمالٌة لدٌك أصغر وسوف تفتح الملفات وتعمل بسرعة أكبر. notebook.ستكون أحجام ملفات 

 لتعٌٌن تفضٌالت تحسٌن الصور

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .اإلعدادات االفتراضٌةاضغط على  .2
 :تحسٌن الصورةحدد أحد الخٌارات التالٌة فً القائمة المنسدلة  .3

o    للحصول على خٌار تقلٌل أحجام ملفات الصور الكبٌرة أو عدم تقلٌلها  السؤال عند كل إدراج لصورة كبٌرة
 عند إدراجها.

o    م تقلٌل أحجام ملفات الصور الكبٌرة عند إدراجها مطلًقا.لعد عدم تغٌٌر دقة الصور المدرجة مطلًقا 
o    لتقلٌل أحجام ملفات الصور الكبٌرة دائًما عند إدراجها. تغٌٌر دقة الصورة دائًما لتحسٌن حجم الملف 

 .موافقاضغط على  .4

ا ًٌ  تقلٌل حجم الصور الكبٌرة ٌدو
ا تقلٌل حجم الصور تحسٌن الصورةلة فً القائمة المنسد السؤال عند كل إدراج لصورة كبٌرةإذا حددت  ًٌ ، ٌمكنك ٌدو

 الكبٌرة عند إدراج هذه الصور فً الملف أو بعد ذلك.

 لتقلٌل حجم الصورة الكبٌرة عند إدراجها فً ملف

 . 57فً الصفحةإدراج الصور قم بإدراج الصورة كما هو موضح فً  .1
 .تحسٌن الصورة، ٌظهر مربع الحوار فتحبعد الضغط على 

 لتقلٌل حجم ملف الصورة. تحسٌنى اضغط عل .2
 أو 

 لعدم تقلٌل حجم ملف الصورة. الحفاظ على الدقةاضغط على 
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 لتقلٌل حجم الصورة الكبٌرة بعد إدراجها فً ملف

 .الصورةحدد  .1
 .تحسٌن الصورةاضغط على سهم قائمة الكائن، ثم حدد  .2

 .تحسٌن الصورةٌظهر مربع الحوار 

 .تحسٌنانقر فوق  .3

 ٌر الملفات المحسنةتصد
فً القائمة  عدم تغٌٌر دقة الصور المدرجة مطلًقاإذا كانت لدٌك ملفات حالٌة تحتوي على صور كبٌرة، أو إذا اخترت 

، ٌمكنك تصدٌر إصدارات محسنة للملفات تحتوي على صور مصغرة. ٌفٌد ذلك على وجه تحسٌن الصورةالمنسدلة 
 على كمبٌوتر قدٌم أو بإمكانات أقل تطوًرا. notebook.الخصوص عند حاجتك إلى عرض ملف 

 لتصدٌر ملف محسن

 .محّسن SMART Notebookملف < تصدٌر بتنسٌق < ملف حدد  .1
 .تصدٌر ملف محسنٌظهر مربع الحوار 

 قم باالستعراض إلى المكان الذي ترٌد حفظ الملف الجدٌد به. .2
 .اسم الملفاكتب اسًما للملف فً مربع  .3
 .حفظاضغط على  .4

 تعٌٌن تفضٌالت أدوات القٌاس
باللون األزرق،  SMART Notebookفً برنامج  Geodreieckبشكل افتراضً، تكون المسطرة والمنقلة ومنقلة 
 وُتعرض بالشكل األمثل مع الخلفٌات فاتحة اللون.

 

 مالحظات  

o  عند إدراج ملفBMP ٌقوم برنامج ،SMART Notebook  بتحوٌل الملف إلى تنسٌقPNG  ا. ٌؤدي ًٌ داخل
هذا التحوٌل إلى التقلٌل من حجم الملف. ونتٌجة لذلك، قد ال تحتاج إلى تصدٌر إصدار محسن من ملف 

.notebook  ( حتى إذا كان حجم ملف سفلبأتصدٌر الملفات المحسنة )راجعBMP  مٌجاباٌت. 1أكبر من 

o  ٌقوم برنامجSMART Notebook  ا بتقلٌل حجم ملف الصور التً ٌزٌد حجمها عن ًٌ  مٌجاباٌت أو  5تلقائ
 مٌجابكسل بغض النظر عن الخٌار الذي تختاره. 5
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 ٌٌر لون أدوات القٌاس هذه إلى األصفر إذا كنت ترغب فً استخدامها مع خلفٌات غامقة اللون.ٌمكنك تغ

 

 

 

 

 لتغٌٌر لون أدوات القٌاس

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .اإلعدادات االفتراضٌةاضغط على  .2
لتعٌٌن لون أدوات  لون أداة القٌاسفً القائمة المنسدلة  (أزرق خفٌف )مستحسن للخلفٌات ذات اللون الفاتححدد  .3

 القٌاس إلى األزرق.
 أو 

لتعٌٌن لون أدوات  لون أداة القٌاسفً القائمة المنسدلة  أصفر خفٌف )مستحسن للخلفٌات ذات اللون الداكن(حدد 
 القٌاس إلى األصفر.

