مرشد لمستعمل الكتب الرقمية

www.m-dbooks.com
dbooks.com

© جميع الحقوق محفوظة 2015
شركة المستقبل للكتب الرقمية م.ض.
يُمنع منعا ً باتا ً طبع ھذه المواد أو أي جزء منھا بأي
واسطة إلكترونية أو ميكانيكية أو غيرھا ،بدون إذن
خطي من شركة المستقبل.

شاشات المساعدة للكتب الرقمية
الستعمال التالميذ والمعلمين في المدارس وكذلك لالستعمال الخاص

للدخول إلى موقع الكتب الرقمية ،انقر .www.m-dbooks.com
الشاشة الرئيسية
الشاشة الرئيسية التي تظھر أمامك ،يمكن أن تكون في أحد وضعين:
وضع الدخول :يظھر اسم المستعمل الخاص بك في الجھة اليسرى العلوية من الشاشة .في ھذه الحالة ،فقد تم تسجيل الدخول لك في الموقع
تلقائياً ،وتظھر في الجھة السفلى الكتب الرقمية التي يمكنك استعمالھا.
وضع عادي :تظھر الجملة "تسجيل الدخول" في الجھة اليمنى من الشاشة .في ھذه الحالة ،تظھر قوائم الكتب المتاحة للجميع في الجھة السفلية
من الشاشة.
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استعمال الكتب الرقمية للتالميذ والمعلمين في المدارس
لرؤية وتصفح الكتب الرقمية الخاصة بك ,عليك تسجيل دخولك للموقع بواسطة الضغط على زر "الدخول بواسطة وزارة المعارف".

بعد الضغط ستظھر الصفحة التالية ,التي ُتم ِّكن من الدخول للموقع لرؤية وتصفح الكتب الرقمية الخاصة بك ,عليك تسجيل دخولك للموقع
بواسطة تعبئة اسم المستعمل وكلمة السر المناسبة لك اسفل جملة تسجيل الدخول المتواجدة على يمين الشاشة  ،ثم النقر على الزر "الدخول".

مالحظة :اذا نسيت اسم المستعمل او الرقم السري أو اذا ال يتواجد لديك اسم مستعمل يجب التوجه لسكرتارية المدرسة.

بعد ادخال اسم المستعمل والرقم السري اضغط على زر الدخول "כניסה" ,سيتم تحويلك الى موقع المستقبل لتصفح الكتب الرقمية الخاصة
بك ورؤية كتب اخرى التي باإلمكان شرائھا.
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بعد ان يتم التحويل لموقع المستقبل ,باإلمكان قراءة الكتب الرقمية الخاصة بك بواسطة الضغط على "مكتبتي" ومن ثم الضغط على زر
"قراءة الكتاب" لتقرأ الكتاب الذي تريد ان تتصفحه من الئحة الكتب الخاصة بك.

استعمال الكتب الرقمية للتالميذ والمعلمين في المدارس
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استعمال الكتب الرقمية مع مستعملين عاديين
لرؤية وتصفح الكتب الرقمية الخاصة بك ،عليك تسجيل دخولك للموقع بواسطة تعبئة اسم المستعمل وكلمة السر المناسبة لك اسفل جملة
تسجيل الدخول المتواجدة على يمين الشاشة  ،ثم النقر على الزر "الدخول".

مالحظة :إذا نسيت كلمة السر الخاصة بك ،الرجاء انقر بالواصلة "اتصل بنا" المتواجدة في الجھة اليسرى العلوية من الشاشة ,وتسجيل
التفاصيل المطلوبة واسم المستعمل الخاص بك ,او استعين بالمعلم.
مالحظة :يشمل النظام ثالثة أنواع من المستعملين :مستعمل عادي  /تلميذ ،معلم ،مؤلف/مرشد.
عند فتح مستعمل جديد في النظام يتم تحديد نوعه إلى مستعمل عادي/تلميذ .يمكن ترقية نوع المستعمل إلى معلم أو إلى مرشد من
خالل التوجه إلى مدير النظام بالوصلة "اتصل بنا" ،التي تظھر أعلى الشاشة.
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عرض الكتاب الرقمي واستعماله
نبدأ بالنقر على اسم الكتاب أو صورته ،في القسم األوسط من الشاشة .يتم تشغيل قارئ الكتب الرقمية .في حالة أن المتصفح المثبت في
حاسوبك غير مناسب لتشغيل برمجية القارئ ،يظھر إشعار مناسب في حاسوبك يبلّغك بھذا .حتى يتم تشغيل القارئ بأفضل صورة فيتوجب
فتحة بواسطة المتصفح  Chromeباللغة االنجليزية .اذا واجھت بعض المشاكل في تشغيل القارئ على ھذا المتصفح ,فالرجاء التواصل معنا
عن طريق الواصلة اتصل بنا في الموقع وسوف يتم ارسال توجيھات بكيفية تشغيله.
مالحظة :عند العمل في مختبر صف مدرسيّ ،يجب على التالميذ إبالغ المعلّم أو التقني المسؤول عن الحواسيب في المدرسة ،قبل تحميل
وتثبيت برامج في حواسيب المختبر ،بما في ذلك برنامج التصفّح.
يظھر الكتاب الرقمي في شاشة المتصفّح.

