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أن يتعرف المتدرب على تقنية  	1
الس درة التفاعلية.

أساسيات  	1 المتدرب  يتقن  أن 
 ActivInspire استخدام برناةج
التفاعلية   بالس درة  الخاص 
التفاعلية ةن ةارةة بروةيثان.

تعريف الس درة التفاعلية 	1

ةتطل ات تاغيا الس درة التفاعلية 	1

1	 Promethean ةل قات س درة بروةيثان

1	 ActivInspire تثبيت اصدار برناةج

ةعايرة الس درة التفاعلية 	1

قلم الس درة التفاعلية الليزري 	1

1	 ActivInspire واجهة برناةج

الهدف من  
البرنامج التدريبي

محتوى البرنامج 
التدريبي
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فصل 1	  
السبورة 

التفاعلية 



الس درة التفاعلية 

121	
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أحــدث  ةــن  التفاعلية  الــســ ــدرة 
العملية  المستخدةة في  الدسائا 
ةن  خــاص  نــدع  وهــي  التعليمية، 

الس درات البيضاء ال ساسة.

وتتم  بالقلم  ةعها  التفاعا  ويتم 
إلكترونية  بطريقة  عليها  الكتابة 
ةما يمكن االستفادة ةنها وعرض 
ةن  الكمبيدتر  شــاشــة  على  ةــا 

تطبيقات ةتندعة عليها.

تتكدن الس درة التفاعلية ةن س درة 
بيضاء إلكترونية وبأحبام ةختلفة:

ال اسب  	1 ببهاز  تدصيلها  يتم 
اآللي

ثم يتم تدصيا جهاز ال اسب  	1
البيانات  عرض  ببهاز  اآللي 

)Datashow(

1	 USB تدصيا ةي ا

تعريف السبورة . 1.01
التفاعلية

متطلبات تشغيل . 2.01
السبورات التفاعلية
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فصل 1	  
التحكم 

بالسبورة



الت كم بالس درة
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يتم الت كم بالس درة بسهدلة عن طريق 
قلم يعما بمثابة الفأرة .

ةدقع   ةــن  الــ ــرنــاةــج  ت ميا  يتم 
نقدم  ت ميله  وبعد    promethean

بعملية التهيئة

بعد ذلك تظهر ه ه الناف ة التالية:

بعد ذلك نقدم بالمتابعة

نختار ندع التثبيت الكاةا

خطوات تثبيت برنامج . 1.02
 Active Inspire



الت كم بالس درة
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نقدم بالمتابعة

ه ه الناف ة هي ع ارة عن اتفاقية 
على  النقر  يتم  قراءتها  بعد  ترخيص 

الخيار األول ، بمعنى أنك ةدافق.



الت كم بالس درة

2021

 دليا الس درة ال ةية بباةعة ال دود الامالية

في تتم اآلن عملية التثبيت ةما  الــســ ــدرة  بــرنــاةــج  يفتح 
الصدرة التالية: 

النقر على انتهاء  النتهاء 
عملية التثبيت.
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فصل 1	  
معايرة 
السبورة



ةعايرة الس درة
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القلم  نبعا  أن  بالمعايرة  نقصد 
بم اذاة  يعما  بالس درة  الخاص 

المؤشر المدجدد في الااشة.

األيقدنة  نختار  المهام  شريط  ةن 
بزر  نقرة  وننقر  بالس درة  الخاصة 
الفأرة األيمن فتظهر لنا خيارات نختار 
خيار ةعايرة ةما في الصدرة أدناه.

قد  التفاعلية  الس درة  استخدام  عند 
ت تاج إلى إعادة المعايرة إذا ةان قد 
جهاز  أو  البيضاء  اللدحة  ت ريك  تم 
الدااتاشد ألي س ب أوتم فصا وصلة 
جهاز  عــن  بالس درة  الخاصة   USB
القلم  أن  نالحظ  ب يث  الكمبيدتر 
المؤشر  بم اذاة  يعما  ال  الخاص 
يبعا  قد  وه ا  بالااشة،  المدجدد 
التعاةا ةع الس درة صعب ودقيق.

طريقة المعايرة. 3.03ماهي المعايرة. 1.03

متى تكون المعايرة. 2.03



ةعايرة الس درة
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في  بيضاء  ســ ــدرة  بعدها  تفتح 
السطح  انقر على  أوسطها ةكتدب 
لل دء ةما في الاكا التالي قدةي 

بالنقر عليها.

