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   اهللا الرحمن الرحيمبسم
  مقدمة المترجم

د  . والصالة والسالم على سيد المرسلين , به نستعين  و, الحمد هللا    دليل    ف, وبع ذا ال ة ه ل (ترجم  دلي
ة   تي ضمن   أت)  1.5استخدام برنامج بدالة اإلشارة الطبعة       ارة العربي ة اإلش , سلسلة تطوير آتابة لغ

ا  ة اإلش ة لغ ي آتاب ة دروس ف ت ترجم د أن تم ارة   , رة بع ب اإلش امج آات تخدام برن ل اس ودلي
SignWriter  ,         ين حول      , وإعداد برنامج تدريبي على آتابة لغة اإلشارة وإجراء بحثين تطبيقي

  . احدهما أطروحة دآتوراه , فعالية آتابة لغة اإلشارة 
  

 ان إال  , دولةأربعين في أالن تتواجد أنهاصحيح ,  ما زالت في بدايتها اإلشارةان آتابة لغة 
  .تشر بسهولة الجديدة ال تناألفكاروهذه طبيعة . جدها في العالم العربي ما زال يالقى المعوقات توا
  
من اجل نشر هذه الفكرة قدر ,  بجهود فردية اإلشارة نعمل ضمن مشروع تطوير آتابة لغة إننا

 بوضوح أشارتريبية  الن البحث التجإنما,  تحقق مصلحة ما أو توافق هوى ألنهاليس  , اإلمكان
  .  عليها أثنى غيرهم أوآما ان آل من تعلمها من الصم .  فعاليتها وفائدتها إلى

  
 ان هذه الطريق في تعليم الصم هي إلى نشير فإننا,  نتعصب لهذه الفكرة أنناوحتى ال يعتقد احد 

على ان من حق لكننا هنا نؤآد . احد الطرق التي ثبت نجاحها و وهذا ال ينفي وجود طرق غيرها 
 قررنا ذلك فان من حقه ان يكتب ويقرا وإذا  , اإلشارة ان يتعلم بلغته الخاصة وهي لغة األصم

  . لغته الخاصة 
  

.  وستفقده القدرة على تعلم اللغة المحكية األصم عزلة إلى ستؤدي أنها إلىقد يشير البعض 
. قرر نيابة عنه  اللغة التي سيتعلم بها  هنا نألننا , األصموالحقيقة ان ذلك فيه نوع من التحيز ضد 

ان لنا ان نتعلم لغته لنتواصل . و المحكية ليتواصل مع غير االنظير آما أننا نفرض عليه تعلم اللغة
والذين . لقد عرضت الفكرة على العديد من الصم فتقبلوها بحماس منقطع النظير .  معه  

  !!!اعترضوا عليها آلهم من الناطقين 
  

وان تأخذ فرصتها في المدارس وفي تعليم ,  ان تتغير النظرة إلى فكرة آتابة لغة اإلشارة آلنا أمل
الصم بل وفي المجتمع آكل آما أخذت طرق التواصل مع الصم وطرق تعليمهم األخرى في 

  .المدارس 
  
  

  محمد أبو شعيرة . د
  لرياض ا                                                                 

   هـ1429 رمضان 1                                                                 
   2008  ا سبتمبر                                                                    
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   فالري ساتونو ستيف سلفينسكي إعداد
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 INCمرآز ساتون لكتابة الحرآة 
 

 عام ك ساتون في الدينماري من قبل فالرSignwriting اإلشارةتم تطوير نظام آتابة لغة 
وهذا النظام يشمل . سم ونظام ساتون لكتابة الحرآة طريقة لقراءة وآتابة آل حرآة الج. 1974

. آتابة العلوم, آتابة الرياضة , اإليماءاتآتابة  . اإلشارةآتابة , آتابة الرقص : خمس مجاالت وهي
.http://www.SignWriting.org    .:  على االنتر نت هواإلشارةوموقع آتابة لغة 

 International SignWriting اإلشارة لكتابة لغة  عالميةأبجدية اإلشارةمجية بدالة تستخدم بر
Alphabet   والتي يرمز لها باختصار)ISWA(. إن ISWA تجعل من الممكن آتابة أي لغة 

, النصوص,القواميس , اإلشاراتتستخدم الرموز لكتابة   , اإلشارة وفي بدالة .العالم في إشارة
تاج بدالة وقد تم وصف ن. سيرفر خاص إلى أو عام أو من خالل االنتر نت بشكل خاص وإرسالها
  آما يوجد ملفات مساعدة على االنتر نت على ). 13-9( في مقدمة هذا الدليل في الصفحات اإلشارة

  
  :الرابط التالي 

SignPuddle Online Help
http://www.SignBank.org/signpuddle/help 

 
م للعمل خالل برمجية فايل اإلشارة مصم وبنك SignBank 8.5 النسخة اإلشارة برنامج بنك إلى يستطيع نقل البيانات اإلشارةبدالة 
 والتي يمكن اإلشارةفي آتابة لغة  جديدة إشارات إلنتاج برنامج يستخدم اإلشارةبدالة . و النسخ االحدث FileMaker Pro 8.5ميكر 

  .اإلشارة بنك إلىفيما بعد نقلها 
مات تجارية  عال ®SignBank®, SignWriting®, SignWriter®, Sign-Symbol-Sequence: البرمجيات التالية إن 
وبرنامج .  عالمة تجارية مسجلة باسم  مؤسسة فايل ميكر آروب FileMakerرمجية :الناشر .اإلشارةون لكتابة مسجلة باسم مرآز سات

  . عالمة تجارية مسجلة باسم  ستيف سلفينسكي SignPuddle اإلشارةبدالة 
  : الناشر 

The SignWriting Press 
   غير ربحية وعنوانها أمريكية مؤسسة اإلشارةساتون لكتابة لغة مرآز 

 
Box 517, La Jolla, CA. 92038-0517 USA, tel 858-456-0098 fax 858-456-0020

SignWriting.org • SignBank.org • SignPuddle.org • SignPuddle.com • SignPuddle.net 
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  الدعم التقني المجاني
   على االنتر نتاإلشارةة بدال

www.SignBank.org/signpuddle/help
  

 
Deaf Action Committee for SignWriting 
Center for Sutton Movement Writing 
an educational, nonprofit organization 
Box 517, La Jolla, CA, 92038-0517, USA 
tele 858-456-0098......858-456-0020 fax 
 

  لمك ُح
 العالم إن المكتوبة ؟اإلشارة نص بلغة أو تنشر قاموس أو, تطبع ,  تبحث أنهل تحلم 

 ووثائق بلغة إشارات لعمل اإلشارة استخدمت برمجية بدالة إذا . أصابعك إطرافعند 
  !  المكتوبة اإلشارة

   اإلشارةقائمة آتابة لغة 
 على المجموعة أسئلتك الفعالين لعرض اإلشارة قائمة مستخدمي آتابة لغة إلىانضم 

 التقنية من خالل المجموعة أسئلتك على األعضاءحيث ستجيب فالري ساتون و . 
SW List  وهي طريقة جيدة لتبادل المعلومات !  

