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الفصل األول :استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد
لبرنامج SMART Notebook
ٌوفر المكون اإلضافً "األدوات ثالثٌة األبعاد" لبرنامج ™ SMART Notebookالخاص ببرنامج التعلم التعاونً
 SMART Notebookصورً ا مرئٌة مفصلة ٌمكن معالجتها عبر ثالثة أبعاد لزٌادة مشاركة الطالب ،مما ٌؤدي إلى فهم
وتقدٌر أعمق للمفاهٌم المعقدة.
ٌوفر دلٌل المستخدم هذا المعلومات التً تحتاجها لبدء استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج SMART Notebook
باإلضافة إلى برنامج الرسم ™ SketchUpو.Trimble® 3D Warehouse

تنشٌط األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج SMART Notebook
لتنشيط األدوات ثالثية األبعاد لبرنامج SMART Notebook

 .1بالنسبة لنظامً التشغٌل  Windows® XPو ،Windows 7حدد ابدأ > كافة البرامج >
.SMART Product Update > SMART Tools> SMART Technologies
بالنسبة لنظام التشغٌل  ،Windows 8اذهب إلى شاشة التطبٌقات ،ثم مرر إلى SMART Product Update
واضغط علٌه.
بالنسبة للبرنامج الذي ٌعمل بنظام التشغٌل  ،Mac OS Xقم باالستعراض حتى تصل إلى
 Applications\SMART Technologies\SMART Tools\SMART Product Updateوانقر علٌها
نقرتٌن.
تظهر نافذة .SMART Product Update
 .2انقر فوق التنشيط فً الصف .SMART Notebook
ٌظهر مربع الحوار تنشٌط برنامج .SMART
.3
.4
.5
.6
.7

انقر فوق إضافة.
اكتب مفتاح المنتج الذي استلمته من  SMARTفً المربع مفتاح المنتج ،ثم انقر فوق إضافة.
انقر فوق اتفاقية الترخيص وراجع اتفاقٌة الترخٌص ثم انقر فوق إغالق.
فً حالة الموافقة على اتفاقٌة الترخٌص ،حدد خانة االختٌار أوافق على بنود اتفاقية الترخيص.
انقر فوق التالي.
ٌتم تنشٌط األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج .SMART Notebook

 .8انقر فوق إنهاء ،ثم أغلق النافذة .SMART Product Update
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الفصل األول :استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامجSMART Notebook

دمج المحتوى ثالثً األبعاد فً دروسك
ٌمكنك دمج المحتوى ثالثً األبعاد فً دروس برنامج ٌ .SMART Notebookوجد أدناه أمثلة على كٌفٌة القٌام بذلك:
 إذا كنت تدرّ س أحد دروس مادة األحٌاء ،فأدرج نموذجً ا ثالثً األبعاد للقلب فً ملف  ..notebookقم بتدوٌر
النموذج ثالثً األبعاد وتغٌٌر حجمه لعرض األجزاء المختلفة للقلب.
 إذا كنت تدرّ س أحد دروس اللغة اإلنجلٌزٌة ،فأدرج نموذجً ا ثالثً األبعاد للمدٌنة المشار إلٌها فً الرواٌة التً ٌقرأها
الفصل .أدخل المشهد ثالثً األبعاد للتنقل بٌن الشوارع واألجزاء الداخلٌة من المبانً.
 إذا كنت تدرّ س درسًا للمرحلة االبتدائٌة ،فأدرج نماذج ثالثٌة األبعاد متعددة واستخدم المٌزة إخفاء إلظهار اإلجابات
كتمرٌن ذاكرة.

