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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  الرقم التسلسلي:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   تاريخ الشراء:

 تحذير هيئة االتصاالت الفيدرالية

ه القيود لتوفير الحماية المعقولة . وقد وضعت هذFCC( من قواعد 15تم اختبار هذه المعدات وُوجد أنها تمتثل للقيود الموضوعة على األجهزة الرقمية من الفئة الثانية، وفًقا لما جاء في البند )
وإذا لم يتم تثبيت هذه المعدات واستخدامها وفقاً من التشويش الضار في عملية التثبيت الداخلي. تعمل هذه المعدات على توليد طاقة تردد السلكي واستخدامها، فضالً عن إمكانية إطالقها، 

سلكية. وم  ذلك، ال يوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في تثبيت بعين.. ذا كانت هذه المعدات تسب  تداخالً ضاًرا في استقبال التلفاز أو للتعليمات، فقد ُتحدث تداخالً ضاًرا في االتصاالت الال
 اإلجراءات التالية:ثر من الراديو الذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل المعدات ثم تشغيلها، فُينصح المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل عن طريق واحد أو أك

 إعادة توجي. هوائي االستقبال أو إعادة تحديد مكان.. -
 زيادة المسافة الفاصلة بين المعدات وجهاز االستقبال. -
 توصيل المعدات بمأخذ في دائرة كهربائية مختلفة عن تلك الموصلة بجهاز االستقبال.  -
 و / التلفاز لطل  المساعدة.الرجوع إلى الموزع أو أحد الفنيين الخبراء في الرادي -

 IC RSS 210 إشعار

( يج  أن يقبل هذا الجهاز أي 2( قد ال يسب  هذا الجهاز تداخالً و1. يخض  التشغيل للشرطين التاليين: Industry Canadaالمعفاة من الترخيص لشركة  RSSيتوافق هذا الجهاز م  معايير 
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Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage، et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi، même 

si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

 إشعار العالمات التجارية

المميزة  SMART، وجمي  عبارات SMARTوشعار  smarttechو Senteoو SMART Syncو SMART Inkو SMART Boardو SMART Notebookو SMART Responseتعد 
 Windowsو Microsoftفي الواليات المتحدة األمريكية و/أو البلدان األخرى. وتعتبر  SMART Technologies ULCعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة 

في الواليات  Microsoft Corporationإما عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة  Excelو PowerPointو Visual Studioو DirectXو ActiveXو Internet Explorerو
 Flashو Readerو Adobe، مسجلة في الواليات المتحدة وبلدان أخرى. وتعد Apple، Incعالمات تجارية لشركة  Safariو OS Xو Mac OSو Macالمتحدة و/أو البلدان األخرى. تعتبر 

عالمة تجارية مسجلة لشركة  ExamViewفي الواليات المتحدة األمريكية و/أو بلدان أخرى. تعتبر  Adobe Systems Incorporatedمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية لشركة إما عال
FSCreations، Inc. .قد تكون جمي  أسماء المنتجات والشركات األخرى عالمات تجارية مملوكة ألصحابها المعنيين 

 إشعار حقوق النشر

لموافقة ترخيص. أي استخدام  SMART Responseجمي  الحقوق محفوظة. يخض  استخدام ونسخ برنامج تقييم  .SMART Technologies ULCلشركة  2013© حقوق الطب  والنشر 
جاع معلومات أو ترجمت. إلى أي لغة بأي شكل وبأي وسيلة دون موافقة كتابية مسبقة من آخر ممنوع. ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو نقل. أو نسخ. أو تخزين. في نظام استر

 .SMARTتخض  المعلومات الواردة في هذا الدليل للتغيير دون إخطار وال تمثل التزاًما من جان   .SMART Technologies ULCشركة 

 ة بالواليات المتحدة.هذا المنتج و/أو استخدام. مشمول ببراءة/براءات االختراع التالي

www.smarttech.com/patents 

03/2013

http://www.smarttech.com/registration
http://www.smarttech.com/patents
http://www.smarttech.com/patents
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، يرجى قراءة تحذيرات واحتياطات األمان الموجودة في ™SMART Responseقبل استخدام نظام االستجابة التفاعلية 
جيداً. توجهك تحذيرات واحتياطات األمان هذه إلى طرق التشغيل اآلمنة والصحيحة للنظام وملحقات.  هذا الدليل وفهمها

بحيث يمكنك تجن  إصابتك أنت واآلخرين أو تجن  تلف المعدات. يج  عليك دائًما التأكد من استخدام نظام االستجابة 
 بالشكل الصحيح. SMART Responseالتفاعلية 

 مالحظة

، فعليك مراجعة دليل المستخدم المرفق م  المنتج SMART Responseآخر غير نظام  SMARTك منتج إذا كنت تمتل
 لمعرفة إرشادات الصيانة والتحذيرات المتعلقة بهذا المنتج.

 معلومات األمان
  تحذير

  إن عدم اتباع إرشادات التركي  المصاحبة لمنتجSMART  إلصابة شخصية أو تلف المنتج. قد ينجم عن. التعرض 
  عند استخدام نظامResponse SMART  م  السبورة التفاعلية من®Board SMART  وجهاز اإلسقاط الضوئي، فال

تحدق في شعاع الضوء الصادر عن جهاز اإلسقاط الضوئي. وج. األطفال إلى عدم النظر في اتجاه شعاع الضوء الصادر 
 حديق في..عن جهاز اإلسقاط الضوئي أو الت

  تأكد من تجمي  وحزم أي كابالت ممتدة عبر األرضية إلى منتجSMART .وتعليمها بشكل صحيح لمن  خطر التعثر بها 
 .لتقليل خطر اندالع الحرائق أو التعرض لصدمة كهربية، ال تعرض المكونات لألمطار أو الرطوبة 

 تنبيه

 ت تحمل نفس المواصفات. ال تحاول إعادة شحن البطاريات.ال تستخدم سوى البطاريات المرفقة أو استبدلها ببطاريا 
 /+( تجن  تركي  البطاريات م  عكس القطبية- .) 
 .ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار أو جهاز حرق 

تخلص من البطاريات وفًقا لقوانين ولوائح منطقتك. إذا كنت ال تعرف القواعد المطبقة في منطقتك، فاستشر الشركة 
 صنعة للبطارية.الم

  ال تستخدم ممحاوات كاشطة أو مواد كيميائية خشنة عند تنظيف جهاز نظامSMART Response. 
  ال تفتح وحدات جهاز االستقبال أو جهاز اإلجابة اليدوية محاوالً إجراء إصالحات. ارج  إلى أفراد الخدمة المعتمدين لدى

 إلجراء جمي  أعمال الصيانة. SMARTشركة 

 مهم

 وصيل كابل يج  تUSB  المرفق م  منتجSMART  بكمبيوتر مزود بواجهةUSB  متوافقة تحمل شعارUSB إضافًة .
 CEويحمل عالمة  CSA/UL/EN 60950متوافًقا م   USBإلى ذلك، يج  أن يكون الكمبيوتر المصدر لواجهة 

مة التشغيل كما يساعد على . ويعد هذا األمر أحد متطلبات سالCSA/UL 60950لـ  ULو/أو عالمة )عالمات(  CSAو
 .SMARTتجن  تلف منتج 

  إذا احتاج منتجSMART  إلى أجزاء بديلة، فتأكد من استخدام فني الخدمة لألجزاء البديلة المحددة من قبل شركة
SMART Technologies .أو تلك ذات نفس خصائص األجزاء األصلية 
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 التوافق
 . تخض  العملية للحالتين التاليتين:FCC( من قواعد 15اء في البند )يتوافق هذا الجهاز م  ما ج

 ينبغي أال يسب  هذا الجهاز تشويًشا ضاًرا .1
 يج  أن يقبل هذا الجهاز أي تشويش يستقبل. بما في ذلك التشويش الذي قد يسب  التشغيل غير المرغو  في.. .2

 SMART Technologiesبدون الموافقة الصريحة لشركة قد تبطل التغييرات أو التعديالت التي تتم على هذا الجهاز 
 حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.
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حول نظام الفصل األول: 
SMART Response 

 

 مةمقد
أداة تقييم تساعد على تعزيز العملية التعليمية. حيث يعمل على  SMART Responseيعتبر نظام االستجابة التفاعلية 

توفير تقييمات تلخيصية وبنائية عن طريق إتاحة إمكانية طرح سؤال قبل الدرس أو في أثنائ. أو بعده لمعرفة ما إذا كان 
 مالحظات للمساعدة على تحديد مسار بقية الدرس.الطال  منتبهين أم ال. يمكنك استخدام ال

لتقييم العملية  SMART Responseوبمجرد االنتهاء من الدرس، قم بإنشاء مجموعة أسئلة باستخدام برنامج التقييم 
التعليمية بطريقة أكثر منهجية. يمكنك االطمئنان إلجابة الطال  بالشكل المطلو ، حيث يمكنهم التحقق من إجاباتهم 

 خصية وتغييرها مباشرًة.الش

يمكن للمعلمين إضافة لمسات إبداعية إلى األسئلة بكل سهولة من خالل دمج النصوص م  الصور إلضفاء المزيد من 
، ™SMART Notebookمزوًدا ببرنامج التعلم التعاوني  ™SMART Notebookالديناميكية على األسئلة. يأتي نظام 

 . إلى االختبارات.كائن تعليمي يمكن إضافت 6000ويوفر 

التفاعل المباشر من خالل مساعدة المعلمين على إجراء استطالعات للطال   SMART Responseكما يزيد نظام 
 وجذ  انتباههم، باإلضافة إلى جم  اإلجابات.

 )إصدار الطال ( SMART Notebook SEالتكامل م  برنامج 
صال بالفصل الدراسي الخاص بك وأخذ االختبارات الطال  لديك من االت SMART Notebook SEيمكن برنامج 

 والتقييمات واالجابة عن األسئلة وإرسال أعمالهم. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الطال  برنامج
SMART Notebook SE  م  برنامجSMART Response CE راج  تعليمات ،SMART Notebook SE  على

 اإلنترنت.

 الميزات
 الوصف الميزة

 التكامل م  برنامج
SMART Notebook 

من إحدى عالمات التبوي  في برنامج  SMART Responseيمكنك فتح برنامج 
SMART Notebook م  معرض .SMART Notebook  الذي يحتوي على أكثر

ويات عنصر من المحتوى المليء بالرسومات، يمكنك إضافة الصور ومحت 6000من 
 الوسائط المتعددة األخرى إلى األسئلة و/أو التقييمات التي تقوم بإعدادها.

شريط أداوت وض  "ملء 
الشاشة" لبرنامج 

SMART Notebook 

في وض  "ملء الشاشة"، تظهر أزرار  SMART Notebookعندما تض  برنامج 
SMART Response ريط إلنشاء األسئلة وتشغيل التقييمات ونتائج العرض في ش

في وض  "ملء الشاشة"  SMART Notebookاألدوات. يمكنك استخدام برنامج 
 لتقليل التشتت أثناء تقديم الدرس الخاص بك.

شريط أدوات "وض  الشفاف" 
 SMART Notebookلبرنامج 

في وض  "شفاف"، تظهر أزرار  SMART Notebookعندما تض  برنامج 
SMART Response تقييمات ونتائج العرض في شريط إلنشاء األسئلة وتشغيل ال

األدوات. في الوض  "شفاف"، يمكنك استخدام التطبيقات األخرى ومراجعة دعم 
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 الوصف الميزة

 المحتوى أثناء تقديم الدرس الخاص بك.

تصنيف أسئلة التقييمات إلى بنائية وتلخيصية، وإعداد االختبارات القصيرة أو  خيارات التقييمات المتعددة
أسئلة مباشرة وفورية لتقييم مدى فهم الطال  عند أي نقطة  االمتحانات مقدًما، وطرح

 أثناء الدرس.

المعتمد على مجموعة النظراء  SMART Response VEيتيح برنامج التقييم  دعم األجهزة المحمولة
للطال  إمكانية اإلجابة على األسئلة باستخدام أي جهاز ممكن الستخدام اإلنترنت، مثل 

 يوتر المحمول أو الكمبيوتر اللوحي، من أي مكان.الهاتف الذكي أو الكمب

الوصول إلى بيانات جمي  التقييمات وعرضها وإدارتها من مكان واحد. تتيح لك هذه  أدوات المعلم
 األداة الفعالة إمكانية إنشاء قوائم الفصول وإدارة االختبارات واالختبارات القصيرة. 

اع مختلفة من األسئلة منها أسئلة صوا  أو خطأ، ونعم أو ال، يمكن للمعلمين طرح أنو األسئلة المتنوعة
واالختيار من متعدد، واإلجابات المتعددة، والكسور الرقمية والتعبيرات الرياضية، 

 واإلجابة النصية.

إمكانية إنشاء  SMART Responseتتيح لك البرامج السهلة التي يوفرها برنامج  واجهة المستخدم المألوفة
من معلومات واضحة ومنهجية ودقيقة للمستخدمين ذوي مختلف مستويات صفحات تتض

 الخبرة.

أسئلة التعبيرات الرياضية وميزة 
 وض  الدرجات الذكي

عندما تض  سؤاالً متعلًقا بالتعبيرات م  إجابة صحيحة، يمكنك اختيار خيار وض  
افئة لتحديد اإلجابات المتك SMART Responseالدرجات الذكي الذي يستخدم. 

 رياضًيا التي ترغ  في قبولها كإجابة صحيحة.

متابعة الطال  أثناء االختبار 
 وبعده 

يمكنك متابعة الوقت المستغرق في االختبار. يتم حسا  الدرجات بعد االختبار مباشرًة 
 وُتعرض في مخططات بيانية وجداول رقمية.

ام الطال  بتسليمها أثناء التقييم والحصول على يمكنك عرض اإلجابات التي ق معاينة النتائج أثناء التقييم
 مالحظات فورية حول مستوى إجابات الطال  في الفصل.

عرض النتائج في مخططات دائرية أو رسوم بيانية سهلة العرض يمكنك إدراجها بعد  النتائج سهلة العرض
للحصول على عرض أقر  وإلضافة  SMART Notebookذلك في صفحة 

بالحبر الرقمي. كما يمكنك عرض النتائج بالتفصيل بحيث تتمكن  مالحظاتك الخاصة
 من رؤية كيفية إجابة كل طال  على األسئلة.

إضافة إجابات صحيحة أو 
 تغييرها في التقييمات المكتملة

باستخدام أدوات المعلم، يمكنك اختيار قبول إحدى اإلجابات المرسلة كإجابة صحيحة 
 SMARTإلجابة الصحيحة األساسية. يحس  باإلضافة إلى )أو بدالً من( ا

Response .درجات الطال  بعد التغييرات 

طباعة التقييمات كنشرات ليتمكن الطال  من إتمامها كما يفضلون، أو إضافة تعليقات  خيارات الطباعة المتعددة
 إلى التقييمات المكتملة بحيث يمكن طباعتها واستخدامها فيما بعد كدالئل دراسية.

السماح للطال  باإلجابة م  توفير سرية تامة لهوياتهم. يمكن للطال  استخدام برنامج    مجهولالوض
SMART Response  دون تسجيل الدخول، أو يمكنهم المشاركة في أحد التقييمات

باستخدام أي جهاز إجابة يدوية أو جهاز مجهز الستخدام اإلنترنت، مما يسمح لك 
 بقياس مدى فهم المجموعة.

تكامل م  بنك أسئلة خاص ال
 بجهة خارجية

م  تنسيقات الملفات األخرى شائعة االستخدام،  SMART Responseيتوافق برنامج 
 Word ®Microsoftفيمكنك استيراد األسئلة بسهولة من التطبيقات األخرى، ومنها 

 ، وبنوك األسئلة الخاصة بجهات خارجية.PDFوملفات  ،PowerPoint®و

يمكنك من خالل دفتر درجات أدوات المعلم إعداد تقارير شاملة حول تقدم الطال ، وقد  لمتكاملدفتر الدرجات ا
تكون بسيطة أو تفصيلية حس  حاجتك. يمكن إعداد مقارنات عالية المستوى ألداء 
أو   الفصل، أو تقارير خاصة استناًدا إلى الخصائص الُمعلمة مثل التوزي  الديموغرافي
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 الوصف الميزة

 تقارير مخصصة ألداء كل طال  بشكل فردي. معايير المناهج، أو

يمكنك وض  عالمات على الطال  واألسئلة تلقائًيا وإنشاء تقارير تشتمل على تصنيفات  وض  العالمات
 تفصيلية شاملة خاصة بأداء الطال  والفصل. 

كما يمكنك وض  عالمات على الكلمات األساسية لوصف الخصائص المختلفة والربط 
 المعايير وتحليل األداء بشكل تفصيلي في مخطط قابل للطباعة. بين األسئلة و

باإلضافة إلى العالمات المخصصة، يمكنك تحديد العالمات من قائمة شاملة لمعايير 
التعليم وعالمات المستويات اإلدراكية لألسئلة التي تقوم بإنشائها في برنامج 

SMART Notebookلة أو تغييرها إلى . كما يمكنك إضافة العالمات على األسئ
 األسئلة بعد االنتهاء من إنشاء التقييم.

 فيما يتعلق بدعم المعايير التعليمية ووض  عالمات على مستوى اإلدراك، يتوفر التقرير
نوًعا من التقارير في أدوات المعلم التي ُتمكن المعلمين من تحليل أداء الطال .  16

لمعيار التعليمي و/أو المستوى اإلدراكي، من هذه التقارير لعكس ا 10يمكنك استخدام 
بدالً من أن تبقى مقتصرة على التحليل من خالل التقييم. تمكن هذه التقارير أيًضا 

 المعلمين من مقارنة األداء بين طالبهم والفصول الدراسية الخاصة بهم.

 

 أجهزة اإلجابة اليدوية وأجهزة االستقبال -األجهزة 
 الوصف الميزة

تقنية التردد 
 (RFالالسلكي )

إمكانية إجراء اتصال السلكي موثوق بين أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بالطال   RFتتيح تقنية 
جابة اليدوية، ويمكن اتصال ألجهزة وجهاز االستقبال المركزي. ال يلزم وجود خط نظر ألجهزة اإل

 قدم(. 100م ) 30اإلجابة اليدوية وجهاز االستقبال االتصال ضمن نطاق 

تصميم يناس  إمساك األيدي الصغيرة ب. بسهولة أو وضع. على المكت  بشكل مستِو. حتى الطال   تصميم صحي
المتينة واإلمساك بها بشكل  الصغار يكون يسهل عليهم استخدام أجهزة اإلجابة اليدوية المحمولة

 مريح. تعتبر اإلجابة على األسئلة عملية سريعة وسهلة.

لدعم اللغات اإلنجليزية والفرنسية، أو  PEيمكن للطال  تشغيل شاشات جهاز اإلجابة اليدوية  دعم اللغة
 الروسية واإلنجليزية، حس  طراز جهاز اإلجابة اليدوية.

لدعم اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية أو الروسية  PEاإلجابة اليدوية  يمكن للمعلمين تشغيل شاشات جهاز
 أو األلمانية أو األسبانية أو اإليطالية.

إمكانية إدخال 
التعبيرات 
 الرياضية

يوجد لدى أجهزة اإلجابة اليدوية أزرار مخصصة تتيح للطال  إمكانية إدخال تعبيرات رياضية 
 وعلمية معقدة.

إمكانية إدخال 
وعالمات  رموز
 تشكيل

يمكنك إدخال الرموز الرياضية والعلمية شائعة االستخدام. كما يمكنك إدخال عالمات  XEفي الوض  
 التشكيل )حروف ذات رموز أو حركات خاصة(.

سهلة القراءة على جزء لعرض أسطر متعددة من النصوص. يمكن للطال  رؤية  LCDتحتوي شاشة  LCDشاشة 
ات أم ال، ويمكنهم مراجعة حالة طاقة بطاريات أجهزة اإلجابة اليدوية ما إذا تم إرسال اإلجاب

 واتصاالت الشبكة.

للطال  إمكانية مراقبة حالة طاقة البطارية والشبكة ألجهزة  LCDتتيح الرموز الموجودة على شاشة  رموز وصفية
 اإلجابة اليدوية الخاصة بهم.

 طويلة العمر. AAأو  AAAة بطاريات يستخدم كل جهاز إجابة يدويعمر طويل 
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 الوصف الميزة

 للبطارية

 ، وال يتطل  محول طاقة إضافي.USBيتصل جهاز االستقبال بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل  سهولة االتصال

دعم جهاز 
 االستقبال المتعدد

المتعددة من أحد أجهزة الكمبيوتر  SMART Responseيمكن للمستخدمين استخدام أجهزة استقبال 
 مين التي تقوم بتمكين دعم الفصول الدراسية الكبيرة ودعم المستمعين.الخاصة بالمعل

أونصة( ويتم تركيب. بسهولة على الحوائط أو المكات  أو  6جرام ) 165تزن أجهزة االستقبال أقل من  سهولة التركي 
 الطاوالت.
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 الستخدامالشروع في االفصل الثاني: 

 

 SMART Responseاستخدام نظام 
 ، يمكنك إعداد تقييمات مخططة أو مباشرة وفورية SMART Responseباستخدام برنامج االستجابة التفاعلية 

التعاوني للطال  من خالل البرنامج نفس. الذي تستخدم. لشرح الدروس، حيث يتكامل بسالسة م  برنامج التعلم 
SMART Notebook. 

يمكنك إعداد االمتحانات مسبًقا بكل سهولة أو اختبار الطال  دون تخطيط مسبق أثناء الدرس والحصول على إجابة فورية 
عدة أنواع مختلفة من األسئلة،  SMART Responseمن طال  الفصل. ووفًقا للوض  الذي تستخدم.، يدعم برنامج 

نعم أو ال، واالختيار من متعدد، واإلجابات المتعددة، واإلجابات النصية، والكسور الرقمية منها أسئلة صوا  أو خطأ، و
 والتعبيرات. يمكنك استيراد أسئلة من بنوك أسئلة خاصة بجهات خارجية وتطبيقات والبرامج الشائعة األخرى.

يقدم تمثيالً دقيًقا ألداء الفصل بالكامل، بعد إرسال الطال  لإلجابات، يمكنك رؤية النس  المئوية للنتائج بتنسيق رسومي 
 ال لألداء الفردي الطال  فحس .

 أدوات المعلم
باستخدام أدوات المعلم، يمكنك الوصول إلى جمي  بيانات التقييم وعرضها وإدارتها من مكان واحد. يمكنك إنشاء قوائم 

وإدارتها. يمكنك تتب  تقدم كل طال  عبر تقييمات الفصول الدراسية، وإعداد االختبارات واالختبارات القصيرة وإجرائها 
 عديدة، كما يمكنك وض  عالمات على األسئلة بالكلمات األساسية لتقييم نتائج االختبار وأداء الطال  بمزيد من التفصيل.

ا في دفتر تسهل أدوات المعلم عليك إبقاء كل شيء منظم. ترت  أداة اإلدارة سهلة االستخدام نتائج االختبارات تلقائيً 
 الدرجات المضمن. كما تتيح لك إمكانية إدارة قوائم الفصول الدراسية وعرض تقارير األداء ودرجات االختبارات.

يساعدك دفتر درجات أدوات المعلم على الوصول السري  إلى نتائج االختبارات، ويسهل عملية إعداد التقارير وإجراء 
أو تفصيلية حس  حاجتك. يمكن إعداد مقارنات عالية المستوى ألداء الفصل، أو التقييمات. يمكن أن تكون التقارير بسيطة 

أو معايير المناهج، أو تقارير مخصصة ألداء كل   تقارير خاصة استناًدا إلى الخصائص الُمعلمة مثل التوزي  الديموغرافي
 .طال  بشكل فردي. كما يمكنك إنشاء تقارير توضح الدرجات للسنة الدراسية بأكملها
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 SMART Responseأجهزة نظام 
تقنية التردد الالسلكي إلجراء  SMART Responseيستخدم جهاز االستقبال وأجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة ببرنامج 

اتصال السلكي موثوق بين جهاز اإلجابة اليدوية الخاص بالطال  وجهاز االستقبال المركزي. ال يلزم وجود خط نظر 
قدم(. يتحقق جهاز االستقبال من تلقي جمي  اإلشارات وفي  100متر ) 30دوية، وتعمل ضمن نطاق ألجهزة اإلجابة الي

 حالة عدم استقبال الرسائل تتم إعادة إرسالها تلقائًيا.

يسهل على الطال  استخدام أجهزة اإلجابة اليدوية المحمولة واإلمساك بها بشكل مريح. يمكن للطال  قراءة عدة أسطر 
ولة من خالل شاشة العرض الكبيرة. يمكن للطال  رؤية ما إذا تم إرسال اإلجابات أم ال، كما يمكنهم نصية بكل سه

 مراجعة حالة طاقة بطاريات أجهزة اإلجابة اليدوية واتصاالت الشبكة.

 استخدام نظام االستجابة التفاعلية
هزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام لكل من أج SMART Responseيمكنك شراء برنامج نظام االستجابة التفاعلية 

®Windows  أوMac   لمزيد من التفاصيل.   7في الصفحة متطلبات الكمبيوتروتفي بالحد األدنى من المتطلبات. راج 

على أي جهاز كمبيوتر،  SMART Responseالمتكاملة م  برنامج  SMART Notebookيمكنك استخدام ميزات 
لمحمول معك إلى المنزل إلعداد أسئلة التقييم دون الحاجة لالتصال بجهاز االستقبال. وبذلك يمكنك أخذ جهاز الكمبيوتر ا

 بعد ذلك يمكنك نسخ ملفات التقييم إلى جهاز كمبيوتر بالفصل الدراسي حيث يمكنك تشغيل التقييم.

 SMART Notebook، يعمل برنامج التثبيت على تثبيت برنامج SMART Responseعندما تقوم بتثبيت برنامج 
يتضمن برنامج التثبيت أدوات  SMART Responseافتراضًيا. عند تحديد برنامج  SMARTوبرامج تشغيل منتج 

. يمكنك استخدام البرنامج مجاًنا لمدة SMART Notebookالمعلم والقوائم الجديدة التي تظهر في شريط أدوات برنامج 
 يوًما، وبعدها يج  تنشيط البرنامج. 30

 المتطلبات البيئية
أو استخدام.، راج  المتطلبات البيئية ومعلومات التوافق  SMART Responseقبل تركي  نظام االستجابة التفاعلية 

 التالية.

 درجة الحرارة
فهرنهايت(.  95و 41درجات مئوية ) 35و 5في درجة حرارة تتراوح بين  SMART Responseيمكن تشغيل مكونات 

فهرنهايت( أثناء  120و 40-درجة مئوية ) 50و 40-افة إلى ذلك، بإمكان المنتج تحمل درجات حرارة بين وباإلض
 التخزين.

 الرطوبة
 % كحد أقصى.80في وجود رطوبة غير متكاثفة بنسبة  SMART Responseيمكن أن تعمل مكونات 

 مقاومة الماء والسوائل
في األماكن المغلقة فقط وال تتوافق م  أية متطلبات خاصة  مخصصة لالستخدام SMART Responseتعتبر مكونات 

. يمكن أن يؤدي SMART Responseبدخول أي رذاذ ملحي أو ماء. ال تص  السوائل أو ترشها مباشرة على مكونات 
 دخول هذه السوائل في أجزاء معينة إلى تلف المكونات اإللكترونية الحساسة الموجودة بها.

 األتربة والخدوش
لالستخدام في المكات  والفصول الدراسية، وليست معدة لالستخدام الصناعي  SMART Responseعداد مكونات تم إ

حيث تتواجد أتربة كثيفة وملوثات يمكن أن تسب  قصور في األداء أو ضعف في التشغيل. تم تصميمها لتحمل درجة 
 أو تلوث جاف غير منقول فقط".التي تنص على "ال تلوث  EN61558-1( وفًقا للمواصفة P1) 1التلوث 
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 تفريغ الشحنة اإللكتروستاتيكية
فيما يتعلق بتفريغ  4رقم  EN61000-4-2م  متطلبات مستوى الخطورة  SMART Responseتتوافق مكونات 

ن( كيلو فولت )كال القطبي 15الشحنة اإللكتروستاتيكية المباشر وغير المباشر. ال يوجد قصور في األداء أو تلف يصل إلى 
بيكوفاراد )تفريغ شحنة الهواء(. تتوافق الموصالت غير المزدوجة م   150أوم، وسعة  330باستخدام مجس بمقاومة 

 كيلو فولت للتفريغ )االتصال( المباشر.  8مستوى 

 االنبعاثات المنقولة والمشعة
داء ذات الفئة   كمت م  حدود األ SMART Responseيتوافق المجال الكهربي المش  ضيق النطاق الخاص بأجهزة 

 .EN55022/CISPR 22هو محدد في المواصفة 

 متطلبات الكمبيوتر

 Windowsأنظمة تشغيل 
  4معالج ®Pentium أو أحدث 
  جيجابايت 2ذاكرة وصول عشوائي 
  فية إلكمال تثبيت المعرض(ميجابايت إضا 600جيجابايت )يلزم توفير  2.5توفر مساحة خالية على القرص الصل  تبلغ 
  نظام تشغيلWindows XP SP3  أوWindows 7 SP1  أوWindows 8 
 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile  الخاص ببرنامجSMART Notebook وSMART Ink™ 
  2010أدوات ®Studio Microsoft Visual للمكات  التي تستخدم حبر SMART 
  مستعرض إنترنت®lorer 8.0Internet Exp أو أحدث 
 Player 11.6 ®Flash ®Adobe  أو أحدث مكون إضافي®Firefox  خاص ببرنامجNotebook SMART  وبرنامج

SMART Response 
 Adobe Flash Player 11.6  أو أحدث®ActiveX  للتحكم في برنامجNotebook SMART 
 8 ®Adobe Reader أو أحدث 
  أو إصدار أحدث من  9اإلصدارtechnology ®DirectX Microsoft  لبرنامجNotebook SMART 

 Mac OS Xبرنامج نظام تشغيل 
  جيجاهرتز  1.5معالج®Intel أو أحدث 
  جيجابايت 2ذاكرة وصول عشوائي 
  ميجابايت إضافية إلكمال تثبيت المعرض( 600جيجابايت )يلزم توفير  2توفر مساحة خالية على القرص الصل  تبلغ 
  برنامج نظام التشغيلMac OS X 10.6  10.8إلى 
 Adobe Reader 8 أو أحدث 
  برنامج تطبيقSafari  أو األحدث 4.0.2اإلصدار 
 Adobe Flash Player 11.6  أو أحدث مكون إضافي لبرنامجSMART Notebook  وبرنامج

SMART Response 
 

 مالحظات

o 1  = بايت. 1024³جيجا بايت =  1بايت،  1024²ميجا بايت 
o ييم يعمل برنامج التقSMART Response بت. 64بت و 32على أنظمة التشغيل 
o  قد ال يتم دعم أنظمة التشغيل والبرامج األخرى من الجهة الخارجية التي تم إصدارها بعد برنامجSMART .هذا 
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 SMART Responseتوصيل األجهزة وتنشيط برنامج 
واستقبال المعلومات منها،  SMART Responseلتتمكن من إرسال المعلومات إلى أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بـ 

بجهاز الكمبيوتر. يمكنك بعد ذلك التحقق من حالة جهاز االستقبال  SMART Responseيج  توصيل جهاز استقبال 
 في أدوات المعلم.