: الرابط التالي إلى هذه المجموعة انتقل إلىلالنضمام   
http://www.SignWriting.org/forums/swlist

:  السيدة فالري ساتون على االيميل التالي لىويمكنك الكتابة إ  
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  مقدمة ال
  SignPuddle™ Software اإلشارةج بدالة برنام

org.SignPuddle.www
والوثائق , والقواميس , اإلشارات  نكتب أنلممكن ايجعل من , Steve Slevinski ستيف سيلفينسكي إعدادهذا البرنامج العبقري من 

 وثائق بلغة إنشاء ويساعد في .اإلشارة قاموس بدالة إلى إشارات إضافةا يمكن من آم .SignWriting اإلشارةسلوب آتابة لغة بإ
SignMail اإلشارة عبر االيميل من خالل ايميل وإرسالها ,  اإلشارة باستخدام برنامج نص اإلشارة SignText ,  ويساعد في ترجمة

آما يبحث عن  . اإلشارة بنك إلى المكتوبة اإلشارةر بيانات ويصد . PDFويطبع الوثائق من خالل امتداد  , اإلشارة لغة إلىالكلمات 
  .تكراره و الشاري و الرمز اإلشارة في ذلك البحث بواسطة الكلمة و ابم, متعددة من خالل طرق بحث اإلشارة ونصوص لغة اإلشارات

 .www.SignBank.org/signpuddle:   مفتوحة على االنتر نت على الرابط التالي اإلشارةيوجد نسخة مجانية من برنامج بدالة 
 
 
 

¨SignWritingاإلشارةآتابة   
www.SignWriting.org

 
 40 اإلشارة فيالصم ومستخدمي لغة  بدا آالفوقد . في العالم إشارةوتستخدم لكتابة أي لغة . طريقة لقراءة حرآة الجسم اإلشارةآتابة 

  .اإلشارة  آتابة لغةبهم بطريقة الخاصة اإلشارةدولة في آتابة لغة 
  

 يستخدمها المعلمون لتعليم الصم ,الصم في تعليم ,المثالفعلى سبيل .  مختلفة اعتمادا على الحاجة بأشكال اإلشارةوتستخدم آتابة لغة 
 شارةاإل ولدراسة طريقة آتابة الصم لغة ,اإلشارة يستخدمونها لدراسة قواعد وتراآيب لغة اإلشارة و الباحثون في لغة ,الكتابةالقراءة و 

.عندهم األم
 

ولمزيد من المعلومات  . أيضا الوثائق المجانية آالفمع عدد آبير من مواقع االنتر نت التي تحتوي . مجاني اإلشارةاستخدام آتابة لغة 
:  البريد االلكتروني التالي أو : يمكنك االتصال في أي وقت على فالري ساتون على الرقم  0098 -456-858

. org.SignWriting@Sutton
   
  

™The PocketPuddle  اإلشارةحافظة بدالة 
   اإلشارة لحفظ بدالة لإلزالةقرص قابل 

  
  ! في جيبك اإلشارةاحمل بدالة 

  
  ...وهي معروضة بخصم حقيقي , اإلشارة الذين يكتبون باألشخاصخاصة 

  
تمد على االتصال باالنتر نت وهي عملية جدا  متنقلة حيث ال تعإشارةبدالة 

ويحتاجون لنقل العمل على ,  آمبيوتر مختلفة أجهزة الذين يعملون على لألشخاص
  ! في جيبك إشارة ما تحتاجه هو بدالة إن .. أخر إلى من جهاز آمبيوتر اإلشارةبدالة 

  
 )س بي أيو( آمبيوتر مختلفة بواسطة وصلة بأجهزة اإلشارةيمكنك ربط بدالة 

)USB   (  تحتوي على آل اإلشارة بدالة إن. ومن ثم نقل المعلومات بهذه الطريقة 
  .  الكمبيوتر أجهزةما يلزم لتحميلها على 

  
 . serverثم شغل الخادم ,   )يو ا س بي(  فقط اربط وصلة .Windows النوافذ أنظمة تعمل على أي نظام من اإلشارة بدالة أنآما 
 ماك ولينوآس يوجد تعليمات .اإلشارة ولمستخ.والتخزين األداء القرص الصلب لزيادة سرعة إلى اإلشارةبدالة  يمكنك نقل رمز أو

.ذلك رمز التحديث  بما في, خاصة لتحميلها 
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  SignPuddle WorkStationمحطة عمل  ..اإلشارةبدالة 
  شغل جهاز الكمبيوتر 

   !اإلشارة محطة عمل متكاملة من بدالة وابدأ
 

 دون االتصال باالنتر اإلشارةوتشغيل بدالة .  القوي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك اإلشارةاستمتع بخادم بدالة 
  .نت لمشروعك الخاص

  
برمجيات وبيانات  أن تمتلكبداية جيدة للمجموعات و المؤسسات التي تريد 

دية  آمبيوتر فرأجهزة الذين يريدون استخدام ولألشخاص ..بأنظمتهاخاصة 
 إلى تحتاج أنيمكن , وباالعتماد على تقسيم النظام .الخاصةويمتلكون بياناتهم 

GD و وافق مع مكتبة صور ورسومات من نوع تي) سيرفر ( خادم  PHP 
  .ويحتوي على نظام تحديث سنوي وعلى الدعم الفني .
  