 .موافقاضغط على  .4

 تعٌٌن تفضٌالت مساحات خالٌا الجدول
 مساحات خالٌا إلى الجداول. 11اإلصدار  SMART Notebookٌضٌف برنامج 

 

قمت بإنشاء جداول قبل  قم بإكمال اإلجراء التالً إلزالة مساحات الخالٌا من الجداول. ٌفٌد ذلك على نحو خاص إذا
وكنت ترغب فً عرض محتوٌات الجداول بدون مساحات  11اإلصدار  SMART Notebookالترقٌة إلى برنامج 

 للخالٌا.

 مالحظة  

 عند عرضها على نسختك  notebook.سٌؤثر إكمال اإلجراء التالً على مظهر أدوات القٌاس فً ملفات 
على نسخة أخرى من برنامج  notebook.فقط. إذا فتحت نفس ملفات  SMART Notebookمن برنامج 

SMART Notebook.فقد تظهر أدوات القٌاس بلون مختلف ، 

 

 ٌة إلى برنامج جدول قبل الترق
SMART Notebook  11اإلصدار  

 (بدون مساحات للخالٌا )

 الترقٌة إلى برنامج  بعدجدول 
SMART Notebook  11اإلصدار  

 (مساحات للخالٌا مع )
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 إلزالة مساحات الخالٌا من الجداول

 .تحرٌر < تفضٌالتحدد  .1
 .SMART Notebookتفضٌالت ٌظهر مربع الحوار 

 .اإلعدادات االفتراضٌةاضغط على  .2
 .إضافة مساحة خالٌا إلى خالٌا الجدولبإلغاء تحدٌد خانة االختٌار قم  .3
 .موافقاضغط على  .4
 وأعد تشغٌله. SMART Notebookأغلق برنامج  .5

 بدون مساحات للخالٌا. notebook.ٌتم عرض الجداول الجدٌدة والحالٌة فً ملفات 

 إعداد اللغة
 SMARTمعٌن أو لجمٌع تطبٌقات  SMARTمكانٌة تعٌٌن لغة لتطبٌق إ SMARTٌتٌح لك برنامج إعداد اللغة من 
 المثبتة على الكمبٌوتر لدٌك.

 لتعٌٌن اللغة

 .خٌارات < إعداد اللغةحدد  .1
 .إعداد اللغةٌظهر مربع الحوار 

 فً القائمة المنسدلة األولى لتعٌٌن اللغة الخاصة بجمٌع التطبٌقات. كافة التطبٌقات المسرودةحدد  .2
 أو 

 تطبًٌقا فً القائمة المنسدلة األولى لتعٌٌن اللغة الخاصة بهذا التطبٌق فقط.حدد 

 حدد اللغة المناسبة من القائمة المنسدلة الثانٌة. .3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .إظهار األسماء األصلٌةلأللمانٌة(، حدد خانة االختٌار  Deutschلعرض اللغات بأسمائها األصلٌة )على سبٌل المثال، 

إذا كنت ترغب فً استخدام لغات مختلفة للتعرف على الكتابة الٌدوٌة والتدقٌق اإلمالئً، حدد اللغات من القوائم  .4
 .التدقٌق اإلمالئًو التعرف على الكتابة الٌدوٌةالمنسدلة 

 
 
 

 

 مالحظات  

o  بجوار اللغة التً قمت بتحدٌدها، ٌتم تثبٌت اللغة على الكمبٌوتر لدٌك. إذا ظهر الرمز 

o  اللغة من  بجوار اللغة التً قمت بتحدٌدها، ٌقوم برنامج إعداد إذا ظهرSMART  بتنزٌل اللغة من
 .موافقموقع الوٌب بعد أن تقوم بالضغط على 

o  بشكل افتراضً، ٌستخدم برنامج إعداد اللغة منSMART  إعدادات مستعرض اإلنترنت
Internet Explorer  لالتصال باإلنترنت. ولكن ٌمكنك استخدام إعدادات مختلفة من خالل إكمال

 راء التالً.الخطوات الموجودة ضمن اإلج

 

 مالحظة  

 عند عرضها على نسختك من  notebook.سٌؤثر إكمال اإلجراء التالً على مظهر الجداول فً ملفات 
على نسخة أخرى من برنامج  notebook.فقط. إذا فتحت نفس ملفات  SMART Notebookبرنامج 