 مهم

 SMART Responseيوًما بعد التثبيت. يتم تنشيط برنامج  30خالل  SMART Responseيج  تنشيط برنامج 
. إذا لم ينجح التنشيط، اتب  اإلجراء اليدوي الموضح في هذا SMART Responseًيا عند توصيل جهاز استقبال تلقائ

 القسم إليجاد كود الترخيص وتنشيط البرنامج.

 مالحظة

تنشيط  ، والذي ال يتطل  جهاز استقبال، راج VEأو  CEفي الوض   SMART Responseإذا كنت تستخدم برنامج 
 12 في الصفحة MART Response VEتنشيط برنامج أو  12 في الصفحة SMART Response CEبرنامج 

 للحصول على تعليمات.

 توصيل أجهزة االستقبال
ل جهاز استقبال. جهاز إجابة يدوية لك 100ما يصل إلى  SMART Responseتدعم أجهزة االستقبال الخاصة ببرنامج 

 يمكنك توصيل أكثر من جهاز استقبال واحد بالكمبيوتر الخاص بك لدعم فئات أكبر.

 مهم

  ال توصل جهاز االستقبال بجهاز الكمبيوتر إال بعد تثبيت برنامجSMART Response. 
  لضمان أمان التشغيل وتجن  تلف جهاز االستقبال، ال تقم بتوصيل موصلUSB كمبيوتر يتضمن  الخاص ب. إال بجهاز

متوافًقا م   USB. إضافًة إلى ذلك، يج  أن يكون الكمبيوتر المصدر لـ USBويحمل الشعار  USBواجهة متوافقة م  
CSA/UL/EN 60950  ويحمل عالمةCE وCSA  )و/أو عالمة )عالماتUL  لـCSA/UL 60950. 

  يتضمن جهاز االستقبال واجهةUSB 2.0  ميجابت في  12على سرعات تصل إلى خارجية ذات سرعة كاملة تعمل
 .USB 1.1و USB 2.0المتوافقة م   USBالثانية. تعمل الوحدة م  واجهات 

 االرتفاع الموصى به لتركيب جهاز االستقبال
وجود مسار  SMART Responseعلى عكس األجهزة التي تعمل باألشعة تحت الحمراء، ال تتطل  أجهزة استقبال 

من مسافة أبعد إذا قمت بتقليل التداخالت  SMART Responseالنظر. يمكنك تشغيل  غير محجو  لإلرسال في خط
 وانعكاسات اإلشارة وعدد وحجم الكائنات الموجودة بين جهاز االستقبال وأجهزة اإلجابة اليدوية إلى الحد األدنى.

جهزة اإلجابة اليدوية الخاصة اختر موقًعا لجهاز االستقبال يكون مرتفًعا بقدر اإلمكان وفي مكان واضح الرؤية أل
لتركي  جهاز االستقبال بمكان مرتف  على  USBبالطال . وبالنسبة إلى عمليات التركي  الدائمة، استخدم كابل تطويل 

الحائط. لتقليل التشويش الناتج عن المعدات األخرى التي تستخدم تردد السلكي، ض  جهاز االستقبال بعيًدا عن المنتجات 
 جيجا هرتز والهواتف الالسلكية. 2.4خرى مثل أجهزة التوجي. التي تستخدم الالسلكية األ

  تحذير

 في مكان ال يمكن في. الدهس علي. أو التعثر في.. USBلتجن  تلف المنتج أو اإلصابة الشخصية، ض  كابل 

 لتوصيل جهاز االستقبال

 2.4ة األخرى مثل أجهزة التوجي. التي تستخدم ض  جهاز االستقبال في موق  غير محجو  بعيًدا عن المنتجات الالسلكي .1
 جيجا هرتز والهواتف الالسلكية.

o .في حالة التركي  المؤقت، ض  جهاز االستقبال على سطح مكتبك  
o  في حالة التركي  الدائم، قم بتركي  جهاز االستقبال على الحائط أو على الجزء األمامي من قطعة أثاث باستخدام

 فق(.مسمارين برغيين )غير مر
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 قم بتوجي. جهاز االستقبال بحيث يكون الجان  أو الحافة الطويلة مواجهة للفصل كما هو موضح.

 

 الموجود بجهاز الكمبيوتر. USBالخاص بجهاز االستقبال في مقبس  USBض  موصل الكابل ذي طرف التوصيل  .2
 لطاقة.يضيء ضوء االستعداد بجهاز االستقبال بما يشير إلى تلقي جهاز االستقبال ل

 مالحظة

 بعد أن تقوم بتوصيل جهاز استقبال، في حالة ظهور رسالة تطل  منك إعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، فأعد تشغيل..

، عندما تقوم بتوصيل جهاز االستقبال للمرة األولى، تظهر رسالة في Windowsفي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام 
 اكتشاف جهاز جديد. بالون من منطقة اإلعالم تشير إلى

 مهم

لمحاولة تحديد موق  برنامج تشغيل من موق  وي   Windowsعند ظهور رسالة البالون التي تشير إلى بدء نظام 
Microsoft أوقف البحث. إذا لم يعثر ،Windows  على برنامج التشغيل على جهاز الكمبيوتر، فهذا يعني أنك لم تثبت

 ت البرنامج وأعد اإلجراء السابق.. قم بتثبيSMART Responseبرنامج 

 للتأكد من عمل جهاز االستقبال بشكل صحيح.  10في الصفحة التحقق من حالة جهاز االستقبالراج   .3

 USBإطالة كابل 
بوصة( المرفق بجهاز االستقبال طويالً بدرجة كافية، استخدم كابالت  6متر ) 1.8ي يبلغ طول. الذ USBال يعد كابل 

 إلطالة الوصلة. USBالنشطة أو مطوالت أو محاور  USBاإلطالة 

 (. USB-XT)رقم الجزء  SMARTالنشط من  USBيوضح هذا الرسم كابل اإلطالة 

متر  25بعة كابالت لزيادة الطول إلى حوالي وفي بعض الحاالت، يمكنك استخدام ما يصل إلى أر
 السلبية غير مدعومة. USB. كابالت اإلطالة USBقدم(، وهو الحد الخاص بمواصفة  80)

قدم( تقريًبا بتكلفة أعلى  325متر ) 100زيادة الطول إلى  Cat 5التي تستخدم كابالت  USBيمكن لكابالت اإلطالة 
( إطالة وصلة CAT5-XT-1100األكثر اقتصادية )رقم الجزء  SMART CAT 5من  USBكثيًرا. يمكن لزوج اإلطالة 

USB  متر( باستخدام كابل  40بوصة ) 130حتىRJ45 Cat 5. 

 قد يتسب  عدم تطابق المقاومة الكهربية والتوصيالت الضعيفة في إضعاف اإلشارة وحدوث مشكالت في األداء. 
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 مالحظة

. يمكن للمحاور الداخلية تقييد عدد USBاخلية نشطة لتوفير المزيد من مقابس تستخدم بعض أجهزة الكمبيوتر محاور د
 الذي تستخدم.. Cat 5التي يمكن أن تستخدمها وطول كابل  USBمطوالت 

 التحقق من حالة جهاز االستقبال
تصبح جاهًزا لبدء جلسة للفصل الدراسي. يمكنك التحقق من حالة اتصال جهاز عندما تقوم بتوصيل جهاز االستقبال، 

 االستقبال في أي وقت باستخدام اإلجراء التالي.

 للتحقق من حالة جهاز االستقبال

 .Macأو شريط قوائم  Windowsمن منطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 تشير إلى عدد أجهزة االستقبال المتصلة. تكوين األجهزةتظهر رسالة أسفل العنوان 

 .تكوين األجهزةانقر فوق الرمز الموجود أسفل العنوان  .2
 يتم تشغيل أدوات المعلم.

 وتعرض رسالة الحالة. األجهزةتظهر نافذة 

 SMART Responseمتصل ويعمل"، يكون جهاز استقبال  SMART Responseإذا ظهرت الرسالة "جهاز استقبال  .3
 .األجهزة. يظهر اسم جهاز االستقبال أسفل الزر SMART Responseالة تواصل م  برنامج متصالً وفي ح

( MACلعرض اسم الحجرة الدراسية ومعرف الصن  والطراز والجهاز )عنوان  جهاز االستقبال الخاص بيانقر فوق 
مرة واحدة لكل جهاز  لخاص بيجهاز االستقبال االخاص بجهاز االستقبال. إذا كان لديك أكثر من جهاز استقبال، يظهر 

 استقبال متصل.

 أو

 SMART Responseغير متصل"، يكون جهاز استقبال  SMART Responseإذا ظهرت الرسالة "جهاز استقبال 
 .األجهزةغير متصل أو ال يعمل كما ينبغي. ال يظهر اسم جهاز االستقبال أسفل الزر 

 . 8في الصفحة توصيل أجهزة االستقبالز االستقبال. راج تحقق من وصالت جهاز االستقبال أو أعد تثبيت جها

 التحقق من حالة جهاز اإلجابة اليدوية
ل، حدد يمكنك التحقق من حالة كل جهاز إجابة يدوية في الفصل الدراسي الخاص بك؛ إذا كان لديك أكثر من جهاز استقبا

 جهاز االستقبال المتصل بجهاز اإلجابة اليدوية.

 للتحقق من حالة جهاز اإلجابة اليدوية

 .Macأو شريط قوائم  Windowsمن منطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 تشير إلى عدد أجهزة االستقبال المتصلة. تكوين األجهزةتظهر رسالة أسفل العنوان 

 .تكوين األجهزةلموجود أسفل العنوان ا انقر فوق الرمز  .2
 يتم تشغيل أدوات المعلم.

 وتعرض رسالة الحالة. األجهزةتظهر نافذة 

 SMART Responseغير متصل"، يكون جهاز استقبال  SMART Responseإذا ظهرت الرسالة "جهاز استقبال 
التحقق من حالة جهاز . راج  األجهزةغير متصل أو ال يعمل كما ينبغي. ال يظهر اسم جهاز االستقبال أسفل الزر 

 الستكشاف مشكالت اتصال جهاز االستقبال وإصالحها. aboveاالستقبال

( MACلعرض اسم الحجرة الدراسية ومعرف الصن  والطراز والجهاز )عنوان  جهاز االستقبال الخاص بيانقر فوق  .3
مرة واحدة لكل جهاز  جهاز االستقبال الخاص بياالستقبال. إذا كان لديك أكثر من جهاز استقبال، يظهر  الخاص بجهاز
 استقبال متصل.

 .أجهزة اإلجابة اليدويةحدد عالمة التبوي   .4
تظهر قائمة أجهزة اإلجابة اليدوية المتصلة من خالل جهاز االستقبال. يعرض كل صف في القائمة أسماء الطال  

 وسعة البطارية وقوة اإلشارة. MACجهاز اإلجابة اليدوية أو عنوان ومعرف 
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 SMART Responseتنشيط برنامج 
تلقائًيا  SMART Responseيوًما بعد التثبيت. ينشط برنامج  30خالل  SMART Responseيج  تنشيط برنامج 

 بال.عند توصيل جهاز االستق

  إذا كنت تستخدم برنامجSMART Response   في وضCE  تنشيط برنامج ، فراجSMART Response CE  في
 .  12الصفحة

  إذا كنت تستخدم برنامجSMART Response   في وضVE  تنشيط برنامج ، فراجSMART Response VEon 

page 12 12في الصفحة . 

 مالحظات

  يج  توصيل جهاز الكمبيوتر باإلنترنت وتوصيل جهاز استقبالSMART Response  بجهاز الكمبيوتر حتى تتمكن
 من تنشيط البرنامج.

  بعد الحصول على كود الترخيص، لن تحتاج إلى توصيل جهاز استقبالSMART Response  بأجهزة الكمبيوتر
 عليها. SMART Responseاألخرى التي ترغ  في تنشيط برنامج 

بعد االنتهاء من اإلجراء التالي للحصول على كود الترخيص الخاص بك، يمكنك استخدام الرمز لتنشيط برنامج التقييم 
SMART Response   في مرب  الحوار  الترخيص على أجهزة الكمبيوتر األخرى، كما هو موضح في عالمة التبوي

 .SMART Responseحول 

 يص بعد تنشيط البرنامجللحصول على كود الترخ

 ، Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 .SMART Responseحول ثم حدد 

 .الوصفسجل كود الترخيص الذي يظهر في عالمة التبوي   .2

 على أجهزة الكمبيوتر األخرى SMART Responseلتنشيط برنامج 

أو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseقر فوق الرمز على جهاز الكمبيوتر اآلخر، ان .1
Mac التدقيق بحًثا عن التحديث والتنشيط، ثم حدد. 

 ويعرض الوقت المتبقي من فترة تقييم البرنامج.SMARTتحديث منتج يظهر مرب  الحوار 

 مالحظة

 SMARTبجوار  تم التنشيط لة )األيام المتبقية(الحايعرض العمود  ،نشًطا بالفعل SMART Responseإذا كان برنامج 

Response. 

 .تنشيطانقر فوق  .2
. SMART Responseانتهت فترة تقييم برنامج يظهر مرب  الحوار  ،يوًما 30إذا انتهت فترة صالحية التقييم التي تبلغ 

 .التنشيط اآلنانقر فوق 

 SMART Responseتقييم برنامج يظهر مرب  الحوار  ،ايومً  30إذا كنت ال تزال في فترة صالحية التقييم التي تبلغ 
 .التنشيط اآلنويعرض الوقت المتبقي في فترة تقييم البرنامج. انقر فوق 

 .التالياكت  رمز الترخيص وعنوان البريد اإللكتروني الخاص بك، ثم انقر فوق  .3
 .SMART Responseيتم تنشيط برنامج 
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  SMART Response CEتنشيط برنامج 
يوًما بعد التثبيت. بعد تثبيت البرنامج، استخدم اإلجراء التالي  30خالل  SMART Responseيج  تنشيط برنامج 

 لتنشيط..

 SMART Response CEلتنشيط برنامج 

التدقيق بحًثا عن ، ثم حدد Mac أو شريط قوائم Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 .التحديث والتنشيط

 ويعرض الوقت المتبقي من فترة تقييم البرنامج.SMARTتحديث منتج يظهر مرب  الحوار 

 مالحظة

 بجوار تم التنشيط الحالة )األيام المتبقية(يعرض العمود  ،نشًطا بالفعل SMART Responseإذا كان برنامج 
SMART Response. 

 .نشيطتانقر فوق  .2
 .التاليثم انقر فوق  ،أوافقاكت  مفتاح المنتج الخاص بك في مرب  النص، وحدد خانة االختيار  .3

 مالحظة

 .smarttech.com/whereفاتصل بالموزع المحلي المعتمد من خالل الموق   ،إذا لم يكن لديك ترخيص للبرنامج 

 SMART Response VEتنشيط برنامج 
 يوًما من التثبيت.  30خالل  SMART Responseيج  تنشيط 

 SMART Response VEلتنشيط برنامج 

التدقيق بحًثا عن ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 .والتنشيطالتحديث 

 ويعرض الوقت المتبقي من فترة تقييم البرنامج.SMARTتحديث منتج يظهر مرب  الحوار 

 مالحظة

 SMARTبجوار  تم التنشيط الحالة )األيام المتبقية(يعرض العمود  ،نشًطا بالفعل SMART Responseإذا كان برنامج 

Response. 

 .تنشيطانقر فوق  .2
 .التاليثم انقر فوق  ،أوافقب  النص، وحدد خانة االختيار اكت  مفتاح المنتج الخاص بك في مر .3

 مالحظة

 .smarttech.com/whereفاتصل بالموزع المحلي المعتمد من خالل الموق   ،إذا لم يكن لديك ترخيص للبرنامج 

 تحديد طريقة إجابة الطال  على األسئلة
 يمكن للطال  اإلجابة عن األسئلة باستخدام أحد الخيارات التالية:

  أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بـSMART Response/Senteo 
  أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بـSMART Response PE 
  أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بـSMART Response LE 
  أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بـSMART Response XE 
  برنامجSMART Notebook SE  الموجود على أجهزة الطال 
 SMART Response VE باستخدام أجهزة تتيح استخدام اإلنترنت 
  أجهزة متعددة، تتضمن أجهزةSMART Response VE وSMART Response/Senteo  أو

SMART Response LE .بشكل اختياري 

http://www.smarttech.com/where
http://www.smarttech.com/where
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. في المرة األولى التي تقوم فيها بتوصيل SMART Responseلكل من هذه الخيارات وض  يتوافق مع. في برنامج 
يمكنك تحديد الوض  المناس  لألجهزة الموجودة في  ،ديد وض  التشغيل. وبالتالي، يطالبك بتحSMART جهاز استقبال

 .SMART Responseفصلك الدراسي باستخدام أداة إعداد 

 مالحظات

  في حالة استخدام أكثر من نوع جهاز إجابةSMART Response   واحد في الفصل الدراسي، يمكنك اختيار وض
يار الوض  الذي يتوافق م  نوع الجهاز الذي تستخدم.، ثم استخدام ذلك النوع من "األجهزة المتعددة"، أو يمكنك اخت

 األجهزة فقط أثناء تشغيل هذا الوض .
   لمزيد من المعلومات.  32في الصفحة حول أنواع األسئلةال تكون بعض أنواع األسئلة متاحة م  جمي  األوضاع. راج 
  يمكن للطال  استخدام أجهزة اإلجابة اليدويةSMART Response PE أو ،SMART Response LE أو ،

SMART Response XE أو ،SMART Response SE (SMART Response CE)  أو أجهزة
(SMART Response VE التي تتيح استخدام اإلنترنت في حين يكون في وض  األجهزة المتعددة، غير أن. توجد )

 لمزيد من المعلومات. 14 الصفحةفي  قيود وض  األجهزة المتعددةبعض القيود. راج  

 Windowsعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  SMART Responseلفتح أداة إعداد 

 قم بإغالق البرنامج وأدوات المعلم إن كانت قيد التشغيل. .1
 .أداة اإلعداد، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم  SMART Responseانقر فوق الرمز  .2

 .SMART Responseأداة إعداد ة يتم فتح النافذ

 Macعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  SMART Responseلفتح أداة إعداد 

 قم بإغالق البرنامج وأدوات المعلم إن كانت قيد التشغيل. .1
 .أداة اإلعداد، ثم حدد Macفي شريط قوائم  SMART Responseانقر فوق الرمز  .2

 .SMART Responseأداة إعداد يتم فتح النافذة 

 لتحديد طريقة إجابة الطالب عن األسئلة

 .SMART Responseأداة إعداد افتج  .1
 حدد من أحد الخيارات التالية: .2

o SMART Response LE 
o SMART Response XE 
o SMART Response VE 

o SMART Response PE 
o SMART Response/Senteo 
o SMART Notebook SE 

o األجهزة المتعددة 
o  تضمينSMART Response VE 
o ضمين تSMART Response/Senteo، SMART Response LE أو كال النوعين 

 مالحظات

o .تتوقف الفصول التي تعمل تلقائًيا 
o  إذا قمت بتحديدSMART Response/Senteo  أوLE .في وض  األجهزة المتعددة، فال تتوفر أسئلة اإلجابات النصية 
o  إذا حددتSMART Response VE يد الخيار أو أجهزة متعددة وقمت بتحدInclude SMART Response VE ،

في المتقدمة  SMART Response VEإعدادات المحلي. راج   SMART Response VEفيمكنك تحديد خادم 
 لمزيد من المعلومات. 14الصفحة 

 .موافقانقر فوق  .3
 Include SMART Response VEأو قمت بتحديد خيار  VEتظهر رسالة تفيد بتغيير اإلعداد. إذا قمت بالتبديل إلى 

 .أوافقفي وض  األجهزة المتعددة، تظهر رسالة تطل  منك الموافقة على شروط االستخدام. انقر فوق 

 .2عندما تبدأ برنامج، يمكن للطال  اإلجابة عن األسئلة باستخدام الجهاز أو األجهزة الذي قمت بتحديدها في الخطوة رقم 
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 المتقدمة SMART Response VEإعدادات 
تحديد طريقة )راج   SMART Responseللمرة األولى باستخدام أداة إعداد  SMART Response VEعند تحديد 

خادم  SMART Responseيستخدم برنامج لمزيد من المعلومات(.   12في الصفحة إجابة الطال  عن األسئلة
response.smarttech.com  الذي يتم استضافت. بواسطة االفتراضيSMART Technologies إذا كنت تريد .

 المحلي، قم باإلجراء التالي. SMART Response VEاستخدام خادم 

 المحلي SMART Response VEخادم لتحديد 

في  Include SMART Response VEوحدد الخيار  أجهزة متعددةأو حدد  SMART Response VEحدد .1
 . 12في الصفحةتحديد طريقة إجابة الطال  على األسئلة اإلجراء الخاص بـ 

 أسفل مرب  الحوار. متقدمانقر فوق الزر  .2
 .إعدادات متقدمةيظهر مرب  الحوار 

 .المحلي SMART Response VEخادم حدد  .3
 .موق  وي يظهر مرب  النص 

 المحلي الذي تريد استخدام.. SMART Response VEالخاص بخادم  URLاكت  عنوان  .4
 .اختبار االتصالفانقر فوق  ،إذا كنت تريد اختبار اتصال الخادم .5

 ، يكون االتصال قيد العمل.وبدأ العملإذا ظهرت عالمة اختيار خضراء 

 أخطاء اتصالغير صحيح، أو إذا حدثت مشكلة بالشبكة منعت االتصال، يظهر مرب  الحوار  URLإذا كتبت عنوان 
SMART Response VE  تحقق من عنوان .URL .أو اتصل بمسؤول النظام 

 قيود وض  األجهزة المتعددة
( أو األجهزة SMART Response CEباإلضافة إلى أجهزة اإلجابة اليدوية المتوفرة، يمكن للطال  استخدام برنامج )

( عندما يكون في وض  األجهزة المتعددة. قد يكون هذا مفيًدا SMART Response VEالتي تتيح استخدام اإلنترنت )
 بشكل خاص إذا كان لديك مجموعة مختلفة من األجهزة في فصلك الدراسي.

 مهم

تنشيط ها في وض  األجهزة المتعددة. راج  يج  أن يكون لديك ترخيص الستخدام جمي  األجهزة التي تريد استخدام
 . 11في الصفحة SMART Responseبرنامج 

 ؟لماذا ال يمكن استخدام وضع األجهزة المتعددة طوال الوقت
 على الميزات التي تشترك فيها جمي  األوضاع. SMART Responseفي وض  األجهزة المتعددة، تقتصر ميزات 

 جهزة المتعددة:وفيما يلي أمثلة على قيود وض  األ

  يتعذر على الطال  إجابة أسئلة التعبير الرياضيXE. 
  إذا قمت بتحديد خيارLE  عندما تحدد وض  األجهزة المتعددة، فيج  على كل مستخدمي أجهزة اإلجابة اليدوية أن

 يستخدموا معرف جهاز اإلجابة اليدوية لتسجيل الدخول.
 ل من التقييم عند استخدام أجهزة اإلجابة اليدوية ال يمكن للطال  اإلجابة إال عن السؤال األوLE. 
  يتعذر على الطال  تقديم إجابات متعددة أو طرح أسئلة رياضيات عند استخدام أجهزة اإلجابة اليدويةLE. 

 للمرة األولى SMART Response LEبدء تشغيل برنامج 
في أحد الوضعين التاليين: الوض  مجهول والوض  تسجيل الدخول. راج   SMART Response LEاستخدام يمكنك 

 لمزيد من المعلومات حول أوضاع التشغيل.  45في الصفحة حول تسجيل الدخول واألوضاع مجهول

 في الحجرة الدراسية في الوض  مجهول، يتعين عليك SMART Response LEحتى تتمكن من استخدام 

 ويمكنك القيام بذلك من خالل إنشاء ملف  ،تعيين اسم الفصل الدراسي لجهاز االستقبال.teacher،  أو من خالل بدء تقييم
 .SMART Notebookفي برنامج 



 الفصل الثاني: الشروع في االستخدام

15   

  مزاوجة أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بالطال  م  جهاز استقبالSMART Response. 

 دخول، باإلضافة إلى ما سبق، يتعين عليكفي الوض  تسجيل ال SMART Response LEالستخدام 

  تعيين معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية لجمي  أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بالطال  )حيث يمكنك القيام بذلك عند مزاوجة
 أجهزة اإلجابة اليدوية بجهاز االستقبال(.

  اليدوية.إنشاء فصل دراسي م  قائمة فصل دراسي تحتوي على معرفات أجهزة اإلجابة 

 مالحظات

  ال يمكنك تعيين اسم الفصل الدراسي أثناء تثبيت برنامجSMART Response يمكنك تعيين اسم فصل دراسي فقط بعد .
 تثبيت البرنامج وبدء تشغيل أدوات المعلم للمرة األولى.

  إذا قمت بإنشاء ملف.teacher اص بك وفتح. بدالً من على جهاز كمبيوتر آخر، فيمكنك نسخ. إلى جهاز الكمبيوتر الخ
 إنشاء ملف جديد.

 بة اليدوية الخاصة بالطال مزاوجة أجهزة اإلجا
  مهم

يج  توصيل جهاز االستقبال وبدء تشغيل فصل دراسي حتى تتمكن من مزاوجة أجهزة اإلجابة اليدوية م  جهاز 
 االستقبال.

 SMART Responseلمزاوجة أجهزة اإلجابة اليدوية مع جهاز استقبال 

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم . راج أدوات المعلمفي حالة عدم تشغيل فصل دراسي، قم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .بدء فصل دراسي، ثم فوق الوضع المجهولحدد  .2
يومض ضوء التشغيل بجهاز االستقبال ثم يتحول إلى اللون األخضر الثابت. يومض ضوء اإلرسال بجهاز االستقبال 

 باللون األخضر.

 ة بالتزامن لثانيتين. بجهاز اإلجابة اليدوي القائمةو الطاقةاضغط على زري  .3
 على الشاشة.  وض  المعلميظهر 

 .إدخال، ثم اضغط على المسح وااللتقاطبجهاز اإلجابة اليدوية، حدد  أسفلو أعلىباستخدام الزرين  .4
 يبحث جهاز اإلجابة اليدوية عن فصول دراسية متاحة. 

 .إدخالائمة، ثم اضغط على بجهاز اإلجابة اليدوية لتحديد الفصل من الق أسفلو أعلىاستخدم الزرين  .5
 ".RCVإذا تم االتصال بنجاح، تظهر رسالة "مزاوجة م  

بجهاز اإلجابة اليدوية إليقاف تشغيل جهاز  طاقةأو اضغط باستمرار على الزر  ،إنهاءلتحديد  أسفلو أعلىاستخدم الزين  .6
 اإلجابة اليدوية.

 خاصة بك.م  باقي أجهزة اإلجابة اليدوية ال 6إلى  3كرر الخطوات من  .7

لطرح   16في الصفحة طرح أسئلة فوريةأنت اآلن مستعد لبدء فصل دراسي وطرح األسئلة في الوض  مجهول. راج  
 إلنشاء تقييمات.  36في الصفحة إضافة أسئلة باستخدام المعالج إدراج سؤالأسئلة فردية، أو راج  

 تعيين معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية
ليتمكن الطال  من توصيل أجهزة اإلجابة اليدوية واستخدامها، يج  عليك برمجة كل جهاز إجابة يدوية للطال  برقم 

من  SMART Responseفريد لمعرف جهاز اإلجابة اليدوية. عندما يتصل الطال  بفصل دراسي، يتحقق برنامج 
 ليدوية في قائمة الفصل الدراسي لتحديد ما إذا كانوا أعضاء مصرحين في الفصل الدراسي أم ال.معرفات جهاز اإلجابة ا

 إذا لم تكن معرفات جهاز اإلجابة اليدوية موجودة في قائمة الفصل الدراسي، فال يتم توصيل أجهزة اإلجابة اليدوية. 
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 لبرمجة معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية إلى أجهزة اإلجابة اليدوية

 في جهاز اإلجابة اليدوية إليقاف تشغيل.. الطاقةإذا تم تشغيل جهاز اإلجابة اليدوي، فاضغط على زر  .1
 بجهاز اإلجابة اليدوية بالتزامن. القائمةو الطاقةاضغط على زري  .2

 على شاشة جهاز اإلجابة اليدوية. وض  المعلميظهر 

 . إدخال، ثم اضغط على ة اليدويةمعرف جهاز اإلجابلالنتقال إلى  أسفلو أعلىاستخدم الزرين  .3
 . القائمة، ثم اضغط على الزر 199إلى  1لتحديد رقم فريد من   أسفلو أعلىاستخدم الزرين  .4

 مهم

يج  أن تكون جمي  معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية فريدة، ويج  أن تتطابق م  معرف جهاز اإلجابة اليدوية للطال  في 
 لمزيد من المعلومات. 21 في الصفحة قائمة فصل دراسي إنشاءقائمة الفصل الدراسي. راج  

 .إدخال، ثم اضغط على إنهاءلالنتقال إلى  أسفلو أعلىاستخدم الزرين  .5
 يبدأ تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية ويصبح جاهًزا لالستخدام.

 لجمي  أجهزة اإلجابة اليدوية في الفصل. 5إلى  1كرر الخطوات من  .6

 ألسئلة الفوريةطرح ا
إلى طالبك. تعتبر األسئلة الفورية  SMART Responseاستخدم ميزة السؤال الفوري لتقديم نظام االستجابة التفاعلية 

ال تعد جزًءا من تقييم. عندما تستخدم ميزة األسئلة الفورية، ال يكون بإمكانك كتابة سؤال أو  -أسئلة فردية تطرحها عفوًيا 
 تعيين إجابة صحيحة.

 يمكنك طرح سؤال فوري شفهًيا، وكتابت. على سبورة تفاعلية، وإضافة كائنات مباشرًة إلى صفحة
SMART Notebook. 

 مالحظة

 تأكد من بدء الفصل الدراسي واتصال جمي  الطال  قبل طرح سؤال فوري.

 طرح أسئلة فردية باستخدام ميزة األسئلة الفورية

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsة إعالم بمنطق  SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 من شريط األدوات. SMART Response انقر فوق الرمز  .2

 في شريط األدوات.  بدء سؤالو  إدراج سؤالتظهر رموز 

 . إدراج سؤالانقر فوق الرمز  .3
 .ريالسؤال الفوانقر فوق أحد أزرار   .4

 ويسألك عما إذا كنت تريد إدراج السؤال في هذه الصفحة أو في صفحة جديدة. سؤال فورييظهر مرب  الحوار 

 حدد أحد الخيارين. .5
 تلميح

. يمكنك تغيير اإلعداد قم دائًما بتنفيذ هذا اإلجراءإذا أردت استخدام الخيار نفس. بشكل افتراضي، فحدد الخيار  
 .يالتالتفضاالفتراضي في القائمة 

سؤال إلى  اإلجابةوتوضح اإلجابات المحتملة على السؤال. تتغير عالمة التبوي   SMART Notebookتظهر صفحة 
 .التقدمويتم تحديد الزر  واحد

 يبدأ السؤال تلقائًيا ويظهر على شاشة الطال .
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 مالحظة

بدء تشغيل الفصل دراسًيا، ثم انقر فوق  إذا لم تكن بدأت فصالً دراسًيا، تظهر رسالة تطل  منك تحديد فصل. حدد فصالً  
 .الدراسي

 اعرض السؤال على الفصل. .6
 .إيقاف هذا السؤالعند انتهاء كل الطال  من اإلجابة على السؤال، انقر فوق  .7

 . حفظلحفظ النتائج، انقر فوق  .8
 .6 إلى 2، ثم كرر الخطوات من مسحإلضافة سؤال آخر دون مسح نتائج السؤال السابق، ال تنقر فوق 
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 إعداد أدوات المعلم 
 يمكنك القيام بما يلي باستخدام أدوات المعلم

 . التحقق من حالة وأداء أجهزة االستقبال وأجهزة اإلجابة اليدوية والطال 
 .تحدد وض  تسجيل الدخول أو الوض  مجهول 
 .إدارة قوائم الفصول الدراسية 
 الطال  من تسجيل الدخول. بدء تشغيل الفصول الدراسية ليتمكن 

 . يمكنك بعد ذلك تحرير ملفSMART Teacherعندما تفتح أدوات المعلم للمرة األولى، يمكنك إنشاء ملف 
SMART Teacher .وتعديل خيارات الخصوصية 

 بدء أدوات المعلم
حيث يمكنك إنشاء ملف  المعلم مرحًبا بك في أدواتعندما تبدأ استخدام أدوات المعلم للمرة األولى، يتم فتحها في العرض 

SMART Teacher  وإدارة قوائم الفصول الدراسية وإعداد تقارير أداء الفصل أو الطال  والقيام بالعديد من المهام
 األخرى.