  
  
  
  
  
  
  

  Private WebPuddle  اإلشارةالشبكة الخاصة لبدالة 
  ى شبكة المعلومات العمل بشكل خاص عل

  
 ال تحتاج .اإلشارةتعمل خالل بدالة ,برامج للمجاألسهلالطريقة 

  .يمكنك التسجيل و العمل في نفس اليوم , لتحميل أي برامج 
  
 على الشبكة سوف تكون اإلشارة المساحة الخاصة بك في بدالة إن

المساحة المتوفرة سوف تكون تحت  و.فقط أنتخاصة ببياناتك 
ي وقت تتصل بشبكة االنتر نت باستخدام آلمة المرور طلبك في أ

password  .  الخاصة بك 
  

 المشارآين سوف تكون سرية في حالة وجود مجموعة إعدادات
 أومن اجل استعراض البيانات , من المستخدمين في مجموعتك 

وتمكن من تحميل مقاطع .  تحرير القواميس و الوثائق أو إضافة
   .الشبكةنها على تخزيأو توضيح و والفيدي

  
ويمكن تخزين . الخاصة بك على الشبكة سنويا اإلشارةيمكن تحديث بدالة 

وسوف يكون هناك رسوم سنوية مقابل المساحة . أي مكان إلىالبيانات ونقلها 
  .دعم الفني المقدم المخزنة على االنتر نت و ال

 
SignPuddle Help Online  
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www.signbank.org/signpuddle/help  
 



SignPuddle Video Instruction 
in English, French and Norwegian  

   !Firefox استخدام برنامج فيرفوآس
  .امج فير فوآس من خالل برنأفضل بشكل اإلشارةسوف تعمل بدالة 

 http://www.mozilla.com: ويمكن تحميل البرنامج خالل الرابط التالي
 SignPuddle  اإلشارةسيرفر بدالة 

Server   
 من اجل القيام اإلشارة يمكن لشبكة الكمبيوتر من تشغيل سيرفر بدالة 

ولعمل وثائق  ,اإلشارة حول لغة بأبحاثوللقيام ,بمشاريع خاصة 
 لمختبرات أيضاوهي مناسبة .وقواميس من قبل عدد من المستخدمين 

   .األبحاث
  

 على اإلشارة  يمكن تحميل بدالة اإلشارةوباستخدام سيرفر بدالة 
 من اإلشارةويمكنك سيرفر بدالة .  على االنتر نت وأو, شبكة خاصة 

 من خالل متصفح االنتر نت إما. البيانات إلىالوصول بطريقتين 
 من خالل حافظة بدالة اإلشارةاالتصال ببدالة  من خالل أو, التقليدي 
   . اإلشارة

  
توفرة  الماإلمكانات من االستفادة من آل اإلشارةويساعد سيرفر بدالة 

 بريد إلى باإلضافة.  الخاصة اإلشارة بدالة أو اإلشارةفي محطة بدالة 
 رمز التحديث السنوي و إلى باإلضافة  .اإلشارة و حافظة بدالة اإلشارة لمحطة بدالة وقواميس متزامنة ورمز التحديث , اليكتروني 

GD و ع يوافق مع مكتبة صور ورسومات من نوويتطلب وجود سيرفر . الدعم السنوي PHP.  من , رسوم لمرة واحدة إلىوهنا تحتاج
  .اجل دعم فني سنوي 
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   على االنتر نت اإلشارةلزيارة بدالة 

www.signbank.org/signpuddle
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  علم الدولة اضغط على  .1
ديو  وآتبت نصوص وموسوعة ومقاطع في,قاموسيوجد لكل بلد  Directoryإلشارة ا يأخذكوهذا سوف  .2

  .للمساعدةتوضيحية ودليل 
  
 

   Directory of SignPuddle Files  اإلشارة بدالة دليل ملفات
  Sign Language Literature  اإلشارةنصوص لغة   

اآتب النصوص الخاصة  . اإلشارةالكلمة و الرمز و  و,العنوان من خالل اإلشارةلقد تم نشر باحث لنصوص لغة 
 وشارك بها لباال يمي كوثائق أرسل .اآلخروناها ويستمتع بها جانا على االنتر نت ليقر وانشرها ماإلشارةبك بلغة 
  .  عبر االنتر نت ناآلخرو

  
  SignWriting Instruction اإلشارةتعلم آتابة 

 IMWA اإلشارات و رموز اإلشارة ملفات تعليم آتابة إلى يمكنك الوصول السريع اإلشارةعند العمل على بدالة 
(International Movement Writing Alphabet)وهذه الدروس محفوظة في . العالمية آتابة الحرآة أبجدية  وهي

. الرمز أو اإلشارة أو, ويمكن البحث عنها بواسطة الكلمة اإلشارة بدالة قاموس
  

 قراءتها على االنتر أودة لغات حيث يمكنك تحميل الدروس آاملة بع.  متوفرة على االنتر نت اإلشارة لتعلم آتابة أخرىوهناك طريقة 
   lessons/org.SignWriting.www://http: نت على الرابط التالي 

  
  Sign Language Dictionary  اإلشارةقاموس لغة 

 بريدا الكترونيا أرسل.  القاموس إلى وأضفهاخاصة  الأنشئ إشاراتك.  الخاصة ك وثائقإلى ما في القاموس وانسخها إشارةابحث عن 
  .تكرار الرمز , الرمز  , اإلشارة, ابحث بواسطة الكلمة  .إشارات إلىترجم الكلمات .  المكتوبة باإلشارة

  
  SignPuddle Manual & Videos  والفيديواإلشارةدليل بدالة 

و توضح لك ملفات الفيديو آيف تبدو شاشتك  .  ملفات تعليم استخدام البرنامجإلىيمكنك الوصول السريع  , اإلشارةعند العمل على بدالة 
  .PDFآملف من نوع  اإلشارةويمكن تحميل دليل بدالة . مختلفة القيام بمهمات أثناء

  
  Tech Support الدعم الفني

 العنوان إلى الكتابة أو www.signbank.org/signpuddle/help/ http// : يمكن الحصول على الدعم الفني من خالل الرابط التالي 
  : التالي

Email: Sutton@SignWriting.org  
Voice: 858-456-0098 Pacific Time  

http://www.signwriting.org/lessons


  
  

  . على االنتر نت اإلشارةالبداية و البحث عن بدالة  : األولالجزء 
  . على االنتر نتاإلشارة بدالة تبدأآيف  .1

ASL األمريكية اإلشارة قاموس لغة أآيف ابد  االنترنت ؟ على 
 :ويمكنك تحميله من الرابط التاليجانا وهو متوفر م. من استخدام متصفح االنتر نت فيرفوآس تأآد :1الخطوة 

http://www.mozilla.com.   
:  على االنتر نت على الرابط التالي اإلشارة بدالة إلىثم اذهب .  شغل برنامج الفير فوآس :2 الخطوة

http://www.signbank.org/signpuddle/  
 ) اإلشارةاختر لغة (  اضغط على اإلشارة استخدام بدالة لتبدأ:3الخطوة 
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"Choose A Sign Language".  
 