نقدم بالنقر بدقة في ةنتصف ه ه التعاةدات الخمسة 
ت اعا. سيتم إغالق أداة المعايرة تلقائيا بعد النقرة األخيرة, 

ب لك ةعايرة الس درة

بالنقر  المعايرة  ــدء  ب يمكن  ةما 
المتداصا على عالةة الس درة ةما 

في الاكا التالي:

ةالحظة: ةلما ةان النقر داخا نقطة التعاةد ةلما أص ح 
القلم يعما ةع وضع المؤشر بدقة.
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فصل 1	  
قلم السبورة 

التفاعلية 
)ActivPen(



)ActivPenقلم الس درة التفاعلية ق
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الليزري  التفاعلية  الس درة  قلم  يعد 
ال  ةدنه  ال ديثة  التقنيات  أهم  ةن 
يعما بال طارية وال ي تاج إلى ش ن 
, وهد يعما بمثابة الفأرة في جهاز 
رأس  يعما  ب يث  اآللــي  ال اسب 
القلم بمثابة سقاطة الفأرة اليسرى 
القلم  جانب  على  المدجدد  ــزر  وال

بمثابة سقاطة الفأرة اليمنى.

زر الفأرة األيسر 

زر الفأرة األيمن 

استخدام قلم السبورة:

الــقــلــم على  	1 ــ ا  يــعــمــا هـ
الس درة التفاعلية ةأي قلم 
ةن أقالم الس درة العادية .

البان ي  	1 ــزر  الـ الســتــخــدام 
القلم  تقريب  يتم  للقلم 
ــدرة  ــســ  ــن ال الـــلـــيـــزري ةـ
دون  ــن  ــك ول الــتــفــاعــلــيــة 
الــزر  على  وينقر  ةالةسة 
في  القلم  فــي  البان ي 

نفس الدقت .

قلم  المحافظة على 
التفاعلية: السبورة 

ي تاج ه ا القلم إلى عناية عند وبعد 
استخداةه ةدنه حساس جدا فيبب 
له  المخصص  المكان  في  وضعه 
أعلى  إلى  القلم  رأس  يكدن  ب يث 

ألن رأسه حساس جدا.
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واجهة  
البرنامج



واجهة  ال رناةج
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الليزري  التفاعلية  الس درة  قلم  يعد 
ال  ةدنه  ال ديثة  التقنيات  أهم  ةن 
يعما بال طارية وال ي تاج إلى ش ن, 

0	
01

02

04

07

05

06

ة منيَّ الفترة الزَّ المسمى الرقم

يتم عن طرقه إغالق ال رناةج أو تصغيره أو استعادته شريط اإلغالق 01

ي تدي على قدائم ال رناةج وةا قائمة ت تدي على ةبمدعة ةن األواةر شريط القدائم 02

ي تدي على المخططات التي تم فت ها  وبعض خصائص المخطط شريط عالةات ت ديب المستند 0	

ي تدي على األدوات الرئيسية ةربع األدوات الرئيسي 04

ي تدي على ةبمدعة ةن المتصف ات شريط المتصف ات 05

هي صف ة ةن صف ات المخطط  ويتم إضافة الكائنات على ه ه الصف ة صف ة المخطط التدضي ي 06

يتم ح ف الكائنات بالس ب أو اإلفالت في داخا السلة سلة الم  وفات 07

وهد يعما بمثابة الفأرة في جهاز ال اسب اآللي ب يث 
والزر  اليسرى  الفأرة  سقاطة  بمثابة  القلم  رأس  يعما 
المدجدد على جانب القلم بمثابة سقاطة الفأرة اليمنى.
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اسم ال رناةج  زر االستعادة لألسفا

زر تصغير ناف ة ال رناةج

زر اإلغالق

شريط القوائم. 2.05شريط اإلغالق. 1.05
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قائمة ملف

0	

01

02

04

07

08

09

10

11

12

1	

14

05

06

ة منيَّ الفترة الزَّ المسمى الرقم

إلنااء ةخطط تدضي ي جديد "غير ةسمى" ةخطط تدضي ي جديد 1

إلنااء ةخطط تدضي ي ب بم ة دد  1 * جديد 2

لفتح ةخطط تدضي ي تم إناائه ةس قا  2 * فتح 3

فتح قائمة ةنسدلة بالمخططات التدضي ية ال ديثة فتح ال ديث 4

إغالق المخطط التدضي ي ال الي إغالق المخطط التدضي ي 5

حفظ المخطط التدضي ي ال الي حفظ 6

حفظ المخطط التدضي ي بسم أخر وت ديد ةكان ال فظ 3 * حفظ بإسم 7

يتيح لك تسبيا ةعلدةات حدل المخطط التدضي ي الخاص بك 4 * ةلخص 8

تقييد ةا يمكن لآلخرين فعله في ه ا المخطط التدضي ي عند ناره 5 * نار 9

promethean planet ةدقع إرسال ةخططات تدضي ية 10

يمكن االستيراد ةن الخارج سداء ةانت قصدر, ةائنات , ةلفات ( 6 * استيراد 11

ط اعة المخطط التدضي ي . 7 * ط اعة 12

يمكنك الت كم في إعدادات األدوات واألواةر ونداف  ة تديات ال رناةج اإلعدادات 13

عند إنهاء ActivInspire تظهر رسالة تدضي ية ق ا اإلغالق بمطال تك
ب فظ أي تغييرات إلى ةخططات إنهاء 14
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