بدء تشغيل ، فراج  LEفي وض   SMART Responseإذا كانت هذه هي المرة األولى التي تبدأ فيها تشغيل برنامج 
 للحصول على معلومات.  14في الصفحة للمرة األولى SMART Response LEبرنامج 

 لبدء أدوات المعلم

ثم حدد الرمز أسفل عنوان  Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم  SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 .أدوات المعلم

 .دفتر الدرجاتفي العرض  أدوات المعلمتظهر 

 مالحظة

اإلجابة < أدوات مفتوًحا، فيمكنك أيًضا بدء أدوات المعلم عن طريق تحديد  SMART Notebookإذا كان برنامج 
 .المعلم

 SMART Syncباستخدام خادم قائمة الفصول الدراسية  CEبدء أدوات المعلم في وضع 
( SMART Notebook SE)م  استخدام برنامج  CEفي وض   SMART Responseعندما يكون برنامج 

. يمكنك ترحي وبدء أدوات المعلم، يظهر مرب  حوار  ™SMART Syncلفصول الدراسية واالتصال بخادم قائمة ا
تحديد اسًما واحًدا من أسماء المعلم في مرب  الحوار لتحميل معلومات الفصل الدراسي المدارة الخاصة بالمعلم على أدوات 

في  SMART Syncالخاص ببرنامج  استخدام قوائم الفصول الدراسية لخادم قائمة الفصول الدراسيةالمعلم. راج  
 للحصول على مزيد من المعلومات.  26الصفحة

 SMART Teacherإنشاء ملف 
. يتيح ملف SMART Teacherإذا أردت حفظ جمي  قوائم الفصول الدراسية ونتائج التقييمات، فيتعين عليك إنشاء ملف 

SMART Teacher  إمكانية البحث عن الفصول الدراسية واالتصال بها عندما يكونوا متصلين في الوض  للطال  أيًضا
 تسجيل الدخول.

 إضافية بعد إنشاء الملف األول عند الحاجة. SMART Teacherيمكنك إنشاء ملفات 

 للمرة األولى SMART Responseعند استخدام برنامج  SMART Teacherإلنشاء ملف 

ثم حدد الرمز أسفل  Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم  SMART Response انقر فوق الرمز  .1
 .أدوات المعلمعنوان 

 .مرحًبا بك في أدوات المعلمتظهر المعالج 
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 مالحظة

 .SMART Teacherال يظهر المعالج إال في حالة عدم إنشاء ملف 

 .بدءاكت  اسم فصل دراسي من حرف إلى ثمانية أحرف ثم انقر فوق  .2
 موضحًة اسم الفصل الدراسي. الوض  مجهوللنافذة تظهر ا

 مالحظة

. إذا كان لديك جهاز استقبال، وصل. غير مستعد SMART Responseإذا لم يتم توصيل جهاز استقبال، فستظهر النافذة 
 اآلن.

 .جديد وإعداد قوائم الفصول الدراسية SMART Teacherإنشاء ملف انقر فوق  .3
 .درجاتمعلومات دفتر التظهر نافذة 

 حتى تدخل جمي  المعلومات المطلوبة. حفظاكت  اسمك والمعلومات األخرى في مربعات النص. ال يتوفر الزر  .4
 .حفظ انقر على  .5

 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 .حفظاكت  اسًما للملف، ثم انقر فوق  .6
 وتعرض اسم المعلم. دفتر الدرجاتوتظهر النافذة  teacher.يتم حفظ ملف 

  إضافي SMART Teacher إلنشاء ملف

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .ملف < جديدحدد  .2
 .معلومات دفتر الدرجاتتظهر شاشة 

 .حفظاكت  المعلومات الخاصة بك في مربعات النص، ثم انقر فوق  .3
 .حفظإلي.، ثم انقر فوق  SMART Teacherاستعرض إلى المكان الذي ترغ  في حفظ ملف  .4

 الخاص بك SMART Teacherتحرير ملف 
للسماح للطال   SMART Teacherللمرة األولى، تقوم بإنشاء ملف  SMART Responseعند بدء أدوات معلم 

 . 18فحةفي الص SMART Teacherإنشاء ملف بالبحث عن الفصل الدراسي واالتصال ب.. راج  

 الخاص بك. SMART Teacherيمكنك اتباع الخطوات التالية لتغيير المعلومات الموجودة في ملف 

 الخاص بك SMART Teacherلتحرير ملف 

  18.في الصفحة  بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 مالحظة

 يل الفصل الدراسي.ال يمكنك تحرير اسم الحجرة الدراسية بعد تشغ

 بجان  اسم دفتر الدرجات. تحريرانقر فوق  .2
 .تحرير معلومات دفتر الدرجاتتظهر نافذة 

 .تمقم بتحرير المعلومات، ثم انقر فوق  .3

 تعديل خيارات الخصوصية والتنبي.
افة إلى تحديد ما إذا كنت ترغ  في ظهور تنبيهات يمكنك تعيين مستوى معلومات الطال  التي تظهر على الشاشة باإلض

 تسجيل دخول وتسجيل خروج الطال  أم ال.
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 استخدام وضع الخصوصية
معلومات الطال  مثل أرقام المعرفات والدرجات بشكل افتراضي. إذا لم ترغ   SMART Responseيعرض برنامج 

 ض  الخصوصية.في عرض المعلومات الحساسة أمام طال  الفصل، فيمكنك تشغيل و

 إلخفاء المعلومات الخاصة

 في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة. الخصوصية: إيقافانقر فوق الزر  .1

  لعرض المعلومات الخاصة

 في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.  الخصوصية: تشغيلانقر فوق الزر  .1

 تغيير التنبيهات
ى الشاشة عندما يقوم الطال  بتسجيل الدخول أو لعرض رسائل تنبي. عل SMART Responseيمكنك تعيين برنامج 

 الخروج.

 مالحظة

 .SMART Responseال تظهر التنبيهات إال في حالة تشغيل قائمة سطح مكت  

 لتعيين تنبيهات تسجيل الدخول وتسجيل الخروج

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

)أجهزة  أدوات المعلم < التفضيالت( أو Windows)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  < التفضيالت تحريرحدد  .2
 ( من شريط القوائم.Macالكمبيوتر التي تعمل بنظام 

 . SMART Responseتفضيالت يظهر مرب  الحوار 

 .التنبيهاتانقر فوق عالمة التبوي   .3
 .موافقضها أو إخفائها أو قم بإلغاء تحديدها، ثم انقر فوق حدد خانات اختيار التنبيهات التي ترغ  في عر .4

 تطبيق أسالي  التشفير
 SSLتشفير . يوفر لك Diffie-Hellmanأو  SSLالستخدام تشفير  SMART Response CEيمكنك تعيين برنامج 

)األسلو   Diffie-Hellman. ال يوفر لك تشفير SMART Response CEبرامج أخرى للوصول إلى برنامج 
 .SMART Response CEاالفتراضي( برامج اخرى للوصول إلى برنامج 

 مالحظات

 .يمكن لمسؤول النظام تجاهل هذا اإلعداد 
  يج  عليك وض  برنامجSMART Response   في الوضSMART Notebook SE  أو وض  األجهزة المتعددة

 لتكوين طريقة التشفير.

 لتطبيق أسلوب تشفير

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  أدوات المعلم < التفضيالت( أو Windows)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  تحرير < التفضيالتحدد  .2
 ( من شريط القوائم.Macكمبيوتر التي تعمل بنظام )أجهزة ال

 . SMART Responseتفضيالت يظهر مرب  الحوار 

 .تشفير انقر فوق عالمة التبوي  .3
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 .أسلو من القائمة المنسدلة  رقمية SSLشهادة أو  Diffie Hellmanحدد  .4
 ستظهر خيارات إضافية: ،رقمية SSLشهادة إذا قمت بتحديد 

o  إذا أردت من برنامج  تلقائًيا شهادة تم إنشاؤهاحددSMART Response CE .إلنشاء شهادة األمان واستخدامها 
o الستخدام شهادة موجودة. ،ثم استعرض وحدد الشهادة التي تريد استيرادها ،الشهادات التي تم استيرادها حدد 
 .موافقانقر فوق  .5

 دمةتكوين منافذ الخ
المستخدمة لقناة بيانات الملف وقناة المعلومات المشّفرة أو يمكنك تعيين  SMART Notebook SEيمكنك تحديد منافذ 

الستخدام نفس  SMART Response CEالبرنامج الستخدام منافذ عشوائية. استخدم اإلجراءات التالية لتكوين برنامج 
 تكوين المنفذ.

 مهم

أو وض  أجهزة  SMART Notebook SEفي الوض   SMART Responseيج  عليك وض  برنامج 
SMART Response .المتعددة لتكوين منافذ الخدمة 

 لتحديد منافذ الخدمة

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  أدوات المعلم < التفضيالتأو  (Windows)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  تحرير < التفضيالتحدد  .2
 ( من شريط القوائم.Mac)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام 

 . SMART Responseتفضيالت يظهر مرب  الحوار 

 .توصيل الشبكاتانقر فوق عالمة التبوي   .3
إذا تم تحديدهم  الملف قناة بياناتو قناة المعلومات المشفرةبجان  مربعات  ترتيب عشوائيقم بإلغاء تحديد خانة االختيار  .4

 ثم اكت  أرقام المنافذ التي تريد استخدامها.
 .موافقانقر فوق  .5

 الستخدام منافذ الخدمة العشوائية

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  أدوات المعلم < التفضيالتأو ( Windows)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  تحرير < التفضيالتحدد  .2
 ( من شريط القوائم.Mac)أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام 

 . SMART Responseتفضيالت يظهر مرب  الحوار 

 .توصيل الشبكاتانقر فوق عالمة التبوي   .3
 .قناة بيانات الملفأو  قناة المعلومات المشّفرةبجان  المربعات  ترتيب عشوائيحدد خانة االختيار  .4
 .موافقانقر فوق  .5

 إنشاء قائمة فصل دراسي
قبل أن تتمكن من بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  تسجيل الدخول، يج  إنشاء قائمة فصل دراسي. يمكنك استخدام 

 (.CSVبفاصلة )أو ملف قيم مفصولة  Excel Microsoft®أدوات المعلم إلنشاء قائمة، أو يمكنك استيراد قائمة من 

 مالحظة

ليست هناك حاجة إلنشاء قائمة فصل دراسي في حالة بدء تشغيل الفصل الدراسي في الوض  مجهول. لمزيد من  
 . 45في الصفحة حول تسجيل الدخول واألوضاع مجهولالمعلومات، راج  
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 إنشاء قائمة فصل دراسي في أدوات المعلم

 إلنشاء قائمة فصل دراسي

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  المعلمأدوات قم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  على اليسار. دفتر الدرجاتمن المنطقة  إضافة فصل دراسيانقر فوق  .2
، ثم انقر فوق معلومات الفصل الدراسياكت  اسًما للفصل )مثالً، رياضيات(، وأضف أي تفاصيل اختيارية في المربعات  .3

 .إضافة
 .دفتر الدرجاتهر النافذة الخاصة بالفصل الدراسي الجديد، ويظهر اسم الفصل الدراسي في المنطقة بعد مهلة قصيرة، تظ

 الموجودة أعلى النافذة. الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .4
 من شريط األدوات. إضافةانقر فوق  .5

 أسفل الجدول. الخصائصتظهر النافذة 

معرف في المرب   199و 1فاكت  رقًما فريًدا بين  ،SMART Response LEإذا كنت تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية  .6
 .جهاز اإلجابة اليدوية

 مالحظة

يج  أن تتطابق معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية الموجودة في قائمة الفصل الدراسي م  المعرفات المبرمجة على أجهزة 
 اإلجابة اليدوية الخاصة بالطال .

 .معرف الطال لمرب  في ا 15إلى  1اكت  رقم معرف فريد من  .7
. يعتبر إدخال عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالطال  والعالمات اختيارًيا. يمكنك االسماكت  اسم الطال  في مربعات  .8

 أيًضا كتابة معلومات االسم والمعرف مباشرًة في الجدول.
 مالحظة

عند  SMART Responseامج يمكنك استخدام العالمات لتصنيف الطال  في مجموعات مخصصة ليستخدمها برن
 إنشاء تقارير الطال .

 يتم حفظ معلومات الطال  إلى قائمة الفصل الدراسي عند كتابتها.

 كرر هذه الخطوة لكل طال . .9

 Excelاستيراد قائمة فصل دراسي من 
  مهم

المثبت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  SMART Responseرنامج تعتبر هذه الميزة غير مدعومة إال في ب
Windows. 

إلى  xlsx.أو  xls.لالحتفاظ بقوائم الفصول الدراسية، فيمكنك استيراد ملف  Microsoft Excelإذا كنت تستخدم برنامج 
لنسبة لك نسخ قائمة األسماء قد يكون من األسهل با  SMART Responseأدوات المعلم إلنشاء قائمة فصل دراسي في 

 الحالي إلى جدول بيانات جديد. Excelمن مستند 

 LEإنشاء قوائم فصل دراسي لجميع األوضاع باستثناء 
 .LEاستخدم اإلجراء التالي إلنشاء قوائم فصل دراسي للفصول التي ال تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية 

 Excelإلنشاء قائمة فصل دراسي في جدول بيانات 

 الذي يحتوي على أسماء الطال . Excelافتح جدول بيانات  .1
 في حالة عدم وجود صف فارغ أعلى جدول البيانات، قم بإدراج واحد. .2
 (.A1في الخلية األولى ) رقم المعرفاكت   .3
 (.B1في الخلية األولى من العمود الثاني ) االسم األولاكت   .4
 (.C1ثالث )في الخلية األولى من العمود ال االسم األخيراكت   .5
 انقل االسمين األول واألخير إلى األعمدة أسفل العناوين مباشرًة. .6
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 لكل طال . 15إلى  1، اكت  رقم معرف فريد من Aفي العمود  .7
  مثال

 ج ب أ  

 االسم األخير االسم األول رقم المعرف 1

 جونز دافيد 1234 2

 دو جان 6789 3

 سوارتز جون 5678 4

 سميث ماري 3456 5

 

 ظ جدول البيانات.احف .8

 LEإنشاء قوائم فصل دراسي بوضع 
 .LEاستخدم اإلجراء التالي إلنشاء قوائم فصل دراسي للفصول التي تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية 

 Excelإلنشاء قائمة فصل دراسي في جدول بيانات 

 الذي يحتوي على أسماء الطال . Excelافتح جدول بيانات  .1
 غ أعلى جدول البيانات، قم بإدراج واحد.في حالة عدم وجود صف فار .2
 (.A1في الخلية األولى ) رقم المعرفاكت   .3
 (.B1في الخلية األولى من العمود الثاني ) جهاز اإلجابةاكت   .4
 (.C1في الخلية األولى من العمود الثالث ) االسم األولاكت   .5
 (.D1في الخلية األولى من العمود الراب  ) االسم األخيراكت   .6
 السمين األول واألخير إلى األعمدة أسفل العناوين مباشرًة.انقل ا .7
 لكل طال . 15إلى  1، اكت  رقم معرف فريد من Aفي العمود  .8
 رقًما لكل جهاز إجابة يدوية خاص بطال . 199إلى  1، اكت  معرف جهاز إجابة يدوية فريد من Bفي العمود  .9

  مثال

 د ج ب أ  

االسم  يدويةمعرف جهاز اإلجابة ال رقم المعرف 1
 األول

 االسم األخير

 جونز دافيد 1 12345 2

 دو جان 2 67890 3

 سوارتز جون 3 56789 4

 سميث ماري 4 34567 5
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 مالحظات

o   تعيين يج  أن يتطابق معرف جهاز اإلجابة اليدوي م  المعرف المبرمج على جهاز اإلجابة اليدوية لكل طال . راج
 . 15في الصفحة ةمعرفات أجهزة اإلجابة اليدوي

o  في جدول البيانات، يقوم برنامج  معرف جهاز اإلجابة اليدويةفي حالة عدم تضمين عمودSMART Response  بإدراج
معرفات أجهزة إجابة يدوية تسلسلية إلى قائمة الفصل الدراسي. بعد ذلك يج  مطابقة معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية م  

 ريق تحرير قائمة الفصل الدراسي أو إعادة برمجة أجهزة اإلجابة اليدوية.أجهزة اإلجابة اليدوية إما عن ط
 احفظ جدول البيانات. .11

 استيراد قائمة الفصل الدراسي

 Excelالستيراد قائمة فصل دراسي من جدول بيانات 

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  على اليسار. دفتر الدرجاتمن المنطقة  فصل دراسيإضافة انقر فوق  .2
 .إضافة، ثم انقر فوق معلومات الفصل الدراسياكت  اسًما للفصل، وأضف أي تفاصيل اختيارية في المربعات  .3

 .دفتر الدرجاتبعد مهلة قصيرة، تظهر النافذة الخاصة بالفصل الدراسي الجديد، ويظهر اسم الفصل الدراسي في المنطقة 

 الموجودة أعلى النافذة. الطالبفوق عالمة التبوي  انقر  .4
 .الطالبالموجود أعلى النافذة، ثم حدد  استيرادانقر فوق الزر  .5

 .استيراديظهر مرب  الحوار 

 .التاليحدد الفصل الذي ترغ  في استيراد قائمة الطال  إلي.، ثم انقر فوق  .6
 .التاليق ، ثم انقر فواستيراد منمن القائمة  Microsoft Excelحدد  .7
 .فتحالذي يحتوي على قائمة الفصل الدراسي وحدده، ثم انقر فوق  xlsx.أو  xls.استعرض إلى ملف  .8

. يمكنك اآلن تحرير الطال بعد مهلة قصيرة، تظهر األسماء والمعرفات الموجودة في جدول البيانات في الصفحة 
 خصائص كل طال  حس  الحاجة.

 CSVاستيراد قائمة فصل دراسي من ملف 
إذا كنت تستخدم برنامج قواعد بيانات أو جداول بيانات لالحتفاظ بقوائم الفصول الدراسية، فمن الممكن تصدير قوائم 

(. راج  التعليمات أو دليل المستخدم الخاص ببرنامج قواعد CSVالفصول الدراسية كملفات قيم مفصولة بفاصلة )
 داول البيانات للحصول على المزيد من التفاصيل.البيانات أو ج

 LEإنشاء قوائم فصل دراسي لجميع األوضاع باستثناء 
 .LEاستخدم اإلجراء التالي إلنشاء قوائم فصل دراسي للفصول التي ال تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية 

 CSVإلنشاء قائمة فصل دراسي بتنسيق 

، قم بتنسيق الملف في محرر نصوص بحيث تكون القيم الثالثة األولى هي CSVبعد تصدير قائمة الفصل الدراسي كملف  .1
 كما هو موضح أدناه. االسم األخيرو االسم األول، ورقم المعرف

  مثال

 رقم المعرف، االسم األول، االسم األخير،
 جون، دو، ،12345
 ، جان، دو،54321
 بو ، جونز، ،56789
 بار ، وايت ،98765

 . 25في الصفحة CSVتنسيق ملف ، راج  لمزيد من المعلومات
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 LEإنشاء قوائم فصل دراسي بوضع 
 .LEاستخدم اإلجراء التالي إلنشاء قوائم فصل دراسي للفصول التي تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية 

 CSVإلنشاء قائمة فصل دراسي بتنسيق 

ص بحيث تكون القيم األربعة األولى ، قم بتنسيق الملف في محرر نصوCSVبعد تصدير قائمة الفصل الدراسي كملف  .1
 كما هو موضح أدناه. االسم األخيرو واالسم األول ،معرف جهاز اإلجابة اليدوية ،رقم المعرفهي 
  مثال

 رقم المعرف، معرف جهاز اإلجابة اليدوية، االسم األول، االسم األخير،
 ، جون، دو،12345.1

 ، جان، دو،2، 54321
 بو ، جونز، ،56789.3
 ، بار ، وايت98765.4

 .CSV belowتنسيق ملف لمزيد من المعلومات، راج  

  CSVالستيراد قائمة فصل دراسي من ملف 

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

  على اليسار. دفتر الدرجاتنطقة من الم إضافة فصل دراسيانقر فوق  .2
 .إضافة، ثم انقر فوق معلومات الفصل الدراسياكت  اسًما للفصل، وأضف أي تفاصيل اختيارية في المربعات  .3

 .دفتر الدرجاتبعد مهلة قصيرة، تظهر النافذة الخاصة بالفصل الدراسي الجديد، ويظهر اسم الفصل الدراسي في المنطقة 

 الموجودة أعلى النافذة. الطالب  انقر فوق عالمة التبوي .4
 .الطالبالموجود أعلى النافذة، ثم حدد  استيرادانقر فوق الزر  .5

 .استيراديظهر مرب  الحوار 

 .التاليحدد الفصل الذي ترغ  في استيراد قائمة الطال  إلي.، ثم انقر فوق  .6
 .تاليال، ثم انقر فوق استيراد منمن القائمة  (CSVالقيم المفصولة بفاصلة )حدد  .7
 .فتحالذي يحتوي على قائمة الفصل الدراسي وحدده، ثم انقر فوق  CSVاستعرض إلى ملف  .8

. يمكنك اآلن تحرير خصائص الطال في الصفحة  CSVبعد مهلة قصيرة، تظهر األسماء والمعرفات الموجودة في ملف 
 كل طال  حس  الحاجة.

 CSVتنسيق ملف 

 الستيراد قوائم الفصول الدراسية CSVنصائح لتنسيق ملفات 
 :CSVفيما يلي التنسيق العام الذي يتعين عليك استخدام. م  ملفات 

 ال يعتبر ترتي  األعمدة ضرورًيا، ولكن يج  أن يتضمن الصف األول عناوين األعمدة لتوضيح محتوى كل عمود.

  رقم المعرفيج  وجود عمود بعنوان. 
o  المعرفو رقميج  إدخال مسافة واحدة بين. 
o  الرقمأو  معرف الطالب، أو المعرفوبدالً من رقم المعرف، يمكنك استخدام. 
o  يتعذر على البرنامج استيراد القائمة.رقم المعرفإذا لم تستخدم اسم عمود مناس  لـ ، 
 .حدد االسم األول واالسم األخير للطال  في عمودين مختلفين 
o  عنوان للعمود.ك االسم األولبالنسبة السم الطال ، استخدم 
o  كعنوان للعمود. االسم األخيربالنسبة السم عائلة الطال ، استخدم 
o  (.األخيراألول )أو واالسميج  إدخال مسافة واحدة بين 
o  االسم المحددوبدالً من االسم األول، يمكنك استخدام. 
o  اللقبأو  اسم العائلة، أو األخيروبدالً من االسم األخير، يمكنك استخدام. 
 الستيراد قيمة واحدة تجم  بين االسمين األول واألخير. االسم الكاملنك استخدام العنوان كما يمك 
o  الكاملو االسميج  إدخال مسافة واحدة بين. 
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o  االسمأو  الكاملوبدالً من االسم الكامل، يمكنك استخدام. 
o  ول واألخير بفاصلة أم ال )األخير، ، يتحقق البرنامج لتحديد ما إذا تم فصل االسمين األاالسم الكاملفي حالة استخدام

 األول(. في حالة عدم وجود فاصلة، يقوم بفصل االسمين بمسافة )األول األخير(.
o  إذا أدخلت ثالثة أسماء أو أكثر م  فصلهم بمسافات، يستخدم البرنامج الكلمة األخيرة على أنها االسم األخير ويربط

ل المثال، يتم فصل االسم "مايكل جون سميث" باعتبار سميث االسم األخير، الكلمات األولى لتكّون االسم األول. على سبي
 ومايكل جون االسم األول.

 مالحظة

في حالة إدراج برنامج جدول البيانات أو قاعدة البيانات لعالمات استفهام تلقائًيا حول القيم المفصولة بفاصلة، يتجاهلها 
 البرنامج ويتم االستيراد بشكل صحيح.

استخدام قوائم الفصول الدراسية لخادم قائمة الفصول الدراسية الخاص ببرنامج 
SMART Sync 

يمكنك استخدام معلومات قائمة الفصول الدراسية من خادم  ،CEفي وض   SMART Responseعند استخدام برنامج 
بدالً من استخدام قائمة الفصل الدراسي التي قمت بإنشائها  SMART Syncلفصول الدراسية الخاص ببرنامج قائمة ا

إنشاء معلومات قائمة الفصول الدراسية  SMART Syncباستخدام أدوات المعلم. ُيمكن للمعلمين الذين يستخدمون 
. عند بدء أدوات المعلم الخاصة ببرنامج SMART Syncوتخزينها على خادم قائمة الفصول الدراسية الخاص ببرنامج 

SMART Response،  يمكنك عندئذ تحديد معلومات الفصل الدراسي الخاصة بالمعلم التي تستخدمها في فصلك
 الدراسي.

 SMART Responseبدء فصل دراسي  SMART Syncيمكن للمعلمين الذين يستخدمون برنامج  ،وبدالً من ذلك
 الدراسي. باستخدام معلومات الفصل
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 تحرير قائمة فصل دراسي
 بعد إنشاء قائمة فصل دراسي، يمكنك استخدام أدوات المعلم لتحريرها.

 مالحظات

    ال يمكنك تحرير قائمة فصل دراسي أو حذف طال  منها أثناء تشغيل فصل دراسي. ولكن، يمكنك إضافة طال
 واستيراد قوائم فصول دراسية بعد بدء تشغيل فصل دراسي.

 ستخدام عند اSMART Response   في وضCE  أثناء االتصال بخادم قائمة الفصول الدراسيةSMART Sync،  فال
 يمكنك إجراء تغييرات على معلومات قائمة الفصول الدراسية المخزنة على الخادم.

 ات الطال تحرير معلوم
 مالحظة 

 ال يمكنك تحرير معلومات الطال  أثناء تشغيل الفصل الدراسي.

 لتحرير معلومات الطالب

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 على اليسار. دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي من المنطقة  .2
 .البالطانقر فوق عالمة التبوي   .3

 تظهر قائمة الفصل الدراسي.

 حدد الطال  الذي ترغ  في تحرير معلومات.. .4
 أسفل قائمة الفصل الدراسي. الخصائصتظهر عالمة التبوي  

 .الخصائصأدخل التغييرات إلى مربعات  .5
 لكل طال . 5و 4كرر الخطوتين  .6

 إضافة طال  إلى قائمة فصل دراسي

 إلضافة طالب إلى قائمة فصل دراسي

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 على اليسار. دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي من المنطقة  .2
 .الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .3

 مة الفصل الدراسي.تظهر قائ

 من شريط األدوات. إضافةانقر فوق  .4
 أسفل قائمة الفصل الدراسي. الخصائصتظهر عالمة التبوي  

 .معرف الطال رقًما في المرب   15اكت  عدًدا فريًدا من رقم حتى  .5
 مالحظات

o  إذا كنت تستخدمSMART Response   في وضCE،  في المرب  حرف أبجدي رقمي  40يمكنك استخدام ما يصل إلى
 .معرف الطال 

o  حرًفا تسجيل الدخول باستخدام جهاز إجابة  15يمكن للطال  الذين لديهم معرفات أبجدية عددية يزيد عدد أحرفها عن
 (.VEيدوي أو األجهزة التي تتيح استخدام اإلنترنت )وض  

 يتم حفظ معلومات الطال  إلى قائمة الفصل الدراسي عند كتابتها.
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. يعتبر إدخال عنوان البريد اإللكتروني الخاص بالطال  والعالمات اختيارًيا. يمكنك االسمفي مربعات  اكت  اسم الطال  .6
 أيًضا كتابة معلومات االسم والمعرف مباشرًة في الجدول.

 تلميح

عند  SMART Responseيمكنك استخدام العالمات لتصنيف الطال  في مجموعات مخصصة ليستخدمها برنامج 
 .belowوض  عالمات على الطال الطال . راج   إنشاء تقارير

 لكل طال . 6إلى  4كرر الخطوات من  .7

 حذف طال  من قائمة فصل دراسي
 مالحظة 

 ك حذف طال  من قائمة فصل دراسي أثناء تشغيل الفصل الدراسي.ال يمكن

 لحذف طالب من قائمة فصل دراسي

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 على اليسار. دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي من المنطقة  .2
 .الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .3

 ائمة الفصل الدراسي.تظهر ق

 من شريط األدوات. حذفحدد الطال  الذي ترغ  في حذف.، ثم انقر فوق  .4
 تظهر رسالة تطل  تأكيد الحذف.

 .نعمانقر فوق  .5

 طال وض  عالمات على ال
العالمات لفرز  SMART Responseيمكنك استخدام العالمات لتمييز مجموعات أو فئات الطال . يستخدم برنامج 

نتائج الطال  عندما تقوم بإنشاء تقارير أداء الفصل الدراسي. على سبيل المثال، إذا قمت بتخصيص العالمتين "كبار" 
 ا إلى التقرير يحتوي على شريط لكل من العالمتين.مخططً  SMART Responseو"صغار" للطال ، يضيف برنامج 

يمكنك تخصيص عالمات متعددة للطال  عن طريق فصل العالمات بفاصلة منقوطة )؛(، على سبيل المثال، "كبار؛درجة 
مخطًطا إلى التقرير يحتوي على  SMART Responseامتياز" و"صغار؛درجة امتياز". في هذه الحالة، يضيف برنامج 

 شرطة )شريط لكل من "كبار" و"صغار" و"درجة امتياز"(.ثالثة أ

كما يمكنك إنشاء فئات فرعية للعالمات عن طريق فصل العالمات بنقطتين رأسيتين ):(. ومثال على ذلك، "نوع:ذكر" 
بإنشاء قسم واحد في التقرير للعالمة "النوع" يوضح  SMART Responseو"نوع:أنثى". في هذه الحالة، يقوم برنامج 

 البيانات المصنفة في الفئتين الفرعيتين "ذكر" و"أنثى".

 تغيير درجة النجاح للفصل
 عندما تقوم بإنشاء قائمة فصل دراسي، تقوم بتحديد درجة النجاح للفصل. يمكنك تغيير هذه الدرجات بعد ذلك إذا أردت.

