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 القلم الناطق



لٌلبًالمنتج الفرٌد الذي صمم بنجاح هذا 

مامتطلبات كل األعمار ابتداًء من مرحلة  

األطفالقبل المدرسة، ومروراً بفبة  

متطلباتوالفتٌان والشباب، كما ٌلبً  

لتعلمالكبار الذٌن ال ٌجدون الوقت الكافً  

أستاذلها من معلم أو بّد بعض العلوم التً ال  



:التعريف تالقلن الناطق  -1

 :هقذهة عي الونتج  -أ

هذا القلم الناطق ما ٌعجز عنه الكتاب؛ ألنه وبشكل ٌعلِّم 

الكتاب  لكأساس ٌعلِّم النطق السلٌم لكل ما ٌعرضه 

المطبوع سواء أكان ذلك باللغات األجنبٌة أم باللغة 

العربٌة الفصحى وخصوصاً قراءة القرآن الكرٌم لٌكون 

.سلٌماً من األخطاء ومستوفٌاً شروط أحكام التجوٌد

خصائص وهيزات القرآى الناطق



:هذا القلم الناطق 

.له معالج صوت رقمً ذو تقنٌة عالٌة الجودة

mp3له معالج للمعلومات ٌجعل منه آله تعلٌمٌة، وقاربة 

.ٌربط المعرفة بالمتعة

ٌحفز حواس المتعلم وٌستثمرها بحٌث ٌجعلها تشارك بفاعلٌة 

أي أنه ( األٌدي، الدماغ، األذن، العٌن)فً عملٌة التعلم؛ 

ٌستخدم كل وسابل التعلٌم البصرٌة والسمعٌة والحسٌة وذلك 

بتشغٌل جمٌع الحواس بالقراءة والشرح والحفظ واإلجابة 

على األسبلة لمعرفة مدى فهم المعلومات، وحل التمارٌن 

.قانون التطور الذكابً : هذا ما نسمٌه وواأللعاب، 



:األدوات الورفقة  -ب

k200القلم الناطق . 1

USBوصلة .2

.الرأس سماعة خارجٌة بتصمٌم ٌشبه .3

.االستخدام كتٌب تعلٌمات . 4



:التعريف تأجزاء القلن  -ج

زر التشغٌل واإلغالق. 1

واجهة التسجٌل. 2

الرأس القارئ. 3

القاعدة. 4

مدخل المٌكروفون. 5

USBمدخل البٌانات . 6
داخلٌةسماعات . 7

سماعات عالٌة الصوت خارجٌة. 8

ثقب إعادة التشغٌل. 9



:تعليوات التشغيل األساسية  -2

:طريقة التشغيل واإلغالق  -أ 
 

المخصصالمكان فً   ( AAA )3ضع بطارٌتٌن قٌاس 
القلم، اضغط بضع ثوان على زر التشغٌل واإلغالق الموجود خلف 

ستسمععلى الوجه األمامً للقلم، وعندها 
، وترى أضواء ملونة (أعوذ باهلل من الشٌطان الرجٌم ) البدء إشارة 

.التشغٌل تنبعث من زر 
أردت إغالق القلم اّتبع الطرٌقة نفسها وذلك بأن تضغط على زر وإذا 

التشغٌل واإلغالق لتسمع إشارة اإلنهاء وعندها ستنطفا األضواء 
.تاموٌصبح القلم فً حالة إغالق 

. ما علٌك إال أن تضعه بلطف وبشكل عامودي فوق قاعدتهوعندها 
.وال تنَس أن تتأكد من أن رأس القلم تم إدخاله بشكل كامل فً القاعدة



:طريقة استخذام القلن الناطق على الكتاب  -ب 

وضع الكتاب مفتوحاً بشكل أفقً على سطح مستقٌمٌفضل 

ضع القلم على عنوان الكتاب المكتوب على الغالف الخارجً ثم 
.ضعه على أي كلمة أو صورة، أو آٌة وستسمع الصوت المناسب

لتحصل على نتٌجة أفضل ضع القلم الناطق على الكتاب بشكل 
.عامودي

ال تحاول إلصاق القلم بالكتاب فالضغط الزابد ٌعطً نتابج سلبٌة 
.أصالً مثل القراءة الخاطبة للمحتوى أو عدم االستجابة 



:الويزات التعليوية للقلن الناطق  -3 

المس الزر المخصص للتهجبة فً الكتاب لٌبدأ :  التهجبة -1
القلم بقراءة أي كلمة فً اللغة اإلنكلٌزٌة حرفاً حرفاً، أو أي 

.نص من النصوص كلمة كلمة

هذا الزر تجده أعلى حاشٌة المصحف : القراءة الكاملة  -2
، أما فً قصص األطفال تجده عبارة *الشرٌف بهذا الشكل 

عن صورة للراوي إذا ما لمسته أسمعك النص كامالً، هذه 
المٌزة تمّكنك من سماع النصوص أو اآلٌات فً كامل 