  
  

 
 
 



  

 
  . األمريكية اإلشارة ساحة إلى سيأخذكوهو  .األمريكياضغط على العلم :4الخطوة 

ASL ASL لفتح قاموس  )  .على االنتر نت   (األمريكية اإلشارة قاموس أيقونةاضغط على :5الخطوة 
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  )مجانا  ( اإلشارةالتسجيل آمستخدم لبدالة  .2

   استخدام آل المميزات على االنتر نت ؟:اإلشارة وبالتاليأسجلآيف 
   :اإلشارةعندما تفتح بدالة 

  .الصفحة أسفلانتقل بالمؤشر  :1الخطوة 
Register     الزاوية اليسرىأسفلفي  ) سجيل,اسمكاضغط  :2الخطوة 

password    .وآلمة المرور وبريدك االلكتروني , اآتب اسمك  :3الخطوة 
  .التسجيلزر اضغط على : 4الخطوة 
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  2الخطوة 

 
  :4الخطوة 

 .3  ؟نتآيف ادخل خالل االنتر 
Passwordآيف ادخل من خالل آلمة المرور  . اآلنلقد سجلت    ؟

   : اإلشارةعند فتح بدالة 
  .الصفحة أسفل إلىانتقل :3 الخطوة

Login )الدخول ( اضغط على زرفي الزاوية اليسرى  : 2 الخطوة    
  اآتب اسم المستخدم وآلمة المرور : 3 الخطوة
Login Button  . اضغط على زر الدخول :4 الخطوة
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   2 الخطوة

 الخطوة  4

 
 .4  اإلشارة الصفحة الرئيسية في بدالة إلى أعودآيف 
؟اإلشارةيسية في بدالة  الصفحة الرئإلىوالعودة ,  اإلشارة بدالة أغادرآيف  5.  

  
 أسفل اضغط على أو, يسار الصفحة أعلىالموجودة في !اضغط على المظلة الحمراء  :اإلشارةلمغادرة بدالة 

  .على الشاشة الزاوية اليسرى 
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   يسار الشاشةأعلى                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

لشاشة  يسار اأسفل
 
 
 
 

  1الطريقة , البحث بواسطة الكلمة .6
   ما ؟إشارة ألجد) العربية ( ي قائمة من المفردات االنجليزية :1آيف ابح

  
. Search by Words   البحث بواسطة الكلمةأيقونةاضغط على  :1الخطوة 

  .عنها اآتب الكلمة التي تبحث في حقل البحث :3الخطوة 
  .اضغط على زر البحث  :4الخطوة 
   .سوف تظهر آل الكلمات المدخلة في قائمة من الكلمات :5الخطوة 
   .اإلشارةلتظهر ) العربية ( اضغط على الكلمة باللغة االنجليزية  :6الخطوة 
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 :1الخطوة 
  :2الخطوة 
   :3الخطوة 
   :5الخطوة 

  2الطريقة , البحث بواسطة الكلمة .6
   ؟إشارةآيف اآتب آلمة وابحث عن       

  
   البحث بواسطة الكلمة  أيقونةاضغط على  : 1 الخطوة
   الحرف أو اآتب الكلمة :في حقل البحث   :2الخطوة 
   اضغط على زر البحث  :3الخطوة 
   سوف تظهر المدخالت في قائمة من الكلمات  :4الخطوة 
   اإلشارةلتظهر ) العربية ( اضغط على الكلمة باللغة االنجليزية  : 5الخطوة 
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  :1الخطوة 
 : 2الخطوة 
   : 3الخطوة 
   :5الخطوة 

  اإلشاراتالبحث بواسطة . 7
 ؟اإلشارة المكتوبة لغة اإلشاراتآيف ابحث عن قائمة من 

 
  .اإلشاراتالبحث بواسطة   :أيقونةاضغط على  :1الخطوة 
. الحرف أو اآتب الكلمة :في حقل البحث : 2الخطوة 
  .اضغط على زر البحث  : 3الخطوة 
     في قائمة بحجم صغير اإلشاراتسوف تظهر   :4الخطوة 
  سوف تظهر بنسخة آبيرة ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارةاضغط على  :5الخطوة 
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 : 3الخطوة 
 : 2الخطوة 
   : 1الخطوة 
   :  4الخطوة 
   :5الخطوة 

   في حالة التطابق–البحث بواسطة الرمز . 8
   رمزا مطابقا ؟ التي تستخدماإلشاراتآيف تجد آل         

  
  .بواسطة الرمز   البحثأيقونةاضغط على  : 1الخطوة 
.تظهر قائمة الرموز على اليمين : 2الخطوة 
 لتأآيد ,اضغط على الرمز  : 4الخطوة  .  الصندوقإلىابحث عن الرمز الذي تريده واسحبه  : 3الخطوة 
EXACT MATCH  ) التطابق (   اضغط على زر  :5 الخطوة , اختياره

 SEARCH اضغط على زر البحث : 6لخطوة ا
 اإلشارةاضغط على   :8الخطوة  . التي تحتوي نفس الرمز في قائمةاإلشاراتسوف تظهر آل  : 7الخطوة 

  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها , الصغيرة التي تريدها 
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 : 2الخطوة 
 : 1الخطوة 
 : 3الخطوة 
   :  6الخطوة 
   :5الخطوة 

   أي تطابق–ة الرمز البحث بواسط. 9
   اتجاه ؟بأي,  التي  تستخدم شكل يد محدد اإلشارات أجدآيف        

 .بواسطة الرمز   البحثأيقونةاضغط على   :1الخطوة 
   .اليمينظهر قائمة الرموز على  : 2الخطوة 
 لتأآيد ,اضغط على الرمز  : 4الخطوة  .  الصندوقإلىابحث عن الرمز الذي تريده واسحبه  : 3الخطوة 
   ANY MATCH  اضغط على زر  :5 الخطوة , اختياره