 لتغيير درجة النجاح للفصل

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 على اليسار. دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي من المنطقة  .2
 بجان  اسم الفصل. تحريرانقر فوق  .3

 .تحرير معلومات الفصلتظهر نافذة 

 .تم، ثم انقر فوق درجة النجاححرر قيمة  .4
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 SMART Notebookحول برنامج 
التفاعلي أو  SMARTلحفظ المالحظات المكتوبة من خالل منتج  SMART Notebookاستخدم برنامج التعلم التعاوني 

 إلنشاء عرض تقديمي مليء SMART Notebookجهاز الكمبيوتر كسلسلة من الصفحات. يمكنك استخدام برنامج 
. بعد ذلك يمكنك عرض Adobe Flash Playerبالقصاصات الفنية الملونة والرسوم والنصوص والملفات المتوافقة م  

، م  االستمرار في جذ  انتباه الحضور بتحريك هذه الكائنات والتفاعل معها. عندما يقدم SMART Notebookملف 
استخدام أدوات لوحة األقالم أو أزرار األقالم في برنامج الحضور التعليقات واالقتراحات، اكت  مشاركاتهم في صفحة ب

SMART Notebook. 

م  العديد من األنظمة األساسية، يمكنك مشاركة ملفات تم إنشائها على  SMART Notebookونظًرا إلمكانية عمل 
صدير ملف . كما يمكنك تMacم  شخص يستخدم جهاز كمبيوتر يعمل بنظام  Windowsجهاز كمبيوتر يعمل بنظام 

SMART Notebook  كملفHTML  متوافق م  مختلف األنظمة األساسية أو ملفPDF  أو كسلسلة من ملفات
 الصور.

SMART Notebook  م  برنامجSMART Response 
إمكانية إنشاء مجموعات أسئلة  SMART Notebookم  برنامج  SMART Responseيتيح لك تكامل برنامج 

 وبدء جلسات األسئلة وإيقافها مباشرًة من برنامج XMLأو  Microsoft Word واستيراد أسئلة من ملفات
SMART Notebook يمكنك تصدير نتائج الفصل والنتائج الفردية للطال  إلى ملف .Microsoft Excel  أو صفحة

HTML وباستخدام ميزة الطباعة في برنامج .SMART Responseسئلة ، يمكنك إنشاء مواد النشرات وُنسخ من األ
 SMART Responseوصفحات النتائج المصححة لكل طال  وللفصل. في هذا القسم يتم تعريف ميزات برنامج 

 SMART Notebook. لمزيد من المعلومات حول استخدام ميزات SMART Notebookالموجودة في برنامج 
 .SMARTعبر اإلنترنت أو موق  وي   SMART Notebookاألخرى، راج  تعليمات 

 SMART Notebookفي برنامج  SMART Responseإعداد تفضيالت 
 .SMART Notebookفي برنامج  SMART Responseيمكنك تخصيص السلوك االفتراضي لبعض ميزات 

 لألسئلة الفورية SMART Responseلتحديد كيفية إدراج برنامج 

 .SMART Notebookمن شريط قوائم  تاإلجابة < تفضيالحدد  .1
تحتوي مسبًقا على مالحظات أو  SMART Notebookبإدراج السؤال في صفحة  إدراج سؤالإذا أردت أن يقوم الزر  .2

 .اإلدراج في هذه الصفحة إذا كان ذلك ممكًناصور، فحدد 
 .أدرج دائًما في صفحة جديدةإذا أردت إنشاء صفحة جديدة تتضمن السؤال، فحدد 

 )اإلعداد االفتراضي(. اسأل دوًما قبل اإلدراجفي كل مرة، فحدد  SMART Responseذا أردت أن يسألك برنامج إ

 لتحديد خيارات عالمة التبويب اإلجابة

 .SMART Notebookمن شريط قوائم  اإلجابة < تفضيالتحدد  .1
لتحديد نوع  لنتائج عالمة التبوي  نوع المخطط االفتراضيمن القائمة المنسدلة  مخطط شريطيأو  مخطط دائريحدد  .2

 مخطط النتائج الذي ترغ  في عرض. افتراضًيا.
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بعد بدء التقييم مباشرًة بحيث يمكنك مراقبة تقدم التقييم مباشرًة، فحدد  اإلجابةإذا كنت ترغ  في عرض عالمة التبوي   .3
 .إظهار عالمة التبويب اإلجابة عند تشغيل أحد التقييمات

بعد إيقاف التقييم مباشرًة بحيث يمكنك عرض نتائج التقييم مباشرًة،  اإلجابةرض عالمة التبوي  إذا كنت ترغ  في ع
 .إظهار عالمة التبويب اإلجابة عند إيقاف أحد التقييماتفحدد 

 إنشاء التقييمات
 إلنشاء التقييمات. SMART Notebookيمكنك استخدام برنامج 

 إنشاء تقييم
عند إنشاء التقييمات، يمكنك تجمي  النتائج لكل سؤال وللتقييم بالكامل في الوقت نفس.. يمكنك تحديد خيارات النتائج التي 

صحيحة أم ال، وما هي اإلجابة الصحيحة، ومستوى الطال  في كل سؤال أو في توضح ما إذا كانت إجابات الطال  
 التقييم بالكامل. 

على أي جهاز كمبيوتر إلنشاء مجموعات أسئلة يمكنك نسخها بعد ذلك إلى  SMART Responseيمكنك تثبيت برنامج 
 نظام الكمبيوتر في الفصل الدراسي وتشغيلها من خالل.. 

 مالحظة

القياسي. يتعين عليك  SMART Notebookيل ملفات التقييمات على جهاز كمبيوتر مثبت علي. برنامج ال يمكنك تشغ
 .SMART Responseالذي يتضمن برنامج  SMART Notebookالحصول على برنامج 

 إلنشاء تقييم

ج فتح برنام، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .2
 تلميح

لتظل الخيارات ظاهرة أثناء  إخفاء تلقائي، يمكنك مسح الخيار Windowsعلى أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام 
 استخدام التقييم.

 .صفحة العنوانانقر فوق  .3
 .انإدراج صفحة العنويظهر مرب  الحوار 

  في مرب  النص العلوي، اكت  عنواًنا للتقييم. .4
 . يمكنك كتابة معلومات حول المادة والموضوع )اختياري(.إضافةحدد نوع التقييم الذي ترغ  في إنشائ.، ثم انقر فوق  .5

عدة  اإلجابة، وتعرض عالمة التبوي  SMART Notebookتظهر المعلومات الخاصة بصفحة العنوان في صفحة 
 يح لك إمكانية تخصيص التقييم.خيارات تت

 لتحرير صفحة العنوان والوصف الخاص بالتقييم

، انقر نقًرا مزدوًجا فوق مرب  النص العنوان أو الدرجة أو المادة أو التاريخ لتغيير SMART Notebookفي صفحة  .1
  خصائص. أو تحرير النص.

 .اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .2
 ات التي قمت بتحديدها عند إنشاء التقييم.حرر الخيار الوصففي المنطقة  .3

 مالحظة

. وكذلك، إذا قمت بتحرير معلومات الوصف، ال تتغير معلومات SMART Notebookإذا قمت بتحرير صفحة 
 .SMART Notebook، ال تتغير صفحة الوصف
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 إلضافة سؤال وصفحات محتوى إلى التقييم

 .belowافة صفحات محتوى إلى التقييمإضو 32في الصفحة  إضافة أسئلة إلى التقييمراج   .1

 لحفظ التقييم

 .حفظ انقر على  .1
 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 ..حفظاستعرض إلى المجلد، واكت  اسم الملف، ثم انقر فوق  .2

 لتقييمإضافة صفحات محتوى إلى ا
 يمكنك إضافة صفحات محتوى إلى أي مكان من التقييم لتوفير مقدمة لألسئلة أو معلومات أساسية.

 إلضافة صفحة محتوى

 لمزيد من المعلومات.  30في الصفحةإنشاء تقييم قم بإنشاء التقييم. راج   .1
 محتوى بعدها.، ثم حدد الصفحة التي ترغ  في إدراج صفحة فارز الصفحاتانقر فوق عالمة التبوي   .2
 .اإلجابةانقرفوق عالمة التبوي   .3
 .الخطوات التاليةانقر فوق عالمة التبوي   .4
 .جعل الصفحة التالية صفحة محتوى.انقر فوق  .5

 تظهر صفحة فارغة. 

من  Adobe Flash Playerإلضافة نصوص أو صور أو ملفات متوافقة م   SMART Notebookاستخدم أدوات  .6
 المعرض.

 تحديد خيارات النتائج
 تتيح لك خيارات النتائج عرض الدرجات الفردية واإلجابات الصحيحة ومتوسط درجات الفصل على الطال .

 مالحظة

 .SMART Responseتختلف خيارات النتائج المتاحة وفًقا لوض  

 الوصف خيار النتائج

بعد أن تتوقف عن تجمي  
 اإلجابات 

 . إيقافللطال  رؤية كيفية إجابتهم ورؤية درجاتهم بعد أن تنقر فوق يمكن 

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

بعد اإلجابة على جمي  
 األسئلة 

م من اإلجابة على جمي  يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم ورؤية درجاتهم بعد انتهائه
 األسئلة. 

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم على كل سؤال ورؤية درجاتهم بعد انتهائهم من اإلجابة  بعد اإلجابة على كل سؤال 
 سئلة. على جمي  األ

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

 ال يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم على األسئلة أو درجاتهم.  ال ُتظهر للطال  درجاتهم

عدم السماح للطال  بحفظ 
 التقييم

حفظ التقييم إلى  SMART Notebook SEرنامج يمكن للطال  الذين يستخدمون ب
 مستنداتهم بعد االنتهاء.
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 لتحديد خيارات النتائج

 لمزيد من المعلومات.30 في الصفحة إنشاء تقييم قم بإنشاء التقييم. راج   .1
من  في صفحة العنوان الخاصة بالتقييم، حدد أحد الخيارات الموضحة في الجدول السابق اإلجابةمن عالمة التبوي   .2

 .عرض النتائج للطال القائمة المنسدلة 

 إضافة أسئلة إلى التقييم 
ما يصل إلى سبعة أنواع من األسئلة، وذلك حس  الجهاز الذي يستخدم. الطال  لإلجابة  SMART Responseيدعم 

 على األسئلة.

 افة األسئلة إلى التقييم باستخدام المعالج "إدراج سؤال" أو عن طريق استيراد أسئلة من مستنديمكنك إض
Microsoft Word  أو ملفXML  أو ملفSQZ  أو ملفPDF  نظام التشغيل( فيMac أو ملف  بتنسيق )فقط 

HTML ®ExamView. 

 بعد إنشاء سؤال، يمكنك إضافة اختيارات ل. أو وض  عالمات علي..

 أنواع األسئلة حول
، يمكنك طرح أسئلة من األنواع التالية سواء بشكل منفرد أو كمجموعات أسئلة. SMART Responseباستخدام برنامج 

 كما يمكنك إضافة مالحظات إلى أي نوع من األسئلة يظهر عند طباعة نتائج السؤال.

 مالحظات

 اط.ال توجد إجابة صحيحة على أسئلة الرأي وال توض  عليها أي نق 
    إذا قمت بتضمين سؤال من نوع غير مدعوم في وضSMART Response  الذي تستخدم.، يظهر السؤال م  الرمز

 .SMART Notebookفي برنامج  فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   نوع سؤال غير مدعوم

 

 يمكن للطالب اإلجابة باستخدام الوصف نوع السؤال

Std. PE LE NBSE XE VE متعدد 

)لون. أخضر  Yيستخدم الطال  الزر  نعم أو ال
 N( أو LEفي أجهزة اإلجابة اليدوية 

)لون. أحمر في أجهزة اإلجابة اليدوية 
LE لإلجابة على السؤال. كما يمكنك )

للسماح بأحد  رأياختيار الخيار 
 اإلجابتين. 

       

)لون.  صوابيستخدم الطال  الزر  خطأ صوا  أو
أخضر في أجهزة اإلجابة اليدوية 

LE لون. أحمر في أجهزة  خطأ( أو(
( لإلجابة على LEاإلجابة اليدوية 

السؤال. كما يمكنك اختيار الخيار 
 للسماح بأحد اإلجابتين.  رأي
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 يمكن للطالب اإلجابة باستخدام الوصف نوع السؤال

Std. PE LE NBSE XE VE متعدد 

االختيار من 
 متعدد

إلى  Aم الطال  زًرا واحًدا من يستخد
J  لإلجابة على السؤال. حدد من

إجابات للسؤال )من  10إجابتين إلى 
(. كما LEإجابات في  5إجابتين إلى 

للسماح بأي  رأييمكنك اختيار الخيار 
 إجابة. 

       

اإلجابات 
 المتعددة

 Jإلى  Aن يستخدم الطال  األزرار م
لتحديد التجمي  الصحيح إلجابات 

 10السؤال. حدد من إجابتين إلى 
إجابات للسؤال. كما يمكنك اختيار 

للسماح بأي تجمي   رأيالخيار 
 لإلجابات.

        

عدد أو كسر أو 
 عالمة عشرية

رقام يستخدم الطال  أزرار األ 
لإلجابة على األسئلة بإجابات عددية 
باستخدام أرقام صحيحة أو كسور أو 
عالمات عشرية. كما يمكنك اختيار 

 للسماح بأي إجابة.  رأيالخيار 

       

يكت  الطال  إجابة السؤال. يبلغ حد  إجابة نصية
حرًفا كما يمكنك  20األسئلة النصية 

للسماح بأي إجابة.  رأيختيار الخيار ا
يمكن أن يكت  الطال  الذين 

 XEيستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوية 
أو األجهزة التي تتيح استخدام 

( ما يصل VEاإلنترنت )في وض  
حرًفا في حال اإلجابة عن  140إلى 

 أسئلة الرأي.

       

دد أو كسر أو ع
 تعبير

يستخدم الطال  الرموز الرياضية 
والقيم العددية لإلجابة على السؤال. 

 حرًفا. 30يبلغ حد اإلجابة التعبيرية 

       

 

 حول وض  الدرجات الذكي للتعبيرات
جات الذكي للتعبيرات عدة صور من تلك اإلجابة عندما تض  سؤاالً تعبيرًيا وإجابة صحيحة، يقبل نظام وض  الدر

 التعبيرية على أنها صحيحة.

 يتم تصنيف إجابة الطال  دائًما على أنها صحيحة إذا:

 .تطابقت تماًما م  اإلجابة الصحيحة على السؤال 
 العوامل كانت لها صورة أخرى، ولكن تعتبر مكافئة رياضًيا لإلجابة الصحيحة على السؤال وتستخدم المصطلحات و

 نفسها وبالترتي  نفس..
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رياضًيا المقبولة كإجابات صحيحة. يمكنك استخدام خيارات وض  الدرجات الذكي لتحديد اإلجابات األخرى المكافئة 
 يوضح الرسم التالي المستويات الثالثة للتكافؤ التي يمكنك تحديدها لألسئلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMART Response  الدرجات الذكي للتعبيرات في برنامج يوضح الجدول التالي أمثلة على كيفية مقارنة نظام وض
 لإلجابات التعبيرية باإلجابة التعبيرية الصحيحة للسؤال.

 

 لمعللمالصحيحة اإلجابة 

 تامة مطابقة

 الشكلي المكافئ

 المحتوى مكافئ

 رياضًيا المتكافئة كل اإلجابات :المحتوى مكافئ

  المصطلحات نفس :الشكلي المكافئ
 ترتي  بأي والعوامل

  المصطلحات نفس :تامة مطابقة
 الترتي  بنفس والعوامل
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 يوضح الجدول التالي أمثلة على كيفية وض  الدرجة على إجابة الطال  حس  خيار التكافؤ الذي تختاره.

 

 إنشاء مفاتيح اإلجابة
إذا كان لديك بالفعل اختبار أو تقييم في تنسيق آخر، كتنسيق النسخة الورقية، أو في ملف وسائط متعددة، يمكنك إنشاء 

إلنشاء  SMART Responseمفتاح إجابة لهذا التقييم لتسجيل تقدم التقييم ودرجات الطال . مكنك عندئذ استخدام أداوت 
 ستيراده وطباعت. وإعداد تقارير الطال .تقييم وا

 يحتوي على سلسلة من صفحات أسئلة SMART Notebookعند إنشاء مفتاح إجابة يتم إنشاء ملف 
SMART Response يمكن ، توضح اإلجابات المحتملة ألسئلة التقييم لكنها ال تتضمن محتوى السؤال. عند بدء التقييم
 لإلجابة على األسئلة من مكانهم. SMART Responseللطال  استخدام أجهزة 

 مالحظة

الذي تستخدم.. راج   SMART Responseيتغير خيار األسئلة المتاح عند إنشاء مفتاح اإلجابة وفًقا لوض  تشغيل 
 . 12في الصفحةتحديد طريقة إجابة الطال  عن األسئلة 

 إلنشاء مفتاح إجابة

 .إنشاء مفتاح إجابة إجابة <انقرفوق  .1
 .إنشاء مفتاح إجابةحوار  يظهر مرب 

 .العنواناكت  عنواًنا في مرب   .2
 .نوعحدد خياًرا من القائمة المنسدلة  .3

 البطالصحيحة للاإلجابة  المحتوى مكافئ الشكلي المكافئ تامة مطابقة لمعالصحيحة للماإلجابة 
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 حدد الصورة المصغرة الخاصة بنوع السؤال الذي تريده. .4
 تتوفر خيارات اإلجابة الصحيحة المتاحة وفًقا لنوع السؤال الذي قمت بتحديده.

 لهذا السؤال. أيرأو الخيار  ،حدد اإلجابة الصحيحة أو اكتبها .5
 اضبط قيمة الدرجات وقم بإنشاء عالمات لهذه األسئلة، إذا لزم األمر. .6
 .إضافةفانقر فوق  ،4في الخطوة  عدد، كسر، تعبيرأو  نصية، أو اإلجابات المتعددةإذا قمت بتحديد أسئلة ذات  .7

 ليظهر التحديد. األسئلةيتم تحديث جدول 

 لكل سؤال. 7إلى  4كرر الخطوات  .8
 .إنشاءوق انقر ف .9

 مسبوق بصفحة عنوان. ،بإضافة الصفحات لكل سؤال SMART Notebookيقوم برنامج 

 .حفظ، واكت  اسم الملف، ثم انقر فوق ملف < حفظ باسمانقر فوق  .11

  45في الصفحة بدء فصل دراسي واالتصال ب.يمكنك اآلن بدء التقييم، وأن تطل  من الطال  اإلجابة عن األسئلة. راج  
في  إضافة أسئلة إلى التقييمللمزيد من المعلومات. يمكنك تحرير مفتاح إجابتك باستخدام نفس اإلجراءات الموجودة في 

 .32الصفحة 

 إضافة أسئلة باستخدام المعالج إدراج سؤال
جاباتهم عليها. باستخدام المعالج ، يمكنك طرح األسئلة على الطال  وتجمي  إSMART Notebookباستخدام برنامج 

، يمكنك تحديد العالمات من القائمة الشاملة للمعايير التعليمية وعالمات مستوى اإلدراك لألسئلة التي تقوم إدراج سؤال
أو يمكنك إنشاء عالمات مخصصة. كما يمكنك إضافة العالمات على األسئلة  SMART Notebookبإنشائها في برنامج 

 . 44في الصفحة وض  عالمات على األسئلةد االنتهاء من إنشاء التقييم. راج  أو تغييرها بع

 إلضافة سؤال باستخدام المعالج إدراج سؤال

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 من شريط األدوات. ج سؤالإدراانقر فوق  .2
 .إدراج سؤاليظهر المعالج 

 .التاليانقر فوق الصورة المصغرة لنوع السؤال الذي ترغ  في إضافت.، ثم انقر فوق  .3
 اكت  السؤال في مرب  النص. .4
 onيد تعيين عالمات لألسئلة الجدإذا كنت ترغ  في استخدام العالمات إلنشاء الفئات في التقارير الخاصة بك، اذه  إلى  .5

page 37. 
 .التاليانقر فوق  .6
 .رأيبالنسبة ألسئلة نعم أو ال أو صوا  أو خطأ، حدد اإلجابة الصحيحة أو الخيار .7

 .رأيبالنسبة ألسئلة األعداد أو الكسور أو العالمات العشرية، اكت  اإلجابة الصحيحة أو حدد الخيار 

االختيار من متعدد أو اإلجابات المتعددة، حدد عدد اإلجابات، واكت  اإلجابات في مربعات النص، وانقر  بالنسبة ألسئلة
 .رأي، ثم حدد اإلجابات الصحيحة أو الخيار التاليفوق 

 اه.أدن 1انظر المالحظة رقم  رأيبالنسبة ألسئلة اإلجابة النصية، اكت  من إجابة إلى أرب  إجابات مقبولة أو حدد الخيار 

بالنسبة ألسئلة األعداد أو الكسور أو التعبيرات، استخدم محرر التعبيرات إلنشاء السؤال التعبيري، ثم استخدم المحرر 
 أدناه. 2إلنشاء إجابة تعبيرية صحيحة. انظر المالحظة رقم 

 اكت  عدد النقاط التي يحصل عليها الطال  على اإلجابة الصحيحة. .8
 تلميح

 عدًدا صحيًحا أو عشرًيا.يمكن أن تكون القيمة  

 .7إلى  2، ثم كرر الخطوات من إدراج آخرإذا كنت ترغ  في إنشاء المزيد من األسئلة، فانقر فوق  .9
 .إنهاءانقر على  .11
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من المعرض  Adobe Flash Playerإلضافة صور أو ملفات متوافقة م   SMART Notebookاستخدم أدوات  .11
 )اختياري(.

 مالحظات

النصية حساسة لحالة األحرف. يمكنك إدخال حتى أرب  إجابات لدعم أنماط مختلفة للكتابة باألحرف تعتبر أسئلة اإلجابة  .1
 (.IRON" و"Iron" و"ironالكبيرة )على سبيل المثال، "

على مقارنة إجابات الطال   SMART Response XEتعمل ميزة وض  الدرجات الذكي للتعبيرات في برنامج  .2
التي قمت بتحديدها أم ال.  وضع الدرجات الذكيلتحديد ما إذا كانت مكافئة لها وفًقا إلعدادات  باإلجابة التعبيرية الصحيحة

 لمزيد من المعلومات. 33في الصفحة  حول وض  الدرجات الذكي للتعبيراتراج  

 تعيين عالمات لألسئلة الجديدة

 لتعيين عالمات لألسئلة الجديدة

 . 36في الصفحةة أسئلة باستخدام المعالج إدراج سؤال إضافأكمل الخمس خطوات األولى الخاصة بـ  .1
 .استعراضانقر فوق  .2
إذا كنت ترغ  في االختيار من المجموعة الواسعة من المعايير التعليمية أو عالمات مستويات اإلدراك، حدد المنطقة  .3

 الخاصة بك والدرجة والموضوع ثم حدد عالمة واحدة أو أكثر من الفئات التي تم إدراجها.
ذا كنت ترغ  في تحديد العالمات المخصصة الخاصة بك، حدد عالمة واحدة أو المزيد من العالمات أسفل الفئة إ

 .العالمات المخصصة

 .بأسفل إنشاء العالمات المخصصةإذا كنت ترغ  في إنشاء العالمات المخصصة، فراج  

 .عالمات لهذا السؤالتظهر العالمات المحددة في حقل 

 .إنهاءانقر على  .4
 . 36في الصفحةإضافة أسئلة باستخدام المعالج إدراج سؤال من  6ارج  إلى الخطوة  .5

 إنشاء العالمات المخصصة
 يمكنك استخدام العالمات المخصصة لتمييز مجموعات األسئلة أو فئاتها الخاصة بك. يستخدم برنامج

SMART Response أداء الطال  وأداء الفصل.  العالمات لفرز إجابات األسئلة عندما تقوم بإعداد تقارير 

بإنشاء مخطط  SMART Responseعلى سبيل المثال، إذا خصصت العالمتين "صع " و"سهل" لألسئلة، يقوم برنامج 
 في التقرير لألسئلة ذات العالمتين "صع " و"سهل".

 إلنشاء عالمات مخصصة

العالمة ثم قم بتحرير تسمية  ،لمخصصةإنشاء العالمات اوحدد  العالمات المخصصةانقر بزر الماوس األيمن فوق  .1
 .الجديدة

 .العالمات المخصصةتظهر العالمة الجديدة أسفل 

 .إنهاءكرر ذلك إلنشاء العالمات المخصصة التي تحتاجها للتقييم الخاص بك، ثم انقر فوق  .2
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 Wordاستيراد أسئلة من مستند 
  مهم

 .Windowsالمثبت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  SMART Responseال تتوفر هذه الميزة إال في برنامج 

 SMART Response، تستخدم أداة التحويل في برنامج Microsoft Wordعندما تقوم باستيراد األسئلة من مستند 
تحديد أي الفقرات تعد أسئلة وأيها تعد إجابات محتملة وتحديد نوع السؤال الذي يتم إنشاؤه من العديد من األسالي  ل

المعلومات المتاحة. وتعتبر الطريقة األساسية هي تفسير ترقيم الفقرات. كما يبحث البرنامج عن الكلمات األساسية عند 
أمثلة على تنسيقات . راج  SMART Notebookم في تحليل الفقرات. بعد ذلك يحول البرنامج الفقرات إلى صفحات تقيي

 لمزيد من المعلومات. Word belowأسئلة مستند 

 مالحظة

 توفير اإلجابات الصحيحة لألسئلة المستوردة. SMART Responseال يمكن لبرنامج 

 Wordالستيراد أسئلة من مستند 

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseلرمز انقر فوق ا .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .Microsoft Wordاإلجابة < استيراد سؤال من < حدد  .2
 .فتحيظهر مرب  الحوار 

 .فتحوحدده، ثم انقر فوق  Wordاستعرض إلى مستند  .3
 غلق عند انتهاء التحويل.يظهر شريط تقدم ويُ 

 ، حدد الصورة المصغرة لصفحة العنوان.فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .4
 حرر صفحة العنوان والوصف وقم بتخصيصهما )اختياري(. .5
، حدد الصورة المصغرة لصفحة السؤال األول وراجعها جيًدا للتأكد من نجاح عملية فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .6

 التحويل.
 لجمي  أسئلة التقييم. 6لخطوة كرر ا .7

 . 43في الصفحة تعيين إجابات لألسئلة المستوردةبعد استيراد األسئلة، راج  

 Wordأمثلة على تنسيقات أسئلة مستند 
 .SMART Responseج قبل استيراده إلى برنام Wordتعتبر قائمة األسئلة التالية مثاالً على كيفية تنسيق مستند 

 مالحظة

تحديد طريقة إجابة الطال  على ال تدعم كل أنواع األسئلة لألمثلة التالية. راج   SMART Responseبعض أوضاع 
 لمزيد من المعلومات. . 12في الصفحة األسئلة

 يعيش معظم األطفال الفقراء، حس  تقرير مكت  اإلحصاء األمريكي، في: .1
 أ. المناطق الحضرية

 ضواحي . ال

 جـ. المناطق الريفية

 لتر؟ 2لتر بخمسة أباريق من الماء تبلغ سعة الواحد منها  10هل يمكن ملء حوض سمك تبلغ سعت.  .2
 نعم

 ال
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 .4صوا  أم خطأ: تقبل جمي  أنصاف األرقام، وحتى األرقام الصحيحة، القسمة على  .3
 صوا 

 خطأ 

 . احس  قيمة ص في المعادلة التالية.3بفرض أن س =  .4
 س 4 - 20ص = 

 اإلجابة: ____________________________

 ما المجموعة األمريكية األصلية التي عاشت في المنطقة المميزة على الخريطة؟ .5
 أ. الكواكيوتل

  . السيوكس

 جـ. اإليروكويس

 مالحظة

حاالت، تتجاهل أداة كأحد تنسيقات هذه األمثلة قبل استيراد الملف. في معظم ال Wordتأكد من تنسيق األسئلة في مستند 
 .Wordاالستيراد رؤوس الصفحات وتذييالتها في مستند 

 SQZأو  XMLاستيراد أسئلة من ملف 
أو  ExamViewبتنسيق  XMLتحويل األسئلة من ملفات ميزة استيراد ُتستخدم ل SMART Responseيتضمن برنامج 

العالمات الموجودة في ملفات  SMART Responseيستخدم برنامج   SMART Syncبتنسيق برنامج  SQZملفات 
XML وSQZ .الستخراج األسئلة واإلجابات الصحيحة، ثم يحول المعلومات إلى صفحات في التقييم 

 مهم

أو إنشاؤه قبل أن  SMART Syncبتنسيق برنامج  SQZأو ملف  ExamViewنصي بتنسيق  XMLج  وجود ملف 
 الثنائي. ExamViewتتمكن من تنفيذ هذا اإلجراء. ال يتم دعم الملفات ذات تنسيق 

 SQZأو  XMLالستيراد أسئلة من ملف 

ج فتح برنام، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .XMLاإلجابة < استيراد سؤال من < حدد  .2
 .فتحيظهر مرب  الحوار 

 .فتحوحدده، ثم انقر فوق  SQZأو  XMLاستعرض إلى ملف  .3
 يظهر شريط تقدم، يلي. صفحة العنوان الخاصة بمجموعة األسئلة الجديدة.

 صورة المصغرة لصفحة السؤال األول، حدد الفارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .4
 أضف صفحة عنوان إلى التقييم، ثم قم بتخصيص الصفحة والوصف كما ترغ . .5
 حرر أول صفحة سؤال وقم بتخصيصها كما ترغ . .6

 تحقق جيًدا من السؤال، بما في ذلك اإلجابة الصحيحة )انظر أدناه(، للتأكد من نجاح عملية التحويل.

 ة في المجموعة.لجمي  األسئل 6كرر الخطوة  .7

 .حفظ انقر على  .8
 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 .حفظاستعرض إلى المجلد، واكت  اسًما للملف. ثم انقر فوق  .9
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 . 43في الصفحة تعيين إجابات لألسئلة المستوردةبعد استيراد األسئلة، راج  

 PDFاستيراد أسئلة من ملف 
  مهم

 .Macالمثبت على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام  SMART Responseال تتوفر هذه الميزة إال في 

على تفسير ترقيم الفقرات. كما  SMART Response، تعمل أداة التحويل في PDFعندما تقوم باستيراد أسئلة من ملف 
ألساسية عند تحليل الفقرات. بعد ذلك يحول البرنامج الفقرات إلى صفحات تقييم في يتعرف البرنامج على الكلمات ا

SMART Notebook. 

 مهم

 قبل البدء في هذا اإلجراء. PDFbelowتنسيق مستند كالتنسيقات الموضحة في  PDFتأكد من تنسيق األسئلة في ملف 

 PDFأسئلة من ملف الستيراد 

 .Notebookفتح برنامج ، ثم حدد Macمن شريط قوائم  SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .PDFاإلجابة < استيراد سؤال من < ملف حدد  .2
 .فتحيظهر مرب  الحوار 

 .فتحوحدده ثم انقر فوق  PDFقم باالستعراض حتى تصل إلى ملف  .3
 تقدم وُيغلق عند انتهاء التحويل. يظهر شريط

 ، حدد الصورة المصغرة لصفحة العنوان.فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .4
 حرر صفحة العنوان والوصف وقم بتخصيصهما. .5
 حرر أول صفحة سؤال وقم بتخصيصها. .6
 راج  السؤال جيًدا للتأكد من نجاح عملية التحويل. .7
 لجمي  أسئلة التقييم. 7و 6كرر الخطوتين  .8

   43في الصفحة  تعيين إجابات لألسئلة المستوردةبعد استيراد األسئلة، راج  

 PDFتنسيق مستند 
تحويلها  SMART Responseيوضح النص التالي أمثلة على أسئلة االختيار من متعدد المنسقة بحيث يمكن لبرنامج 

 بسهولة إلى صفحات أسئلة.