الشروع فً استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج
SMART Notebook
للشروع فً استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج ٌ ،SMART Notebookلزم وجود برنامج SMART Notebook
على جهاز كمبٌوتر ٌلبً المتطلبات المحددة فً مالحظات إصدار برنامج SMART Notebook
(.)smarttech.com/kb/170421
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الفصل الثانً :إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد
ومعالجتها
الستخدام األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج ٌ ،SMART Notebookلزم إدراج نموذج ثالثً األبعاد فً ملف .notebook

الخاص بك .بعد إدراج نموذج ثالثً األبعادٌ ،مكنك معالجته بنفس طرٌقة معالجة الكائنات األخرى فً برنامج
.SMART Notebook
مالحظة
ٌمكنك إدراج صور ثنائٌة األبعاد ونماذج ثالثٌة األبعاد فً نفس الصفحة ومعالجتها بنفس طرٌقة معالجة الكائنات
األخرى فً برنامج .SMART Notebook

إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد
تتوفر نماذج ثالثٌة األبعاد من المجلد كائنات ثالثية األبعاد فً أمثلة أنشطة الدروس وموقع الوٌب
)e™ exchange.smarttech.com

ch

 Sباإلضافة إلى ( Trimble 3D Warehouseراجع استخدام

 Trimble 3D Warehouseفً الصفحة ٌ .)11مكنك أٌضًا إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد خاصة بك إذا كانت بأحد التنسٌقات
التالٌة:




)COLLADA (.dae
)3D Object (.obj
)FBX (.fbx

مالحظة
ٌتم تخزٌن المواد والمعلومات األخرى لبعض النماذج ثالثٌة األبعاد فً ملفات ومجلدات منفصلة .عند إدراج النماذج
ثالثٌة األبعاد هذه ،تأكد من وجود ملف النموذج ثالثً األبعاد فً بنٌة المجلد الصحٌحة مع الملفات والمجلدات الداعمة.
إلدراج نموذج ثالثي األبعاد
 .1حدد إدراج > ملف ثالثي األبعاد.
ٌظهر مربع الحوار إدراج ملف ثالثً األبعاد.
 .2استعرض إلى النموذج ثالثً األبعاد الذي ترٌد إدراجه وقم بتحدٌده.
 .3اضغط على فتح.
ٌظهر النموذج ثالثً األبعاد فً الصفحة.

معالجة النماذج ثالثٌة األبعاد
بعد إدراج نموذج ثالثً األبعادٌ ،مكنك معالجته بنفس طرٌقة معالجة الكائنات األخرى فً برنامج .SMART Notebook
وبخاصةٌ ،مكنك القٌام بما ٌلً:
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القص والنسخ واللصق
االستنساخ
النقل
تغٌٌر الحجم
قفل التأمٌن

الفصل الثانً :إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد ومعالجتها

 إرفاق روابط وأصوات
 اإلضافة إلى عالمة تبوٌب المعرض
مالحظات
 للحصول على معلومات حول هذه الخٌارات األساسٌة ،راجع تعلٌمات برنامج .SMART Notebook
 عند إضافة نموذج ثالثً األبعاد إلى عالمة تبوٌب المعرض ،فإنه ٌظهر فً الفئة كائنات ثالثية األبعاد.
باإلضافة إلى هذه الخٌارات األساسٌةٌ ،مكنك القٌام بما ٌلً:
 تدوٌر النموذج ثالثً األبعاد
 إٌقاف مؤقت للحركة واستئنافها وتشغٌلها وإعادة تشغٌلها
 إضافة تسمٌات

تدوٌر نموذج ثالثً األبعاد
ٌمكنك تدوٌر نموذج ثالثً األبعاد باتجاه محاور متعددة .بعد تدوٌر النموذج ثالثً األبعادٌ ،مكنك إعادة ضبطه إلى االتجاه
األصلً له.
لتدوير نموذج ثالثي األبعاد باتجاه محور واحد
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط مع االستمرار على أحد مقابض التدوٌر الجانبٌة.

 .3اسحب إصبعك حول مركز النموذج ثالثً األبعاد ،ثم ارفع إصبعك عند االنتهاء.
لتدوير نموذج ثالثي األبعاد باتجاه محاور متعددة
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.