SMART Notebook ُتعرض الجداول بمساحات خالٌا )بافتراض عدم اكتمال اإلجراء على هذه النسخة ، 
 (.SMART Notebookمن برنامج 

 

 مالحظة  

بتحدٌد اللغة المختارة إذا كانت متوفرة أو  SMARTفً القائمة المنسدلة، ٌقوم برنامج إعداد اللغة من  تلقائًإذا ظهر 
 اللغة الحالٌة. SMARTلغة مماثلة فً حالة عدم توفرها. إذا لم ٌتوفر أي من الخٌارٌن، ٌحدد برنامج إعداد اللغة من 
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لغة إدخال لوحة تنسٌق لوحة مفاتٌح مختلف، فقم بتحدٌد تنسٌق من القائمة المنسدلة إذا كنت ترغب فً استخدام  .5
 .المفاتٌح

 
 
 
 
 
 
 

على لوحة المفاتٌح  لغة إدخال لوحة المفاتٌحٌنطبق تنسٌق لوحة المفاتٌح الذي تقوم بتحدٌده من القائمة المنسدلة 
وتر لدٌك عند استخدام برنامج الموجودة على الشاشة ولوحة المفاتٌح المتصلة بجهاز الكمبٌ

SMART Notebook. 

فً بعض الحاالت، قد ترغب فً تحدٌد تنسٌق مختلف عن تنسٌق لوحة المفاتٌح المتصلة بجهاز الكمبٌوتر لدٌك 
)على سبٌل المثال، لتدرٌس لغة ثانٌة(. وفً هذه الحاالت، تعمل لوحة المفاتٌح الموجودة على الشاشة بشكل 

  تعمل لوحة المفاتٌح المتصلة بالكمبٌوتر بنفس الشكل.صحٌح، فً حٌن قد ال

للحصول على أفضل النتائج، تأكد من أن التنسٌق الذي تقوم بتحدٌده مطابق لتنسٌق لوحة المفاتٌح المتصلة بجهاز 
 الكمبٌوتر لدٌك. على سبٌل المثال، إذا كانت هناك لوحة مفاتٌح باللغة اإلنجلٌزٌة )الوالٌات المتحدة( متصلة

 من القائمة المنسدلة هذه. اإلنجلٌزٌة )الوالٌات المتحدة(بجهاز الكمبٌوتر لدٌك، فحدد 

لمزٌد من المعلومات حول تنسٌقات لوحة المفاتٌح، راجع 
us/goglobal/bb964651-http://msdn.microsoft.com/en. 

 .موافقى اضغط عل .6

 إلعداد خٌارات االتصال

 .خٌارات < إعداد اللغةحدد  .1
 .إعداد اللغةٌظهر مربع الحوار 

 .خٌارات االتصالاضغط على  .2
 .خٌارات االتصالٌظهر مربع الحوار 

 .Internet Explorerاستخدام إعدادات حدد  .3
 أو 

 ور فً المربعات المناسبة.، ثم أدخل اسم المضٌف واسم المستخدم وكلمة المراستخدام بروكسً آخرحدد 

 .موافقاضغط على  .4

 SMARTإزالة برنامج 
قبل تثبٌت إصدارات أحدث.  SMART Notebookإزالة اإلصدارات الحالٌة من برنامج  SMART قد ٌطلب منك دعم

 .SMARTٌمكنك إجراء ذلك باستخدام أداة إزالة التثبٌت من 

 SMARTإلزالة برنامج 

 SMART Technologiesابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً تشغٌل  .1
 .SMART< أداة إزالة التثبٌت من  SMART< أدوات 

 أو 

 SMARTأداة إزالة التثبٌت من  ، ثم مرر إلىالتطبٌقات، اذهب إلى شاشة Windows 8فً نظام التشغٌل 
 واضغط علٌها.

 .التالًاضغط على  .2
 .التالًوحزم الدعم التً ترغب فً إزالتها، ثم اضغط على  SMARTخانات اختٌار برامج  حدد .3

 هام   

المنسدلة فقط فً حالة وجود أكثر من تخطٌط لوحة مفاتٌح مثبت على جهاز  لغة إدخال لوحة المفاتٌحقائمة  تتوفر
 الكمبٌوتر.