 رعاية الكل ؟ كيف يشارك الولد في .1
 يطعم الكل  مرتين يومًيا. .أ 
 ينزه الكل  مرة يومًيا. .  
 يصلح الفوضى التي يحدثها الكل . .ج 
 يعطف على الكل  كثيًرا. .د 

 ما نسبة ما تنفق. الواليات المتحدة من ميزانية الدولة على الرعاية والضمان االجتماعي؟ .2
 % على الضمان االجتماعي25% على الرعاية و 25 .أ 
 % على الضمان االجتماعي20الرعاية و% على 1أقل من  .  
 % على الضمان االجتماعي1% على الرعاية و 20 .ج 
 % على الضمان االجتماعي1% على الرعاية وأقل من 1أقل من  .د 

 مالحظات 

 .ال يمكنك استيراد سوى أسئلة االختيار من متعدد 
  يج  إزالة رؤوس الصفحات وتذييالتها من ملفPDFاد تحويلها إلى أسئلة.، وإال فستحاول أداة االستير 
 .يج  وض  معلومات التقديم والمعلومات األساسية ومعلومات المصدر غير المتعلقة بالسؤال في صفحات مستقلة 
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  النصوص والرسوم التي ال يمكن ألداة االستيراد تحويلها إلى أسئلة يتم استيرادها إلى صفحةSMART Notebook 
 كرسم.

 HTMLبتنسيق  ExamViewاستيراد أسئلة من 
. راج  SMART Responseإلى تقييم  HTMLبتنسيق  6.2.1و ExamView 5.2.0يمكنك استيراد ملفات أسئلة 

من  HTMLتصدير ملفات أسئلة  لمزيد من المعلومات حول  43في الصفحة ExamViewتصدير اختبارات 
ExamView. 

 مالحظة

تحديد اإلجابات الصحيحة لألسئلة المستوردة. يج  عليك تعيين اإلجابات  SMART Responseال يمكن لبرنامج 
 . 43في الصفحة تعيين إجابات لألسئلة المستوردةالصحيحة بعد استيراد األسئلة. راج  

 HTMLق بتنسي ExamViewالستيراد أسئلة من ملف 

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .HTMLبتنسيق  ExamViewاإلجابة < استيراد سؤال من < حدد  .2
 .فتحيظهر مرب  الحوار 

 .فتحثم انقر فوق وحدده  HTMLقم باالستعراض حتى تصل إلى ملف  .3
 يظهر شريط تقدم وُيغلق عند انتهاء التحويل.

 ، حدد الصورة المصغرة لصفحة العنوان.فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .4
 حرر صفحة العنوان والوصف وقم بتخصيصهما )اختياري(. .5
للتأكد من نجاح عملية ، حدد الصورة المصغرة لصفحة السؤال األول وراجعها جيًدا فارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .6

 التحويل.
تحويل أسئلة لمزيد من المعلومات حول كيفية  42 في الصفحة HTMLبتنسيق  ExamViewحول استيراد سؤال راج  

ExamView  إلى أسئلةSMART Response. 

 لجمي  أسئلة التقييم. 6كرر الخطوة  .7

 . 43الصفحةفي  تعيين إجابات لألسئلة المستوردةبعد استيراد األسئلة، راج  
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 HTMLبتنسيق  ExamViewحول استيراد سؤال 
 .HTMLبتنسيق  ExamViewلملفات أسئلة  SMART Responseيوضح الجدول التالي كيفية استيراد برنامج 

 هذا SMART Responseاستيراد كنوع سؤال  هذا ExamViewنوع سؤال 

 صوا  أو خطأ صوا  أو خطأ

 صوا  أو خطأ معدل

يتكون هذا السؤال من جزأين: إذا كانت اإلجابة خطأ، يقوم 
 الطال  بتعديل السؤال ليجعلها صوا .

 صوا  أو خطأ

 االختيار من متعدد االختيار من متعدد

يتم استيراد تسميات االختيار بحروف كبيرة. ال يتم استيراد 
 خصصة.تسميات االختيار الم

 اإلجابات المتعددة اإلجابات المتعددة

يتم استيراد تسميات االختيار بحروف كبيرة. ال يتم استيراد 
 تسميات االختيار المخصصة.

 نعم أو ال نعم أو ال

إذا كانت اإلجابة األساسية قيمة عشرية أو كسرية، يتم استيرادها  إجابة عددية
 كسؤال كسري عددي عشري.

ة األساسية تعبير رياضي، يتم استيرادها كسؤال إذا كانت اإلجاب
 رأي تعبيري عددي كسري.

 إجابة نصية إجابة قصيرة أو إجابة نصية

 يتم استيراد العشرين حرًفا األولى فقط.

 صفحة محتوى مقابلة

 إجابة نصية المشكلة

 يتم استيراد العشرين حرًفا األولى فقط.

 إجابة نصية مقال

 حرًفا األولى فقط.يتم استيراد العشرين 

 إجابة نصية حالة

 يتم استيراد العشرين حرًفا األولى فقط.

 إجابة نصية أخرى

 يتم استيراد العشرين حرًفا األولى فقط.
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 ExamViewتصدير اختبارات 
 .HTMLالمتوفرة عبر اإلنترنت كمستندات  6.2.1و ExamView 5.2.0يمكنك تصدير اختبارات 

 ExamView 5.2.0من  HTMLلتصدير مستند اختبار بتنسيق 

 .ملف < نشر اختبار عبر اإلنترنت، حدد ExamView Test Generator 5.2.0من  .1
 .نشر اختبار عبر اإلنترنت يظهر مرب  الحوار 

 ، اكت  عنواًنا للتقييم.1في الخطوة رقم  .2
 .التالي، ثم انقر فوق إلى محرك األقراص الثابت HTMLحفظ االختبار كمستند ، حدد الخيار 2وة رقم في الخط .3
 .التالي، ثم انقر فوق نشر دليل دراسي، حدد الخيار 3في الخطوة رقم  .4

 مهم

 فيتعين عليك إضافة معلومات اإلجابة إلى األسئلة يدوًيا. ،نشر دليل دراسيإذا لم تحدد الخيار 

 تلميح

أي  SMART Response. يحول إظهار المرجعو إظهار النتائجو إظهار العدد المنطقكنك أيًضا تحديد الخيارات يم
 .SMART Notebookمالحظات في المربعات العدد المنطق والمراجعة والمرج  إلى مالحظات 

 .موافق، ثم انقر فوق HTMLاكت  اسًما لملف  .5
 يحتوي على جمي  ملفات الصور المستخدمة في االختبار. files_ومجلد  HTMLبإنشاء ملف  ExamViewيقوم 

 ExamView 6.2.1من  HTMLلتصدير مستند اختبار بتنسيق 

 .HTMLملف < تصدير إلى ، حدد ExamView Test Generator 6.2.1من  .1
 .HTMLتصدير إلى يظهر مرب  الحوار 

 .موافقر فوق ، ثم انقتصدير كدليل دراسياكت  عنواًنا للتقييم، وحدد الخيار  .2
 تلميح

أي  SMART Response.يحول إظهار المراجعو إظهار النتائجو إظهار العدد المنطقيمكنك أيًضا تحديد الخيارات 
 .SMART Notebookمالحظات في المربعات العدد المنطق والمراجعة والمرج  إلى مالحظات 

 .موافق، ثم انقر فوق HTMLاكت  اسًما لملف  .3
 .HTMLاء ملف بإنش ExamViewيقوم 

 تعيين إجابات لألسئلة المستوردة
 بعد استيراد األسئلة، يمكنك تعيين اإلجابات ألسئلة التقييم أو تغييرها.

   لتعيين اإلجابات لألسئلة المستوردة

 ، حدد الصورة المصغرة لصفحة السؤال األولفارز الصفحاتفي عالمة التبوي   .1
 .اإلجابة < تعيين جميع اإلجاباتحدد  .2

 .تعيين جمي  اإلجاباتيظهر مرب  الحوار 

 .تماكت  اإلجابات الصحيحة أو حددها من خيارات جمي  األسئلة، ثم انقر فوق  .3

 .حفظ انقر على  .4
 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 . حفظاستعرض إلى المجلد، واكت  اسم الملف، ثم انقر فوق  .5
إلى أي جهاز كمبيوتر مثّبت  SMART Notebookسئلة على جهاز الكمبيوتر هذا أو نسخ ملف يمكنك فتح مجموعة األ

 .SMART Responseعلي. برنامج 
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 إضافة اختيارات للسؤال
 بعد إنشاء سؤال، يمكنك إضافة اختيارات ل..

 إلضافة اختيارات للسؤال

 .فارز الصفحات  انقر على عالمة التبوي .1
 اضغط على الصورة المصغرة لصفحة األسئلة التي ترغ  في إضافة اختيار لها. .2
 .اإلجابة < إضافة اختيارحدد  .3
 اتب  التعليمات التي تظهر على الشاشة. .4
 ، ثم قم بإجراء التغييرات.اإلجابة < تعيين جميع اإلجاباتإذا لزم تغيير اإلجابة الصحيحة للسؤال، فحدد  .5

 مالحظة

 ذا أضفت اختيارات ألسئلة صوا /خطأ أو نعم/ال أو إجابة نصية، يتغير السؤال إلى اختيارات متعددة.إ

 وض  عالمات على األسئلة
في  يمكنك تحديد العالمات من القائمة الشاملة للمعايير التعليمية وعالمات مستويات اإلدراك لألسئلة التي قمت بإنشائها

إضافة أسئلة باستخدام المعالج إدراج سؤال ، أو يمكنك إنشاء عالمات مخصصة. راج  SMART Notebookبرنامج 
 كما يمكنك إضافة العالمات على األسئلة أو تغييرها إلى األسئلة بعد االنتهاء من إنشاء التقييم.. 36في الصفحة

 تعيين العالمات إلى األسئلة

 ة الموجودة أو تغييرهاإلضافة عالمات على األسئل

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 ، ثم حدد ملف التقييم.ملف < فتححدد  .2
 ويعرض صفحة العنوان. SMART Notebookيظهر ملف 

 ة األسئلة التي ترغ  في إضافة عالمات عليها. حدد الصورة المصغرة لصفح .3
 تظهر صفحة األسئلة.

 .الخصائص، ثم حدد عالمة التبوي  SMART Responseانقر فوق عالمة التبوي   .4
 .heading مفتاح اإلجابةبجان  العنوان  إظهار، فانقر فوق العالماتإذا لم يكن المرب   .5
 .استعراضانقر فوق  .6
من المجموعة الواسعة للمعايير التعليمية أو عالمات مستويات اإلدراك، حدد المنطقة الخاصة إذا كنت ترغ  في االختيار  .7

 بك والدرجة والموضوع ثم حدد عالمة واحدة أو أكثر من الفئات التي تم إدراجها.
المات العإذا كنت ترغ  في تحديد العالمات المخصصة الخاصة بك، حدد عالمة واحد أو أكثر من العالمات في الفئة 

  المخصصة

 .عالمات لهذا السؤالتظهر العالمات المحددة في حقل 

 تلميح

العالمات التي قمت بتحديدها مخزنة في فئة العالمات األخيرة. في المرة التالية التي تقوم فيها بوض  عالمة على األسئلة 
 لبحث عنها.يمكنك تحديد العالمات التي قمت باستخدامها من قبل من هذه القائمة بدالً من ا

 .إنهاءانقر على  .8
 .8إلى  5لتحديد أسئلة أخرى حس  الحاجة، ثم كرر الخطوات من رقم  صفحة ألسفلأو  صفحة ألعلىاضغط على  .9
 احفظ التقييم. .11



45   

الفصل الراب : بدء تشغيل فصل دراسي 
 واالتصال ب.

 

فصل دراسي والسماح للطال   في الفصل، يج  بدء تشغيل SMART Responseالستخدام نظام االستجابة التفاعلية 
 باالتصال ب.. يمكنك مراقبة اتصاالت الطال  أثناء الفصل الدراسي وقط  اتصالهم عند انتهاء الفصل الدراسي.

 قبل بدء الفصل الدراسي

 نصائح األمان للمعلمين
 وجهاز إسقاط ضوئي: SMART Boardم  السبورة التفاعلية من  SMART Responseعند استخدام النظام 

  أبلغ الطال  بعدم النظر مباشرة إلى شعاع الضوء الصادر عن جهاز اإلسقاط الضوئي. واطل  منهم بدالً من ذلك جعل
ظهورهم في نحو جهاز اإلسقاط الضوئي عند التعامل م  السبورة التفاعلية. وقبل أن يستديروا ليواجهوا الطال  يج  

 أو خطوتين( إلى الجان .عليهم أخذ خطوة كبيرة )
  تأكد من عدم النظر مباشرة إلى شعاع الضوء الصادر من جهاز اإلسقاط الضوئي. اجعل ظهرك إلى الفصل عند الكتابة

 فوق الصور المسقطة. تحرك إلى جان  السبورة التفاعلية قبل االستدارة لمواجهة الفصل.
 صبح شديد السخونة أثناء التشغيل العادي.أخبر طالبك بعدم لمس جهاز اإلسقاط الضوئي، ألن. قد ي 
  ،ال تستخدم مقعًدا لزيادة إمكانية وصول الطال . إذا لم يستط  الطال  الوصول إلى الجزء العلوي من السبورة التفاعلية

بورة فاخفضها. قد تحتاج إلى إعادة تركي  الوحدة المثبتة على الحائط لكي تصبح في وض  أقل ارتفاًعا. إذا تم تركي  الس
 التفاعلية على حامل أرضي، فاخفض مستواها بمساعدة شخص بالغ آخر.

 .أخبر الطال  بعدم الركض بالقر  من الحامل األرضي ألنهم قد يتعثروا بأقدام الحامل األرضي 

 بدء تشغيل فصل دراسي
 يمكنك بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  تسجيل الدخول أو الوض  مجهول.

 حول تسجيل الدخول واألوضاع مجهول
قبل بدء جلسة فصل دراسي، يج  تحديد ما إذا كنت ترغ  في تشغيل النظام في الوض  تسجيل الدخول أم الوض  

 مجهول. يوضح هذا الجدول خصائص كل وض  بإيجاز.

 الوضع مجهول  الوضع تسجيل الدخول 

 ن قائمة فصول دراسية تميز كل طال  باالسم يستخدم المعلمو
 ورقم المعرف. 

 يمكن للمعلمين تشغيل النظام بدون قائمة فصل دراسي. 

 يمكن للطال  االتصال بالفصل الدراسي، ولكن يتعين عليهم 
 تسجيل الدخول باستخدام أرقام المعرف المعّين لهم. 

يمكن للطال  االتصال بالفصل الدراسي دون إثبات 
 ياتهم. هو

يمكن للمعلمين التحكم في الوقت الذي يسجل في. الطال  
 الدخول عن طريق تأمين الفصل الدراسي. 

ال يمكن للمعلمين التحكم في الوقت الذي يستخدم الطال  
أجهزة اإلجابة اليدوية لتسجل الدخول إلى الفصل 

 الدراسي. 

بإشراف المعلم، يمكن للطال  رؤية درجاتهم، ولكن ال  م كنكبإشراف المعلم، يمكن للطال  رؤية درجاتهم، ولكن ال يم
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 الوضع مجهول  الوضع تسجيل الدخول 

 يمنكم رؤية درجات أي طال  آخرين. رؤية درجات أي طال  آخرين.

، يمكن للمعلمين تذكر األسماءفي حالة تحديد خانة االختيار 
تمييز الطال  بشكل فردي عند تسجيلهم الدخول إلى الفصل 

 الدراسي. 

 الطال  المتصلين. يمكن للمعلمين معرفة عدد 

 يمكن للمعلمين استخدام دفتر الدرجات لحفظ وتحليل أداء 
 الطال  والفصل الدراسي م  مرور الوقت. 

ال يمكن للمعلمين حفظ وتحليل أداء الطال  والفصل 
 الدراسي م  مرور الوقت. 

 يمكن للمعلمين إنشاء تقارير خاصة بالطال  
 والفصل الدراسي. 

إنشاء تقارير خاصة بأداء الطال  أو  ال يمكن للمعلمين
 الفصل الدراسي. 

 يمكن للمعلمين معرفة مجموع درجات الفصل وتصديره 
 وطباعت.. 

يمكن للمعلمين معرفة مجموع درجات الفصل وتصديره 
 وطباعت.. 

يمكن للمعلمين معرفة مجموع درجات كل سؤال وتصديره 
 وطباعت.. 

كل سؤال يمكن للمعلمين معرفة مجموع درجات 
 وتصديره وطباعت.. 

يمكن للمعلمين معرفة درجة كل طال  في كل سؤال وفي 
 التقييم بالكامل وتصديرها وطباعتها. 

 ال يمكن للمعلمين تمييز أسماء الطال  أو درجاتهم 
 بشكل فردي. 

 يمكن للمعلمين مراجعة النتائج أثناء التقييم من عالمة التبوي 
ال  بشكل فردي )في حالة تحديد للفصل بالكامل وللط إجابة

 (. تذكر األسماءخانة االختيار 

يمكن للمعلمين مراجعة نتائج الفصل بأكمل. أثناء التقييم 
 . اإلجابةمن عالمة التبوي  

 

 الوض  المجهول بدء تشغيل فصل دراسي في
حول تسجيل الدخول في الوض  مجهول. راج   SMART Responseال تحتاج لقائمة فصل دراسي لتشغيل برنامج  

 لمزيد من المعلومات. 45 في الصفحة واألوضاع مجهول

 لبدء تشغيل فصل دراسي في الوضع مجهول

 .الوضع مجهول، ثم حدد اإلجابة < بدء تشغيل الفصل الدراسي، حدد SMART Notebookفي برنامج  .1
o  عندما يستخدم الطال  أجهزة اإلجابة اليدوية، يومض ضوء االستعداد في جهاز االستقبال ثم يتحول إلى اللون األخضر

 الثابت، ويومض ضوء اإلرسال في جهاز االستقبال باللون األخضر.
o  إذا كان برنامجSMART Response   في وضCE يظهر اسم ملف ،SMART Teacher معلومات الفصل و

 الخاصة بالطال . SMART Notebook SEلبرنامج  ارتباطات سريعةالدراسي في عالمة التبوي  
 يمكنك اآلن أن تطل  من الطال  االتصال.

 مالحظات

  يمكنك بدء تشغيل الفصل الدراسي والتقييم في الوقت نفس. في برنامجSMART Notebook  اإلجابة عن طريق تحديد
 .تقييم< بدء تشغيل ال

إذا لم تكن لديك قائمة فصل دراسي، يبدأ تشغيل الفصل الدراسي في الوض  مجهول. إذا كانت لديك قائمة فصل دراسي، 
 ويمكنك اختيار الوض  مجهول منها. لم يتم تشغيل أي فصوليظهر مرب  حوار 

 .يمكنك أيًضا بدء تشغيل الفصل الدراسي في أدوات المعلم 
 لدخول إلى الفصل الدراسي بالفعل باستخدام أجهزة اإلجابة اليدوية أو برنامج إذا قام الطال  بتسجيل ا

SMART Notebook SE  فإن البرنامج سيتحول إلى الوض  مجهول.الوض  مجهولوقمت بتحديد ، 
  في حالة اتصال الطال  في الوض  مجهول، إذا بدأت تشغيل فصل دراسي يتطل  تسجيل الدخول، يتم تسجيل خروج

 ثم يطل  منهم تسجيل الدخول.الطال  
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 بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  تسجيل الدخول
اء تقارير في الوض  تسجيل الدخول، يمكنك متابعة إجابات كل طال  وإنش SMART Responseعندما تستخدم برنامج 

في الصفحة  حول تسجيل الدخول واألوضاع مجهولخاصة بأداء الطال  والفصل الدراسي. لمزيد من المعلومات، راج  
45. 

 مالحظة

قبل أن تتمكن من بدء تشغيل فصل دراسي وجعل الطال  يتصلون في الوض  تسجيل الدخول، يج  إنشاء قائمة فصل 
في  إنشاء قائمة فصل دراسيسي، فيمكنك إنشاء واحدة أو استيرادها. راج  دراسي. إذا لم تكن لديك قائمة فصل درا

 . 21الصفحة

 مهم

 ، يتعين عليكLEفي وض   SMART Response LEلتتمكن من استخدام برنامج 

   مزاوجة أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة تعيين معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية لكل جهاز إجابة يدوية خاص بطال . راج
 . 15في الصفحة الطال ب

   إنشاء قائمة فصل دراسي إنشاء فصل دراسي م  قائمة فصل دراسي تحتوي على معرفات أجهزة اإلجابة اليدوية. راج
  . 22في الصفحة في أدوات المعلم

 لبدء تشغيل فصل دراسي في الوضع تسجيل الدخول

 ثم حدد اسم فصل دراسي. ،راسياإلجابة < بدء تشغيل الفصل الد، حدد SMART Notebookفي برنامج  .1
o  عندما يستخدم الطال  أجهزة اإلجابة اليدوية، يومض ضوء االستعداد في جهاز االستقبال ثم يتحول إلى اللون األخضر

 الثابت، ويومض ضوء اإلرسال في جهاز االستقبال باللون األخضر.
o  إذا كان برنامجSMART Response   في وضCE يظهر اسم ملف ،SMART Teacher  ومعلومات الفصل

 الخاصة بالطال . SMART Notebook SEلبرنامج  ارتباطات سريعةالدراسي في عالمة التبوي  
 يمكنك اآلن أن تطل  من الطال  االتصال.

 مالحظات

  يمكنك بدء تشغيل الفصل الدراسي والتقييم في الوقت نفس. في برنامجSMART Notebook  اإلجابة عن طريق تحديد
 .غيل التقييم< بدء تش

  ،إذا لم تكن لديك قائمة فصل دراسي، يبدأ تشغيل الفصل الدراسي في الوض  مجهول. إذا كانت لديك قائمة فصل دراسي
 ويمكنك اختيار الوض  مجهول منها. لم يتم تشغيل أي فصوليظهر مرب  حوار 

 .يمكنك أيًضا بدء تشغيل الفصل الدراسي في أدوات المعلم 
 ال  في الوض  مجهول، إذا بدأت تشغيل فصل دراسي يتطل  تسجيل الدخول، يتم تسجيل خروج في حالة اتصال الط

 الطال  ثم يطل  منهم تسجيل الدخول.

 مراقبة أجهزة اإلجابة اليدوية
إلجابة اليدوية أم أن. في الوض  مجهول. في حالة يمكنك استخدام أدوات المعلم لمعرفة ما إذا تم تسجيل دخول جهاز ا

تسجيل دخول جهاز اإلجابة اليدوية، يمكنك أيًضا معرفة اسم الطال . يمكنك معرفة معرف جهاز كل جهاز إجابة يدوية 
 ( وتحديد الطال  الذي يستخدم. من الطال  المسجل دخولهم.MAC)عنوان 

وية، وفًقا لقياس جهاز االستقبال. إذا كان مستوى اإلشارة منخفًضا لجهاز تعرض الشاشة قوة اإلشارة لكل جهاز إجابة يد
إجابة يدوية واحد أو أكثر م  وجود مشكالت في االتصال، فيمكنك تغيير موض  جهاز االستقبال أو إزالة العوائق 

 الموجودة في مسار اإلشارة.

 لمراقبة أجهزة اإلجابة اليدوية

 ن الطال  توصيل أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم.ابدأ تشغيل فصل دراسي، واطل  م .1
 باللون األخضر. SMART Responseتضيء أضواء مؤشر جهاز استقبال 

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلمقم بتشغيل أدوات المعلم. راج   .2
 .أدوات المعلمتظهر 
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 في العمود األيسر. األجهزةانقر فوق الزر  .3
متصل ويعمل". يظهر اسم جهاز  SMART Responseسالة "جهاز استقبال وتعرض الر ألجهزةتظهر النافذة 

 االستقبال أسفل الزر األجهزة.

 مالحظة

 SMART Responseغير متصل"، يكون جهاز استقبال  SMART Responseإذا ظهرت الرسالة "جهاز استقبال 
 بيت جهاز االستقبال.غير متصل أو ال يعمل كما ينبغي. تحقق من وصالت جهاز االستقبال أو أعد تث

 النافذة.أعلى  أجهزة اإلجابة اليدوية، ثم انقر فوق عالمة التبوي  جهاز االستقبال الخاص بيانقر فوق  .4
وتعرض جدول بجمي  أجهزة اإلجابة اليدوية المتصلة. يوضح كل صف في الجدول  أجهزة اإلجابة اليدويةتظهر النافذة 

 ( لجهاز إجابة يدوية واحد.MACل  ومعرف الجهاز )عنوان قوة اإلشارة وحالة البطارية واسم الطا

 مالحظة

 .مجهول اسم الطال في حالة اتصال أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بالطال  في الوض  مجهول، يعرض الحقل 

 االتصال بالفصل الدراسي
 بالفصل.بعد بدء الفصل، يمكنك أن تطل  من الطال  االتصال 

. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك SMART Responseتعتمد طريقة اتصال الطال  بالفصل على الوض  الحالي لبرنامج 
 من  الطال  من تسجيل الدخول.

 االتصال في الوض  مجهول
بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  سجيل الدخول قبل اتصال الطال . راج  يج  بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  ت

 . 46في الصفحة مجهول

 مهم

 ، يج  أن يعرف الطال  اسم الفصل الدراسي.VEفي جمي  األوضاع باستثناء 

 في الوضع مجهول PEالتصال أجهزة اإلجابة اليدوية 

 م"، اطل  من الطال  تنفيذ هذا اإلجراء.جاهز لالستخدا SMART Responseعندما تظهر رسالة البالون "

 بجهاز اإلجابة اليدوية لمدة ثانية. طاقةاضغط على الزر  .1
تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد االنضمام إلى آخر فصل دراسي اتصل ب. جهاز اإلجابة اليدوية أم البحث عن فصل 

 دراسي آخر.

 رسالة "مرحًبا" على شاشة أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم. LEة يشاهد الطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوي

 لالنضمام إلى آخر فصل دراسي. إدخالاضغط على الزر  .2
 أو

 .إدخالثم اضغط على  البحث عن فصل دراسيلتحديد  أسفلاضغط على الزر 

دراسية داخل نطاق.. اضغط على يقوم جهاز اإلجابة اليدوية بالمسح بحًثا عن فصول دراسية ثم يعرض قائمة بالفصول ال
 .إدخاللتحديد الفصل الصحيح ثم اضغط على  أسفلو أعلىالزرين 

 مالحظة

إذا كان لديك أجهزة استقبال متعددة متصلة بالكمبيوتر الخاص بك، فإن الطال  يشاهدون أسماء الفصول الدراسية 
 .Math(2و Math(1المثال، الفصل المتعددة التي تم ترقيمها للتعرف على كل جهاز استقبال. على سبيل 

 عين عدد مساو من الطال  لكل فصل دراسي لضمان األداء المثالي.

 لالتصال. إدخالاضغط على الزر  .3
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 في الوضع مجهول XEالتصال أجهزة اإلجابة اليدوية 

 جاهز لالستخدام"، اطل  من الطال  تنفيذ هذا اإلجراء. SMART Responseعندما تظهر رسالة البالون "

 بجهاز اإلجابة اليدوية لمدة ثانية. طاقةاضغط على الزر  .1
 استخدم مفاتيح األوامر لالنضمام إلى آخر فصل دراسي. .2

 أو

 استخدم مفاتيح األوامر للعثور على فصل دراسي، ثم لتحديد الفصل الدراسي.

 مالحظة

شاهدون أسماء الفصول الدراسية إذا كان لديك أجهزة استقبال متعددة متصلة بالكمبيوتر الخاص بك، فإن الطال  ي
 .Math(2و Math(1المتعددة التي تم ترقيمها للتعرف على كل جهاز استقبال. على سبيل المثال، الفصل 

 عين عدد مساو من الطال  لكل فصل دراسي لضمان األداء المثالي.

 في الوضع مجهول LEالتصال أجهزة اإلجابة اليدوية 

 جهاز اإلجابة اليدوية الخاص بهم لمدة ثانية. تشغيل اطل  من الطال  الضغط على الزر .1
 تظهر رسالة "مرحًبا" على شاشة جهاز اإلجابة اليدوية.

 لتوصيل األجهزة تتيح استخدام اإلنترنت في الوضع المجهول

 SMART Response VEلموق  وي   URLويعرض عنوان  بدأ التقييم، تظهر رسالة VEعندما تبدأ تقييم في وض  
 التقييم. سجل هذه المعلومات، ثم أخبر الطال  لديك باتباع هذا اإلجراء.ومعرف 

 .response.smarttech.comافتح مستعرض إنترنت ثم قم باالتصال بـ  .1
 .SMART Response VEيظهر مرب  الحوار تسجيل الدخول إلى 

 .تسجيل الدخولالنصي المناس ، ثم انقر فوق  اكت  معرف التقييم داخل المرب  .2
 مالحظة

 مطلوًبا في الوض  المجهول. معرف الطال ال يكون 

 يظهر السؤال على شاشات الطال .

 في الوضع مجهول SMART Notebook SEالتصال مستخدمي 

 .على اإلنترنت SMART Notebook SEاطل  من الطال  اتباع الخطوات الموضحة في نظام تعليمات  .1

 مالحظات

  تظهر لدى الطال  الرسالة "فشل تسجيل الدخول". إذا حدث ذلك، قم بإلغاء تأمين تسجيل الدخول في حالة تحديد الخيار ،
 تأمين تسجيل الدخول، ثم اطل  من الطال  إعادة االتصال.

   لمزيد من المعلومات  30 في الصفحة إنشاء التقييماتعند اتصال جمي  الطال ، يمكنك البدء في طرح األسئلة. راج
 لطرح األسئلة وإنشاء التقييمات. SMART Notebookبرنامج حول استخدام 

 االتصال في الوض  تسجيل الدخول
غيل فصل دراسي في الوض  بدء تشيج  بدء تشغيل فصل دراسي في الوض  تسجيل الدخول قبل اتصال الطال . راج  

 . 47في الصفحة تسجيل الدخول

 مهم

لالتصال بالفصل في  SMART Notebook SEأو برنامج  XEأو  PEعندما يستخدم الطال  أجهزة اإلجابة اليدوية 
 وض  التسجيل، يتعين عليهم معرفة اسم الفصل الدراسي ورقم معرف طال  فريد.

http://response.smarttech.com/


 ل الراب : بدء تشغيل فصل دراسي واالتصال ب.الفص

50   

(، يج  عليهم أن يعرفوا معرف التقييم ورقم VEخدام اإلنترنت )في وض  عندما يستخدم الطال  أجهزة تتيح است 
 معرفات الطال  الفريدة.

 بعد بدء تشغيل فصل دراسي، اطل  من الطال  اتباع أحد اإلجراءات التالية.