إضافة إلى إمكانٌة سماع أي من المهام األخرى ، الصفحة
.المتوافرة فً الكتاب



هو زر خاص موجود فً قصص : المنهج التعلٌمً  -3

األطفال حٌث ٌركز على مادة تعلٌمٌة معززة للمناهج المدرسٌة 

مثل الحساب، التعبٌر واإلنشاء، النحو واإلمالء، اللغة 

...  اإلنجلٌزٌة، القراءة والكتابة، إضافة إلى المهارات الفكرٌة

كما تجد هذا الزر فً قصص للصغار فقط حٌث ٌركز على تعلٌم 

.المختلفةالصغار المفاهٌم والمبادئ األساسٌة 

كتعلٌم : فً المصحف الشرٌف فهذا الزر ٌشمل مجاالت عدة أما 

أما منهجٌة شرح . أحكام التجوٌد، والتفسٌر الكامل، واإلعراب

المفردات الصعبة فذلك تجده فً المصحف الشرٌف وقصص 

.األطفال بطرٌقة سهلة وشٌقة



إذا أردت تقلٌد أي صوت موجود فً الكتاب الناطق، أو : التسجٌل  -4
إذا حفظت بعض النصوص أو اآلٌات أو أي من المعلومات المتوافرة 
أمامك وأردت أن تصحح لنفسك بنفسك، فما علٌك إال أن تضغط على 

القراءة األولى، ثم  لكالصوت أو النص أو اآلٌة أو المعلومة لٌقرأها 
وبعد . لتسجلها بصوتك الصافرةالفرصة بعد سماعك صوت  لكُتترك 

ل  ٌُعٌد القلم على مسامعك الصوت األصلً ثم صوتك المسجَّ االنتهاء 
.الصوتٌن لتستطٌع المقارنة بٌن 

هذه المٌزة موجودة فً قصص األطفال، واحدة باسم : المسابقات  -5
، أما فً (ألغاز)وثالثة باسم ( مهارات)وأخرى باسم ( مسابقات)

، هذه المٌزة عبارة عن أسبلة (تطبٌقات)المصحف الشرٌف فباسم 
وتحتاج منك إلى إجابات تجدها فً ، ومسابقات وألعاب ُتطرح علٌك

الصفحة التً أمامك، فبمجرد أن تشٌر بالقلم إلى اإلجابة الصحٌحة 
للسؤال المطروح تسمع تحفٌزاً للمتابعة، أما إن أخطأت اإلجابة فسٌتٌح 

فرصاً ثالثاً فً كل مرة لتستدرك الخطأ، وبعدها سٌتوجب علٌك إعادة  لك
.جدٌد التمرٌن من 



إذا كان بٌن ٌدٌك قاموس باللغة اإلنكلٌزٌة ستجد : اللغات المختلفة  -6
علٌه زراً خاصاً بالترجمة، وما علٌك إال أن تضغط على هذا الزر لتسمع 

فإذا ما سمعت صوت ... إشارة البدء بالترجمة من اإلنكلٌزي إلى العربً
طنٌن أصبح بإمكان القلم الناطق أن ٌقرأ معانً الكلمات اإلنكلٌزٌة باللغة 

وإذا أردت الخروج من مهمة الترجمة تلك ما علٌك إال . العربٌة مباشرة
أن تضغط زر التوقف الموجود لتعود إلى اللغة اإلنكلٌزٌة، وهذا التفصٌل 

ٌسري على اللغات األربع الملحقة بالمصحف الشرٌف وبالقوامٌس 
إضافة –المالٌزٌة –األلمانٌة –الفرنسٌة –اإلنكلٌزٌة : وهذه اللغات هً

.العربٌة اللغة إلى 

بمجرد أن تلمس زر التوقف فإن القلم الناطق سٌنهً : التوقف  -7
.المهمة الحالٌة لٌعود بشكل تلقابً إلى مهمة القراءة 

ٌمكنك استخدام الصوت بأعلى مستوى أو خفضه ألدنى : الصوت  -8
مستوى أو التدرج بٌنهما حسب المرات التً تلمسها على مكبر رفع 

.وخفضه الصوت 



:السواعات  -4
/   نانو/ آي بود /  فونآي )  آبلهذه السماعة متوافقة مع منتجات شركة . 1

 ديفً  دي/ قارئ األقراص /  3 بً امقارئ / فٌدٌو /  كالسٌك/  توتش
3.5mmوغٌرها من األجهزة المحمولة المتوافقة مع سماعة جاك ( المحمول 

.ذات تصمٌم أنٌق وقلٌلة الضوضاء والوزن خفٌفة . 2

.متناسبة مع األذن مما ٌجعلها أكثر راحة. 3

.جودة صوت ممتازة وفابق الوضوح ثالث مرات أكثر. 4

.مزٌد من العزلة من الضوضاء المنتشرة بالخارج. 5

.: العالمة التجارٌة الجدٌدة 100. 6

.عالٌة Hands-Free Stereo Headsetذات جودة . 7

.التجزبة باكامع . 8



..شكراً لطية استواعكن 

سعد بن عبيد الرفدي / أخوكم            


