
دليل المستخدم
نسخة تفاعلية عبر اإلنترنت
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نامج هو نسخة تفاعلية من مجموعة سلسلة  هذا ال�ب
ها ن بغ�ي ي تعليم اللغة العربية للناطق�ي

التكلم �ن
ته “دار بروج”  ن�ش

ي نسخة مطبوعة عام 2019م 
�ن

القاهرة/مرص
)978-977-6631-55-7( : قيم الدولي ال�ت
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اضغط هنا لرشاء سلسلة التكلم كنسخة مطبوعة 3

https://burujbooks.com/product-category/%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d9%87%d8%a7/


نت  نامج متوافق مع جميع متصفحات اإلن�ت  هذا ال�ب

)Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari(     

)WINDOWS, MAC, UNIX-based, ANDROID, IOS( وجميع أنظمة التشغيل 
نامج عىل جميع أجهزة الكمبيوتر واألجهزة اللوحية الذكية والهواتف الذكية. يستخدم ال�ب

* مالحظة: 
قـــد تحـــدث بعـــض المشـــاكل 
ي 

الـــيت الذكيـــة  الهواتـــف  مـــع 
شاشتها أقل من 5.5 بوصة.

4



المفاتيح الرئيسية وخصائصها

الوظائف االساسية

الرجوع للصفحة الرئيسية
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المفاتيح الرئيسية وخصائصها

تفعيل أو إلغاء وضع السبورة الذكية

اظهار اإلجابات الصحيحة

وضع ملئ الشاشة

تغيير ابعاد الشاشة

عرض صفحة واحدة أو صفحتين متقابلتين

تفعيل أو إلغاء لوحة المفاتيح المخصصة

لتحميل دليل المستخدم
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القائمة الفرعية لمفتاح “قلم”

حذف
إلى الخلف

إلى األمام
اختيار األلوان
خيارات أخرى
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يوَضع هذا الرمز      للتسجيالت الصوتية. 

انقر على الصورة أو الرمز لالستماع.
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ا يؤكـــد أن إجابتـــك صحيحة، 
ً
إذا أجبـــت إجابـــة صحيحـــة عـــن األســـئلة، فســـوف تســـمع صوت

ـــا يـــدل على أنـــك أخطأَت. ـــا تحذيريًّ
ً
وإذا أجبـــت إجابـــة خاطئـــة، فســـوف تســـمع صوت

9



عند الضغط على مناطق الكتابة، يظهر لون أزرق في خلفية منطقة الكتابة.

عندما تجيب بشكل صحيح، يظهر لون أخضر في الخلفية

عندما تجيب بشكل خاطئ، يظهر لون أحمر في الخلفية
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ا باستخدام الرمز     .  أو يمكنك الكتابة باستخدام لوحة مفاتيح الشاشة.يمكنك الكتابة يدويًّ

مالحظة 1: عند تفعيل ميزة القلم، يتم تعطيل الميزات التفاعلية األخرى.
مالحظة 2: لن يتم تحديد اإلجابات المكتوبة باستخدام خاصية “القلم” على أنها 

صحيحة أو خاطئة.
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ميزات لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك تحريك لوحة المفاتيح في أي مكان عن 
طريق اإلمساك بها من خالل الرمز          . 

)ستبقى في المكان الذي تحدده أثناء الجلسة(

استخدم المفتاح            لحذف شيء كتبَته.

استخدم الزر              لعرض حركات التشكيل 
والحروف األخرى غير الموجودة على لوحة 

مفاتيح الشاشة.

يجب عليك كتابة إجاباتك بالحركات. 	 
 ثم اكتب حركته بعدها مباشرة.	 

ً
اكتب الحرف أول
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- اضغط على الرمز  لالطالع على اإلجابات الصحيحة .
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يستخدم لتكبير التدريبات

زر التكبير
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أنواع التمارين

)أ( انظر واستمع
انظر إلى الصورة، وانقر عليها 

أو على الرمز       لالستماع.
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أنواع التمارين

)ب( استمْع َوَضْع عالمة )( في المربــع المناسب
1- انقر على رمز االستماع ثم اختر إجابتك.