 في الوضع تسجيل الدخول PEلتوصيل أجهزة اإلجابة اليدوية 

 ثانية. بجهاز اإلجابة اليدوية لمدة طاقةاضغط على الزر  .1
تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد االنضمام إلى آخر فصل دراسي اتصل ب. جهاز اإلجابة اليدوية أم البحث عن فصل 

 دراسي آخر.

 لالنضمام إلى آخر فصل دراسي. إدخالاضغط على الزر  .2
 أو

 .إدخالثم اضغط على  البحث عن فصل دراسيلتحديد  أسفلاضغط على الزر 

ة اليدوية بالمسح بحًثا عن فصول دراسية ثم يعرض قائمة بالفصول الدراسية داخل نطاق.. اضغط على يقوم جهاز اإلجاب
 .إدخاللتحديد الفصل الصحيح ثم اضغط على  أسفلو أعلىالزرين 

 مالحظة

إذا كان لديك أجهزة استقبال متعددة متصلة بالكمبيوتر الخاص بك، فإن الطال  يشاهدون أسماء الفصول الدراسية 
 .Math(2و Math(1المتعددة التي تم ترقيمها للتعرف على كل جهاز استقبال. على سبيل المثال، الفصل 

 عين عدد مساو من الطال  لكل فصل دراسي لضمان األداء المثالي.

 تظهر رسالة اتصال، يليها رسالة تطل  إدخال رقم معرف.

 .إدخالاضغط على أزرار األعداد إلدخال رقم المعرف، ثم اضغط على  .3
 إذا كان المعرف صحيًحا، تظهر رسالة تطل  تأكيد اسمك.

 مالحظة

، تظهر رسالة على جهاز اإلجابة اليدوية تشير إلى عدم تمكن الطال  من تأمين تسجيل الدخولإذا حدد المعلم الخيار 
 .إعادة المحاولة تسجيل الدخول في الوقت الحالي، ثم يظهر خيار 

 ال.لالتص إدخالاضغط على الزر  .4
 تظهر رسالة ترحي .

 في الوضع تسجيل الدخول XEلتوصيل أجهزة اإلجابة اليدوية 

 بجهاز اإلجابة اليدوية لمدة ثانية. طاقةاضغط على الزر  .1
تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد االنضمام إلى آخر فصل دراسي اتصل ب. جهاز اإلجابة اليدوية أم البحث عن فصل 

 دراسي آخر.

 تيح األوامر لالنضمام إلى آخر فصل دراسي.استخدم مفا .2
 أو

 استخدم مفاتيح األوامر للعثور على فصل دراسي ومن ثم تحديد الفصل الدراسي.

 مالحظة

إذا كان لديك أجهزة استقبال متعددة متصلة بالكمبيوتر الخاص بك، فإن الطال  يشاهدون أسماء الفصول الدراسية 
 .Math(2و Math(1لى كل جهاز استقبال. على سبيل المثال، الفصل المتعددة التي تم ترقيمها للتعرف ع

 عين عدد مساو من الطال  لكل فصل دراسي لضمان األداء المثالي.

 تظهر رسالة اتصال، يليها رسالة تطل  إدخال رقم معرف.

 اضغط على أزرار األرقام إلدخال رقم المعرف، ثم اضغط على مفتاح األمر لتسجيل الدخول. .3
 ن المعرف صحيًحا، تظهر رسالة تطل  تأكيد اسمك.إذا كا
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 مالحظة

، تظهر رسالة على جهاز اإلجابة اليدوية تشير إلى عدم تمكن الطال  من تأمين تسجيل الدخولإذا حدد المعلم الخيار 
 .إعادة المحاولة تسجيل الدخول في الوقت الحالي، ثم يظهر خيار 

 اضغط على مفتاح األمر لالتصال. .4
 لة ترحي .تظهر رسا

 مالحظة

إذا حاول طال  تسجيل الدخول باستخدام معرف يستخدم. طال  آخر، تظهر رسالة تشير إلى تعذر تسجيل الدخول 
 وتطل  من. إعادة المحاولة.

 في الوضع تسجيل الدخول LEلتوصيل أجهزة اإلجابة اليدوية 

 بهم لمدة ثانية.  جهاز اإلجابة اليدوية الخاص تشغيلاطل  من الطال  الضغط على الزر  .1
 تظهر رسالة "مرحًبا" على شاشة جهاز اإلجابة اليدوية.

لمزيد من المعلومات  30 في الصفحة إنشاء التقييماتعند اتصال جمي  الطال ، يمكنك البدء في طرح األسئلة. راج  
 لطرح األسئلة وإنشاء التقييمات. SMART Notebookبرنامج حول استخدام 

 ي تتيح استخدام اإلنترنت في وضع تسجيل الدخوللتوصيل األجهزة الت

 SMART Response VEلموق  وي   URLويعرض عنوان  بدأ التقييم، تظهر رسالة VEعندما تبدأ تقييم في وض  
 ومعرف التقييم. سجل هذه المعلومات، ثم أخبر الطال  لديك باتباع هذا اإلجراء.

 .response.smarttech.comافتح مستعرض إنترنت ثم قم باالتصال بـ  .1
 .SMART Response VEيظهر مرب  الحوار تسجيل الدخول إلى 

 .تسجيل الدخولاكت  معرف التقييم ومعرف الطال  داخل المرب  النصي المناس ، ثم انقر فوق  .2
 يظهر السؤال على شاشات الطال .

 ي وضع تسجيل الدخولف SMART Notebook SEلتوصيل 

بعد بدء تشغيل فصل دراسي، اطل  من طالبك تسجيل الدخول من خالل اتباع اإلجراء الموضح في نظام تعليمات  .1
SMART Notebook SE .على اإلنترنت 

 االتصال بفصل دراسي يدوًيا
  مهم

 .CEفي وض   SMART Responseبرنامج  ال يمكنك تنفيذ هذا اإلجراء إال إذا كان

بعد بدء تشغيل فصل دراسي، يمكن للطال  االتصال تلقائًيا من خالل اتباع الخطوات الموضحة في نظام تعليمات 
SMART Notebook SE  على اإلنترنت. كما يمكن للطال  االتصال يدوًيا من خالل إدخال عنوان بروتوكول

 راسي ورقم المنفذ.( الخاص بالفصل الدIPاإلنترنت )

 يوضح اإلجراء التالي كيفية إيجاد هذه المعلومات لتتمكن من توفيرها للطال .

 ورقم المنفذ للفصل الدراسي IPللبحث عن عنوان 

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 تأكد من بدء الفصل الدراسي. .2
 .الصفحة الرئيسيةمن عالمة التبوي   لطالب يدوًياتوصيل اانقر فوق  .3

http://response.smarttech.com/


 الفصل الراب : بدء تشغيل فصل دراسي واالتصال ب.

52   

 ورقم المنفذ للفصل الدراسي. IPوتعرض عنوان  معلومات االتصال اليدويتظهر الشاشة 

 تأمين تسجيل الدخول
لحظر الطال  من تسجيل  ولتأمين تسجيل الدخيمكنك حظر الطال  من تسجيل الدخول إلى الفصل الدراسي. حدد الزر 

الدخول قبل أن تكون مستعًدا أو لحظر الطال  المتأخرين من تسجيل الدخول. عندما تبدأ فصل دراسي، يتم إلغاء تأمين 
أو أعدت تشغيل. أو قمت بفتح قائمة فصل  SMART Responseتسجيل الدخول افتراضًيا. إذا قمت بإيقاف برنامج 

 ن تسجيل الدخول.دراسي جديدة، يتم إلغاء تأمي

 مالحظات

  في أوضاعPE وLE وXE.يمكنك تأمين تسجيل الدخول في وض  تسجيل الدخول فقط ، 
   في وضCE.يمكنك تأمين تسجيل الدخول في وض  تسجيل الدخول والوض  مجهول ، 
   ال يمكنك تأمين تسجيل الدخول في وضVE. 

 لحظر الطالب من تسجيل الدخول

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلمراج  . أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .بدء تشغيل الفصل الدراسي، ثم انقر فوق دفتر الدرجاتحالة عدم بدء فصل دراسي، حدد فصل دراسي من المنطقة  .2
 .تأمين تسجيل الدخولانقر فوق  .3

 ال يمكن للطال  تسجيل الدخول.

 مالحظة

ي أثناء تأمين تسجيل الدخول، فال يمكنهم تسجيل الدخول مرة أخرى حتى تنقر إذا انقط  اتصال الطال  بالفصل الدراس
 .إلغاء تأمين تسجيل الدخولفوق 
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 قط  اتصال الطال  عن فصل دراسي
بإحدى ثالث طرق. يمكنك قط  اتصالهم في آن واحد. يمكنك قط  اتصال يمكنك قط  اتصال الطال  عن فصل دراسي 

 أجهزة اإلجابة اليدوية بشكل فردي باستخدام أدوات المعلم أو يمكن أن تطل  من الطال  قط  االتصال بهم يدوًيا.

 مالحظة

 .VEيتعذر عليك قط  االتصال باستخدام أدوات المعلم عندما تكون في وض  

 قط  اتصال جمي  الطال 
 يمكنك قط  اتصال جمي  الطال  في وقت واحد.

 لقطع اتصال جميع الطالب عن طريق إيقاف الفصل الدراسي

 .SMART Notebookمن شريط القائمة الخاصة بـ  إجابة < إيقاف الفصل الدراسيحدد  .1
o ن بأجهزة اإلجابة اليدوية، وتظهر رسالة على أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم تشير يتم فصل جمي  الطال  المتصلي

إلى أن الفصل الدراسي قد انتهى وأن. تم إيقاف تشغيل أجهزة اإلجابة اليدوية. يتوقف ضوءا اإلرسال واالستقبال في جهاز 
 االستقبال ويضيء ضوء االستعداد باللون األحمر.

o لطال  المتصلين بـ برنامج يتم قط  اتصال جمي  اSMART Notebook SE-وتظهر رسالة تفيد  ،من الفصل الدراسي
 بأن. قد "تم تسجيل خروج جمي  الطال ".

 قط  اتصال أجهزة اإلجابة اليدوية بشكل فردي باستخدام أدوات المعلم
 مالحظة 

 الخيار إال في حالة اتصال الطال  بفصل دراسي في الوض  تسجيل الدخول. ال يتوفر هذا

 لقطع اتصال أجهزة اإلجابة اليدوية بشكل فردي باستخدام أدوات المعلم

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي الذي قمت بتشغيل. من المنطقة  .2
 .الطالبفوق عالمة التبوي   انقر .3
 حدد الصف الخاص بالطال  الذي تريد قط  اتصال.. .4

 أسفل جدول قائمة الطال . الخصائصتظهر النافذة 

 أعلى الزاوية اليمني من النافذة.  قطع اتصال جهاز اإلجابة اليدويةانقر فوق  .5
 .تسجيل خروج الطال يظهر مرب  الحوار 

 ال .لقط  اتصال الط موافقانقر فوق  .6
 مالحظة

 يمكن للطال  إعادة تسجيل الدخول مباشرًة.

، وحدد عدد الدقائق، ثم انقر منع هذا الطالب أيًضا لمدةإذا أردت من  الطال  من تسجيل الدخول لفترة من الوقت، فحدد 
 .موافقفوق 
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 قط  الطال  االتصال يدوًيا
قط  اتصالها عن طريق الضغط على الزر  SMART Response  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوية يمكن للطال

 لمدة من ثانية إلى ثانيتين. طاقة

إذا قام الطال  المسجل دخولهم بإيقاف تشغيل أجهزة اإلجابة اليدوية عند بدء مجموعة أسئلة، فيمكنهم تشغيل أجهزة 
ول بالمعرف نفس. واالنضمام إلى التقييم الجاري تشغيل. دون فقدان أي إجابات سابقة. في اإلجابة اليدوية، وتسجيل الدخ

 حالة اتصال الطال  في الوض  مجهول، عند إعادة االتصال يفقدوا أي إجابات سابقة.

 لقطع االتصال بعد االتصال بالفصل الدراسي عن طريق الخطأ

1.  

اطلب من الطالب 
 استخدام

 لقطع االتصال من خالل

أجهزة اإلجابة اليدوية 
PE 

 .إدخالثم الضغط على الزر  تسجيل الخروج، وتحديد القائمةبالضغط على الزر 

أجهزة اإلجابة اليدوية 
XE 

. يمكنهم بعد تسجيل الخروج، ثم تحديد SPACEBAR، والضغط على Symبالضغط على الزر 
إيقاف تشغيل أجهزة اإلجابة ذلك االتصال بالفصل الدراسي الصحيح وتسجيل الدخول إلي. دون 

 اليدوية.

أجهزة اإلجابة اليدوية 
LE 

 إيقاف تشغيل أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم. يمكنهم بعد ذلك تشغيلها مرة أخرى لالتصال.

 SMARTبرنامج 

Notebook SE 
 ، ثم تسجيل الدخول مرة أخرى بالفصل الدراسي الصحيح.قطع االتصالمن خالل النقر فوق 

جهزة التي تتيح األ
 استخدام اإلنترنت

 ، ثم تسجيل الدخول في التقييم الصحيح.response.smarttech.comاالتصال بـ 

 

 تلميح

الدراسية باستخدام برنامج  SMART Response CEلمزيد من المعلومات حول كيفية اتصال الطال  بفصول 
SMART Notebook SE راج  تعليمات ،SMART Notebook SE .على اإلنترنت 

في الوض  تشغيل الدخول، إذا قط  الطال  االتصال أثناء التقييم، فيمكنهم تسجيل الدخول باستخدام المعرف نفس. 
ق إدخالها لالنضمام إلى التقييم دون فقدان اإلجابات التي سبق إدخالها. في الوض  مجهول، يفقد الطال  أي إجابات سب

 عند إعادة االتصال.

http://response.smarttech.com/
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 إتمام التقييمات
. بعد ذلك يقوم الطال  بإتمام التقييم. أثناء التقييم، SMART Responseبعد إنشاء تقييم، يمكنك بدء تشغيل. في برنامج 

 يمكنك عرض النتائج.

 بدء تقييم
 الخيارات التي قمت  SMART Responseتخدم لطرح أسئلة، يس SMART Notebookعندما تستخدم برنامج 

 بتعيينها في أدوات المعلم للتحكم في كيفية تفاعل الطال  م  المعلم. إذا استخدم الطال  أجهزة اإلجابة اليدوية، 
، تحقق أن جهاز االستقبال موصل وجاهز للعمل. إذا لم يكن لديك ملف تقييم SMART Responseقبل بدء تقييم 

SMART Notebook  لمزيد من المعلومات. 31 في الصفحةإنشاء تقييم ، فعليك إنشاء واحد. راج 

 لفتح تقييم وإعدادات الخيارات

فتح برنامج ، ثم حدد Macأو شريط قوائم  Windowsبمنطقة إعالم   SMART Responseانقر فوق الرمز  .1
Notebook. 
 فارغة. SMART Notebookتظهر صفحة 

 .ملف < فتححدد  .2
 .فتحالذي يحتوي على األسئلة، ثم انقر فوق  SMART Notebookحدد ملف  .3

 تظهر صفحة العنوان الخاصة بملف التقييم.

 إذا لم تكن محددة بالفعل. الخصائص، ثم انقر فوق اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .4
 .تسليم التقييمحدد أحد الخيارات التالية إلعداد وض   .5

 مالحظة

 المتعددة. SMARTأو أجهزة  XEأو  PEإال في وض   لتقييمتسليم اال تتوفر خيارات وض  

السماح للطالب 
 باإلجابة عن...

 الوصف

كافة األسئلة 
بالسرعة التي 

 يفضلونها

هذا هو الوض  االفتراضي. يمكن للطال  الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التقييم اإلجابة عن 
 األسئلة بسرعة أو ببطء حس  رغبتهم. 

روض السؤال المع
 حالًيا فقط.

يج  على المعلمين البدء بكل سؤال وانتظار إجابات الطال  ثم إيقاف السؤال قبل أن يتمكنوا من 
االنتقال إلى السؤال اآلخر. يتيح هذا الوض  للمعلمين التحكم في تقدم التقييم أثناء مراقبة الطريفة 

 التي يجي  الطال  من خاللها.

 .بدء سؤال إلى رمز بدء تقييم يتغير رمز 

 

 أثناء التقييم. اإلجابةلعرض أسماء الطال  في عالمة التبوي   تذكر األسماءحدد خانة االختيار  .6
 أو

 أثناء التقييم. اإلجابةإلخفاء أسماء الطال  في عالمة التبوي   تذكر األسماءقم بإلغاء تحديد خانة االختيار 

 مالحظات

o  التعرف على هويات الطال  عند مراجعة النتائج أثناء التقييم. إذا أردت تذكر األسماءحدد خانة االختيار 
o  إذا أردت عرض ملف  تذكر األسماءقم بإلغاء تحديد خانة االختيارSMART Notebook  على سبورة تفاعلية من

SMART Board .أثناء التقييم ولكن ال تريد أن يرى الطال  نتائج بعضهم البعض 
o تذكر األسماءوتصديرها بعد التقييم حتى في حالة إلغاء تحديد خانة االختيار  يمكنك مراجعة النتائج وطباعتها. 
 :إظهار النتائج للطال حدد أحد الخيارات التالية من القائمة المنسدلة  .7
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 مالحظة

 .SMART Responseتختلف خيارات النتائج المتاحة وفًقا لوض  

 الوصف خيار النتائج

بعد أن تتوقف عن تجمي  
 اإلجابات 

 . إيقافيمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم ورؤية درجاتهم بعد أن تنقر فوق 

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

بعد اإلجابة على جمي  
 األسئلة 

تهائهم من اإلجابة على جمي  يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم ورؤية درجاتهم بعد ان
 األسئلة. 

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم على كل سؤال ورؤية درجاتهم بعد انتهائهم من اإلجابة  بعد اإلجابة على كل سؤال 
   األسئلة. على جمي

في حالة تحديد هذا الخيار، يمكنك أيًضا اختيار إظهار اإلجابات الصحيحة م  الدرجات 
 وإظهار متوسط درجات الفصل.

 ال يمكن للطال  رؤية كيفية إجابتهم على األسئلة أو درجاتهم.  ال ُتظهر للطال  درجاتهم

عدم السماح للطال  بحفظ 
 التقييم

حفظ التقييم إلى  SMART Notebook SEمون برنامج يمكن للطال  الذين يستخد
 مستنداتهم بعد االنتهاء.

 

 .CEو XEو PEلبدء التقييم وطرح األسئلة في وضع 

 ابدأ الفصل، إذا لم تكن قد قمت بذلك. .1
 قم بتوصيل الطال  بالفصل الدراسي، إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك. .2
 .اإلجابة < بدء تقييمحدد  .3

 .التقدمم  تحديد الزر  اإلجابةبوي  يتم فتح عالمة الت

في حالة عرض األسئلة على الشاشة بواسطة جهاز اإلسقاط الضوئي، يمكنك التحكم في تقدم الطال  عن طريق تحديد  
 صفحات األسئلة بالتعاق .

 في شريط القوائم لفتح صفحة أسئلة. الخلف أو  األماماستخدم زر .4
 أو 

 ، ثم حدد الصورة المصغرة لصفحة األسئلة.صفحاتفارز الانقر فوق عالمة التبوي  

 من شريط القوائم إلنهاء الجلسة. اإلجابة < إيقاف تقييمانقر فوق  .5
 عند انتهاء الطال  من مراجعة نتائجهم. اإلجابة < إنهاء وضع االستعراضإذا اخترت عرض النتائج للطال ، فحدد  .6

 لحفظ النتائج. حفظ انقر فوق  .7

 LEوطرحها في وضع لبدء تقييم األسئلة 

 ابدأ فصل، إذا لم تكن قد قمت بذلك. .1
 قم بتوصيل الطال  بالفصل الدراسي، إذا لم يكونوا قد قاموا بذلك. .2
 .اإلجابة < بدء تقييمحدد  .3

 .التقدمم  تحديد الزر  اإلجابةيتم فتح عالمة التبوي  
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التحكم في تقدم الطال  عن طريق تحديد في حالة عرض األسئلة على الشاشة بواسطة جهاز اإلسقاط الضوئي، يمكنك  
 صفحات األسئلة بالتعاق .

 في شريط القوائم لفتح صفحة أسئلة.  الخلف أو  األماماستخدم زر .4
 أو

 ، ثم حدد الصورة المصغرة لصفحة األسئلة.فارز الصفحاتانقر فوق عالمة التبوي  

 بشريط األدوات.بدء سؤال انقر فوق  .5
 .التقدمم  تحديد الزر  إلجابةايتم فتح عالمة التبوي  

 اطل  من الطال  اإلجابة على السؤال باستخدام أجهزة اإلجابة اليدوية. .6

 .إيقاف سؤال ، انقر فوقاإلجابةفي حال ظهور الرسالة "أجا  جمي  الطال " في عالمة التبوي   .7
 ار الذي تريده.. حدد الخياإلجابةيظهر مخطط يوضح نتائج الطال  وعدة خيارات في عالمة التبوي  

 لكل سؤال في التقييم. 7إلى  4كرر الخطوات من  .8
 مالحظة

 يج  إيقاف السؤال الحالي قبل توجي. سؤال آخر.

 من شريط القوائم إلنهاء الجلسة. اإلجابة < إيقاف تقييمانقر فوق  .9
 ن مراجعة نتائجهم.عند انتهاء الطال  م اإلجابة < إنهاء وضع االستعراضإذا اخترت عرض النتائج للطال ، فحدد  .11

 لحفظ النتائج. حفظ انقر فوق  .11

 VEلبدء تقييم األسئلة وطرحها في وضع 

 ابدأ فصل، إذا لم تكن قد قمت بذلك. .1
 . اإلجابة < بدء تقييمحدد  .2

 ومعرف التقييم الذي يحتاج. الطال  لالتصال بالتقييم. URLويعرض  تم بدء التقييميظهر مرب  الحوار 

 .التقدمم  تحديد الزر  اإلجابة  يتم فتح عالمة التبوي

ثم إدخال معرفات الطال  الخاصة بهم ومعرف  ،response.smarttech.comاطل  من طالبك االستعراض إلى  .3
 التقييم.

 يظهر التقييم على المستعرضات لديهم.

 .تم بدء التقييمإلغالق مرب  الحوار  موافقعند اتصال جمي  الطال ، انقر فوق  .4

 في شريط القوائم لفتح صفحة أسئلة.  الخلف أو  األماماستخدم زر .5
 أو

 ، ثم حدد الصورة المصغرة لصفحة األسئلة.فارز الصفحاتانقر فوق عالمة التبوي  

 من شريط القوائم إلنهاء الجلسة. اإلجابة < إيقاف تقييمانقر فوق  .6

 لحفظ النتائج. حفظ انقر فوق  .7

 بات األسئلةتجمي  إجا
 مالحظة 

 تأكد من بدء الفصل الدراسي واتصال كل الطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوية قبل طرح األسئلة.

 لتجميع إجابات األسئلة

 .اإلجابة < بدء تقييمحدد  .1
بدء تشغيل الفصل ق إذا لم تكن بدأت فصالً دراسًيا، تظهر رسالة تطل  منك تحديد فصل. حدد فصالً دراسًيا، ثم انقر فو 

 .الدراسي
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 تظهر رسالة على أجهزة اإلجابة اليدوية تطل  من الطال  اإلجابة.

 .اإلجابة < إيقاف تقييمعند انتهاء جمي  الطال  من اإلجابة على األسئلة، حدد  .2
 مالحظة

ن برنامج   جابات.النتائج في المستند الخاص بك. تذكر حفظ المستند بعد تجمي  اإل SMART Notebookيخزِّ

 (.حفظ باسم)أو ملف < حفظ، فحدد SMART Notebookإذا كنت ترغ  في حفظ األسئلة كملف  .3
 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 ..حفظاستعرض إلى مجلد الوجهة، واكت  اسم الملف، ثم انقر فوق  .4

 مراجعة النتائج بعد التقييم
لتجمي  النتائج وعرضها على الفور بعد تشغيل تقييم. يمكنك استخدام  SMART Responseيمكنك استخدام برنامج 

 التقييمات كأداة تعليمية تفاعلية وكوسيلة لتقديم مالحظات مستمرة للطال  حول ما يتعلموه.

 لعرض النتائج الفورية لتقييمات الفصل

 ة بالتقييم.بعد إجابة جمي  الطال  على األسئلة، عد إلى صفحة العنوان الخاص .1
 إذا لم تكن مفتوحة بالفعل. SMART Notebookالخاصة ببرنامج  اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .2
 .التقدم < إيقاف هذا التقييمحدد  .3

 . يظهر ملخص بأداء الفصل، يتضمن مخطط يوضح إجابات الفصل على كل سؤال.نتائجإلى  التقدميتغير الزر 

 .التفاصيلبجان   إظهارمن التفصيل، فانقر فوق إذا أردت عرض نتائج الفصل بمزيد  .4
 تظهر قائمة بالطال  ودرجاتهم ومدة التقييم.

 مهم

كن حذًرا عند عرض معلومات حساسة متعلقة بالدرجات لجمي  أعضاء الفصل الدراسي. إذا بدأت الفصل الدراسي في 
قبل بدء التقييم إلخفاء األسماء من عالمة  سماءتذكر األالوض  تسجيل الدخول، فعليك مراعاة إلغاء تحديد خانة االختيار 

 . )يمكنك بعد ذلك معاينة النتائج وطباعتها وتصديرها في أدوات المعلم.(اإلجابةالتبوي  

 مالحظة

قبل بدء التقييم، ُتعرض  تذكر أسماءإذا بدأت الفصل الدراسي في الوض  مجهول أو قمت بإلغاء تحديد خانة االختيار 
 ، وهكذا.2-مجهول ،1-مجهولالشكل أسماء الطال  ب

  لعرض النتائج الفورية لكل سؤال

 بعد إجابة جمي  الطال  على األسئلة، عد إلى صفحة العنوان الخاصة بالتقييم. .1
 إذا لم تكن مفتوحة بالفعل. SMART Notebookالخاصة ببرنامج  اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .2
 .التقدم < إيقاف هذا التقييمحدد  .3

 . يظهر مخطط يوضح أداء الفصل.نتائجإلى  التقدمير الزر يتغ

 ، ثم حدد سؤال.فارز الصفحاتانقر فوق عالمة التبوي   .4
 .اإلجابةانقرفوق عالمة التبوي   .5
 .النتائجانقر فوق  .6

 يظهر ملخص إلجابات الفصل على السؤال، يتضمن مخطط يوضح عدد اإلجابات لكل إجابة محتملة. 

  نصائح

o إظهار مخطط دائريأو  إظهار مخطط شريطيوع المخطط المعروض عن طريق تحديد يمكنك تغيير ن. 
o  إدراج مخطط في يمكنك إدراج المخطط إلى صفحة السؤال عن طريق النقر فوقNotebook. 
 .التفاصيلبجان   إظهارانقر فوق  .7

 تظهر قائمة توضح اإلجابة المرسلة من كل طال ، وتتضمن الوقت المستغرق لإلجابة.
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 مهم

كن حذًرا عند عرض معلومات حساسة متعلقة بالدرجات لجمي  أعضاء الفصل الدراسي. إذا بدأت الفصل الدراسي في 
قبل بدء التقييم إلخفاء األسماء من عالمة  تذكر األسماءالوض  تسجيل الدخول، فعليك مراعاة إلغاء تحديد خانة االختيار 

 ائج وطباعتها وتصديرها في أدوات المعلم.(. )يمكنك بعد ذلك معاينة النتاإلجابةالتبوي  

 مالحظة

قبل بدء التقييم، ُتعرض  تذكر أسماءإذا بدأت الفصل الدراسي في الوض  مجهول أو قمت بإلغاء تحديد خانة االختيار 
 ، وهكذا.2-مجهول ،1-مجهولأسماء الطال  بالشكل 

 ييممعاينة النتائج أثناء التق
لعرض النتائج على الفور أثناء تشغيل تقييم. يمكنك استخدام التقييمات  SMART Responseيمكنك استخدام برنامج 

 كأداة تعليمية تفاعلية وكوسيلة لتقديم مالحظات مستمرة للطال  حول ما يتعلموه.

 مهم

 يج  مشاركة طالبين أو أكثر في التقييم الستخدام هذه الميزة.

 تقييم الفصل لمعاينة نتائج

 ابدأ التقييم، إذا لم يكن بدأ تشغيل. بالفعل. .1
 أو سهمي اليسار واليمين. فارز الصفحاتاعرض السؤال باستخدام  .2
 .التقدم، ثم حدد الزر SMART Notebookالخاصة ببرنامج  اإلجابةانقر فوق عالمة التبوي   .3
 . معاينة النتائجبجان   إظهارانقر فوق  .4

 ات الحالية للفصل على السؤال.يظهر مخطط يوضح اإلجاب

 مالحظات

o .يتغير المخطط عند إجابة الطال  على السؤال، وُيغيروا إجاباتهم 
o  حدد صفحة العنوان الخاصة بالتقييم لمعاينة ملخص لتقدم جمي  أسئلة التقييم. يمكنك استخدام هذا المخطط لمعرفة مقدار ما

 أتم. الفصل من التقييم.
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الخامس: استخدام أجهزة اإلجابة الفصل 
 اليدوية

 

بعد توصيل الطال  ألجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم بالفصل الدراسي، يمكنهم استخدام أجهزة اإلجابة اليدوية إلجراء 
 التقييمات.

طرح  XEأو  SMART Response PEيمكن للطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوية  ،باإلضافة إلى ذلك
 أسئلة باستخدام أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم وتغيير إعداداتها.
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 SMART Response PEحول أجهزة اإلجابة اليدوية 
بلوحات مفاتيح باللغة اإلنجليزية أو بلوحات مفاتيح  SMART Response PEجهزة اإلجابة اليدوية لبرنامج تتوفر أ

 باللغة الروسية.

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية اإلنجليزية لوحة مفاتيح باللغة

  

  

 االسم الرقم االسم الرقم

 زر اإلدخال 7 زر التشغيل 1

 زر طرح السؤال 8 الشاشة 2

 زر القائمة 9 أزرار )سهم( التحديد 3

 زر الحذف 10 أزرار موافق/غير موافق 4

 كسر اعتيادي/كسر عشري زر )مسافات( 11 مفاتيح األحرف األبجدية 5

     ± (Shift)زر  6
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 SMART Response PEتغيير إعدادات جهاز اإلجابة اليدوية 
في أي وقت لتسجيل الخروج من الجلسة أو لتغيير إعدادات جهاز اإلجابة   القائمةكن للطال  الضغط على الزر يم

 اليدوية. تتوفر الخيارات التالية في القائمة:

 الوصف الخيار

تسجيل 
 الخروج 

 اضغط لتسجيل الخروج من الفصل بدون إيقاف تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية. 

تغيير لغة جهاز اإلجابة يد لغة النص المعروض على شاشة جهاز اإلجابة اليدوية. راج  اضغط لتحد اللغة
 .بأسفل PEاليدوية 

الخاصة بجهاز اإلجابة اليدوية أو تعتيمها. استخدم أزرار التحديد لزيادة التباين  LCDاضغط لتفتيح شاشة  التباين 
 أو تقليل.. 

