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األداة
التدقيق اإلمالئي
”"Spell Check
التنبؤ ""Prediction

القاموس ""Dictionary

قاموس الصور "Picture
"Dictionary

قراءة النص "Text to
"Speech

األيقونة

كيف تعمل
انقر على هذا الزر إلجراء تدقيق إمالئي " "Spell Checkفي
مستند ما .م ّرر مؤشر فأرتك فوق الكلمات في قائمة المقترحات
عال.
لسماع قراءتها بصوت ٍ
توفر هذه الخاصية اقتراحات أثناء قيامك بالكتابة ،وتعمل على
تطوير مهارات الكتابة وتساعد على بناء جمل خالية من األخطاء
بسهولة أكبر.
عال .انقر
م ّرر مؤشر فأرتك فوق كلمة لسماع قراءتها بصوت ٍ
على كلمة إلدراجها أو استخدم مفتاح الوظيفة الموافق.
يوفر القاموس تعريفات لتحسين االستيعاب والكتابة .يمكنك
استعراض تعريفات أساسية أو متقدمة أو من الويب باإلضافة إلى
الصور.
اختر تعريفا ً ما وانقر زر التشغيل " "Playلسماع قراءته بصوت
عال.
ٍ
يعرض قاموس الصور صوراً من رموز " ®Widgit
 "Symbolsللمساعدة في دعم الطالقة والفهم.

عال في مستندات
تعمل هذه الخاصية على قراءة النص بصوت ٍ
 ،Wordوعلى الويب وغير ذلك مع تظليل مزدوج األلوان
وأصوات طبيعية.
قم بتظليل نص ما أو ضع مؤشرك فوق النص وانقر زر التشغيل
"."Play

قارئ لقطات الشاشة
""Screenshot Reader

المسح الضوئي
""Scanning

صانع الصوت "Audio
"Maker

تقنيع الشاشة "Screen
"Masking

يحوّ ل القارئ النص غير القابل للتعديل إلى نص قابل للتعديل من
خالل ميزة التعرف الضوئي على الحروف "."OCR
انقر على األيقونة ثم قم بسحب مؤشر فأرتك لرسم مستطيل حول
النص غير القابل للتعديل من أجل التعرف عليه ضوئيا ً ""OCR
عند الطلب.
ً
تعمل هذه الخاصية على مسح مستند ورقي ضوئيا وتحويله إلى
مستند بصيغة  PDFأو  Wordقابل للتعديل ،أو تقوم بالتعرف
ضوئيا ً على الحروف من خالل ميزة " "OCRفي مستندات
 PDFلتجعلها قابلة للتعديل.
يُحوّ ل قارئ الصوت نصك المختار إلى ملف  MP3لالستماع
إليه .وهو يسمح لك باستعراض النص والصوت الخاص بك،
وإعطاء اسم لملف  MP3باإلضافة إلى اختيار موقع حفظ
الملف.
اختر من خيارات التقنيع والتلوين المختلفة للمساعدة في تحسين
التركيز .عدّل اللون ،والشفافية والتعتيم والخيارات األخرى من
قائمة اإلعدادات.
استخدم اللوحة العائمة للوصول السريع إلى اإلعدادات أو إليقاف
الخاصية.

تكلم واطبع ""Talk&Type

ُتحوّ ل هذه الخاصية الكلمة المنطوقة إلى نص عبر قراءة النص
في ميكروفون.

قارئ ملفات PDF " PDF
"Reader

انقر على هذا الزر واختر مستند بصيغة  PDFلفتحه.

أقالم التظليل وإزالة التظليل
"Highlights & Erase
"Highlights

لقراءة
استخدم زر النقر للقراءة ""Click to Speak
المستند ،أو استخدم القواميس ،وأقالم التظليل والخصائص
األخرى للتفاعل مع النص.
ُتتيح هذه الخاصية للمستخدمين تظليل وتلوين أجزاء مختارة من
النص على صفحة ما من أجل تسهيل التلخيص والتصنيف
وتعزيز مهارات الترتيب.

جمع النصوص المظللة
""Collect Highlights

تتيح هذه الخاصية جمع نصوصك التي قمت بتظليلها في مستند
 Wordجديد.
ويمكنك من خالل هذه الخاصية تعديل إعدادات النصوص التي تم
جمعها والفهرس من خالل قائمة إعدادات  Read&Writeالتي
تندرج تحت قسم أقالم التظليل "."Highlights

تبني هذه الخاصية قوائم للمفردات في مستند  ،Wordبحيث
تشمل كلمات مختارة ،وتعريفات من القاموس ،وصور من رموز
" "Widgit® Symbolsباإلضافة إلى عمود للمالحظات قابل
للتعديل.

قائمة المفردات
""Vocabulary List

المالحظة الصوتية "Voice
"Note
اإلعدادات ""Settings

المساعدة ""Help

استخدم أقالم التظليل الملونة الختيار كلمات ،ثم انقر على
األيقونة إلنشاء قائمة مفردات في مستند  Wordجديد.
تعمل هذه الخاصية على تسجيل ملف صوتي قصير لصوتك
يمكن إدراجه كتعليق إلى مستند  ،Wordأو إضافته مباشرة في
مستندك أو حفظه.
تخصيص وتعديل خيارات كافة خصائص  ،Read&Writeأو
استخدام لوحة الوصول السريع " "Quick Accessالتي
تحتوي على اإلعدادات األكثر استخداماً ،وقائمة "،"About
وجوالت الفيديو وموقع الدعم.
انقر على هذا الزر للوصول إلى موقع الدعم الخاص بـ
 ،TextHelpمن أجل المساعدة في األسئلة والمسائل الشائعة.

فيديوهات مفيدةhttp://bit.ly/RWWindowsVideos :
الدعمhttp://support.texthelp.com :