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964651
http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb964651
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 .إزالة التثبٌتاضغط على  .4
 بإزالة البرامج وحزم الدعم المحددة. SMARTتقوم أداة إزالة التثبٌت من 

 .إنهاءاضغط  .5

 وتنشٌطها SMARTتحدٌث برامج 
 .SMARTزم تنشٌطها. بعد تنشٌط البرامج، ٌتعٌن تثبٌت التحدٌثات من ، ٌلSMARTبعد تثبٌت برامج 

 

 

 SMARTتحدٌث برامج 
ٌُعرف البرنامج الثابت  SMARTتصدر شركة   تحدٌثات لبرامجها ومنتجاتها من البرامج الثابتة بصفة دورٌة. )

.( ٌمكنك استخدام SMART Boardجهزة مثل السبورة التفاعلٌة على أنه برنامج ٌتم تثبٌته على األ
SMART Product Update (SPU) .للبحث عن هذه التحدٌثات وتثبٌتها 

ٌُمكنك  SPUٌُمكن لمسؤول النظام لدٌك تثبٌت  فً الوضع الكامل أو فً وضع لوحة المعلومات. فً الوضع الكامل، 
 وتثبٌتها بالشكل الموضح فً هذا القسم. فً وضع لوحة المعلومات،  عرض اإلصدارات المثبتة، وتنزٌل التحدٌثات

 ٌمكنك عرض اإلصدارات المثبتة فقط.

ا ًٌ  للبحث عن تحدٌثات تلقائ

ابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Technologies  أدوات > SMART >SMART Product Update . 

 أو 

  SMART Product Update ، ثم مرر إلىالتطبٌقات، اذهب إلى شاشة Windows 8م التشغٌل فً نظا
 واضغط علٌه.

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

ٌوًما( بٌن عدد مرات البحث  60ثم اكتب عدد األٌام )ما ٌصل إلى  بحث تلقائً عن التحدٌثاتحدد خانة االختٌار  .2
 .SPUعن 

 تلمٌحات  

o  تحدٌد الكللتحدٌد جمٌع البرامج وحزم الدعم، اضغط على. 

o  إلغاء تحدٌد الكلإللغاء تحدٌد جمٌع البرامج وحزم الدعم، اضغط على. 

 

 مالحظات  

o  تعتمد بعض برامجSMART  على برامجSMART  أخرى. على سبٌل المثال، إذا حددت خانة االختٌار
SMART Notebook تحدد أداة إزالة التثبٌت من ،SMART نة االختٌار خاSMART Response 
ا، حٌث إن برنامج  ًٌ  .SMART Notebookتابع لبرنامج  SMART Responseتلقائ

o  تقوم أداة إزالة التثبٌت منSMART  ا بإزالة أي حزم دعم لم تعد مستخدمة. إذا اخترت إزالة جمٌع ًٌ تلقائ
ا بإزالة جم SMART، تقوم أداة إزالة التثبٌت من SMARTبرامج  ًٌ  ٌع حزم الدعم بما فٌها األداة نفسها.تلقائ

 

 مالحظة  

 وتنشٌطها، ٌلزم االتصال باإلنترنت. SMARTلتحدٌث برامج 
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 .SMART Product Updateأغلق النافذة  .3
 SMART Product، تظهر النافذة SPUفً حالة توفر تحدٌث فً المرة التالٌة التً ٌتم فٌها البحث عن 

Update  ا وٌتم تمكٌن الزر ًٌ  الخاص بالمنتج المعنً. تحدٌثتلقائ

ا ًٌ  للبحث عن تحدٌثات ٌدو

ابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Technologies  أدوات >SMART  >SMART Product Update. 

 أو 

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

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

 .بحث اآلن اضغط على .2

 الخاص به. تحدٌثزر فً حالة توفر تحدٌث ألحد المنتجات، فسٌتم تمكٌن ال

 فً حالة توفر تحدٌث، قم بتثبٌته من خالل اتباع اإلجراء التالً. .3

 لتثبٌت تحدٌث

 كما هو موضح فً اإلجراءات السابقة. SMART Product Updateافتح النافذة  .1
 اضغط على صف المنتج. .2

ث وتارٌخه وحجم التنزٌل تظهر تفاصٌل المنتج. تتضمن تفاصٌل المنتج هذه رقم اإلصدار المثبت ورقم التحدٌ
 )فً حالة توفر تحدٌث(.

 

 

 

 

 .تحدٌثاضغط على  .3
 اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة لتنزٌل التحدٌث وتثبٌته. .4
 
 
 
 

 إللغاء عملٌة البحث التلقائً عن تحدٌثات

ابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Technologies  أدوات >SMART  >SMART Product Update. 

 أو 

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

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

 .بحث تلقائً عن التحدٌثاتقم بمسح خانة االختٌار  .2
 
 
 
 
 

 تلمٌح  

لعرض ملخص بالتغٌٌرات الواردة فً التحدٌث ومتطلبات الكمبٌوتر  مالحظات اإلصداراتعرض اضغط على 
 الخاصة بعملٌة التحدٌث.