معلومات 
 الجهاز 

 صدار البرنامج األساسي لجهاز اإلجابة اليدوية. وإ MACاضغط لعرض عنوان 

إعدادات 
 متقدمة

يج  وجود رمز أمان صالح لفتح هذه القائمة. يمكن لممثل دعم العمالء توفير الرمز للمساعدة في 
 استكشاف أخطاء جهاز اإلجابة اليدوية وإصالحها. 

 

 PEتغيير لغة جهاز اإلجابة اليدوية 
يتم تعيين الطراز إنجليزي/فرنسي من جهاز اإلجابة اليدوية افتراضًيا إلى اللغة اإلنجليزية ويتم تعيين الطراز 

إلجابة اليدوية إنجليزي/فرنسي ألول مرة، فإن. يطالبك روسي/إنجليزي افتراضًيا إلى اللغة الروسية. عند تشغيل جهاز ا
 بتحديد اللغة التي تريد عرضها. إذا لم تحدد لغة معينة، يقوم الجهاز بالعرض باللغة اإلنجليزية افتراضًيا.

الخاصة بهم من خالل القيام باإلجراءات  SMART Response PEيمكن للطال  تغيير لغة أجهزة اإلجابة اليدوية 
 ية.التال

 PEلتغيير لغة جهاز اإلجابة اليدوية 

 قم بتشغيل جهاز اإلجابة اليدوية .1
 بجهاز اإلجابة اليدوية.  القائمةاضغط على الزر  .2

 .إدخال ، ثم اضغط على أسفل و أعلى باستخدام األزرار  اللغةاستعرض حتى تصل إلى  .3

 . إدخال، ثم اضغط على أسفل و أعلى حدد اللغة باستخدام األزرار  .4
 باللغة التي قمت بتحديدها. مرحًبا بكيعود جهاز اإلجابة اليدوية إلى عرض 
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 اإلجابة على أسئلة نعم أو ال
 يمكن للطال  اإلجابة عن أسئلة نعم أو ال باستخدام هذين الزرين في أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم:

 

 

 ابة على أسئلة صوا  أو خطأاإلج
 يمكن للطال  اإلجابة عن أسئلة صوا  أو خطأ باستخدام هذين الزرين في أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم:

 

 

 مالحظة

 يعتبر هذان الزران هما نفسهما اللذان يستخدمهما الطال  لإلجابة على أسئلة نعم أو ال.

 على أسئلة االختيار من متعدد اإلجابة
يمكن للطال  اإلجابة عن أسئلة االختيار من متعدد باستخدام األزرار التالية الموجودة في أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة 

 بهم:

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية

  

  مثال

 لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية:

 .ـ "د"، يضغط الطال  على لإلجابة ب

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية:

 ."، يضغط الطال  على Гلإلجابة بـ "
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 اإلجابة على أسئلة اإلجابات المتعددة
اليدوية الخاصة يمكن للطال  اإلجابة عن أسئلة اإلجابات المتعددة باستخدام األزرار التالية الموجودة في أجهزة اإلجابة 

 بهم:

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية

  

  مثال

 لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية:

 .ثم يضغط على  لإلجابة بـ "أ" و"د"، يضغط الطال  على 

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية:

 .ثم يضغط على  "، يضغط الطال  على Гلإلجابة بـ "أ" و"

 

 اإلجابة على أسئلة األعداد أو الكسور أو العالمات العشرية
 يمكن للطال  إدخال األعداد باستخدام األزرار التالية الموجودة في أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم:

 لروسيةلوحة مفاتيح باللغة ا لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية

  

 إلدخال عدد عشري

 أدخل األعداد إلى يسار العالمة العشرية. .1

 .اضغط على  .2
 أدخل األعداد إلى يمين العالمة العشرية. .3
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 إلدخال كسر

 أدخل البسط. .1

 .اضغط على  .2
 أدخل المقام. .3

 إلدخال كسر مختلط

 أدخل العدد الصحيح. .1

 .اضغط على  .2
 أدخل البسط. .3

 .اضغط على  .4
 أدخل المقام. .5

 ير عدد من قيمة موجة إلى سالبة )والعكس(لتغي

 .اضغط على  .1
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 اإلجابة على أسئلة اإلجابة النصية
 يمكن للطال  اإلجابة عن أسئلة اإلجابة النصية باستخدام األزرار التالية الموجودة في أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بهم:

 لوحة مفاتيح باللغة الروسية ليزيةلوحة مفاتيح باللغة اإلنج

  

ككتابة  SMART Response PEتعتبر اإلجابة عن أسئلة اإلجابة النصية باستخدام جهاز اإلجابة اليدوية الخاص بـ 
 الرسائل النصية عبر الهاتف الخليوي.

  مثال

 "، يقوم الطال  بما يلي:ironلإلجابة بـ "

 لوحة مفاتيح باللغة اإلنجليزية:

 .iثالث مرات إلدخال  غط على الض .1

 .rثالث مرات إلدخال  الضغط على  .2

 .oثالث مرات إلدخال  الضغط على  .3

 .nثالث مرات إلدخال  الضغط على  .4

 (:железоلوحة مفاتيح باللغة الروسية )

 .жثالث مرات إلدخال  الضغط على  .1

 .еثالث مرات إلدخال  الضغط على  .2

 .лثالث مرات إلدخال  الضغط على  .3

 .еثالث مرات إلدخال  الضغط على  .4

 .зثالث مرات إلدخال  الضغط على  .5

 .оثالث مرات إلدخال  الضغط على  .6
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 مهم

"، Ironتعتبر اإلجابات النصية حساسة لحالة األحرف. إذا كانت اإلجابة الوحيدة المقبولة لسؤال ذو إجابة نصية هي "
 ". IRON" أو "iron" وليس "Ironفيج  على الطال  إدخال "

 من أجهزة اإلجابة اليدوية.لتغيير األحرف الكبيرة، يضغط الطال  على 

 إلدخال مسافة

 .اضغط على  .1

  إلجراء تغيير

 استخدم أزرار األسهم لتحريك المؤشر إلى الحرف الذي ترغ  في تغييره. .1
 لمسح الحرف. مسحاضغط على  .2
 أدخل حرف جديد. .3

 SMART Responseأجهزة اإلجابة اليدوية 
استخدام ال يستخدم الطال  سوى أزرار التشغيل والتحديد واإلجابة. األزرار األخرى مخصصة لوض  المعلم. راج  

 . 69ي الصفحةف قائمة وض  المعلم
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 الوصف  االسم الرقم

 اضغط لمدة ثانية لتشغيل جهاز اإلجابة اليدوية.  الطاقة 1

 اضغط لمدة من ثانية إلى ثانيتين إليقاف تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية.

 غير سار الشاشة 2

 التمرير عبر قوائم الخيارات. التحديد 3

 هندسية لإلجابة على األسئلة.خمسة أزرار ملونة ذات أشكال   اإلجابة 4

 إجراء تحديد أو تأكيده. إدخال 5

طرح  6
 سؤال

 عرض معرف جهاز اإلجابة اليدوية.

استخدام قائمة وض  لفتح قائمة جهاز اإلجابة اليدوية في وض  المعلم. راج   الطاقةاضغط م  زر   القائمة 7
 .belowالمعلم

 

 استخدام قائمة وض  المعلم

 في وضع المعلم SMART Response LEلوضع أجهزة اإلجابة اليدوية 

 بالتزامن.  القائمةو الطاقةاضغط على زري  .1
 مالحظة

 وحده دون حدوث أي تأثير. القائمة يمكنك الضغط على الزر 

 للعودة إلى القائمة األساسية.  القائمة ديد. اضغط على الزر إلجراء تح إدخال اضغط على الزر  .2

 تتوفر الخيارات التالية في قائمة وض  المعلم:

 الوصف الخيار

 ربط جهاز اإلجابة اليدوية بجهاز االستقبال أثناء اإلعداد. المسح وااللتقاط

 تعيين معرف جهاز اإلجابة اليدوية.  معرف جهاز اإلجابة اليدوية

لمعرف الشخصي لجهاز عرض ا
 االستقبال

 الحالي Panعرض معرف 

 LEon pageتغيير لغة جهاز اإلجابة اليدوية عرض قائمة باللغات المدعمة. راج   اللغة

70. 

ن أسفل الخاصة بجهاز اإلجابة اليدوية أو تعتيمها. استخدم السهما LCDتفتيح شاشة  التباين
 وأعلى لزيادة التباين أو تقليل..

 وإصدار البرنامج األساسي لجهاز اإلجابة اليدوية. MACعرض عنوان   معلومات الجهاز

 استعادة إعدادات جهاز اإلجابة اليدوية االفتراضية للمصن .  استعادة اإلعدادات االفتراضية

 إنهاء وض  المعلم لالتصال بالفصل الدراسي.  خروج 
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 LEتغيير لغة جهاز اإلجابة اليدوية 
 اللغات التالية على شاشتها: SMART Response LEتدعم أجهزة اإلجابة اليدوية 

 الشاشة اللغة

English English 

 )الفرنسية( Français نسيفر

  Русский روسي

 )األلمانية( Deutsch األلمانية

 )اإلسبانية( Español األسبانية

 Italiano إيطالي

 

ألول مرة، فإن. يطالبك بتحديد اللغة التي تريد عرضها. إذا  SMART Response LEعند تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية 
 بالعرض باللغة اإلنجليزية افتراضًيا.لم تحدد لغة معينة، يقوم الجهاز 

 ألول مرة  LEإلعداد لغة جهاز اإلجابة اليدوية 

 قم بتشغيل جهاز اإلجابة اليدوية .1
 تظهر قائمة باللغات.

 .إدخال ، ثم اضغط على أسفل و أعلى حدد اللغة باستخدام األزرار  .2
 بتحديدها.باللغة التي قمت  مرحًبا بكيعود جهاز اإلجابة اليدوية إلى عرض 

الخاصة بهم من خالل القيام باإلجراءات  SMART Response PEيمكن للمعلمين تغيير لغة أجهزة اإلجابة اليدوية 
 التالية.

 LEلتغيير لغة جهاز اإلجابة اليدوية 

 قم بتشغيل جهاز اإلجابة اليدوية .1
 (. 69في الصفحةاستخدام قائمة وض  المعلم شغل جهاز اإلجابة اليدوية في وض  المعلم )راج   .2

 .إدخال ، ثم اضغط على أسفل و أعلى باستخدام األزرار  اللغةاستعرض حتى تصل إلى  .3

 .إدخال ، ثم اضغط على أسفل و أعلى حدد اللغة باستخدام األزرار  .4
 باللغة التي قمت بتحديدها. مرحًبا بكيعود جهاز اإلجابة اليدوية إلى عرض 



 الفصل الخامس: استخدام أجهزة اإلجابة اليدوية

71   

 SMART Response XEحول أجهزة اإلجابة اليدوية 

 

 الوظيفة االسم الرقم

 تشغيل..اضغط م  االستمرار في الضغط لتشغيل جهاز اإلجابة اليدوية أو إيقاف  زر التشغيل 1

 غير سار LCDشاشة  2

. تعتمد الوظائف على وض  LCDاضغط لتحديد الوظائف التي ُتعرض على شاشة  مفاتيح األوامر 3
 جهاز اإلجابة اليدوية.

اضغط لإلجابة على أسئلة االختيار من متعدد وأسئلة اإلجابات المتعددة وأسئلة 
 صوا /خطأ وأسئلة نعم/ال.

 اضغط إلدراج قيمة أحرف صغيرة. دمفاتيح الحروف واألعدا 4

 إلدراج قيمة أحرف كبيرة. Shiftاضغط م  االستمرار على مفتاح 

م  االستمرار  nأو  c، أو y، أو u، أو o، أو i، أو e، أو aاضغط على المفاتيح 
 لتحديد تغييرات أخرى لألحرف.

 لوحة مفاتيح  5
 االتجاهات

قل خالل محتويات النصوص والتعبيرات اضغط للتنقل خالل خيارات القائمة أو التن
 الرياضية.

 مفتاح المسافة/القائمةزر  6
 

 اضغط إلضافة مسافة في النصوص أو التعبيرات الرياضية.

لعرض قائمة يمكنك من خاللها تحديد الوظيفة  Symاضغط بعد الضغط على المفتاح 
 ية.أو وظائف أخرى وفًقا لوض  جهاز اإلجابة اليدو الرموز، رفع اليد

 مفتاح الكسر 7

 

 اضغط إلدراج قيم كسرية إلحدى المعادالت.

 مفتاح الجذر

 

 اضغط إلدراج قيمة جذر تربيعي إلحدى التعبيرات.

 إلدراج مجذور. Symاضغط بعد الضغط على المفتاح 
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 الوظيفة االسم الرقم

مفتاح الرمز 
 المرتف /الرمز المنخفض

 

 اضغط إلدراج قيمة كرمز مرتف  إلحدى المعادالت.

 إلدراج قيمة كرمز منخفض إلحدى المعادالت. Symد الضغط على المفتاح اضغط بع

 اضغط علي. واترك. لتحديد وظائف المفتاح األخضر. مفتاح الرموز 8

 اضغط م  االستمرار في الضغط لعرض قائمة يمكنك تحديد الرموز منها.

 إلدخال حرف كبير. aاضغط علي. ثم اضغط على مفتاح حرف  مفتاح التبديل 9

 

 طرح األسئلة
أو  SMART Response PEفي أي وقت أثناء الفصل الدراسي، يمكن للطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدوية 

XE .طرح سؤال على المعلم 

  يمكن للطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدويةSMART Response PE طرح سؤالزر الضغط على ال. 
  يمكن للطال  الذين يستخدمون أجهزة اإلجابة اليدويةSMART Response XE  الضغط على الزرSym والضغط ،

 . رفع اليدثم تحديد  ،على مفتاح المسافة

 .األسئلةبجان  العنوان  الصفحة الرئيسيةتعرض أدوات المعلم عدد الطال  الراغبين في طرح أسئلة في عالمة التبوي  

 عرف على الطالب الراغبين في طرح أسئلةللت

 لعرض قائمة بأسماء الطال  ومعرفاتهم. دفتر درجات أدوات التعلمفي  الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .1

 .قد يظهر صف واحد أو أكثر م  رمز السؤال  الحالةفي العمود 

من الجان  األيمن  مسح سؤالفوق الرمز عند اإلجابة على سؤال الطال ، حدد الصف الذي يعرض اسم الطال ، ثم انقر  .2
 .الخصائص العلوي للنافذة
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الفصل السادس: مراجعة نتائج التقييم 
 وطباعتها وتصديرها

 

يساعدك دفتر درجات أدوات المعلم على الوصول السري  إلى نتائج االختبارات، ويسهل عملية إعداد التقارير وإجراء 
طة أو تفصيلية حس  حاجتك. يمكنك إعداد مقارنات عالية المستوى ألداء الفصل، التقييمات. يمكن أن تكون التقارير بسي

أو معايير المناهج، وتقارير مخصصة ألداء   أو تقارير خاصة استناًدا إلى الخصائص الُمعلمة مثل التوزي  الديموغرافي
 ها.كل طال  بشكل فردي. كما يمكنك إنشاء تقارير توضح الدرجات للسنة الدراسية بأكمل

يمكنك عرض النتائج وإنشاء تقارير لمراجعتها أثناء التقييم أو بعد تشغيل التقييم. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك طباعة األسئلة 
 ونتائج التقييم أو تصديرها.

 مالحظة

 ال ُتحفظ نتائج تقييمات الطال  في الوض  مجهول.
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 ئج التقييماستيراد نتا
. يمكنك إنشاء تقارير تجم  بين SMART Responseيمكنك استيراد نتائج تقييم قمت بإجرائ. بدون استخدام نظام 

 التقييمات والنتائج المستوردة.

  Microsoft Excel( أو ملفات CSVيمكنك استيراد النتائج باستخدام ملفات القيم المفصولة بفاصلة )
 قط(.ف Windows)أنظمة التشغيل 

 مالحظة

يج  أن تتطابق أرقام المعرفات في القائمة التي تستوردها م  أرقام المعرفات التي تم تعيينها للطال  في قائمة الفصل 
 الدراسي التي تستخدمها.

 تنسيق ملفات النتائج الستيرادها
الستيرادها. إذا كنت تستخدم  XLSXأو  XLSأو  CSVملف  عند تنسيق العالماتو رقم المعرفيج  استخدام العنوانين 

 .belowتنسيق ملف معلومات من برنامج آخر، انسخها إلى ملف جديد ثم نسقها بالشكل الموضح في 

 استيراد ملف نتائج فصل دراسي
 أدوات المعلم. يمكنك ملف استيراد نتائج فصل دراسي باستخدام

 الستيراد ملف نتائج فصل دراسي

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 ، حدد الفصل الذي ترغ  في استيراد النتائج إلي...دفتر درجاتفي المنطقة  .2
 .التقييماتمن شريط القوائم، ثم حدد  استيرادانقر فوق  .3
 .التاليصل المطلو ، ثم انقر فوق انقر فوق الف .4
 اكت  العنوان، ثم حدد نوع التقييم. اكت  معلومات حول المادة والموضوع )اختياري(. .5
 .التالي، ثم انقر فوق قيم أوليةأو  نسبة مئويةحدد تنسيقات الدرجات  .6
 .التاليحدد نوع ملف، ثم انقر فوق  .7
 . فتحاستعرض إلى الملف وحدده، ثم انقر فوق  .8

. يمكنك أيًضا إنشاء تقارير تشتمل على الدرجات التقييماتو الطال علومات نتائج الطال  في عالمتي التبوي  تظهر م
 المستوردة.

 تنسيق ملف
 (:CSVملف القيم المفصول بفاصلة )

  مثال

 رقم المعرف، عالمات
8781، 33 
8727، 32 
8534، 18 
2504، 22 
8759، 29 
8753، 35 
8815، 25 
8811، 28 
8716، 26 
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 :Excel (XLS)ملف جدول بيانات 

  مثال

 ب أ  

 العالمات رقم المعرف 1

2 8781 33 

3 8727 32 

4 8534 18 

5 2504 22 

6 8759 29 

7 8753 35 

8 8815 25 

9 8811 28 

10 8716 26 

 

 مراجعة نتائج التقييم
المعلم نتائج الفصل ونتائج كل طال  من الطال . في أي وقت بعد تشغيل التقييم،  بعد تشغيل التقييم وإيقاف.، تسجل أدوات

يمكنك مراجعة نتائج الطال  أو األسئلة أو التقييمات واألداء. إذا طرحت مجموعة من األسئلة بشكل متتالي، فسيتم تجمي  
 النتائج بحيث يمكنك مراجعتها كتقييم واحد.

 مالحظة

ات حساسة لجمي  أعضاء الفصل الدراسي. إلخفاء المعلومات الحساسة، انقر فوق المؤشر كن حذًرا عند عرض معلوم
في  تعديل خيارات الخصوصية والتنبي.قبل عرض نتائج الطال  أو الفصل الدراسي. راج   الخصوصية: إيقاف

 لمزيد من المعلومات. . 19الصفحة

 لعرض نتائج الطالب

 .في حالة تشغيل فصل دراسي، قم بإيقاف. .1
 .دفتر الدرجاتحدد اسم الفصل الدراسي في المنطقة  ،أدوات المعلمفي  .2

 .الصفحة الرئيسيةتظهر النافذة فصل دراسي م  تحديد عالمة التبوي  

 .الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .3
ط بعد مهلة قصيرة، يظهر جدول بالنتائج. إذا قمت مسبًقا بتشغيل وض  الخصوصية، تظهر معرفات الطال  ومتوس

 النتيجة كأشكال رمادية في الجدول.

 .المؤشر  الخصوصية: تشغيلفي حالة تشغيل وض  الخصوصية، انقر فوق المؤشر  .4
تعرض األعمدة في جدول نتائج الفصل الدراسي أسماء الطال ، ومعرفاتهم ومتوسط النتيجة لجمي  التقييمات الخاصة 

 بالطال  المشاركين.
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  لبلعرض النتائج التفصيلية لكل طا

 قم بتنفيذ اإلجراء السابق، ثم حدد الصف الخاص بالطال . .1
 تظهر معلومات الطال  في الجزء السفلي.

 .األداءانقر فوق عالمة التبوي   .2
يوضح نتائج الطال  مقارنًة بمتوسط نتائج الفصل في جمي  التقييمات منذ  نتائج التقييمات بمرور الوقتيظهر الرسم 

 إجراء أول تقييم.

 مالحظة

 تم إخفاء التقييم عندما تكون أدوات المعلم في وض  الخصوصية.ي

 ض  المؤشر فوق الرسم لعرض التفاصيل الخاصة بتقييم محدد. .3
 .النتائجانقر فوق عالمة التبوي   .4

يظهر جدول يعرض معلومات تفصيلية حول كل تقييم شارك في. الطال ، ويتضمن التاريخ والدرجة التي حصل عليها 
انت درجة الطال  أقل من درجة النجاح التي قمت بتحديدها عند إنشاء الفصل الدراسي، تظهر الدرجة الطال . إذا ك

 لمزيد من المعلومات. 28 في الصفحةتغيير درجة النجاح للفصل باللون األحمر. راج  

 لعرض نتائج تقييم الفصل

 في حالة تشغيل فصل دراسي، قم بإيقاف.. .1
 . دفتر الدرجاتل الدراسي في المنطقة حدد اسم الفص ،أدوات المعلمفي  .2

 .الصفحة الرئيسيةتظهر النافذة فصل دراسي م  تحديد عالمة التبوي  

 .التقييماتانقر فوق عالمة التبوي   .3
بعد مهلة قصيرة، يظهر جدول بالنتائج يسرد جمي  التقييمات التي شارك فيها الفصل، ويتضمن متوسط درجات الفصل 

متوسط درجات الفصل أقل من درجة النجاح التي قمت بتحديدها عند إنشاء الفصل الدراسي، تظهر في كل تقييم. إذا كان 
 لمزيد من المعلومات.  28في الصفحةتغيير درجة النجاح للفصل الدرجة باللون األحمر. راج  

 لعرض النتائج التفصيلية لكل تقييم

 قم بتنفيذ اإلجراء السابق، ثم حدد الصف الخاص بالتقييم. .1
 يعرض الجزء السفلي من النافذة خصائص التقييم.

 . األداءانقر فوق عالمة التبوي   .2
 ويوضح إجابات الطال  على كل سؤال. تحصيل الطال  لكل سؤاليظهر رسم 

 مالحظة

 يتم إخفاء التقييم عندما تكون أدوات المعلم في وض  الخصوصية.

 د.ض  المؤشر فوق الرسم لعرض التفاصيل الخاصة بسؤال محد .3
 . النتائجانقر فوق عالمة التبوي   .4

يظهر جدول يعرض الدرجة التي حصل عليها كل طال  في التقييم. إذا كانت درجة الطال  أقل من درجة النجاح التي 
 قمت بتحديدها عند إنشاء الفصل الدراسي، تظهر الدرجة باللون األحمر.

  لعرض نتائج كل سؤال في التقييم وتغييرها

 فصل دراسي، قم بإيقاف.. في حالة تشغيل .1
 . دفتر الدرجاتحدد اسم الفصل الدراسي في المنطقة  ،أدوات المعلمفي  .2

 .الصفحة الرئيسيةتظهر النافذة فصل دراسي م  تحديد عالمة التبوي  

 .التقييماتانقر فوق عالمة التبوي   .3
 الفصل. بعد مهلة قصيرة، يظهر جدول بالنتائج يسرد جمي  التقييمات التي شارك فيها 

 حدد الصف الخاص بالتقييم الذي ترغ  في عرض.. .4
 . األسئلةانقر فوق عالمة التبوي   .5

 تظهر قائمة بأسئلة التقييم وتعرض إجابات الطال  على كل سؤال.
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إذا أردت تغيير إجابة ليتم تصحيحها على أنها إجابة صحيحة أو غير صحيحة، فحدد السؤال الذي ترغ  في تغييره، ثم  .6
 أو قم بإلغاء تحديدها.صحيحة االختيار  حدد خانة

 تتغير درجات الطال  ومتوسط درجات الفصل.

 وض  إشارات للنتائج
لى سبيل لنتائج أحد الطال  لتكون بمثابة تذكير مرئي للمتابعة ألي سب  من األسبا ، ع يمكنك إضافة إشارة زرقاء 

 المثال، إذا كان أحد الطال  يحتاج إلى مهمة تصحيحية. كما يمكنك مسح اإلشارة الزرقاء من نتائج الطال .

 مالحظة

استيراد بجان  أسمائهم. لمسح هذه اإلشارة، راج   الطال  غير متصلإذا انقط  اتصال الطال  أثناء التقييم، يظهر الرمز 
 . 88في الصفحةإجابات الطال  

 فة إشارة متابعةإلضا

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .دفتر الدرجاتحدد الفصل الدراسي الخاص بالطال  في قائمة الفصل الدراسي في  .2
 تظهر معلومات الفصل الدراسي.

 .الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .3
 حدد اسم الطال  في القائمة. .4

 ر معلومات الطال  في الجزء السفلي.تظه

 .النتائجانقر فوق عالمة التبوي   .5
 حدد نتيجة التقييم التي تريد وض  إشارة لها في القائمة. .6

 أعلى قائمة النتائج. تعيين إشارةانقر فوق الرمز  .7
 .عالمةتظهر إشارة زرقاء في العمود 

 لمسح إشارة متابعة

 التقييم التي تريد مسح اإلشارة منها.، حدد نتيجة النتائجمن عالمة التبوي   .1

 أعلى قائمة النتائج. تعيين إشارةانقر فوق الرمز  .2
 تختفي اإلشارة.

 إنشاء تقارير أداء الطال 
ات. تساعدك بعض التقارير على تحليل أداء الطال  من يمكنك إنشاء تقارير أداء الطال  في أي وقت بعد إتمام التقييم

خالل المعايير التعليمية والمستويات اإلدراكية. تمكنك التقارير األخرى من مقارنة أداء الطال . يمكنك إعداد التقارير 
 بحيث تتضمن جمي  الفصول أو الفصول التي تحددها فقط. يمكنك االختيار من أنواع التقارير هذه:

 تقييمملخص ال 
 المعايير التعليمية 
 مستويات اإلدراك 
 أداء السؤال 
 ملخص األداء 
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 اختيار تقرير

 تقرير أداء الطالب
 استخدم المخطط التالي كي يساعدك في اختيار نوع تقرير أداء الطال  الخاص بك.

 المحتويات نوع التقرير

 متوسط الطال  والفصول الدراسية لكل تقييم تم تحديده ملخص التقييم

 متوسط الطال  والفصول الدراسية من خالل التقييمات المحددة لكل معيار تعليمي تم تحديده المعايير التعليمية

 متوسط الطال  والفصول الدراسية من خالل التقييمات المحددة لكل مستوى إدراكي تم تحديده مستويات اإلدراك

 ات المحددةجدول م  إجابات الطال  لكل سؤال في التقييم أداء السؤال

 المخططات المتعددة المتعلقة بأداء الطال  ملخص األداء

 

 مالحظة

 إذا قمت بتحديد أكثر من طال  واحد، فيتم إنشاء تقرير أداء فردي لكل طال  تم تحديده.

 تقرير مقارنة الطالب
 استخدم المخطط التالي كي يساعدك في اختيار نوع تقرير مقارنة الطال  الخاص بك.

 المحتويات قريرنوع الت

 متوسط الطال  المحددين لكل تقييم تم تحديده ملخص التقييم

 متوسط للطال  المحددين من خالل التقييمات المحددة لكل معيار تعليمي تم تحديده المعايير التعليمية

 همتوسط للطال  المحددين من خالل التقييمات المحددة لكل مستوى إدراكي تم تحديد مستويات اإلدراك

 جدول م  إجابات الطال  لكل سؤال في التقييمات المحددة أداء السؤال

 

 إلنشاء تقرير أداء طالب

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .أداء الطالب، انقر فوق التقاريرفي المنطقة  .2
 مالحظة

 .المقارنة بين الطالببين أداء الطال ، حدد إذا كنت ترغ  في إنشاء تقرير مقارنة 

 .أداء الطال تظهر النافذة 

 .اختيار نوع التقريرحدد نوع التقرير الذي تريده من قائمة  .3
 .فصول دراسيةمن القائمة المنسدلة  كافة الفصول الدراسيةحدد فصل دراسي أو  .4
 ، ثم حدد الطال .تغييروق إذا كنت ترغ  في تضمين طال  محددين في التقرير الخاص بك، انقر ف .5
 ، ثم حدد التقييمات.تغييرإذا كنت ترغ  في تضمين تقييمات محددة في التقرير الخاص بك، انقر فوق  .6
ثم حدد الخيارات التي ترغ  في  ،تغيير، انقر فوق المستويات اإلدراكيةأو  المعايير التعليميةفي حالة ظهور عناوين  .7

 تضمينها.
 .حدد األداءأدخل نطاق نسبة مئوية في المنطقة  ،أداء للتقرير الخاص بك إذا كنت تريد تحديد نطاق .8
 ، حدد نوع المخطط الذي ترغ  في عرض..عرضإذا ظهر عنوان  .9
 حدد أحد الخيارات التالية: .11
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 النتيجة الخيار

عرض 
 أولي

 وتعرض التقرير م  صفحة واحدة لكل طال  تم تحديده. معاينةتظهر نافذة 

 يطالبك بتسمية التقرير، تحفظ أدوات المعلم التقرير لذلك يمكنك عرض. أو معالجت. الحًقا.بعد أن  حفظ تقرير

( في CSVبعد أن تقوم بتحديد اسم الطال  وتنسيق المعرف، يتم حفظ التقرير كملف قيم مفصولة بفاصلة ) تصدير
 المجلد الذي ترغ  في..

إنشاء 
PDF 

 في المجلد الذي ترغ  في.. pdfيحفظ التقرير كواحد أو أكثر من ملفات .

 فريد لكل طال  تم تحديده. pdfيتم إنشاء ملف .

 

 إنشاء تقارير أداء الفصل الدراسي
ء تقارير أداء الفصل الدراسي في أي وقت بعد إتمام التقييمات. تساعدك بعض التقارير في تحليل أداء الفصل يمكنك إنشا

الدراسي من خالل المعايير التعليمية والمستويات اإلدراكية. تسمح لك التقارير األخرى بمقارنة األداء بين الفصول 
صول أو الفصول التي تحددها فقط. يمكنك االختيار من أنواع الدراسية. يمكنك إعداد التقارير بحيث تتضمن جمي  الف

 التقارير هذه:

 ملخص التقييم 
 المعايير التعليمية 
 مستويات اإلدراك 
 أداء السؤال 
 ملخص األداء 

 اختيار تقرير

 تقرير أداء الفصل الدراسي
 استخدم الجدول التالي كي يساعدك في اختيار نوع تقرير أداء فصلك الدراسي.

 المحتويات قريرنوع الت

 متوسط الفصول لكل تقييم محدد ملخص التقييم

 متوسط الفصول الدراسية من خالل التقييمات المحددة لكل معيار تعليمي محدد المعايير التعليمية

مستويات 
 اإلدراك

 متوسط الفصول الدراسية من خالل التقييمات المحددة لكل مستوى إدراكي تم تحديده

النسبة المئوية للطال  الذين أجابوا بشكل صحيح أو غير صحيح عن كل سؤال في التقييمات  يعرض أداء السؤال
 المحددة

 المخططات المتعددة المتعلقة بأداء الفصل الدراسي ملخص األداء

 

 مالحظة

 إذا قمت بتحديد أكثر من فصل دراسي واحد، فيتم إنشاء تقرير األداء الفردي لكل فصل دراسي تم تحديده.
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 رير المقارنة بين الفصل الدراسيتق
 استخدم الجدول التالي كي يساعدك في اختيار نوع تقرير المقارنة بين الفصول الدراسية الخاصة بك.