 .2اضغط مع االستمرار على مركز مقبض التدوٌر.
 .3اسحب إصبعك فً االتجاه الذي ترٌد تدوٌر النموذج ثالثً األبعاد فٌه ،ثم ارفع إصبعك عند االنتهاء.
إلعادة ضبط نموذج ثالثي األبعاد إلى اتجاهه األصلي
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد إعادة ضبط التدوير.

إٌقاف مؤقت للحركة وتشغٌلها وإعادة تشغٌلها

فً حالة احتواء النموذج ثالثً األبعاد على حركةٌ ،مكنك إٌقاف الحركة مؤق ًتا واستئنافها وإعادة تشغٌلها.
مالحظة
فً حالة عدم احتواء النموذج ثالثً األبعاد على حركةٌ ،تم تعطٌل قائمة الحركة الموثقة فً اإلجراءات التالٌة.
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الفصل الثانً :إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد ومعالجتها

إليقاف الحركة مؤق ًتا
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد حركة > تشغيل/إيقاف مؤقت للحركة.
الستئناف تشغيل الحركة
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد حركة > تشغيل/إيقاف مؤقت للحركة.
إلعادة تشغيل الحركة
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد حركة > إعادة تشغيل الحركة.

إضافة تسمٌات
ٌمكنك استخدام تسمٌات لتمٌٌز مكونات مختلفة للنموذج ثالثً األبعاد .قد تكون التسمٌات على هٌئة نصوص أو أشكال أو
كائنات أخرى ثنائٌة األبعاد.
إلضافة تسمية
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2انقر بزر الماوس األٌمن فوق النموذج ثالثً األبعاد الذي ترٌد توصٌل التسمٌة إلٌه ،ثم حدد إضافة تسمية.
تظهر تسمٌة.
 .3الستخدام نص فً التسمٌة ،انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق النص االفتراضً للتسمٌة ثم اكتب النص الخاص بك.
أو
الستخدام شكل أو كائن آخر ثنائً األبعاد فً التسمٌة ،قم بإنشاء الكائن ثم اسحبه إلى التسمٌة.
 .4أو ٌمكنك سحب نقطة اتصال التسمٌة إلى مكان آخر فً النموذج ثالثً األبعاد.
إلخفاء تسمية وعرضها
 .1اضغط على نقطة اتصال التسمٌة الموجودة فً النموذج ثالثً األبعاد.

تم إخفاء التسمٌة.
 .2اضغط على نقطة اتصال التسمٌة لعرض التسمٌة.

إلزالة تسمية
 .1حدد التسمية.
 .2اضغط على إغالق
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الفصل الثانً :إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد ومعالجتها

التنقل عبر مشاهد ثالثٌة األبعاد
تسمى النماذج ثالثٌة األبعاد الكبٌرة التً تحتوي على تفاصٌل داخلٌة مشاهد ثالثٌة األبعادٌ .مكنك التنقل عبر المشاهد ثالثٌة
األبعاد باستخدام عناصر التحكم فً برنامج .SMART Notebook
مالحظات
ٌ مكنك استخدام عناصر التحكم فً التنقل للتنقل عبر أي نموذج ثالثً األبعاد .ومع هذا ،ال تتضمن جمٌع
النماذج ثالثٌة األبعاد تفاصٌل داخلٌة .إذا قمت بإدخال نموذج ثالثً األبعاد ال ٌحتوي على تفاصٌل داخلٌة ،فإن
الجزء الداخلً ٌبدو فار ًغا أو معتمًا.
 إذا كنت تستخدم برنامج نظام التشغٌل  ،Mac OS Xفسٌتعذر علٌك إدخال مشهد ثالثً األبعاد وأنت فً وضع
ملء الشاشة .إلدخال مشهد ثالثً األبعاد ،اخرج من وضع ملء الشاشة أوالً ثم أكمل اإلجراء التالً.
للتنقل عبر مشهد ثالثي األبعاد
 .1حدد نموذجً ا ثالثً األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد إدخال مشهد ثالثي األبعاد.
ٌعرض برنامج  SMART Notebookالمشهد ثالثً األبعاد فً وضع ملء الشاشة .تظهر خرٌطة للمشهد ثالثً
األبعاد وعناصر التحكم فً التنقل وزر اإلغالق.
زر اإلغالق