2- إذا أجبت إجابة صحيحة عن األسئلة، فستسمع 

 )( صوًتا يؤكد أن إجابتك صحيحة  وسترى عالمة
باللون األخضر.

3- وإذا أجبت إجابة خاطئة، فستسمع صوًتا يحذرك 
أن إجابتك خاطئة وسترى عالمة )( باللون األحمر.
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)ث( اختبر زميلك كما في الصورة
1- انقر على رمز االستماع       ثم اختر إجابتك. 

ا حتى تختار اإلجابة الصحيحة( )يتكرر الصوت تلقائيًّ
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4- استمع وَضْع عالمة )( أو )( أمام الصورة

1- انقر على الصورة واستمع للصوت.

2- ثم اختر إجابتك.

تابع في الصفحة التالية 18



عـــن  صحيحـــة  إجابـــة  أجبـــت  إذا   -3
أن  يؤكـــد  ـــا 

ً
صوت فستســـمع  األســـئلة، 

إجابتك صحيحة وسترى إطاًرا أخضر 
الصـــورة. حـــول 

4- وإذا أجبت إجابة خاطئة، فستسمع 
خاطئـــة  إجابتـــك  أن  يحـــذرك  ـــا 

ً
صوت

وســـترى إطـــاًرا أحمـــر حـــول الصـــورة.
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5- استمع وحّدد الصورة المناسبة

2- إذا أجبـــت إجابة صحيحة 
ا 

ً
عن األسئلة، فستسمع صوت

صحيحـــة  إجابتـــك  أن  يؤكـــد 
وســـترى عالمـــة )( باللـــون 

األخضر.

3- وإذا أجبـــت إجابـــة خاطئـــة، 
أن  يحـــذرك  ـــا 

ً
صوت فستســـمع 

إجابتك خاطئة وسترى عالمة 
)( باللـــون األحمـــر.

1- انقر على رمز االستماع       
ثم حدد الصورة المناسبة.
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6- صل المتشابه كما في المثال )السحب واإلفالت(

ا إلى اإلجابة  1- انقل صورة أو نصًّ
الصحيحة باستخدام الماوس.

 صحيحة عن 
ً
2- إذا أجبت إجابة

ـــا يؤكـــد 
ً
األســـئلة، فستســـمع صوت

وســـترى  إجابتـــك صحيحـــة   أن 
عالمـــة )( باللـــون األخضـــر.

خاطئـــة،  إجابـــة  أجبـــت  وإذا   -3
أن  يحـــذرك  ـــا 

ً
صوت فستســـمع 

خاطئـــة. إجابتـــك 
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7- أكمل الناقص
“دليـــل  انظـــر  المعلومـــات  مـــن  لمزيـــد 
المفاتيـــح  لوحـــة  المســـتخدم/ميزات 

الشاشـــة” علـــى 

8- انقر على اإلجابة الصحيحة
عـــن  صحيحـــة  إجابـــة  أجبـــَت  إذا   -1
أن  يؤكـــد  ـــا 

ً
صوت فستســـمع  األســـئلة، 

تحـــت  وســـترى  صحيحـــة   إجابتـــك 
.)  ______  ( أخضـــر  ـــا  خطًّ الكلمـــة 

، فستســـمع 
ً
2- وإذا أجبَت إجابة خاطئة

خاطئـــة  إجابتـــك  أن  يحـــذرك  ـــا 
ً
صوت

وســـترى على الكلمة عالمة )( باللون 
األحمر.
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ماذا تنتظر

burujbooks قم بزيارة موقعنا اآلن

أو اتصل بنا:

Ahmed Hamed
Sales and Marketing Director
burujbooks@gmail.com
00201023201001
Burujbooks | Cairo-Egypt
www.burujbooks.com

A Comprehensive Modern Arabic Course 
At-Takallum

للمزيد حول سلسلة التكلم

www.attakallum.com
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