 المحتويات نوع التقرير

 متوسط الفصول المحددة لكل تقييم تم تحديده ملخص التقييم

المعايير 
 التعليمية

 ت المحددة لكل معيار تعليمي تم تحديدهمتوسط الفصول المحددة من خالل التقييما

مستويات 
 اإلدراك

 متوسط الفصول المحددة من خالل التقييمات المحددة لكل مستوى إدراكي تم تحديده

النسبة المئوية للطال  الذين أجابوا عن كل سؤال بشكل صحيح في كل فصل من الفصول الدراسية  أداء السؤال
 المحددة في التقييمات المحددة

 

 مالحظة

. يج  أن يكون لديك التقييمات التي ترغ  تحديد التقييماتتظهر التقييمات الشائعة بين الفصول الدراسية في مرب  حوار 
 في أن تقارن بها بين الفصول الدراسية تبًعا لنفس العنوان والموضوع والنوع.

 إلنشاء تقرير أداء فصل دراسي

 . 18في الصفحة المعلم بدء أدوات. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .أداء الفصل الدراسي، انقر فوق التقاريرفي المنطقة  .2
 مالحظة

 .المقارنة بين الفصول الدراسيةإذا كنت ترغ  في إنشاء تقرير مقارنة بين أداء الفصول الدراسية، حدد 

 .أداء الفصول الدراسيةتظهر النافذة 

 .اختيار نوع التقريرن قائمة حدد نوع التقرير الذي تريده م .3
 .فصول دراسيةمن القائمة المنسدلة  كافة الفصول الدراسيةحدد فصل دراسي أو  .4
 ، ثم حدد التقييمات.تغييرإذا كنت ترغ  في تضمين تقييمات محددة في التقرير الخاص بك، انقر فوق  .5
ثم حدد الخيارات التي ترغ  في  ،تغييرر فوق ، انقالمستويات اإلدراكيةأو  المعايير التعليميةفي حالة ظهور عناوين  .6

 تضمينها.
 .حدد األداءأدخل نطاق نسبة مئوية في المنطقة  ،إذا كنت تريد تحديد نطاق أداء للتقرير الخاص بك .7
 ، حدد نوع المخطط الذي ترغ  في عرض..عرضإذا ظهر عنوان  .8
 حدد أحد الخيارات التالية: .9

 النتيجة الخيار

 لعرض التقرير. معاينة تظهر نافذة عرض أولي

 بعد أن يطالبك بتسمية التقرير، تحفظ أدوات المعلم التقرير لذلك يمكنك عرض. أو معالجت. الحًقا. حفظ تقرير

 في المجلد الذي ترغ  في.. pdfيحفظ التقرير كملف . PDFإنشاء 
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 طباعة األسئلة والنتائج وتصديرها
، يمكنك إنشاء نسخ مطبوعة من األسئلة والنشرات ونتائج SMART Notebookفي برنامج  اإلجابةباستخدام القائمة 

( أو CSVأو ملف قيم مفصولة بفاصلة ) Excelالطال . كما يمكنك تصدير األسئلة ونتائج الطال  إلى جدول بيانات 
 .HTMLصفحة وي  

 SMART Notebookالطباعة من القائمة اإلجابة في برنامج 
. يمكنك إنشاء الرأس والتذييل SMART Notebookفي برنامج  اإلجابةاعة العديد من المعلومات من القائمة يمكنك طب

 ومعلومات التاريخ وتضمينها، وتحديد نطاق الصفحات التي تريد طباعتها.

خيارات 
 الطباعة

 الوصف

صور 
 مصغرة

. يمكن SMART Notebook في الصفحة الواحدة، طباعة حتى ستة ألوان كاملة، صور مصغرة لصفحات
 تضمين أرقام الصفحات وحدود الصور وعناوين الصفحات.

 SMARTفي الصفحة الواحدة، طباعة حتى ثالثة ألوان كاملة، صور مصغرة لكل صفحة من صفحات  نشرات

Notebook م  خطوط مسطرة للمالحظات يمكن تضمين أرقام الصفحات وحدود الصور وعناوين ،
 الصفحات.

صفحة 
 ملةكا

. يمكن تضمين SMART Notebookفي الصفحة الواحدة، طباعة صورة ذات ألوان كاملة لصفحة أسئلة في 
 أرقام الصفحات.

طباعة عدة أسئلة في الصفحة. في حالة عدم وجود أي كائنات أو صور في صفحة األسئلة، ال يظهر سوى  األسئلة
رة مصغرة للسؤال ذات ألوان كاملة. يمكن النص. في حالة وجود كائنات في صفحة األسئلة، تظهر صو

 تضمين أرقام الصفحات.

 مالحظة النتائج

 ال يتوفر هذا الخيار إال بعد إيقاف التقييم.

طباعة عدة أسئلة في الصفحة. في حالة عدم وجود أي كائنات أو صور في صفحة األسئلة، ال يظهر سوى 
ئلة، تظهر صورة مصغرة للسؤال ذات ألوان النص في الصفحة. في حالة وجود كائنات في صفحة األس

، يمكنك النقر فوق السؤال للتبديل من الصورة المصغرة إلى تنسيق معاينة قبل الطباعةكاملة. في العرض 
 نصي فقط.

تظهر اإلجابة الصحيحة وإجابة الطال  بجان  السؤال، ويظهر مجموع الدرجات أعلى الصفحة األولى. يمكن 
 تضمين أرقام الصفحات.

 يمكنك طباعة ملخص لنتائج جمي  الطال  المدرجين في قائمة الفصل الدراسي، أو لنتائج طال  محددين.

 

 لطباعة األسئلة أو النتائج

 ، ثم حدد خيار الطباعة الذي ترغ  في..اإلجابة < طباعةحدد  .1
 أو

 SMARTلطباعة في برنامج لفتح نافذة ا اإلجابة < طباعة < المزيد من خيارات الطباعةللخيارات األخرى، حدد 

Response. 

 مالحظة

 SMART Responseعلى أسئلة  SMART Notebookإال إذا اشتمل ملف  األسئلة والنتائجال تتوفر خيارات الطباعة 
ومعلومات النتائج المحفوظة. في حالة استمرار تشغيل التقييم، أو في حالة إيقاف. قبل إجابة أي طال  على السؤال، ال يتم 

 أي نتائج.حفظ 
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 تصدير النتائج
 SMARTبعد طرح األسئلة أو بعد تشغيل تقييم، فيمكنك فتح ملف  SMART Notebookإذا قمت بحفظ ملف 

Notebook .في أي وقت لعرض النتائج 

ا في متصفح لعرضه HTMLفقط(، أو صفحة  Windows)أنظمة تشغيل  Excelيمكنك تصدير النتائج إلى جدول بيانات 
( الذي يمكنك استيراده إلى العديد من تطبيقات جداول البيانات وقواعد البيانات. CSVوي ، أو ملف قيم مفصولة بفاصلة )

كما يمكنك تصدير النتائج إلى دفتر درجات خاص بجهة خارجية بأحد التنسيقات  . 74في الصفحةتنسيق ملف راج  
 مخصص. المحددة مسبًقا، أو يمكنك إنشاء تنسيق

 مالحظة

ال يمكنك تصدير النتائج إال بعد إيقاف التقييم. إذا مسحت النتائج بعد إيقاف التقييم، تحذف النتائج بشكل نهائي وال يمكنك 
 وإغالق.، يمكنك فتح الملف وطباعة النتائج أو تصديرها. SMART Notebookطباعتها أو تصديرها. بعد حفظ ملف 

 علملتصدير النتائج من أدوات الم

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 من شريط القوائم. ملف < تصديرحدد  .2
 .تصديريظهر مرب  الحوار 

 .التاليمن القائمة، حدد الفصل الذي ترغ  في تصدير نتائج.، ثم انقر فوق  .3
 حدد أحد الخيارات التالية: .4
o  إذا أردت تصدير نتائج الفصل بالكامل )التحديد االفتراضي( أو لطال  واحد. إذا أردت تصدير  حسب الطالبحدد الخيار

 نتائج طال  واحد، فحدد أيًضا اسم الطال  من القائمة المنسدلة. 
o  إذا أردت تصدير نتائج تقييم فصل دراسي أو جمي  التقييمات التي قام الفصل بإجرائها. حسب التقييمحدد الخيار 
o إذا أردت تصدير النتائج إلى دفتر درجات خاص بجهة خارجية. إلى تنسيق دفتر درجات آخرخيار حدد ال 

 مالحظة

، فيمكنك تخصيص التنسيق ليصبح متوافًقا م  دفتر درجات الجهة الخارجية. يحفظ CSVإذا قمت بتحديد تنسيق ملف 
 ق في كل مرة تصدر فيها النتائج.التنسيق المخصص بحيث ال تقوم بتخصيص التنسي SMART Responseبرنامج 

 .التاليانقر فوق  .5
 .التاليحدد التنسيق الذي ترغ  في تصدير النتائج ب.، ثم انقر فوق  .6

 .حفظ باسميظهر مرب  الحوار 

 .حفظاستعرض إلى المجلد، واكت  اسًما للملف. ثم انقر فوق  .7
 از الكمبيوتر الخاص بك.يتم تصدير النتائج ثم يتم فتحها في عارض الملفات االفتراضي على جه

 SMART Notebookلتصدير النتائج من برنامج 

  قم بإيقاف التقييم إذا كان مشغالً. .1
 مهم

 ال تمسح النتائج.

 ، حدد أحد الخيارات التالية:SMART Notebookفي برنامج  .2
o  > إجابة < تصدير النتائج إلىMicrosoft Excel. 

 مالحظة

 .Macهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام على أج Excelال يتوفر التصدير إلى 

o ( إجابة < تصدير النتائج إلى < صفحة ويبHTML). 
o ( إجابة < تصدير النتائج إلى < القيم المفصولة بفاصلةCSV). 
 .حفظاستعرض إلى المجلد، واكت  اسًما للملف. ثم انقر فوق  .3

 ر.أو مستعرض الوي  االفتراضي لديك، وُيعرض الملف المصد Excelيتم فتح 
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 وقاية المكونات من التلف
  تنبيه

  تجن  استخدام األدوات الحادة أو المسننة مثل األقالم أو المؤشرات ذات السنون الكروية للضغط على أزرار جهاز
 اإلجابة اليدوية.

 ة كاشطة أو مواد كيميائية خشنة لتنظيف جهاز االستقبال أو أجهزة اإلجابة اليدوية.تجن  استخدام ممحا 
 .تجن  تركي  النظام واستخدام. في منطقة تتميز بمستويات عالية من األتربة أو الرطوبة أو األدخنة 

 تنظيف جهاز االستقبال وأجهزة اإلجابة اليدوية
لعدة سنوات بأداء خال من المشاكل إذا اعتنيت بها بحرص. اتب  نصائح  SMART Responseيمكن تشغيل أجهزة 

 :SMART Responseالتنظيف التالية للحفاظ على نظام 

  قماش رطبة قبل استخدام منظف.قم بإزالة األتربة بالمسح الجاف باستخدام قطعة 
  نظف سطح الوحدة باستخدام منظف زجاج منزلي، مثل®Windex .يومًيا أو أسبوعًيا أو حس  الحاجة 
  ال ترش المنظف على جهاز اإلجابة اليدوية مباشرًة. ولكن، قم برش كمية قليلة من المنظف على قطعة قماش، ثم امسح

 جهاز اإلجابة اليدوية برفق.

 SMART Responseنقل أجهزة 
 ، فأعد تعبئتها باستخدام معظم مواد التعبئة األصلية قدر اإلمكان. SMART Responseإذا احتجت إلى شحن أجهزة 

 الخاصة بك، فتأكد من حماية المنتج بشكل مناس . إذا كنت تفضل استخدام مواد التعبئة
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 تغيير بطاريات أجهزة اإلجابة اليدوية
ستبدالها، يوًما. عند ا 200في ظروف التشغيل العادية، يمكن لبطاريات جهاز اإلجابة اليدوية العمل لفترة تصل إلى 

 استخدم بطاريات جديدة من نفس النوع والجودة، وقم بتغييرها جميًعا مًعا.

 مهم

إذا لم تستخدم أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بك لفترة ممتدة أو تم استهالك بطاريات أجهزة اإلجابة اليدوية، أزل 
 ر  في البطاريات غير مضمن في ضمان المنتج.البطاريات من أجهزة اإلجابة اليدوية الخاصة بك. التلف الناتج عن التس

 تنبيه

 /+( تجن  تركي  البطاريات م  عكس القطبية-.) 
 .ال تحاول إعادة شحن البطاريات 
 .ال تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار أو جهاز حرق 
 لمطبقة في منطقتك، فاستشر تخلص من البطاريات وفًقا لقوانين ولوائح المنطقة الخاصة بك. إذا كنت ال تعرف القواعد ا

 الشركة المصنعة للبطارية.

 لتغيير بطاريات جهاز اإلجابة اليدوية

 قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية إذا كان مشغالً. .1
 المرفق، قم بإزالة البرغي من خلفية جهاز اإلجابة اليدوية ثم ارف  الغطاء. Phillipsباستخدام مفك البراغي من  .2
 اريات المستنفذة وتخلص منها وفًقا للوائح المحلية.أزل كافة البط .3
 ض  البطاريات الجديدة. .4
 أعد تركي  الغطاء والبرغي. .5

 إعادة ضبط أجهزة اإلجابة اليدوية
ادة ضبط.. قم بإجراء الخطوات التالية إذا لم يكن جهاز اإلجابة اليدوية يعمل على النحو المطلو ، فقد تحتاج إلى إع

 إلعادة ضبط أجهزة اإلجابة اليدوية.

 إلعادة ضبط جهاز إجابة يدوية

 قم بإيقاف تشغيل جهاز اإلجابة اليدوية إذا كان مشغالً. .1
 المرفق، قم بإزالة البرغي من خلفية جهاز اإلجابة اليدوية ثم ارف  الغطاء. Phillipsباستخدام مفك البراغي من  .2
 خرج البطاريات.أ .3
 لمدة خمس ثواٍن على األقل. تشغيلاضغط على الزر  .4
 أعد وض  البطاريات في مكانها. .5
 أعد تركي  الغطاء والبرغي. .6

 أضواء مؤشر جهاز االستقبال
 تحتوي أجهزة االستقبال على أضواء المؤشر التالية:

 ضوء االستعداد 
 إلرسالضوء ا 
 ضوء االستقبال 

يوضح ضوء االستعداد الموجود في الجزء الجانبي من جهاز االستقبال حالة التشغيل لوحدة االستقبال. يومض ضوءا 
اإلرسال واالستقبال باللون األخضر بما يشير إلى نشاط عمليتي اإلرسال واالستقبال بين جهاز االستقبال وأجهزة اإلجابة 

 اليدوية.
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لتالي الحاالت العادية لضوء االستعداد. إذا لم يتطابق سلوك األضواء م  حالة من الحاالت المذكورة يوضح الجدول ا
 .belowاستكشاف أخطاء جهاز االستقبال وإصالحهاأدناه، فراج  

حالة ضوء 
 االستعداد

 الوصف

 هاز الكمبيوتر.جهاز االستقبال مفصول عن ج إيقاف

جهاز االستقبال موصل بالطاقة، لكن. ال يتواصل م  جهاز الكمبيوتر أو لم يتم بدء تشغيل فصل  أحمر ثابت
 دراسي.

 .SMART Responseجهاز االستقبال موصل بالطاقة ويجري اتصاالً ناجًحا م  برنامج  أخضر ثابت

 

 استكشاف أخطاء جهاز االستقبال وإصالحها
  تنبيه

ال تفتح وحدات جهاز االستقبال أو جهاز اإلجابة اليدوية محاوالً إجراء إصالحات. ارج  إلى أفراد الخدمة المعتمدين لدى 
 فيما يتعلق بجمي  االستفسارات الخاصة بأعمال الصيانة. SMARTشركة 

 إعادة ضبط جهاز االستقبال
ال يعمل بشكل جيد )ربما بسب  تفريغ الشحنة الساكنة أو انخفاض الطاقة(، فيمكنك  SMART Responseإذا كان نظام 

 استعادة مستوى التشغيل الطبيعي بمجرد إعادة ضبط جهاز االستقبال.

 ثم إعادة توصيل.. USBضبط جهاز االستقبال بشكل كامل عن طريق فصل كابل  يمكنك إعادة 

 تفسير أضواء مؤشر جهاز االستقبال
 إذا واجهتك مشكلة في جهاز االستقبال، فيمكنك االستعانة بأضواء المؤشر الستكشاف األخطاء وإصالحها.

ضوء  ضوء االستعداد
 اإلرسال

 حالة جهاز االستقبال  ضوء االستقبال

أحمر، أخضر، 
 أصفر

يتم بدء تشغيل جهاز االستقبال. تومض األضواء  أخضر أخضر
 بالتتاب .

 يبحث جهاز االستقبال عن قنوات السلكية. إيقاف  إيقاف  أخضر وامض

 يقبل جهاز االستقبال اإلشارات من جهاز الكمبيوتر. أي حالة  أي حالة  أخضر وامض

وميض  أخضر 
 مستمر

لبيانات من يومض عند استقبال ا
 جهاز اإلجابة اليدوية

جهاز االستقبال موصل بالطاقة ويجري اتصاالً بجهاز 
 الكمبيوتر، ولكن ال يستقبل أوامر.

جهاز االستقبال موصل بالطاقة، ولكن تفشل دوائر  إيقاف  إيقاف  أصفر
 االتصاالت.

يعمل. يتم إجراء اختبارات المصن ، جهاز االستقبال ال  وميض وميض أحمر وامض 
 تومض جمي  األضواء مًعا.

 فشل المجموع االختباري لبرامج جهاز االستقبال. أي حالة أي حالة أصفر وامض

 فشل برنامج جهاز االستقبال. وميض وميض أصفر وامض

 



 الفصل الساب : صيانة نظام
SMART Response  الخاص بك 

87   

 تلميحات أخرى حول استكشاف األخطاء وإصالحها
 اإلجراء/العالج الَعَرض/المالحظة

 SMARTعند تصدير نتائج مجموعة أسئلة 

Response  من ملفSMART 

Notebook  باستخدام األمرCSV تتغير ،
 الكسور إلى تواريخ.

في النتائج المصدرة، قم بتغيير التواريخ المصدرة إلى كسور، وأضف 
مسافة قبل كل كسر، وحول الشهر إلى قيمت. العددية. يصبح الشهر 

 المحول بسًطا للكسر، ويصبح اليوم المقام.

ز الكمبيوتر على برنامج ال يتعرف جها
SMART Response ويظل مؤشر ،LED 

للحالة بجهاز االستقبال مضيًئا باللون األحمر 
 الثابت.

من جهاز  SMART Responseقم بإخراج برامج تشغيل أجهزة 
الكمبيوتر، ثم أعد توصيل جهاز االستقبال م  اتباع اإلرشادات الموضحة 

 ال يعمل SMART Responseجهاز استقبال نظام في 

(smarttech.com/kb/115401). 

يومض وامض الحالة الخاص بجهاز 
االستقبال باللون األحمر عندما يكون برنامج 

SMART Response   في وضCE  أو
VE. 

في  SMART Response. عندما يكون برنامج وهذا األمر طبيعي
فإن البرنامج ال يبدأ برامج تشغيل  ،وض  ال يحتاج إلى جهاز استقبال

 األجهزة.

ال تظهر إجابات الطال  في تقارير 
SMART Notebook. 

ثوان على األقل بعد إجابة  10قبل إيقاف مجموعة األسئلة، انتظر لمدة 
 آخر طال .

 SMARTل ال تتصل أجهزة استقبا

Response  اإلضافية بالشبكة عند تثبيت
 أكثر من جهاز استقبال على جهاز الكمبيوتر.

الخاص بجهاز االستقبال اإلضافي لمتابعة التشغيل  USBافصل مقبس 
الخاص بجهاز االستقبال األول وأعد  USBالطبيعي. افصل مقبس 

 األحمر. توصيل. إذا لم يكن يعمل أو إذا تغير ضوء الحالة إلى اللون

 مالحظة

يعمل تثبيت أكثر من جهاز استقبال على زيادة عدد أجهزة اإلجابة اليدوية 
التي يمكن أن تستخدمها في فصلك الدراسي، لكنها سوف تؤثر على أداء 

 الكمبيوتر الخاص بك ولن تزيد من درجة االستقبال الخاص بك.

 

 SMART Response CEاستكشاف أخطاء اتصال 

 وإصالحها
فال يزال بإمكانهم إتمام  ،غير متصلين أثناء التقييم SMART Notebook SEكان الطال  الذين يستخدمون برنامج إذا 

استيراد إجابات بحيث يمكنهم استيراد إجاباتهم من.. راج   USBالتقييم دون اتصال وحفظ إجاباتهم على جهاز تخزين 
 .on page 88الطال  

 إذا كان الطال  غير متصلين بالفصل الدراسي وال يستطيعون إعادة االتصال، فجر  النصائح التالية.

  .تأكد من توصيل كبل شبكة االتصال الخاص بالطال  بجهاز الطال  بشكل سليم إذا كان متصالً، فافصل. ثم أعد توصيل
 مرة أخرى.

  ًبالكمبيوتر بشكل سليم. إذا كان متصالً، فافصل. ثم أعد توصيل. مرة أخرى. تأكد من أن كبل الشبكة الخاص بك متصال 
  استخدم أداة إصالح اتصال الشبكة في نظامWindows راج  نظام تعليمات نظام التشغيل الذي تستخدم. للحصول على .

 مزيد من المعلومات.
  إذا تعذر على الطال  مشاهدة الفصل الدراسي في برنامجSMART Notebook SE  فحاول االتصال بهم يدوًيا. راج ،

 .51 في الصفحةاالتصال بفصل دراسي يدوًيا 
 .عليك الرجوع إلى مسؤول النظام لديك للحصول على المساعدة 

http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Support+Documents/KB1/115401.aspx
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Support+Documents/KB1/115401.aspx
http://www.smarttech.com/us/Support/Browse+Support/Support+Documents/KB1/115401.aspx
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 استيراد إجابات الطال 
إعادة االتصال بالفصل الدراسي تلقائًيا.  SMART Notebook SEالتقييم، يحاول برنامج  إذا انقط  اتصال الطال  أثناء

إذا تعذر على البرنامج إعادة االتصال، فال يزال بإمكان الطال  إتمام تقييماتهم دون اتصال وحفظ إجاباتهم إلى جهاز 
USB في إنهاء هم حفظ إجاباتهم بعد النقر فوق يمكنك استيراد إجاباتهم من.. سُيطل  من الطال  الذين تم قط  اتصال

 .SMART Notebook SEبرنامج 

 الستيراد إجابات الطالب

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 الخاص بالطال  بالكمبيوتر. USBقم بتوصيل جهاز  .2
 من شريط األدوات. استيراد < إجابات الطالبحدد  .3

 .التي لم يتم إرسالها SMART Responseحدد ملفات يظهر مرب  الحوار 

 .فتح.( وحدده، ثم انقر فوقunsentاستعرض إلى ملف اإلجابات التي لم يتم إرسالها ) .4
 ويعرض شريط تقدم. استيراديظهر مرب  الحوار 

 .موافقعند اكتمال االستيراد، انقر فوق  .5

 أداوت المعلمإنهاء نتائج الطالب غير المتصلين في 

  الطالب غير المتصلينإذا تم قط  اتصال الطال  عن فصلك الدراسي أثناء التقييم قبل إرسال إجاباتهم، يظهر رمز 
، موضًحا أن عالماتهم غير نهائية. إذا قمت باستيراد إجابات الطال  غير التقييمبجوار أسمائهم في عالمة تبوي  

 .غير المتصلينرمز الطال  المتصلين أو تحرير عالماتهم، يختفي 

 إذا قمت بمسح الرمز يدوًيا وتعيين العالمات على أنها نهائية، فاتب  التعليمات الواردة أدناه.

 لتعيين عالمة الطالب غير المتصل على أنها نهائية

 . 18في الصفحة بدء أدوات المعلم. راج  أدوات المعلمقم بتشغيل  .1
 .أدوات المعلمتظهر 

 .دفتر الدرجاتسي الخاص بالطال  في قائمة الفصل الدراسي في حدد الفصل الدرا .2
 تظهر معلومات الفصل الدراسي.

 .الطالبانقر فوق عالمة التبوي   .3
 حدد اسم الطال  في القائمة.  .4

 تظهر معلومات الطال  في الجزء السفلي.

 .النتائجانقر فوق عالمة التبوي   .5

 .مسح اإلشارةاية، ثم انقر فوق الرمز حدد الصف الخاص بالطال  الذي تريد تعيين. كنه .6
 تختفي الرمز.
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 الملحق "أ": التوافق البيئي لألجهزة

الجهود العالمية الرامية إلى ضمان تصني  األجهزة اإللكترونية وبيعها والتخلص  SMART Technologiesتدعم شركة 
 منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

 تعليمات التخلص من المعدات الكهربائية واإللكترونية 

 (WEEE)تعليمات 
تنطبق قواعد التخلص من األجهزة الكهربية واإللكترونية على جمي  األجهزة الكهربية واإللكترونية التي يتم بيعها داخل 

 بي.االتحاد األورو

، فإننا نحثك SMART Technologiesعندما تقوم بالتخلص من أي معدات كهربائية أو إلكترونية، بما في ذلك منتجات 
بقوة على إعادة تصني  المنتجات اإللكترونية بطريقة صحيحة عندما ينتهي عمرها. إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات، 

لمعرفة جهة إعادة التدوير التي يج  عليك االتصال  SMART Technologiesالرجاء االتصال بالموزع أو بشركة 
 بها.

 تعليمات الحد من التعامل م  بعض المواد الخطرة 

 (RoHS)تعليمات 
 اد األوروبي هذا المنتج يفي بمتطلبات تعليمات الحد من التعامل م  بعض المواد الخطرة الخاصة باالتح

 .2002/95/EC  (RoHS)تعليمات 

وبالتالي، فإن هذا المنتج يتوافق أيًضا م  اللوائح األخرى التي ظهرت في مختلف المناطق الجغرافية، وتلك التي ترج  
 الخاصة باالتحاد األوروبي. RoHSإلى تعليمات 

 البطاريات
 أعد تصني  البطارية أو تخلص منها بطريقة صحيحة. CR2025جهاز تحكم عن بعد يحتوي على بطارية 

 مادة بيركلوراتية
يحتوي على مادة بيركلوراتية. قد تحتاج إلى التعامل معها بطريقة خاصة. راج  

dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate. 

 التغليف
توجد بالعديد من الدول لوائح تمن  استخدام بعض المعادن الثقيلة في تغليف المنتجات. يتوافق التغليف المستخدم بواسطة 

 لشحن المنتجات م  قوانين التغليف السارية. SMART Technologiesشركة 

 األجهزة اإللكترونية المغطاة
تصنف العديد من الواليات األمريكية الشاشات على أنها أجهزة إلكترونية مغطاة وتنظم عملية التخلص منها. تفي منتجات 

SMART Technologies .المستخدمة بمتطلبات لوائح األجهزة اإللكترونية المغطاة 

http://dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
http://dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
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إجراء  -المجلس المختص بالموارد الهوائية بوالية كاليفورنيا 

 التحكم في المواد السامة المنقولة جًوا
تجات المصنوعة من الخش . إن منتجات لقد أصدرت والية كاليفورنيا قانوًنا لتقييد انبعاثات الغازات نافذة الرائحة من المن

 التي تحتوي على المنتجات المصنوعة من الخش  متوافقة م  هذه اللوائح. SMART Technologiesشركة 

 (REACHالحد من التعامل م  بعض المواد الكيميائية )تعليمات 
التي تحد من استخدام بعض المواد الكيميائية في المنتجات. وتلتزم  EU REACHتعليمات أصدر االتحاد األوروبي 

 بهذه المبادرة. SMART Technologiesشركة 
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 85 ،مؤشر أضواء
 SMART Response برنامج استقبال جهاز
 11 ،حالة من حققالت

 15 ،يدوية إجابة أجهزة م  مزاوجة
 SMART ببرنامج الخاص االستقبال جهاز

Response 
 86 ،وإصالحها األخطاء استكشاف

 9 ،بـ الخاص USB كابل إطالة
 86 ،ضبط إعادة

 84 ،تنظيف
 8 ،توصيل
 3 ،حول
 84 ،نقل

 خ
 19 ،والتنبي. الخصوصية خيارات

 ط
 طال 

 27 ،الدراسية الفصول قوائم إلى إضافة
 27 ،معلومات تحرير

 ع
 عالمات

 44 ،األسئلة إلى إضافة
 28 ،الطال  إلى إضافة

 82 ،43 ،التصدير عمليات
 IP، 51 عناوين

 ف
 دراسية فصول

 48 ،بـ االتصال
 46 ،المجهول الوض  في تشغيل بدء
 47 ،الدخول تسجيل الوض  في تشغيل بدء

 ق
 دراسي فصل قائمة

 21 ،إنشاء
 69 ،لمعلما وض  قائمة
 الدراسية الفصول قوائم

 27 ،إلى طال  إضافة
 27 ،في الطال  معلومات تحرير
 28 ،من الطال  حذف
 28 ،في الطال  على عالمات وض 

 ،الدراسية الفصول قائمة لخادم الدراسية الفصول قوائم
26 

 ك
 9 ،تطويل ،USB كابالت

 ل
 91 ،89 ،األوروبي االتحاد لوائح
 89 ،دةالمتح الواليات لوائح

 م
 89 ،بيركلوراتية مادة

 7 ،الكمبيوتر متطلبات
 SMART استقبال وجهاز يدوية إجابة جهاز مزاوجة،

Response، 15 
 45 ،3 ،األمان معلومات
 3 ،مهمة معلومات
 35 ،اإلجابة مفاتيح
 SMART Teacher ملف

 18 ،إنشاء
 19 ،تحرير

 CSV، 24، 25 ملفات
 DOCX، 38و DOC ملفات
 HTML، 41، 42، 43 ملفات
 PDF ملفات

 41 ،استيراد
 SQZ، 39 ملفات
 XLSX، 22و XLS ملفات
 XML، 39 ملفات
 21 ،الخدمة منافذ



 لفهرسا
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 ن
 التقييم نتائج

 74 ،استيراد
 74 ،تنسيق

 75 ،مراجعة
 من نوع

 77 ،الطال  أداء تقارير
 79 ،الدراسي الفصل أداء تقارير

 77 ،إشارات وض 
 SMART Response نظام

 14 ،12 ،المتعددة األجهزة استخدام
 14 ،األولى للمرة االستخدام بدء
 5 ،باستخدام العمل بدء

 12 ،11 ،تنشيط
 5 ،1 ،حول

 83 ،صيانة
 1 ،مميزات

 و
 ،74 ،42 ،41 ،41 ،39 ،38 ،24 ،22 ،واردات

88 
 33 ،للتعبيرات الذكي الدرجات وض 
 الدخول تسجيل وض 

 47 ،دراسي فصل تشغيل بدء

 

  


