
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

35/sa/com.almanahj//:https                                              للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات اضغط هنا *

* للحصول على جميع أوراق ملفات في مادة التعليم عن بعد ولجميع الفصول, اضغط هنا                            

https://almanahj.com/sa/35online_edu                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد ملفات في مادة التعليم عن بعد الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                    

https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ ملفات اضغط هنا                               

https://www.almanahj.com/sa/grade35                   

sacourse/me.t//:https                للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/35
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1
https://www.almanahj.com/sa/35online_edu1
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://www.almanahj.com/sa/grade35
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


شرح وتصميم 

شرح سبورة مايكروسوفت االفتراضية
Microsoft Whiteboard

10لتحميل البرنامج على ويندوز 

بادواآليلتحميل البرنامج على اآليفون 

الستخدامها عبر اإلنترنت
تالخصائص أقل على اإلنترن

لاضغط للتحمي

تيمزالمشاركة عبر مايكروسوفت 

المشاركة عبر زووم



استعراض السبورات 
السابقة المحفوظة

نظرة عامة على الصفحة األولى
إضافة مشاركين 

اإلعداداتورةللكتابة على السب

شريط األدوات

التكبير والتصغير
رير للشاشة بعجلة التم

في الماوس
أو بأصابع اليد



تغيير خلفية السبورة

١

اختر اللون
وخلفية الشبكة

٢



استخدام األقالم

اضغط صورة القلم

١
تظهر مجموعة من األقالم اختر 

اللون المناسب لكل قلم

٢
سماكة القلم

الرجوع إلى األدوات 
ع السابقة لكي تستطي

تحريك السبورة

٣
إعادةتراجع



المسطرة

اختر المسطرة من هنا
وإلخفائها اضغط عليها مرة أخرى

١

واقعاكتب بالقلم كأنك تسطر على ال

٢

د تحريك زوايا المسطرة بأصابع الي
على الشاشة



أداة التحديد

أداة التحديد ألكثر من شكل

١

اسحب بالماوس على 
األشكال وحددها 

يمكنك نقلها دفعة واحدة،
أو تحذفها كذلك جميًعا

٢



أداة الممحاة
ح عند الضغط مرة أخرى تستطيع مس

اللوحة كاملة

١

الممحاة تمسح األشكال المرسومة
بالقلم فقط

هذه األداة ال تمسح النص 
وال األشكال والصور

الممحاة



مسح األشكال والصور

حدد الشكل

١
امسح من هنا

٢



إضافة الملفات والصور وغيرها

+اضغط على عالمة 

١

إضافة نص
مجموعة مالحظات

قائمة بالمهمات
هامهمات وتعيين مشارك في

قوالب سبورة جاهزة
البحث عن صور

لقطة من الكاميرا
إضافة ملصقات صور جاهزة

PDFإضافة ملف 

مستند وورد سيكون صورة
بوربوينت سيكون صورة

يمكن استخدام زر الماوس 
األيمن إلضافات أيضا

إضافة مالحظة توجد عند 
استخدام زر الماوس األيمن

اليمكنك أن تضع فيها خطوات الدرس مث

يمكنك أن تضع 
األنشطة وتحدد 
المشاركين فيها



البحث عن الصور

اضغط هنا
ين قد تحتاج إلى تمك١

البحث 

٢

ممكن تكتب بلوحة 
عربي (المفاتيح 

أو بيدك ) إنجليزي
)إنجليزي فقط(

ةباليد ال تدعم العربي

٣



هذه األداة تسمح عند صف الصور 
دةواألشكال أن تكون في استقامة واح

انطباق العناصر

سيظهر هذا الخط عند 
ه سحب أي عنصر لضبط

مع المجاور له

١
٢



١
اضغط هنا

حدد اللون والحجم المناسب

٢ ٣

أداة التمييز



أداة رسم األشكال بالقلم
فعل هذه الخاصية ١ ارسم شكال بالقلم

٢

ل ال بد من تطابق الشك
وال يكون فيه فراغ



أداة رسم الجدول

فعل هذه الخاصية
١ ارسم جدوال

٢

سيظهر في الشكل عالمة
لزيادة الخاليا–و + 



اضغط هنا ١

اختر الموقع المناسب لك ٢

تغيير موقع األدوات



مشاركة اآلخرين في السبورة
اضغط هنا

١
اضغط على رابط المشاركة

أو ابحث باسم أو يميل 
المشارك

٢

فعل رابط المشاركة

٣
انسخ الرابط وأرسله 
للمشاركين أو الطالب

٤

المشاركة فقط لمن هم معك في 
ثالالمؤسسة فقط، كوزارة التعليم م



السبورات المحفوظة
اضغط هنا

١

إنشاء سبورة جديدة

تسمية السبورة

أي مدخالت في 
السبورة تحفظ

تلقائًيا في 
حسابك 

وتستطيع 
استرجاعها مرة 
أخرى لتستفيد

منها في الشرح 
لمجموعة أخرى



نماذج







شكًرا لكم
Thank You

majidrot

https://www.majidrot.com/