خرٌطة

عناصر التحكم
فً التنقل

تلميحات
ٌ oمكنك الضغط على الحد الرمادي للخرٌطة لسحب المشهد إلى منطقة أخرى من الصفحة إذا كان ٌتناول
موا ًدا ترٌد عرضهاٌ .مكنك أٌضًا تغٌٌر حجم الخرٌطة من خالل الضغط على الحد الرمادي الموجود فً
الركن السفلً األٌمن وسحبه.
ٌ oمكنك الضغط على الخلفٌة الرمادٌة أو رمز المركز الخاص بأحد عناصر التحكم فً التنقل لسحب المشهد
إلى منطقة أخرى من الصفحة إذا كان ٌتناول موا ًدا ترٌد عرضها.
 .3التنقل عبر المشهد ثالثً األبعاد باستخدام عناصر التحكم فً التنقل.
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الفصل الثانً :إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد ومعالجتها

أ

ج

ب
د
هـ
و
ح
ز
ط
ي

الزر

يستخدم في:

أ

تغٌٌر االتجاه ألعلى.

ب

تغٌٌر االتجاه للٌسار.

ج

تغٌٌر االتجاه للٌمٌن.

د

تغٌٌر االتجاه ألسفل.

هـ

زٌادة االرتفاع.

و

االنتقال إلى األمام فً المشهد.

ز

االنتقال إلى الٌسار فً المشهد.

ح

االنتقال إلى الٌمٌن فً المشهد.

ط

االنتقال إلى الخلف فً المشهد.

ي

خفض االرتفاع.

بدالً من ذلكٌ ،مكنك استخدام أزرار لوحة المفاتٌح للتنقل عبر المشهد ثالثً األبعاد.
زر لوحة المفاتيح

يستخدم في:

W

تغٌٌر االتجاه ألعلى.

A

تغٌٌر االتجاه للٌسار.

د

تغٌٌر االتجاه للٌمٌن.

S

تغٌٌر االتجاه ألسفل.

PAGE UP

زٌادة االرتفاع.
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زر لوحة المفاتيح

يستخدم في:

سهم ألعلى

االنتقال إلى األمام فً المشهد.

سهم للٌسار

االنتقال إلى الٌسار فً المشهد.

سهم للٌمٌن

االنتقال إلى الٌمٌن فً المشهد.

سهم ألسفل

االنتقال إلى الخلف فً المشهد.

PAGE DOWN

خفض االرتفاع.

ESC

إغالق

مالحظة
أثناء التنقل عبر المشهد ثالثً األبعادٌ ،عرض مؤشر أحمر فً الخرٌطة مكان وجودك فً المشهد واالتجاه الذي
تعرضهٌ .شٌر السهم الموجود فً الوسط إلى االتجاهٌ .تحول السهم إلى دائرة عندما تكون فً اتجاه أعلى أو أسفل
مباشر ًة.

مستوي

مٌل

انخفاض

خارج الشاشة (مستوي)

ألعلى

ألسفل

 .4اضغط على إغالق

عند االنتهاء.

إخفاء النماذج ثالثٌة األبعاد قبل عرضها
إذا كنت ترٌد إخفاء نماذج ثالثٌة األبعاد فً ملف  .notebookقبل عرضهاٌ ،مكنك استخدام مٌزة اإلخفاء إلخفاء النماذج
ثالثٌة األبعاد باستخدام قبعة سحرٌة.
مالحظة
إذا قمت بإخفاء نماذج ثالثٌة األبعاد متعددة فً نفس الصفحة باستخدام قبعات سحرٌةٌ ،كون لكل قبعة سحرٌة شرٌط
مختلف اللون.
إلخفاء نموذج ثالثي األبعاد باستخدام قبعة سحرية
 .1حدد النموذج ثالثي األبعاد.
 .2اضغط على سهم قائمة النموذج ثالثً األبعاد ،ثم حدد إخفاء > مخفي.
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لتغيير لون القبعة السحرية
 .1حدد القبعة السحرية.
 .2اضغط على سهم قائمة القبعة السحرٌة ،ثم حدد إخفاء > تغيير اللون.
إلظهار نموذج ثالثي األبعاد مخفي تحت قبعة سحرية
 .1اضغط رمز القبعة

