
الجودة األوروبية من ايطاليا

تعلم اللغات  

التدريب عىل الرتجمة  

إدارة الفصل الدرايس 

التفاعل مع الطالب 

التواصل السمعي

البث املبارش عن طريق الفيديو 

األنشطة الثنائية والجامعية  

املسجل متعدد الوسائط  

االختبارات واالمتحانات 

IDL A.A.

مختربات اللغة – اجهزة

سامعات الرأس & األثاث



IDL هو منتج احرتايف ، مصمم إلنتاج وتسجيل 
الصوت بأعىل جودة ، وهو أمر رضوري يف بيئة 

تعلم اللغات األجنبية.

IDL
مخترب اللغة-أاالجهزة

خلق محيط مثايل للتواصل

مخترب أجهزة اللغات- جودة قصوى-كفاءة 

بالغة-سهولة االستخدام

IDL مخترب اللغة-أاالجهزة
يسمح بالتواصل الفوري فيام بني الطالب 

واملعلم يف أي وقت خالل كل نشاط مخترب.

ميكن للمدرس اتخاذ إجراءات بشأن أي 

طالب ، يف الوقت الحقيقي دون تأخري يف 

كل من الفيديو والصوت ، فقط مخترب نظام 

االجهزة ميكنه ضامن هذا “الوقت الحقيقي”.

يتميز IDL باملرونة والوحدات النمطية 

، مام يسمح بالرتقية والتوسع من 

الصوت النشط إىل مقارنة الصوت 

النشط وكذلك الصوت املريئ عن طريق 

إضافة شبكة فيديو خارجية دون إضاعة 

أي جزء تم رشاؤه.

ميثل IDL طفرة حقيقية من حيث االحرتاف والصوت 

عايل الدقة. قيمة ملموسة قابلة للقياس تجعل من 

ا يف السوق يف قطاعها IDL رائًدا عامليً

IDL
صوت نشط

وهي مصممة لتعزيز االتصال الشفوي وتسمح بتامرين لغوية بسيطة 

، وإعادة إنتاج املواقف اليومية النموذجية.

تجعل الواجهة الرسومية بالكامل IDL أداة بسيطة وفورية من 

االستخدام األول والدرس مع الفصل

يتطلب الكمبيوتر الشخيص اواحد عىل مكتب املعلم	 

ال يحتاج املستخدمون إىل مهارات تقنية أو مهارات تقنية 	 

املعلومات

سهل االستخدام للغاية ، مام يضمن تحكاًم كامالً ومستمرًا عىل 	 

الفصول وأنشطة الفصل

مناسب لالستخدام املكثف للغاية	 

صفر صيانة مطلوبة من قبل الكادر التعليمي	 

املنتج ميثل أداة عمل فعالة ال تفرض ظروفا تشغيلية محددة عىل 	 

املستخدمني.

أنشطة التعلم
االستامع ملصدر الصوت والقيام باملامرسة 	 

الشاملة.

التحدث  و---سواء مع التسجيل عىل 	 

الحاسوب املوجود عىل مكتب املعلم )كل 

طالب بدوره(أو بدون تسجيل

استخدام شبكة فيديوية )اختياري(-	 

االصغاء ومشاهدة مصدر فيديوي : مشغل 

أقراص الفيديو الرقمية-حاسوب املعلم-

القمر الصناعي..إلخ 

التواصل البسيط والفعال
تواصل املدرس مع طالب أو مجموعة من الطالب أو مع الصف 	 

الدرايس ككل

اإلنرتكوم ميكن املعلم من التواصل الخاص ثنايئ االتجاه مع طالب 	 

مختار

نقل االتصال فيام بني املعلم وبني أحد الطالب أو بني املعلم واثنني 	 

من الطالب إىل مجموعة من الطالب أو إىل الصف الدرايس ككل

أنشطة  املؤمتر الجامعي التي تشمل عددا يصل إىل إىل أربعة طالب 	 

ويقوم فيها املعلم بوظيفة إدارة الحوار

مكاملة الطالب مع وجود تأخري زمني  وقامئة باملكاملات املستلمة	 

االستامع املتكتم لكل طالب بغض النظر عن النشاط الذي يقوم به	 

االصغاء التلقايئ  ملجموعة من الطالب أو للفصل الدرايس بأكمله مع 	 

إمكانية تحديد وقت املسح املتغري 



العمل املتنوع 
إنشاء مجموعات يصل عددها إىل 4 مجموعات ويتحدد عدد الطالب 	 

بكل منها بحسب الحاجة

االستخدام املتزامن واملتنوع ألربعة أنشطة يف مجموعات العمل 	 

األربع

ميكن لكل طالب أو مجموعة من الطالب مامرسة أي نشاط و/أو 	 

وظيفة  بنقرة واحدة بالفأرة 

إنشاء أزواج الصوت يف ثالث وضعيات وهي الوضعية التسلسلية 	 

التلقائية والعشوائية التلقائية واليدوية بالكامل

مؤمتر جامعي ميكن للمعلم التداخل فيه كمدير للحوار يف أي وقت	 

إنشاء مجموعة حرة لألنشطة املستقلة خارج إطار املجموعات 	 

التقليدية

استخدام صوت أحد الطالب كمصدر سامعي لبقية الصف الدرايس	 

توزيع األصوات واملالحظات 
 للمعلم بإعطات الدرجات وإبداء املالحظات ذات الصلة للطالب)بعد االختبار عىل سبيل املثال( 

وميكن حفظ البيانات IDL تسمح واجهة 

الخاصة بكل صف بسهولة داخل مجلد للملفات الشخصية الخاصة باملعلم زذلك لضامن وصول 

أسهل مع إمكانية الطبع

وبهذه الطريقة يكون لدى املعلم سجل تاريخي للبيانات ميكن أن يكون مفيدا لألغراض 

اإلحصائية  كمعدل حضور الطالب والدرجات الحاصل عليها كل منهم وتركيبة كل صف درايس 

واملالحظات التي تم إبدائها أثناء األنشطة

الحاسب الشخيص للمعلم

سامعة املعلم --< معلم سامعة

موزع الصوت

3 الطالب 2 الطالب 1 الطالب 

عزز مهارات طالبك 

IDL اللغوية مع



”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 	 




