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حا�سوب املعلم

كيف حتول �سبورتك العادية

اىل �سبورة تفاعلية ؟

اإعداد : فاطمة بنت عبد العزيز الفار�سية

f.afarsi@moe.om

ال�سبورة التفاعلية 

يف  امل�ستخدمة  التعليمية  الو�سائــل  اأحـــــدث  مــن  هــي 

اأو  اللوحات  من  خا�ض  نوع  وهــي   ، التعليم  تكنولوجيا 

التعامل  يتم  التي  التفاعلية  احل�سا�سة  البي�ساء  ال�سبورات 

�سا�سة  على  ما  لعر�ض  ا�ستخدامها  ويتم   0 باللمــ�ض  معها 

ال�ســــف  يف  وت�ستخدم   ، متنوعة  تطبيقات  من  الكمبيوتر 

الدرا�سي ، يف االجتماعــــات واملوؤمترات والنـــدوات وور�ض 

العمـل و يف التوا�ســل مــن خــــالل االإنرتنـــت وهـــي ت�سمــــح 

مت  مــا  اإر�سـال  اأو  طباعـة   ، وتخزيـن  بحفـظ  للم�ستخــــدم 

�رصحه لالآخريـــن عن طريق الربيد االإلكرتوين يف حالة عدم 

متكنهم عن التواجـد باملحيط 0 كما اأنهـــا تتمـيز باإمكانية 

اأوفي�ض وباإمكانية  ا�ستخــدام معظم برامـــج مايكرو�سوفـــت 

ب�سكــل  ي�سهم  مما  حرية  بكل  االإنرتنت  برامج  يف  االإبحار 

مبا�رص يف اإثــــراء املـــــادة العلمية من خالل اإ�سافة اأبعـــاد 

خربات  تو�سيع  يف  ت�ساعد  مميزة  وبرامج  خا�سة  وموؤثرات 

املتعلم وتي�سري بنـــاء املفاهيم وا�ستثــارة اهتمـــــام املتعلم 

باأ�ساليب  املــادة  تعر�ض  لكونها  للتعلم  حاجته  واإ�سبــاع 

مثرية وم�سوقة وجذابة .

بداأ التفكري يف ت�سميم اللوحة الذكية يف عام 1987 من  

قبل كـــــل مــــن ديفيد مارتن ونان�سي نولتون يف اإحـــــدى 

كندا  يف  التعليم   تكنولوجيا  يف  الرائدة  الكربى  ال�رصكات 

والواليات املتحدة االأمريكية، وبداأت االأبحاث على جـــــدوى 

ال�سبورة الذكية تتوا�سل ، 

ثم كان االإنتاج الفعلي الأول �سبورة ذكية من قبل �رصكة 

�سمارت يف عام 1991 .

وكما هو معلوم اأن ال�سبورة التفاعلية ) الذكية ( التجارية 

�سوف  التالية  الطريقة  باإتباع  جدا؛ولكن  مرتفع  �سعرها 

تكلفكم باإذن اهلل ) 20 رياال ( تزيد اأو تنق�ض قليال.

وهي عبارة عن طريقة يتم فيها حتويل ما هو معرو�ض من 

جهاز احلا�سوب على ال�سبورة عن طريق جهاز الربوجيكتور 

اإىل �سا�سة تفاعلية تتحكمون بها عن طريق قلم خا�ض اأنتم 

ت�سنعونه باأنف�سكم.

وهذه الطريقة تتطلب وجود الأدوات التالية:

1- جهاز ي�سمى وي رميوت ) wii remote  ( بخ�سو�ض 

جهاز الوي رميوت ) wii remote (  هناك اأجهزة مقلدة 

غري اأ�سلية وقد ال تعمل معكم جيدا وملعرفة االأجهزة االأ�سلية 

 Made سناعتها �سينية جتدون مكتوب يف خلف الكرتون�

in China و ياأتي اجلهاز يف داخل الكرتون مغلف بغالف 
اأبي�ض ومعه اأي�سا بطاريتان كما يف ال�سورة التالية ..
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IR( ميكنكم عمله باأنف�سكم من مواد ب�سيطة جدا ومتوفرة  اأ�سعة حتت احلمراء )قلم  2- قلم 

كما هو مو�سح الحقا .

3- برنامج خا�ض ب�سيط جدا وجماين ميكنكم حتميله من االإنرتنت  من املوقع التايل:

h t t p : / / w w w . m i c r o s o ft . c o m / d o w n l o a d s / d e t a i l s .

a s p x ? F a m i l y I d =3 3 3 3 2 5 F D -A E 5 2 -4 E 3 5 -B 5 3 1 -5 0 -

D977D32A6&displaylang=en
4- برنامج بلوتوث وذلك لعمل ات�سال بني الكمبيوتر و الوي رميوت. 

 5- جهاز حا�سب اآيل.

6- جهاز بروجكتور.

طريقة �سناعة قلم  الأ�سعة حتت احلمراء :

◆االأدوات املطلوبة :   

) IR LED(اأول : ملبة اأ�سعة حتت احلمراء اأو 

ثانيا : مفتاح كهربائي على �سكل زر �سغري كاملو�سح يف ال�سور التالية:

ثالثا: اأ�سالك كهربائية.

رابعا : قلم �سبورة .

خام�سا: بطاريات(  يجب عدم ا�ستخدام اأكرث من بطارية الأن ذلك قد يوؤدي اىل احرتاق امل�سباح ) 

�سوره تو�سيحية ملبداأ عمل القلم :

ملعرفة خطوات الت�سغيل تف�سيال بال�سوت وال�سورة الرجاء زيارة املوقع التايل :

http://sites.google.com/site/alquhtani