يُرجى االنتباه إلى شريط العمليات الخاص بقارئ الكتب الرقمية ،والذي يظھر أعلى الكتاب ويحتوي على عمليات متنوعة خاصة بقراءة
الكتاب الرقمي .سوف يتم الشرح فيما يلي عن كافة األزرار الموجودة في ھذا الشريط.
فيما يلي العمليات المختلفة التي يمكن تنفيذھا في ھذه الشاشة:
التنقل في الكتاب:
يمكن التنقل في داخل الكتاب باستعمال شريط التمرير العمودي الموجود في الجھة اليسرى من الكتاب .يجب االنتباه إلى استعمال
شريط التمرير العمودي الداخلي )المع ّد للكتاب( وليس الشريط الخارجي )المع ّد لشاشة المتصفّح(.
يمكنك أيضا ً النقر مرة واحدة على الكتاب ،ثم استعمال لوحة المفاتيح للتنقل داخل الكتاب:
 )سھم لألعلى()  ،سھم لألسفل( :انتقال ما مقداره سطر واحد إلى األعلى أو إلى األسفل.
 : PgDn ، PgUpانتقال ما مقداره شاشة واحدة إلى األعلى أو إلى األسفل.
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باستعمال األزرار
بحسب الزر الذي تم النقر عليه.

يمكن االنتقال صفحة كاملة في الكتاب .تظھر على الشاشة بداية الصفحة السابقة أو الالحقة،

لالنتقال إلى صفحة معينة في الكتاب بحسب رقمھا ،يمكن النقر داخل مربع النص المجاور
للعنوان "صفحة ،":ثم إدخال رقم الصفحة المطلوبة في الكتاب ،ليتم االنتقال إليھا وعرضھا مباشرة بعد الضغط على الزر .Enter

البحث في داخل الكتاب:
يمكن البحث عن أي نص موجود في داخل الكتاب باستعمال زر البحث
الزر ،يظھر شريط ثانوي يحتوي على مربع نص إلدخال النص المطلوب:

يمكن التنقل بين نتائج البحث باستعمال أزرار األسھم

الموجود في شريط العمليات .عند النقر على ھذا

.

يمكن تظليل كافة النتائج بنفس الوقت بواسطة النقر على مربع االختيار

.

التنقل بحسب الفھرس أو الصور المصغرة:
الموجود في شريط العمليات ،يظھر شريط عمودي إضافي يمين الكتاب والذي يحتوي على
بالنقر على زر فھرس الكتاب
قائمة بالصور المصغرة أو فھرس لمحتويات الكتاب .يمكن اختيار طريقة التنقل بواسطة النقر على إحدى األيقونتين التاليتين اللتان
تظھرا في شريط العمليات:
إظھار صور مصغرة لصفحات الكتاب في الجھة اليمنى من الشاشة .يمكن التنقل بين الصور باستعمال شريط التمرير
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العمودي ،والنقر على الصورة المصغرة للصفحة المطلوبة لالنتقال إليھا مباشر ًة.
إظھار فھرس للكتاب ،يشمل عناوين الفصول وعناوين الفعاليات الرئيسية داخل ھذه الفصول .يمكن فتح محتويات
الفصل بالنقر على الزر  ،+أو إغالقھا بالنقر على الزر .-
يمكن االنتقال إلى بداية الفصل أو الفعالية المطلوبة بواسطة النقر على عنوانھا في الفھرس.