 

 هام   

 لتثبٌت تحدٌث، ٌجب علٌك الحصول على وصول كامل مع المسؤول.

 

 هام   

 بعدم مسح خانة االختٌار هذه. SMARTتوصً 
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 SMARTتنشٌط برامج 
بعد تثبٌتها. ولكن فً بعض الحاالت، ٌتم تنشٌط البرامج الحًقا. على سبٌل المثال،  SMARTٌتم فً العادة تنشٌط برامج 

 ٌمكنك تقٌٌم البرامج قبل أن تقرر ما إذا كنت ستقوم بشرائها.

 

 

 

 

 شراء مفتاح منتج
معتمد  SMARTتاح منتج من موزع ، ٌجب علٌك شراء مفSMARTبالنسبة لبعض منتجات 

(lodRooA/F./oo/.FARAoodma.) 

 

 

 

 باستخدام مفتاح منتج SMARTتنشٌط برامج 
 .SMARTبعد الحصول على مفتاح منتج، ٌمكنك تنشٌط برامج 

 SMARTلتنشٌط برامج 

ابدأ < كافة البرامج < ، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Technologies  أدوات >SMART  >SMART Product Update. 

 أو 

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

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

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

 

 

 

 الوصف القٌمة

 البرنامج مثبت. مثبت 

 تم   
 التنشٌط 

 البرنامج مثبت وتم تنشٌطه باستخدام ترخٌص دائم أو ترخٌص صٌانة.

دد األٌام المتبقٌة البرنامج مثبت وتم تنشٌطه باستخدام ترخٌص اشتراك. ٌشٌر الرقم الموجود فً قوسٌن إلى ع اشتراك 
 فً فترة صالحٌة االشتراك.

 مالحظات  

  تحتاج إلى تنشٌط برنامج  ، لن11.1اعتباًرا من اإلصدارSMART Notebook  أو برامج تشغٌل منتجات
SMART تمنحك .SMART  حق استخدام هذه البرامج عند شرائك ألحد منتجاتSMART .التفاعلٌة 

  إذا كنت ترغب فً استخدام برنامجSMART Notebook  مع جهاز آخر بخالف منتجاتSMART  
 التفاعلٌة، ٌجب علٌك شراء مفتاح منتج.

 

 تلمٌحات  

 .ًبعد الحصول على مفتاح منتج، قم بتسجٌله فً مكان آمن للرجوع إلٌه مستقبال 

  إذا فقدت مفتاح المنتج الخاص بك، اذهب إلىsmarttech.com/findproductkey. 

 

 مالحظة  

 حالة كل منتج:إلى  الحالةتشٌر القٌمة فً العمود 

http://www.smarttech.com/wheretobuy
http://www.smarttech.com/findproductkey


 SMART Notebook الفصل العاشر: صٌانة برنامج

122 

 الوصف القٌمة

 انتهاء 
 الصالحٌة 

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

 انتهت  
 الصالحٌة 

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

 غٌر  
 معروف 

 حالة البرنامج غٌر معروفة.

 

 .إضافةاضغط  .3
 اتبع اإلرشادات التً تظهر على الشاشة لتنشٌط البرنامج باستخدام مفتاح المنتج. .4

 لعرض مفاتٌح المنتج

 ابدأ < كافة البرامج <، حدد Windows 7و Windows XPفً نظامً التشغٌل  .1
SMART Technologies  أدوات >SMART  >SMART Product Update. 

 أو 

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

 .SMART Product Updateتظهر نافذة 

 .أدوات < عرض مفاتٌح المنتجحدد  .2
 .مفاتٌح المنتجٌظهر مربع الحوار 

 عند االنتهاء من عرض مفاتٌح المنتج. موافقغط على اض .3
 
 
 
 
 

 SMARTإرسال التعلٌقات إلى 
للمرة األولى، قد ٌظهر مربع حوار ٌسألك عما إذا كنت ترغب فً االنضمام إلى   SMARTعند بدء تشغٌل برامج 
 SMARTرت االنضمام إلى البرنامج، ٌرسل البرنامج معلومات إلى شركة . إذا اختSMARTبرنامج تجربة عمٌل 

تساعدنا على تحسٌن البرنامج فً اإلصدارات المستقبلٌة. بعد بدء تشغٌل البرامج للمرة األولى، ٌمكنك تمكٌن هذه المٌزة 
 .تعلٌماتأو تعطٌلها من خالل القائمة 