 SEARCH اضغط على زر البحث : 6الخطوة 
اضغط   :8الخطوة  . في قائمة اتجاه بأي  التي تحتوي نفس الرمزاإلشاراتسوف تظهر آل  : 7الخطوة 

  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارةعلى 
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   : 3الخطوة 

 : 2لخطوة ا
 : 1الخطوة 
   :  6الخطوة 
   :5الخطوة 

 
   تطابق االتجاه-البحث بواسطة الرمز  . 10

   بحيث يكون اتجاه الشكل متطابقا ؟,محدد تستخدم شكل يد اإلشارات أجدآيف       
 .بواسطة الرمز   البحثأيقونةاضغط على   :1الخطوة 
   .اليمينظهر قائمة الرموز على  : 2الخطوة 

 لتأآيد ,اضغط على الرمز  : 4الخطوة  .  الصندوقإلىابحث عن الرمز الذي تريده واسحبه  : 3طوة الخ
   FILL MATCH   تطابق االتجاهاضغط على زر  :5 الخطوة , اختياره

 SEARCH اضغط على زر البحث : 6الخطوة 
اضغط   :8الخطوة  .ئمةفي قا االتجاه بنفس  التي تحتوي نفس الرمزاإلشاراتسوف تظهر آل  : 7الخطوة 

  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارةعلى 
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. 



 
   : 2الخطوة 
 : 3الخطوة 
 : 6الخطوة 
   :  5الخطوة 

   تشابه االستدارة–البحث بواسطة الرمز  .  11
  ؟ ) االستدارة (  بنفس الزاوية ,محدد التي تستخدم شكل يد اإلشارات أجدآيف 

 
 .بواسطة الرمز   البحثأيقونة اضغط على  :1وة الخط

.ظهر قائمة الرموز على اليمين  : 2الخطوة 
 لتأآيد ,اضغط على الرمز  : 4الخطوة  .  الصندوقإلىابحث عن الرمز الذي تريده واسحبه  : 3الخطوة 
   ROTATE  MATCH   تطابق االستدارة اضغط على زر : 5 الخطوة , اختياره

SEARCH   ضغط على زر البحثا : 6الخطوة 
 اضغط على  :8الخطوة  . في قائمةتستخدم االستدارة  التي تحتوي اإلشاراتسوف تظهر آل  : 7الخطوة 
  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارة

 
 .بواسطة الرمز   البحثأيقونة اضغط على  :1الخطوة 
.يمين ظهر قائمة الرموز على ال : 2الخطوة 
 لتأآيد ,اضغط على الرمز  : 4الخطوة  .  الصندوقإلىابحث عن الرمز الذي تريده واسحبه  : 3الخطوة 
   ROTATE  MATCH   تطابق االستدارة اضغط على زر : 5 الخطوة , اختياره

SEARCH   اضغط على زر البحث : 6الخطوة 

 25

 اضغط على  :8الخطوة  . في قائمةدارة تستخدم االست التي تحتوي اإلشاراتسوف تظهر آل  : 7الخطوة 
  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارة
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 من غيرها ؟أآثر اليد التي تستخدم بتكرار أشكال أجدآيف 
  

 عدد إلىحيث يشير آل رمز . زرقاء تحت آل رمز م
.وس

  .سوف تظهر نسخة مكبرة منها ,  الصغيرة التي تريدها اإلشارةاضغط على   :5خطوة 
  

   : 2الخطوة 
 : 3الخطوة 
 : 1الخطوة 
 :  6الخطوة 
   :5الخطوة 

   اليد–البحث بواسطة تكرار الشكل  . 12
 

. الرمز تكرار: أيقونةاضغط على  : 1 الخطوة
أرقاتوجد . ستظهر قائمة من الرموز : 2الخطوة 
القام التي تستخدم هذا الرمز في اإلشارات
 .اضغط على احد رموز اليد : 3الخطوة 
  .ف تظهر في قائمة  التي تستخدم شكل اليد المحدد سواإلشاراتآل  :  4الخطوة 

ال



  
  1الخطوة 
  3الخطوة 

  البحث بواسطة تكرار حرآة الرمز . 13
   الحرآات تكرارا من غيرها من الحرآات ؟أآثر أجدآيف 

  
  .الرمزتكرار  أيقونةاضغط على   :1الخطوة 
. ل فئة حرآة الرمزو التي تمث .اضغط على النجمة الوردية, "اختر الفئة "حتها عبارةت : 2الخطوة 
وهذا الرقم  .األزرقباللون  وسيظهر تحت آل رمز رقم. سوف تظهر قائمة برموز الحرآة  : 3الخطوة 

  .اإلشارة التي تستخدم رمز الحرآة هذا في بدالة اإلشارات عدد إلىيشير 
   .  الحرآة زورمحد  اعلىاضغط  : 4الخطوة 
. الرمزهذا  التي تستخدم باإلشاراتسوف تظهر قائمة  :5 الخطوة 
   . الصغيرة وسوف تظهر نسخة مكبرة منهااإلشارةعلى  اضغط  :6الخطوة 
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  2الخطوة 

   .اضغط على النجمة الوردية لترى قائمة برموز الحرآة
  1الخطوة 
  4الخطوة 

  جهالبحث بواسطة تكرار رموز الو . 14
 ؟ من غيرهلوجه تكراراا  تعابيرأآثر أجدآيف 

  
  .الرمزتكرار  أيقونةاضغط على   :1الخطوة 
و . لألعلى يحتوي حواجب يتجه ي الذاألخضراضغط على الوجه , "اختر الفئة "تحتها عبارة : 2الخطوة 
.الوجهتعبير ل فئة مثالتي ي

وهذا الرقم  .األزرقباللون  ظهر تحت آل رمز رقموسي . سوف تظهر قائمة برموز تعبير الوجه : 3الخطوة 
  .اإلشارة هذا في بدالة رمز تعبير الوجه التي تستخدم اإلشارات عدد إلىيشير 

   .  الحرآة زورم احد اضغط على : 4الخطوة 
.  التي تستخدم هذا الرمزباإلشاراتسوف تظهر قائمة  :5 الخطوة 
   .ف تظهر نسخة مكبرة منها الصغيرة وسواإلشارةعلى  اضغط  :6الخطوة 
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  2الخطوة 