يمكن النقر ثانية على زر فھرس الكتاب

إلخفاء منطقة الفھرس والصور المصغرة.

إضافة مالحظات:
يمكن لمستعملي قارئ الكتب الرقمية إضافة مالحظات إلى الكتاب في األماكن التي يختارونھا .تظھر مالحظات التالميذ ألنفسھم
فقط ,اما مالحظات المعلمين فتظھر لھم ولتالميذھم ,وتظھر مالحظات مؤلف الكتاب او المرشد لجميع المعلمين والتالميذ.
بالنقر على زر المالحظات

يمكن التحكم بالمالحظات ،إضافتھا وتعديلھا:

بدء إضافة مالحظات ،عند النقر على األيقونة يتغير لونھا إلى لون قاتم ،ويتغير شكل مؤشر الفأرة إلى الشكل
يمكن اآلن نقل مؤشر الفأرة إلى المكان المطلوب والنقر عليه لتظھر شاشة إدخال المالحظة:
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.

المالحظة :يجب إدخال نص المالحظة في مستطيل نص المالحظة .يمكن إدخال النص بأية لغة معرّفة في الحاسوب.
الرابط :يمكن تعريف رابط للمالحظة بواسطة ضبط مربع االختيار "الرابط" وإدخال العنوان المطلوب في مستطيل
النص المناسب.
انتقل إلى صفحة :يمكن تعريف رابط لالنتقال إلى صفحة أخرى في داخل الكتاب بواسطة ضبط مربع االختيار "انتقل
إلى صفحة" وإدخال رقم الصفحة المطلوب في مستطيل النص المناسب.

بعد النقر على الزر "حفظ" يظھر شكل أيقونة المالحظة

في مكان االختيار.

يستطيع مؤلف المالحظة تنفيذ العمليات التالية:
•
•
•

تحريك األيقونة إلى مكان آخر على الشاشة بواسطة جرّھا باستعمال الفأرة.
تعديل فحوى المالحظة بواسطة النقر مرة واحدة على األيقونة لنظھر نافذة المالحظة ،ثم تعديل المطلوب
والنقر على الزر "حفظ".
إلغاء المالحظة بواسطة النقر على اإلشارة  xالموجودة بجانب األيقونة.

إنھاء إضافة مالحظات :عند النقر على األيقونة مرة أخرى يتغير لونھا إلى اللون العادي .وعندھا يرجع الكتاب إلى طربقة العرض
العادية.
يستطيع كل قارئ للكتاب رؤية فحوى المالحظة بواسطة تحريك الفأرة فوق األيقونة لتظھر المالحظة على الشاشة.
تختفي المالحظة بعد تحريك الفأرة بعيداً عن األيقونة.

إذا تم تعريف الرابط أو صفحة االنتقال في المالحظة ،فإن ھذه العملية تتم عند النقر على أيقونة المالحظة.
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إضافة تظليل:
يمكن لمستعملي قارئ الكتب الرقمية إضافة تظليل في الكتاب في األماكن التي يختارونھا .يظھر التظليل الذي يحدّده التالميذ
ألنفسھم فقط ,اما تظليالت المعلمين فتظھر لھم ولتالميذھم ,وتظھر تظليالت مؤلف الكتاب او المرشد لجميع المعلمين والتالميذ.
انقر على زر التظليل

ليظھر شريط ثانوي صغير أسفله ،يشمل إمكانية اختيار اللون:

اختيار اللون :يمكن اختيار لون التظليل من بين األلوان األربعة المتوفّرة .يتم استعمال اللون الجديد في كل التظليالت
التي يتم بناؤھا الحقا ً.
.
بدء عملية التظليل ،عند النقر على ھذه األيقونة يتغير لونھا إلى لون قاتم ،ويتغير شكل مؤشر الفأرة إلى الشكل
يمكن اآلن نقل مؤشر الفأرة إلى بداية النص المطلوب تظليله ،والضغط على زر الفأرة وج ّر الفأرة ليتم إضافة التظليل
المطلوب.
بعد إضافة التظليل يمكن:
تحريك التظليل ،بواسطة النقر عليه الختياره ،ثم جرّه بواسطة الفأرة إلى المكان الجديد.
تعديل ارتفاعه ،بواسطة النقر عليه وج ّر األيقونة
للتظليل.