 لطلب الخاصٌة.  SMARTما ٌمكنك إرسال برٌد إلكترونً إلى ك

 لتمكٌن مٌزة التتبع ببرنامج تجربة عمٌل

 .تعلٌمات < برنامج تجربة عمٌل < تشغٌل تتبع التغذٌة العكسٌةحدد  .1

 لتعطٌل مٌزة التتبع ببرنامج تجربة عمٌل

 .تعلٌمات < برنامج تجربة عمٌل < إٌقاف تتبع التغذٌة العكسٌةحدد  .1

 مالحظة  

تحدٌث ٌمكنك بدالً من ذلك عرض مفاتٌح المنتج الخاصة بمنتج واحد من خالل الضغط على اسم المنتج فً النافذة 
 .عرض مفتاح المنتجثم الضغط على  SMARTمنتج 
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 إلرسال برٌد إلكترونً لطلب الخاصٌة

 .تعلٌمات < إرسال طلب المٌزةحدد  .1
 تظهر رسالة برٌد إلكترونً جدٌدة فً برنامج البرٌد اإللكترونً االفتراضً لدٌك.

 .إرسالاكتب طلبك فً رسالة البرٌد اإللكترونً الجدٌدة، ثم اضغط على  .2
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الفصل الحادي عشر: استكشاف أخطاء 
 SMART Notebookبرنامج 

 وإصالحها

 

 وإصالحها. SMART Notebookٌشرح هذا الفصل كٌفٌة استكشاف مشكالت برنامج 

 استكشاف أخطاء الملفات وإصالحها
 اإلرشادات المشكلة

ء عند فتحه فً ٌحتوي الملف على صور كبٌرة وٌعمل ببط
 .SMART Notebookبرنامج 

تعٌٌن قم بتصدٌر إصدار محّسن من الملف )راجع 
 (. 114فً الصفحةتفضٌالت تحسٌن الصور 

 

داوت برنامج استكشاف أخطاء نافذة وشرٌط أ
SMART Notebook وإصالحها 

 اإلرشادات المشكلة

على منتج تفاعلً،  SMART Notebookعند استخدام برنامج 
 ال ٌمكنك أنت أو طالبك الوصول إلى شرٌط األدوات.

تحرٌك شرٌط األدوات إلى أعلى/أسفل اضغط على 

لتحرٌك شرٌط األدوات من أعلى النافذة  النافذة 
 إلى أسفلها.

 

 

 

 

 

ال تظهر أزرار شرٌط األدوات الموصوفة فً هذه الوثائق فً 
 شرٌط األدوات.

بالجانب األٌمن من   فً حالة ظهور سهم ألسفل 
شرٌط األدوات، اضغط علٌه لعرض أزرار شرٌط 

 األدوات اإلضافٌة.

إذا لم ٌظهر الزر المرغوب عند النقر فوق السهم 
قمت  ، قد تكون أنت أو مستخدم آخر قد ألسفل

فً  تخصٌص شرٌط األدواتبإزالة الزر )راجع 
 (.111 الصفحة

ال تقم بمزٌد من االمتداد خالف األزرار القلٌلة 
الموجودة بالصفوف لمنع زٌادة عرض شرٌط األدوات 

 .SMART Notebookعن عرض نافذة برنامج 

 تلمٌح  

إذا كان لدٌك حامل التثبٌت فً الحائط الذي ٌمكن 
ل ارتفاع السبورة تعدٌل ارتفاعه، ٌمكنك أًٌضا تعدٌ

أو الشاشة التفاعلٌة حتى ٌستطٌع الطالب الوصول 
 إلٌها.
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 اإلرشادات المشكلة

ال توجد مساحة كافٌة على المنتج التفاعلً الخاص بك لعرض 
 محتوٌات الصفحة.

 ملء الشاشة، ثم حدد عرض الشاشات اضغط على 
 لعرض الصفحة فً وضع ملء الشاشة.

 أو 

إلخفاء عالمات التبوٌب عند عدم  إخفاء تلقائًحدد 
 استخدامها.

ٌختفً فارز الصفحات والمعرض والمرفقات والخصائص 
وعالمات التبوٌب األخرى عندما تقوم بالضغط خارج عالمات 

 التبوٌب.

رموز عالمة التبوٌب لعرضها، ثم  اضغط على أحد
 .إخفاء تلقائًامسح خانة االختٌار 

ٌقوم اثنان من المستخدمٌن بإنشاء كائنات أو استخدامها فً 
على سبورة تفاعلٌة من  SMART Notebookبرنامج 

SMART Board  ٌستخدم أحدهما إصبعه. 800من السلسلة .
 وٌستخدم اآلخر قلًما من لوحة األقالم.

قوم المستخدم باستخدام القلم ٌضغط على زر فً شرٌط عندما ٌ
األدوات، فتتغٌر األداة المحددة أو الخٌار الخاص بالمستخدم الذي 

 ٌستخدم إصبعه.