  اضغط على التعبير الوجهي لترى قائمة من تعابير الوجه 
  1الخطوة 
  4الخطوة 

  
   اإلشارة لبدالة وإدخالها فردية إشاراتآتابة وتحرير : الجزء الثاني 

  
 جديدة للقاموسإشارة إضافة. 15

   جديدة للقاموس ؟إشارة أضيفآيف 
 .  Signmaker  اإلشارةصانع  أيقونة اضغط على  :1الخطوة 

سوف تظهر قائمة بالرموز على اليمين  : 2الخطوة 
 إشارة لتشكيل إضافيةاختر رموزا  : 4الخطوة  . الصندوقإلىاختر الرمز الذي تريده واسحبه  :3الخطوة 
     .معينة
  الخ  ..اس  االنعكأو االستدارة أمرغير الرمز وذلك بتحديده ثم الضغط على زر  :5ة الخ 

 أضف(  Add To SignPuddleاضغط على زر  , اإلشارة قاموس بدالة إلى اإلشارةدخل  ا :6الخطوة 
  . )اإلشارةبدالة  إلى

   .أخرى معلومات إضافةوتستطيع . باللغة المنطوقة لإلشارةسوف يطلب منك وضع اسم  : 7الخطوة 
Add اضغط زر : 8الخطوة    ).اإلضافة(  

 .أضفتها التي اإلشارة من عملك ابحث عن دللتأآ : 9الخطوة 
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  2الخطوة 
  3 الخطوة
  6الخطوة 
  1الخطوة 

  األوامرزر 
  .جديدة أبجدية إضافة . 16

   ؟لإلشارة أبجدية أضيفآيف  
  

المحرر  فالري ساتون لطلب وضع إلىاآتب .للقاموس محررا أنت تكون أن يجب إشارة أبجدية إلضافة :مالحظة
   Sutton@SignWriting.Org  :العنوان ىعل

 
 يساعد نشر إشارة سوفلترتيب الرموز في آل  التي تستخدمها األبجدية  ترتيبإن ؟ اإلشارة أبجديةذا نستخدم لما

   .اللغةالقواميس و الوثائق التي تستخدم ثنائية 
SignSpelling  أيقونةاضغط على  :1الخطوة      )إلشارةا أبجدية(   

Spelling Symbols  في قائمة بعنواناإلشارةرموز التي في ستظهر ال :2الخطوة     

 30

و . الرموز أبجدية 
  . ترتبها بشكل صحيح أن ودورك .اإلشارة ألبجدية تكون بالترتيب الصحيح أنبالضرورة        ليس 

. يكون في البداية أناضغط على الرمز الذي تريده  : 3الخطوة      
     اليمينإلى عمود سوف يظهر الرمز في  :4الخطوة      
  وهكذا ..اضغط على الرمز الثاني   :5الخطوة      
     القاموسإلى اإلضافةوعندما تنهي ترتيب الرموز اضغط على زر   :6الخطوة      

 المدخلة وتكون الرموز صغيرة ورمادية اإلشارة على يمين اآلن اإلشارة أبجدية سوف تظهر  :7الخطوة      
   .اللون



  
  6الخطوة 
  4الخطوة 
  3الخطوة 

  اضغط على ترتيب الرمز 
  )العربية (  تعريف باللغة االنجليزية إضافة . 17

) العربية ( باللغة االنجليزية  عدة معان أضع وآيف  ؟لإلشارة) العربية ( آيف اآتب تعريفا باللغة االنجليزية 
   ؟إلشارةا

  
Write Words  )اآتب آلمة(  : أيقونة اضغط على  :1الخطوة

 معنى مكون من آلمة واحدة  نضعTerms اتوفي المساحة المخصصة للمصطلح.  ستظهر نافذة  :2لخطوةا
Text   .لإلشارةنضع تعريفا وتوضيحا  وفي المساحة المخصصة للنص ) توضيح(

 عشرة آلمة حيث توضع آل إحدى إلىمختلفة من آلمة واحدة ) توضيح (  مفردات أو اآتب تعريفا  :3الخطوة
  . حقل مختلفمفردة في
  .اآتب التعريف في حقل النص  :4الخطوة
  .فارغا اترآه أو. المعلومة اسم الكتاب الذي اخترت منه أواسمك .. اآتب المصدر  :5الخطوة
Add Button اإلضافة اضغط على زر  :6الخطوة
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  3الخطوة
  4الخطوة
  5الخطوة
  6الخطوة

. فيديوأو توضيح إضافة .  18
   مقطع فيديو ؟أوا توضيحيا  رسمأو صورة أضيفآيف 

  
 في ذاآرة سيرفر كإربا مسبق حتى ال يحدث إذن إلىسوف تحتاج ,  توضيح ما أو مقطع فيديو إلضافة: مالحظة 

.Sutton@SignWriting.org   :  على العنوان التالي اإلذن فالري ساتون لطلب إلى اآتب  .اإلشارةبدالة 
  

Upload File  تحميل ملف ز   أيقونة اضغط على :1الخطوة
Browse Button  .  اضغط على زر المتصفح :2الخطوة
الموجود تحت موقع الملف الذي تريد تحميله من . تحميل ملفUpload File على أخرى اضغط مرة :3الخطوة
  .جهازك
  . الفيديو الذي قمت بتحميله أو سوف يظهر التوضيح :4الخطوة

 32

  
  

 



  
  2 الخطوة
  3الخطوة
  1الخطوة
  4الخطوة

 
  اإلشارةتحرير .  19

   الطريقة التي آتبت بها ؟أغير أو أحررآيف 
  

Write Sign    ).إشارةاآتب  (  :أيقونةاضغط على  : 1الخطوة 
   .SignMaker اإلشارة على برنامج صانع اإلشارةسوف تحمل  : 2الخطوة 
   اإلشارةاعمل التغيرات التي تريدها في  : 3الخطوة 
Add To SignPuddle   ) اإلشارة بدالة إلى أضف(   اضغط على زر  : 4الخطوة 
 .اإلشارة تم تحديث اآلن:  5الخطوة 

 

 33

  1الخطوة 



 
  3الخطوة 
4الخطوة 

  اإلشارة أبجديةتحرير  . 20
   ؟اإلشارة أبجدية الطريقة التي آتبت بها أغير أوآيف 

  
SignSpelling    ).إشارة أبجدية (  :أيقونةاضغط على  : 1الخطوة 
   .اإلشارة أبجديةوف يظهر عمود س : 2الخطوة 
و وعندها يمكنك .  آليا األيمنسيمحى العمود وهنا  .األول اضغط على الرمز األيمنفي العمود  : 3الخطوة 
   . جديدة أبجدية إضافة