إلى األعلى أو األسفل واختيار أحد ثالثة ارتفاعات ممكنة

تعديل بدايته أو نھايته ،بواسطة النقر عليه وج ّر إحدى األيقونتين
للتظليل.

أو

للحصول على المكان المطلوب

إلغاء التظليل ،بواسطة النقر عليه ،ثم النقر على اإلشارة  xالموجودة بجانب التظليل.
إنھاء عملية التظليل :عند النقر على األيقونة مرة أخرى يتغير لونھا إلى اللون العادي .وعندھا يرجع الكتاب إلى طريقة
العرض العادية.
اضافة أشكال:
يمكن لمستعملي قارئ الكتب الرقمية إضافة صندوق نص للكتابة في األماكن التي يختارونھا في الكتاب .تظھر صناديق الكتابة
للمستعمل الذي وضعھا فقط.
انقر على زر األشكال

ليظھر شكلين أسفله :شكل صندوق فارغ وشكل صندوق بداخله حرف  Tباإلنجليزية.

بدء اضافة صندوق النص:
عندما الضغط على الشكل
صندوق النص فيه.

 ،يتحول شكل مؤشر الفأرة الى نفس شكل األيقونة .اضغط على المكان التي تريد وضع

بعد اضافة صندوق النص ،يمكنك:
نقل مكان الصندوق ,عندما تضع مؤشر الفأرة على محيط المربع.
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تغيير حجم الصندوق ,بوضع مؤشر الفأرة على زواياه والنقر عليھا لتحريكھا.
كتابة بداخل الصندوق ,بواسطة النقر داخل الصندوق.
إلغاء الصندوق ,بواسطة النقر عليه والضغط على إشارة  xالموجودة على الصندوق من الناحية اليمنى العلوية.
إنھاء عملية إضافة األشكال ,عند النقر على األيقونة مرة أخرى يتغير لونھا الى اللون العادي .وعندھا يرجع الكتاب الرقمي إلى
طريقة العرض العادية.
اختام:
في بعض الكتب يستطيع الطالب وضع أختام على الكتاب في أي مكان يريدونه.
 ،لتظھر األختام التابعة للكتاب في الشريط العمودي على يمين قارئ الكتب ,يمكن اختيار الختم
انقر على زر األختام
المطلوب ثم النقر على المكان الذي تريد أن تضع الختم في الكتاب .يمكن وضع الختم في أماكن إضافية في الكتاب.
الغاء الختم ,يكون بواسطة النقر عليه والضغط على اشارة  xالموجودة على الصندوق من الناحية اليمينية العلوية.
يجب االنتباه إلى أن قد تتغير األختام في الكتاب الرقمي بحسب الصفحة ،حيث تظھر األختام المناسبة لكل صفحة عند عرض ھذه
الصفحة فقط.

طباعة صفحة من الكتاب:
يمكن للمستعمل طباعة الصفحة الحالية في الطابعة وذلك بالنقر على أيقونة الطباعة

الموجودة في شريط األوامر.

تظھر شاشة الطباعة الخاصة بالمتصفّح الذي تتم قراءة الكتاب من خالله.

العمل في كل الشاشة:
يمكن إخفاء قوائم وأشرطة المتصفّح العلوية والسفلية ،واستغالل كافة مساحة الشاشة لقراءة الكتاب ،بواسطة النقر على أيقونة ملء
الشاشة
من الشاشة.

 .يتم عندھا عرض الكتاب في الشاشة بأكملھا ،حيث يظھر شريط األوامر الخاصة بقارئ الكتاب في القسم العلوي

يمكن إرجاع وضعية المتصفّح العادية بالنقر على أيقونة إغالق ملء الشاشة

 ,او الضغط على الزر .Esc

نشر الصفحة:
يمكن للطالب نشر صفحة من كتابه للمعلم المسؤول عنه عن طريق النقر على االيقونة
صفحة الطالب ألستاذ ِه على شكل رسالة.

 .وھذا يؤدي الى إرسال صورة من

عند النقر على ھذا الزر ،تظھر رسالة مناسبة باللون االخضر في أسفل الصفحة والتي تبلغ المستعمل أنه ت ّم إرسال الصفحة بنجاح.
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