ٌجب على المستخدم الذي ٌستخدم القلم الضغط على 
األزرار الموجودة فً شرٌط األدوات باستخدام القلم، 

 ولٌس بإصبعه.

تمكٌن شخصٌن من لمزٌد من المعلومات، راجع 
من  SMART Boardاستخدام سبورة تفاعلٌة من 

 . 107فً الصفحة 800السلسلة 

 

 استكشاف أخطاء الحبر الرقمً وإصالحها
 اإلرشادات المشكلة

على الكتابة الٌدوٌة  SMART Notebookال ٌتعرف برنامج 
 بلغتك.

 إعداد اللغةقم بتثبٌت حزمة اللغة المناسبة )راجع 
 (. 117فً الصفحة 

ترٌد أن تظهر كتابتك الٌدوٌة متجانسة وطبٌعٌة أكثر فً برنامج 
SMART Notebook. 

استخدم نوع قلم خط الٌد بدالً من نوع القلم القٌاسً 
 فً الصفحةرقمً الكتابة أو الرسم بالحبر ال)راجع 
23.) 

 

 

 

تواجهك مشكلة فً الكتابة بشكل متجانس فً برنامج 
SMART Notebook  على نظام التشغٌلWindows 7. 

مٌزة النقل بإصبع واحد قٌد التشغٌل. قم بإٌقاف تشغٌلها 
 (.smarttech.com/kb/147470)راجع 

 SMART Notebookتابة باستخدام قلم، فإن برنامج عند الك
ٌفسر إجراءاتك على أنها  Windows 7على نظام التشغٌل 
 نقرات بالماوس.

مٌزة النقرات قٌد التشغٌل. قم بإٌقاف تشغٌلها )راجع 
smarttech.com/kb/144274.) 

 استكشاف أخطاء الكائنات وإصالحها
 اإلرشادات المشكلة

على أحد أجهزة الكمبٌوتر ثم فتحه  notebook.عند إنشاء ملف 
على جهاز كمبٌوتر آخر، فإن الكائنات الموجودة فً الملف تظهر 

 بشكل مختلف.

محتملة لهذه المشكلة. األسباب هناك عدة أسباب 
 التالٌة هً األكثر شٌوًعا:

  من المحتمل أن تكون قد استخدمت خًطا مثبًتا على

 مالحظة  

ال ٌتوفر نوع قلم خط الٌد إال فً حالة اتصال جهاز 
 تفاعلً.  SMARTالكمبٌوتر بمنتج 

http://www.smarttech.com/kb/147470
http://www.smarttech.com/kb/144274
http://www.smarttech.com/kb/144274
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 اإلرشادات المشكلة

أحد أجهزة الكمبٌوتر وغٌر مثبت على الكمبٌوتر 
 اآلخر.

 .قد ٌعمل جهازي الكمبٌوتر بنظامً تشغٌل مختلفٌن 
  ٌتضمن جهازا الكمبٌوتر إصدارٌن مختلفٌن من

 .SMART Notebookبرنامج 

قد ترغب فً تحرٌك كائن أو تغٌٌر حجمه أو إجراء تغٌٌرات 
أخرى علٌه، غٌر أنه عند إجراء ذلك، فإنك تقوم أًٌضا بتحرٌك 

 الكائنات األخرى أو تغٌٌر حجمها أو إجراء تغٌٌرات أخرى علٌها.

ٌتم تجمٌع الكائنات. تؤثر أي تغٌٌرات تقوم بإجرائها 
 الكائنات على الكائنات األخرى.على أحد 

تنسٌق < تجمٌع < إلغاء حدد الكائنات، ثم حدد 
إللغاء تجمٌعها. ٌمكنك عندئذ تحرٌك  التجمٌع

الكائنات الفردٌة أو تغٌٌر حجمها أو إجراء تغٌٌرات 
 أخرى علٌها.

فً  تجمٌع الكائناتلمزٌد من المعلومات، راجع 
 .52 الصفحة

قد ترغب فً تحرٌك كائن أو تغٌٌر حجمه أو إجراء تغٌٌرات 

بدالً من  أخرى علٌه غٌر أنك ال تستطٌع. فٌظهر رمز التأمٌن 
 سهم القائمة عند تحدٌد الكائن.

الكائن مؤّمن، مما ٌمنعك من إجراء تغٌٌرات علٌه. 
إللغاء تأمٌن الكائن، قم بتحدٌده، ثم اضغط على رمز 

 .إلغاء تأمٌنثم حدد  ،التأمٌن الخاص به 

فً  تأمٌن الكائناتلمزٌد من المعلومات، راجع 
 .75 الصفحة

 ٌغطً أحد الكائنات الموجود بالصفحة على الكائن اآلخر:

 

 ٌمكنك تغٌٌر ذلك بحٌث ٌغطً الكائن الثانً على الكائن األول:

 

عند إنشاء كائنات، ٌغطً الكائن األحدث على 
ا  ًٌ إذا كانت الكائنات موجودة فً الكائنات األقدم تلقائ

 نفس المكان من الصفحة.