 34

 

  



 
  . تضعه في ترتيبه المناسب أن بواسطة الضغط على الرمز الذي تريد أبجدية إضافة يمكنك اآلن  :4الخطوة 

Add To Dictionary اضغط على زر , األيمنعندما يكتمل العمود   :5 الخطوة  ) القاموس إلى أضف(  

 35

 

  



 
   التعريفأوتحرير االسم  . 21

؟) العربية (  تعريفها باللغة االنجليزية أو اإلشارة اسم أغير أو أحررآيف 
  

Write Words ).آلمةاآتب  ( :  أيقونةاضغط على  : 1الخطوة 
 من توضيح أويوضع فيها تعريف )مصطلح  ( Terms المساحة التي تسمى. ظهر نافذة سوف ت : 2الخطوة 

 لإلشارة وصف أويتم وضع تعريف  Text المساحة التي تسمى أما) . العربية ( آلمة واحدة  باللغة االنجليزية 
  .الكلماتمن عدد من 

   .ي المصطلح و النص التغيرات التي تريدها فاعمل : 3الخطوة 
 Update   ) تحديث( اضغط على زر  : 4خطوة ال
  

 
   4الخطوة 

 
   الفيديوعمقط أوتحرير التوضيح  . 22

   مقطع الفيديو ؟أو التوضيح احذفآيف 

 36

 
 



  
   1الخطوة 

   اإلشارةحذف  . 24
   ؟اإلشارةآيف احذف 

  
Copy Sign  ).إشارة انسخ (  :زراضغط على  : 1الخطوة 
   .إليها اإلشارة تنقل أن التي تريد اإلشارة بدالة أيقونةاضغط على .   ؟إشارة أي بدالة إلىالنسخ . :2الخطوة 
SignMaker   . اإلشارة صانع إلى سوف تنقل اإلشارة : 3الخطوة 
   .باإلشارةاعمل التغيير الذي تريده  : 4الخطوة 

Add To SignPuddle اإلشارة بدالة إلى اإلضافةاضغط على زر :. 5الخطوة    .
  ) .العربية ( اآتب التوضيح والتعريف باللغة االنجليزية  :6 الخطوة

Add Button اإلضافةاضغط على زر  :6 الخطوة  . المنسوخة تحفظت اإلشارة اآلن , 
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  اإلشارةحذف  . 24
 ؟اإلشارةآيف احذف 

 
Delete All  ).مسح الكل ( : زراضغط على  : 1الخطوة 
. اإلشارة تريد مسح ك انلتأآيد أخرى مرة  )مسح الكل ( : زراضغط على  :  2الخطوة   Delete All
   اإلشارةاعمل التغيرات التي تريدها في  : 3الخطوة 
Add To SignPuddleاضغط على زر  : 4الخطوة 
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   ) اإلشارة بدالة إلى أضف(   
   .اإلشارة تم تحديث اآلن:  5الخطوة 



 
2الخطوة    

  1الخطوة 
   إلشارةا اإلشارة  تعريف جديد بلغةإضافة . 25

؟)العربية  ( األمريكية اإلشارة مكتوب بلغة لإلشارة تعريف جديد أضيفآيف 
  

Write Sign Text  ).إشارةنص اآتب  (  :زراضغط على  : 1الخطوة 
   . اإلشارةسوف يفتح برنامج محرر  : 2الخطوة 
   . اإلشارةاآتب النص بلغة  : 3الخطوة 

SignText برنامج متستخد آنت ال تعرف آيف إذامالحظة   الدليل  قي هذا 7-3 األجزاءراجع  
Save  .    الحفظ اضغط على زر : 4الخطوة 

  
   SignText   المكتوبة وذلك بالضغط على زرلإلشارة اإلشارةيتم آتابة تعريف بلغة 

  اإلشارةتحرير تعريف بلغة  . 26
   ؟)العربية (  األمريكية اإلشارة التعريف المكتوب بلغة أغير أو أحررآيف 

  
Write SignText  :زراضغط على  : 1الخطوة 

 39

 ).اإلشارةنص اآتب  ( 
حدث . وسوف يظهر النص المكتوب مسبقا في برنامج المحرر.  اإلشارةسوف يفتح برنامج محرر  : 2الخطوة 



   . اإلشارة  النص بلغةاعمل التغيرات على : 3الخطوة 
SignText برنامج متستخد آنت ال تعرف آيف إذامالحظة      . قي هذا الدليل7-3 األجزاءراجع  

Save  .    الحفظ اضغط على زر : 4الخطوة 
  
  

 

  
  4الخطوة 

  اإلشارةحذف التعريف المكتوب بلغة  . 27
 ؟ )العربية ( األمريكية اإلشارةآيف احذف تعريفا مكتوبا بلغة  
  
   Delete SignTextاضغط على زر حذف النص :1 الخطوة 

Delete SignText   انك تريد حذف النصلتأآيد  على زر الحذف أخرىاضغط مرة  :2 الخطوة 

 40

  



 
   1الخطوة 

  أخرى إشارة بدالة إلىاالنتقال  . 28
  .ء  الضغط على المظلة الحمراأو, أخرى أيقونة إلىاالنتقال  ؟ أخرى إلى إشارةآيف انتقل من بدالة 

  
   الصفحة أسفل إلى انزل بالمؤشر : 1 الخطوة
 األيقوناتترى عدد آبير من سوف  : 2الخطوة 
  .  التي تريدهااإلشارة التي تريدها لتفتح بدالة األيقونةضغط على ا : 3لخطوة 
  .   اإلشارة الصفحة الرئيسية في بدالة إلى المظلة الحمراء لتعود  اضغط علىأو  :4الخطوة 
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  (SignText 1.5(اإلشارةتعليمات برنامج نصوص : زء الثالث الج
  

 
 

  البحث عن الوثيقة بواسطة الكلمة . 29
   , اإلشارةفي بدالة نصوص لغة 

  ؟ )العربية( آيف ابحث عن وثائق عنوانها مكتوب باللغة االنجليزية
  

  ASL Literature Puddle األمريكية اإلشارةافتح بدالة نصوص  :1الخطوة 
  Search by Words  البحث بواسطة الكلمةأيقونة اضغط على :2ة الخطو