9

فً أسفل الزاوٌة الٌسرى.
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الفصل الثالث:
استخدام برنامج الرسم SketchUp
وTrimble 3D Warehouse
ٌمكنك استخدام األدوات ثالثٌة األبعاد التالٌة مع األدوات ثالثٌة األبعاد لبرنامج :SMART Notebook



برنامج الرسم SketchUp
Trimble 3D Warehouse

استخدام برنامج الرسم SketchUp
ٌمكنك استخدام برنامج الرسم  SketchUpإلنشاء نماذج ثالثٌة األبعادٌ .مكنك حفظ النماذج ثالثٌة األبعاد هذه بتنسٌق
 ).dae( COLLADAثم إدراجها فً برنامج .SMART Notebook
لحفظ نموذج ثالثي األبعاد بتنسيق .dae

 .1افتح النموذج ثالثً األبعاد فً برنامج الرسم .SketchUp
 .2حدد ملف > تصدير > نموذج ثالثي األبعاد.
ٌظهر مربع الحوار تصدٌر نموذج.
.3
.4
.5
.6

استعرض حتى تصل إلى الموقع الذي ترٌد حفظ الملف فٌه.
اكتب اسمًا للملف فً المربع اسم الملف.
حدد ملف  )*.dae( COLLADAفً القائمة المنسدلة نوع التصدٌر.
اضغط على تصدير.

إلدراج النموذج ثالثي األبعاد في برنامج SMART Notebook

 .1راجع إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد فً الصفحة .3

استخدام Trimble 3D Warehouse
 Trimble 3D Warehouseهو مخزن على شبكة اإلنترنت للنماذج ثالثٌة األبعاد .تتضمن عالمة تبوٌب المعرض فً
ً
ارتباطا لـ  .Trimble 3D Warehouseباستخدام هذا االرتباطٌ ،مكنك البحث عن نماذج
برنامج SMART Notebook
ثالثٌة األبعاد وتنزٌلها على الكمبٌوتر لدٌكٌ .مكنك بعد ذلك إدراج النماذج ثالثٌة األبعاد فً ملفات  .notebookلدٌك.
لتنزيل نماذج ثالثية األبعاد من Trimble 3D Warehouse

.

 .1اضغط على عالمة التبوٌب المعرض
 .2اضغط على .Trimble 3D Warehouse
ٌظهر  Trimble 3D Warehouseفً الجزء السفلً من عالمة تبوٌب المعرض.
 .3ابحث أو استعرض حتى تصل إلى النموذج ثالثً األبعاد الذي ترٌد تنزٌله.
حدد النموذج.
 .4اضغط على تنزيل النموذج ،ثم اضغط على االرتباط تنزيل بجوار .).zip( Collada
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استخدام برنامج الرسم  SketchUpوTrimble 3D Warehouse

مالحظات
 oعند تنزٌل نموذج ثالثً األبعاد ألول مرة ،قد ٌطالبك  Trimble 3D Warehouseباسم مستعار.
 oإذا كنت تستخدم برنامج نظام التشغٌل  Mac OS Xوقمت بإلغاء التنزٌل ،فسٌظل النموذج ثالثً األبعاد
ٌحفظ البٌانات إلى المجلد تنزيالت.

 .5احفظ الملف  .zipإلى الكمبٌوتر لدٌك.
 .6قم باستخراج محتوٌات ملف  .zipإلى أحد المجلدات على الكمبٌوتر لدٌك.
إلدراج نموذج ثالثي األبعاد تم تنزيله من Trimble 3D Warehouse

 .1راجع إدراج نماذج ثالثٌة األبعاد فً الصفحة .3
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