ٌمكنك تغٌٌر ترتٌب الكائنات. لمزٌد من المعلومات، 
 .47 فً الصفحةإعادة ترتٌب الكائنات المكدسةراجع 

عند تعبئة كائن بصورة أكبر من الكائن، سٌتم قطع حواف 
 الصورة:

 

 

 

ن الكائن، وعلى النقٌض من ذلك، عند تعبئة كائن بصورة أصغر م

تغٌٌر حجم الصورة عند تعبئة كائن بصورة، حدد 
 لتغٌٌر حجم الصورة لمالءمة الكائن: للمالءمة

 

تغٌٌر خصائص لمزٌد من المعلومات، راجع 
 .42 فً الصفحةالكائنات
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 اإلرشادات المشكلة

 سٌتم إجراء تجانب للصورة:
 

 

 

 استكشاف أخطاء اإلشارات وإصالحها
 اإلرشادات المشكلة

ال تعمل إٌماءات اللمس المتعدد الموضحة فً هذا الدلٌل فً 
 .SMART Notebookبرنامج 

تأكد من أن منتجك التفاعلً ٌدعم إٌماءات اللمس المتعدد 
 وأن إٌماءات اللمس المتعدد ممّكنة.
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 محتوى

 68، تنظٌم
 68، آخرٌن معلمٌن مع مشاركة

 117، 32، اإلمالء مدقق
 65، مرفقات
 116، الخالٌا مساحات
 98، مساطر

 64، تاإلنترن مستعرضات
 93، الصوت مستوى
 92، الصفحة ثنائً مشهد

 معرض
 68، إلى محتوى استٌراد
 67، إلى بك الخاص المحتوى إضافة
 69، من محتوى تصدٌر
 68، فً بك الخاص المحتوى تنظٌم
 121، المنتج مفاتٌح
 49، الحجم تغٌٌر مقبض
 47، الكائنات مكدسات
 ملفات

 73، بالكائنات ارتباط
 15، اإللكترونً برٌدال رسائل إلى إرفاق
 notebook ،65. ملفات إلى إرفاق
 63، 62، 61، استٌراد
 114، حجم تقلٌل
 12، طباعة
 90، الشفافة الخلفٌة عرض فً عرض
 92، الصفحة ثنائً مشهد فً عرض
 89، الشاشة ملء مشهد فً عرض
 106، الثنائً االستخدام وضع عرض
 61، من ولصقه ونسخه المحتوى قص
 AIFF ،60 ملفات
 ASF ،60 ملفات
 AVI ،60 ملفات
 BMP ،10 ،14 ،57 ،115 ملفات
 CFF ،12 ،63 ملفات
 GIF ،10 ،14 ملفات

 HTML ،11 ملفات
 JPEG ،10 ،14 ،57 ملفات
 MOV ،60 ملفات
 MPEG ،60 ملفات
 PDF ملفات

 15، اإللكترونً البرٌد رسائل إلى إرفاق
 11، تصدٌر

 PNG ،10 ،14 ،57 ملفات
 TIFF ،57 ملفات

 WAV ،60 لفاتم
 WMF ،57 ملفات
 XBK ،9 ملفات
 59، المتعددة الوسائط ملفات
 93، 74، صوتٌة ملفات
 Adobe Flash ،60 فٌدٌو ملفات
 Windows ،60 وسائط ملفات
 58، شفافة مناطق
 93، متعددة تفاعلٌة منتجات
 80، األنشطة منشئ
 99، منقلة
 Geodreieck ،102 منقلة
 تلقائٌة مهام

 53 ،كائنات تجمٌع

 ن
 نص

 30، تحرٌر
 29، إلى الٌدوٌة الكتابة تحوٌل
 32، لـ إمالئً تدقٌق
 31، فً رٌاضٌة رموز تضمٌن
 32، قص
 28، كتابة

 30، غامق نص
 30، مائل نص
 30، مسطر نص
 97، التركٌز نقطة
 88، نقل
 71، 24، االبتكاري القلم نوع
 23، التخطٌطً القلم نوع
 23، الكرٌون قلم نوع

 و
 68، 63، 62 ،61، واردات
 114، المركزٌة المعالجة وحدات
 114، الرسومات معالجة وحدات
 106، المزدوج المستخدم وضع
 106، المفرد المستخدم وضع

 


