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االختبارات واالمتحانات 
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مختربات اللغة – اجهزة

سامعات الرأس & األثاث



برمجيات متعددة 

املستخدمني للتحكم يف 

الصف الدرايس مع مخترب 

لغات IDL االعتيادي 

والرقمي 

ميكن للمعلم من خالل واجهة املستخدم الرسومية 
مامرسة التحكم الكامل بوحدة الطالب السامعية بغض 

النظر عن النشاط الذي يقوم به الطالب
يظهر وصف نيص بقرب كل أمر قبل تنفيذه مبجرد توجيه 

سهم الفأرة بحيث ميكن ملن ميتلك أقل خربة استخدام 
املخترب بشكل فوري .

وصول شخيص وتلقايئ إىل عنرص التحكم يف برنامج 	 
املخترب الرئييس من خالل محرك USB الذي يحتوي 

بشكل أسايس عىل وظيفتني هام :
USB -التعرف اللحظي عىل املعلم مبجرد إدخاله محرك 

األقراص الرقمي الخاص به يف موصل 
-السامح للمعلم بسهولة نقل جلسات العمل التي 

يقودها الطالب إىل محرك األقراص القلمي الخاص به 
للتصحيح املنزيل

تحميل الصف الدرايس بتوزيع حقيقي للمحطات 	 
الحاسوبية ومبعلومات أساسية مثل اسم الطالب 

ورقمه واملجموعة التي ينتمي إليها  واألنشطة 
الجارية و..إلخ

تشغيل وإيقاف اللوحة الصوتية للطالب 	 
الحفظ الفوري والتلقايئ لدرجات الطالب ومعدل 	 

حضوره باملخترب
سهولة بدء أي جلسة عمل للطلبة املختارين من 	 

خالل وظيفة السحب واإلسقاط- وجود  منطقة 
“تطبيقات” تحتوي عىل راوبط رسيعة إىل األنشطة 
التي يرغب املعلم يف القيام بها وإرسالها إىل الطالب.

إمكانية إنشاء املعلم ألربع مجموعات عمل واإلرسال 	 
عرب أربعة مصادر صوتية خارجية إىل املجموعات 

األربع بشكل متزامن مع إمكانية رقمنة املحتويات 
املرسلة من الخارج

توفر خاصية مكاملة الطالب -ما مل يعطلها املعلم- 	 
والتي ميكن من خاللها للطالب االتصال باملعلم 
يف حالة احتياجه ألي مساعدة يف أي وقت وذلك 

بالضغط عىل الزر املناسب املوجود باللوحة الصوتية  

IDL واجهة تعلم اللغات الرقمية

واجهة مقارنة الصوت النشط

 نظام IDL الرقمي هو نظام متنوع لدراسة اللغات ال يتطلب يف عمله 

إال حاسوبا واحدا من قبل املعلم. 

أما محطة  الطالب الحاسوبية فمزودة مبسجل رقمي مهني يتيح 

الثبات واالستمرارية والجودة العالية للمقاطع السامعية وهو نظام 

مثايل لتعزيز التواصل بكل أشكاله وكذلك للتسجيل املتزامن للمسار 

الصويت الرئييس واملسار الخاص بالطالب،

ولنظام IDL الرقمي ميزة أخرى تتمثل يف سامحه للمعلم بنسخ أي 

نوع من امللفات)سامعي/مريئ/فوتوغرايف/نيص( مبارش إىل

محرك األقراص الخاص بالطالب املتصل مبسجل IDL ، وبهذه الطريقة 

ميكن توزيع املهام املراد القيام بها داخل وخارج املخترب

مخترب لغوي سهل االستخدام 
يوفر IDL الرقمي وسائل اتصال ممتعة ، باإلضافة إىل التعلم ,تقييم 

الطالب.

يتيح النظام واجهة رسومية سهلة للمعلم ,ويسمح بإنشاء فصول 

متعددة دون أن يخىش من االضطرار لسحب العمل الذي 

قام به الطالب لكون ذلك يتم بشكل تلقايئ وذلك 

بفضل واجهة النظام الرسومية الصديقة 

للمستخدم .

