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 Lær å(  " الکمبیوتر اللوحيالتقدیمي "تعلم استخدام  PowerPoint باوربوینت  مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
bruke nettbrett(  ترقیم النقاط یتوافق مع .PowerPoint . الصفحة   1إلى الشریحة  1  النقطةنتمي ت)في  1 (PowerPoint  ،

 .  عرض  . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحةوھکذا،  2إلى الصفحة   2والنقطة 

یمكن ھي عناوین.  كبیرةبأحرف  ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب  المشرف علی تعلیقات  يھ  عریضالالخط ات المکتوبة ب الكتاب 
 کسیناریو. الدورة التدریبیة  علی استخدام بقیة النص من قبل المشرف 

 

 سیناریو ال
 

 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1
 أھم المعلومات وتذكرھا.   علیھم تعلمسیسھل ھذا     

 

 . سطح المكتب قم بتشغیل الکمبیوتر اللوحي وتعرف علی .2
 

المعًا  الزر على حافة الكمبیوتر اللوحي. یمكن أن یكون التشغیلزر   تجدمن أجل استخدام الجھاز اللوحي، یجب علیك أوالً تشغیلھ.  .3
جھازك اللوحي. إذا لم تكن متأكدًا  حافةكون ھناك عدة أزرار على ت قد و.  ھا خطبجانب أو دائرة  یخترقھا خطدائرة  شکلأو أن یكون لھ 

 لبضع ثوان لتشغیل الكمبیوتر اللوحي.  واستمر بالضغط . اضغط على الزرھافیمكنك تجربت أي من ھذە األزرار ھو زر التشغیل، من 
 

 .  اطلب من الجمیع أن یشغلوا کمبیوتراتھم اللوحیة

 

". ھذا یعني أنھ  لغاء قفل الشاشة إلالسحب إلی جانب  اآلخرین "، وقد یُطلب من PIN  الـ اآلن إدخال رمز البعض. سیُطلب من 4
ن  میختلف قفل الشاشة   إلغاءمن أجل الیمین. ما یجب على المرء فعلھ  بإتجاەسحبھ من ثم ت على الشاشة و كإصبع تضعیجب أن 

 لوحي. اتبع التعلیمات على الشاشة.   جھازلوحي إلى جھاز 

 اللوحیة.   أجھزتھم شغلواتأكد من أن الجمیع قد 

 

إلى وضع اإلیقاف المؤقت) عندما ال تستخدم جھازك اللوحي لفترة من الوقت،   انتقل الجھازإذا تحولت الشاشة إلى اللون األسود (
أو ضرب رأس اإلصبع على   PIN  الـ أیًضا إدخال رمز  البعضشغیل إلعادة تشغیلھ. یتعین على الت یمكنك الضغط بسرعة على زر 

 . الشاشة  قفلإللغاء الشاشة 

برنامج أو تطبیق لدیك على  ي ھ ةصغیر أیقونة . كل )skrivebord(  . الصورة التي تظھر على الشاشة اآلن ھي "سطح المكتب"5
 على الشاشة والسحب إلى الیمین أو الیسار.   كجھازك اللوحي. لرؤیة المزید من التطبیقات، یمكنك وضع إصبع

 اطلب من الجمیع أن یجربوا ذلك.  

 .  یھ من وقت آلخرقد یكون من المفید إلقاء نظرة عل . في أعلى الشاشة یوجد خط رفیع بھ بعض الرموز الصغیرة.6

  عندي لدیك على جھازك اللوحي. توضح البطاریة مقدار الطاقة الت  . بطاریة علی شکل على الخط سترى أیقونة  في مکان ما. 7
اللوحي   الکمبیوترالبعض، یوجد رقم بجانب البطاریة یُظھر مقدار الطاقة المتبقیة. عندما تكون البطاریة فارغة تقریبًا، یُنصح بوضع 

   بضع وربعد مر اللوحي، فقد تكون البطاریة فارغة. ضعھ في الشاحن وحاول مرة أخرى  کمبیوتركإذا تعذر تشغیل وفي الشاحن. 
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باإلنترنت،  متصال  الکمبیوتر اللوحيساعة على الخط. وإذا كان  تکون لدیھمإلى الخط. معظم الناس  مرة أخری  عودن . دقائق
 اللوحي الذي بحوزتك.  الکمبیوتر صغیرة. یختلف ترتیب الرموز حسب یدویة صورة تبدو وكأنھا مروحة   فستظھر لك

 الرموز. ساعد أولئك الذین لم یعثروا على 

 

 سطح المکتب.  رجع إلى ا . افتح تطبیقًا و8

أحد   علیاطلب من الجمیع النقر   .ھ لیس مھماتطبیق الذي تفتحنوع ال لفتح تطبیق ما. ) األیقونات(أحد الرموز  اضغط علی . 9
 . یمأل الشاشة فإنھ ، التطبیق عندما یتم فتح التطبیقات لفتحھ. 

. على بعض  )hjem"-knappen"(  الشاشة الرئیسیة زر  علی اختیار تطبیق آخر، انقر  من أجل . للعودة إلى سطح المكتب 10
الرئیسیة ھو صورة  الشاشة ، فإن زر عند آخرینولجھاز اللوحي. لقصیر الجانب الاألجھزة اللوحیة، یوجد زر مادي على مقدمة 

 شکلھ یبقیبھا الجھاز اللوحي، ولكن   حملزر الصفحة الرئیسیة وفقًا للطریقة التي ت  مکان غیرت صغیرة لمنزل في أسفل الشاشة. ی 
 دائًما كما ھو. 

 

 . یعودوا إلى سطح المكتب  لکي الرئیسیة    شاشةاطلب من الجمیع الضغط على زر ال 

ة الرئیسیة للعودة  شاش بغض النظر عن التطبیق الذي فتحتھ وأي شيء یمأل شاشة جھازك اللوحي، یمكنك دائًما الضغط على زر ال 
 إلى الصورة التي تراھا اآلن. ال تخافوا من استخدامھ!  

 

 أطفئ الکمبیوتر اللوحي. . 11

 لبضع ثواٍن حتى یظھر شيء ما على الشاشة.   التشغیلزر واستمر بالضغط علی اللوحي، اضغط طفاء الکمبیوتر . إل 12

 .اطلب من الجمیع الضغط على زر التشغیل لبضع ثوان 

  سحب الزر"  آخرین یُطلب من. كبدیل. اضغط على "إیقاف" ) Skru av("إیقاف"  یظھر اآلن على قائمة حیث البعض یحصل . 13
 .سیتم اآلن إیقاف تشغیل الجھاز اللوحي واسحبھ إلى الجانب.. امسك ھذا الزر  ) skyve for å slå av(  " طفاء الجھازإل

 . انتھى14
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