يوفر نظام IDL الرقمي تواصال لطيفا 

وفعاال فضال عن توفريه لبيئة تعلم 

تفاعلية للطالب، يتيح نظام IDL الرقمي 

مجموعة بالغة التنوع من أنشطة التعلم 

مثل القراءة واالستامع والفهم والتكرار 

واإلجابات املسجلة، والعمل الثنايئ والجامعي 

و...إلخ  

 



التعلم  
يوفر نظام التعلم التفاعليي للغات الرقمي وظائف مفيدة، بحيث ميكن للطالب فتح 

مسار صويت من مجلد يحدده املعلم ويبدأ العمل عليه )ميكن للطالب فتح نفس املسار أو 

مسارات أخرى يف نفس املجلد وميكن لها أنت تعمل جميعها بشكل مستقل(

فبفضل موصل يو اس يب USB املدمج يف وحدة الصوت الخاصة بالطالب، 

ا عىل محرك  ميكن نقل مسار املعلم واملسار الخاص بالطالب تلقائيً

أقراص يو اس يب خارجي ، أو مبارشة عىل مشغل إم يب ثري 

MP3 )يجب عىل املعلم تفعيل هذا الوضع( حتى 

يتمكن الطالب من متابعة العمل عىل املسار حتى 

خارج املخترب.

جرى تطوير نظام التعلم التفاعليي للغات كمسجل 

للحالة الصلبة و كام متت محاكاته أيضا كربنامج لذاته، 

وبالتايل ميكن تكييفه أيضا يف فئة موجودة وقامئة من 

املعايري الخاصة بالحاسوب.

الجلسات 
ويستند نظام التعلم التفاعليي للغات إىل فكرة تقديم األنشطة عىل مفهوم 

“الدورات”.

فيختار املعلم النشاط الذي يقرتحه، وينتقي الطالب الذين يجب أن يشاركوا فيه، ويضع 

حد زمني ملهمة تطويره مع الرشح. تُخربك لوحة التشغيل الخاصة باملعلم وشاشة عرض 

إل يس دي LCD الخاصة بوحدة صوت الطالب ببدء جلسة عمل. وعند الوصول إىل الحد 

الزمني للجلسة، يقوم الربنامج بإغالق جلسة العمل واسرتجاع جميع النتائج.

ميكن أن تحتوي جلسات عمل نظام التعلم التفاعليي للغات الرقمي عىل ملفات صوتية 

رقمية من جهاز الحاسوب الخاص بذاملعلم أو من مصادر خارجية مختلفة مثل: مشغل 

إم يب ثري MP3، والهواتف الذكية، واألقراص املضغوطة ، وأقراص دي يف دي DVD، وجهاز 

استقبال األقامر الصناعية، وغريها.

ودامئا سيكون مبقدور املعلم -الذي يرسل محتوى وسائط متعددة إىل الطالب من أجل 

ا، توقف، تقديم وتأخري( التدريب- من التحكم يف التشغيل يف أي وقت )توقف مؤقتً

التدريس 
االستامع إىل املادة الصوتية	 
متارين االستامع والفهم	 
املحادثة مع أو بدون تسجيل صويت وتسجيل 	 

املسار الرئييس واملسار الخاص بالطالب:
متارين القراءة	 
متارين النطق	 
تقليد النموذج	 
ترجمة فورية	 
ترجمة تتبعية	 
محاكاة الهاتف	 
العمل يف ثنائيات عشوائية	 
العمل يف ثنائيات متتالية	 
العمل اليدوي يف ثنائيات	 
سؤال شفهي مع التسجيل أو بدونه 	 
مؤمتر جامعي مع مدرس يدير 	 

املناقشة

التحكم يف عملية تعلم الطالب 
ميكن من خالل  نظام للتعلم التفاعيل للغات تقييم 

أنشطة الطالب:
اختبار )االختيار من متعدد(	 
اختبار )صواب / خطأ(	 

عندما ينهي الطالب جلسة اختبار، يتلقى املعلم 
ا، وستتاح إحصائية للحصول عىل عرض  النتائج تلقائيً

رسيع لنتيجة االختبار، مع إمكانية تصدير البيانات 
بتنسيق HTML والقدرة عىل طباعتها وإرسالها يف 

شكل ورقي للطالب مع التصحيحات.

 الصوت عند الطلب  
يسمح هذا الوضع للطالب برؤية تجربة التعلم الذايت 

من خالل القدرة عىل استدعاء املسارات الصوتية من 
مجلد يختاره املعلم.

حرية اختيار املسار الصويت	 
 	 )USB( نسخة من املسار عىل فالش شخيص

بندريف، للتمكن من متابعة نفس النشاط 
املحتربي حتى يف املنزل، بفضل محايك الربنامج 

لنفس املسجل الرقمي

استخدام شبكة فيديو )اختياري(  
االستامع إىل مادة فيلمية خارجية وعرضها عىل: جهاز 
دي يف دي، أو جهاز استقبال القمر الصناعي، كمبيوتر 

املدرس الشخيص، وما إىل ذلك.



”L-H2010” سامعة الرأس
ا عىل مستوى  ا وقويً تعد سامعة الرأس L-H2010 منتًجا احرتافيً

عاٍل من املوثوقية، وهي مصممة لالستخدام املنتظم يف مخترب 

اللغات.

تتكون سامعة الرأس من مكونات حديثة 

تضمن استمرارية االستخدام ووضع 

التشغيل السلس والبسيط

تم تصميم سامعة 

الرأس وملحقاتها 

لالستخدام يف املخترب 

أيًضا مع أجهزة 

الكمبيوتر.

األثاث 
يعد اقرتاح الطاوالت املناسبة عنرصًا مهاًم عند اقرتاح مخترب لغوي 

متعدد الوسائط، حيث يجب أن يلبي احتياجات العمل وتوفري 

مساحة مناسية ألغراض السالمة.

تنتج LAIN SRL األثاث الخاص باملعلم ومحطة الطالب ، و وفًقا 

للترشيعات املتعلقة بالسالمة واستخدام املواد الصحيحة التي 

 LAIN SRL تفرضها املؤسسات التعليمية. ويعد األثاث الذي اقرتحته

قوي للغاية. فالخشب مغطى بطبقة من املواد املضادة للخدش 

متوفرة بألوان مختلفة )حسب الطلب(. وميكن أن تكون طاولة 

الطالب: مبقعد واحد أو مبقعدين مع حاجز )نوع الكابينة( وزجاج 

أمامي أو بدون حاجز، مع داعم خشبي للكمبيوتر. وتوجد القناة التي 

تضم األسالك واألجهزة أسفل سطح العمل. وطاولة املعلم بها خزانة 

جانبية ميني / يسار مثالية لوضع الكمبيوتر واألجهزة األخرى، وميكن 

قفلها مبفتاح ملزيد من األمان.

الخصائص الهيكلية 
إن الهيكل الداخيل مصنوع من الفوالذ، وهو ما يعني أن الهيكل الخارجي 

مصنوع من مادة لينة ومقاومة، وهو رضوري ويضمن استخدام طويل األمد 

ودائم من قبل الطالب.

تبدو سامعة الرأس كعنرص قوي من الوهلة األوىل.	 

يتم التحكم بدرجة الصوت مبارشًة من كابل سامعات األذن من أجل 	 

ضبطها بسهولة.

طول كابل التوصيل هو 200 سم.	 

إن وسائد األذن قابلة للتبديل – ومتوفر أيًضا وسائد أذن صحية 	 

وميكروفون.

الخصائص الوظيفية
دقة صوت عالية.	 

كبسولة ميكروفون أحادية االتجاه مع خاصية خفض الضوضاء 	 

املحيطة عالية الجودة.

ميكن أن تعمل يف حضور مجاالت مغناطيسية قوية.	 

تتوفر توصيالت متعددة لتناسب أي جهاز، دون انقطاع عريض.	 

قطر سامعة األذن: 50 مم	 

حساسية سامعة األذن: 112 ديسيبل +/- 3 ديسيبل	 

املقاومة الكهربائية: 32 أوم +/- 10%	 

فاصل الرتدد: 20 – 20 كيلو هرتز	 

الطاقة الخارجة: 20 ميليل فولط 	 

حساسية امليكروفون: 56- ديسيبل +/- 2 ديسيبل 	 

كبسولة امليكروفون: أحادية االتجاه	 

طول الكابل: 2.0 مرت	 

التوصيل: 2 × 3.5 مم | أطراف صغرية | يو إس يب	 

التحكم يف الصوت يف الكابل )ليس لطراز يو إس يب( 	 

3.5 مم موصالت مطلية بالذهب	 

الوزن: 275 جرام 	 