   .البحثضع نجمة في حقل :3الخطوة 
  Search Button اضغط زر البحث:4الخطوة 
  . اضغط على عنوان الوثيقة التي تريدها :5الخطوة 
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  3الخطوة 
  4الخطوة 
  5الخطوة 

  اإلشاراتالبحث عن وثائق بواسطة  . 30
   ؟اإلشارةآيف ابحث عن وثائق عنوانها مكتوب بلغة  ,األمريكية اإلشارة في بدالة نصوص لغة

  
 ASL Literature Puddle األمريكية اإلشارةافتح بدالة نصوص : 1الخطوة 

 Search by Sign اإلشارة البحث بواسطة أيقونة اضغط على :2الخطوة    
    .ضع نجمة في حقل البحث:3الخطوة 
  Search Button اضغط زر البحث:4الخطوة 
  .اإلشارةوالمكتوب بلغة  اضغط على عنوان الوثيقة التي تريدها :5الخطوة 

 43

  
  



 
   3 الخطوة
   4الخطوة 
   5الخطوة 

  1النسخة ,  وثيقة جديدة أآيف ابد . 31
SignText (أيقونةاضغط على , األمريكية اإلشارةفي بدالة نصوص : 1الطريقة   . مسودة الوثيقة أنشئ). 

  
  
 

  ASL Literature Puddle األمريكية اإلشارةافتح بدالة نصوص  :1الخطوة 
الموجود في  SignText اإلشارة واضغط على نص األسفل إلىانقل المؤشر في بدالة النصوص  :2الخطوة 

   .يسار الشاشة
SignText Editor اإلشارةسوف يفتح برنامج محرر :3الخطوة    .

SignText اإلشارة في نص اإلشارة وثيقة بلغة اآتب:4الخطوة   .
SignText اإلشارة آنت ال تعرف استخدام نص إذا :مالحظة   في هذا الدليل 7-4 األجزاء إلى ارجع .

Saveزر الحفظ  اضغط على :5الخطوة    . 
  اآتب عنوانا للوثيقة باللغة االنجليزية :6الخطوة 

 44

 
 



  

 
  2النسخة الثانية ,  وثيقة جديدة أآيف ابد . 32

Translate . )ترجم (اضغط على  , اإلشارة قاموس لغة في:  2الطريقة 
  .  األمريكية اإلشارة بدالة نصوص إلىانسخ الترجمة 

  
 

  ASL األمريكية اإلشارة قاموسافتح بدالة : 1الخطوة   .
  Translate   الترجمةأيقونةاضغط على , في القاموس:2الخطوة 
   . سوف يفتح برنامج المترجم:3الخطوة 
  . التي تريدها اإلشارة إلىتب الكلمة التي تشير اآ:4الخطوة 

 Translate على زر الترجمة طاضغ :5الخطوة   ...ثم تابع في الصفحة التالية  .
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يوجد زر .  عدد من الخيارات المتاحة األحيان حيث سيكون في بعض اإلشارات,إشارة سوف تظهر  :6الخطوة 

  . التي تريدها اإلشارةزر عند اضغط على هذا ال , إشارةصغير فوق آل 
Update ...  في الصفحة التاليةأآمل..  سفل الصفحةأفي    اضغط على زر التحديث :7الخطوة 
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 48

يمكنك الرجوع ,  لم يعجبك اختيارك إذا . أعمدة التي اخترتها على شكل جمل في اإلشاراتستظهر    :8الخطوة 
  ...  في الصفحة التالية أآمل...  ة التي تريدها حتى ترى الجملأخرىوالقيام بالعملية مرة 



 
  . الشاشة أسفل إلىثم انقل المؤشر   :9الخطوة 
 اإلشارةبالضغط على زر بريد ) ايميل (  ترسل الترجمة بواسطة البريد االلكتروني أنيمكنك   :10الخطوة 

Signmail

 49

   
 الشاشة أسفل البدالة الموجودة في أيقونةضغط على  تريدها بالإشارة أي بدالة لى,اإلشارةيمكنك نقل  : 11الخطوة 

   التي اخترتهااإلشارةحيث يمكنك تحرير وحفظ النص في بدالة  , اإلشارةفي نص وهذا سوف يحملها . 



   10الخطوة 
  11لخطوة ا

  اإلشارةآيف نكتب عنوان الوثيقة بلغة  . 33
   .اإلشارة في بدالة وثائق اإلشارةافتح الوثيقة المكتوبة بلغة 

   .اإلشارة لكتابة العنوان بلغة اإلشارة آتابة أيقونةاضغط على 
  

Write Sign أيقونةاضغط على  : 1الخطوة    )إشارةاآتب (  
SignMaker   اإلشارةسوف يفتح صانع  : 2الخطوة 

   اإلشارةاآتب العنوان بلغة  : 3الخطوة 
Add To SignPuddle اإلشارة بدالة إلى اإلضافةاضغط على زر   :4الخطوة    

  اإلشارة العنوان الذي آتبته بلغة حفظ اآلنسوف يتم  :5الخطوة 
  
  

 

  

 50

  1الخطوة 
  5الخطوة 

  آيف ترسل وثيقتك خالل االيميل . 34
 .اإلشارةافتح الوثيقة الموجودة في بدالة نصوص 



SignMail (اإلشارة بريد أيقونةاضغط على   . الوثيقة عبر االيميل إلرسال ) 
 

SignMail أيقونةغط على اض : 1 الخطوة   )اإلشارةبريد ( 
SignMail  اإلشارةسوف يفتح بريد  :2 الخطوة 

 تعليق أو مالحظة وأي إليهللمرِسل و المرَسل ) االيميل  ( يااللكتروناآتب البريد  , اإلشارةفي بريد  :3 الخطوة
   .تريد  إضافته

  Send اإلرسالاضغط على زر   :4 الخطوة
  

 
  4الخطوة 

  ف تحذف الوثيقةآي . 35
 .اإلشارةافتح الوثيقة الموجودة في بدالة نصوص 

SignText (اإلشارة حذف نص أيقونةاضغط على   )
  

Delete SignText   اإلشارةاضغط على زر حذف نص  :1الخطوة 
Delete SignText   عملية الحذفلتأآيد   اإلشارة على زر حذف نص أخرىاضغط مرة  :3الخطوة 
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 1الخطوة 
2الخطوة 

  
  )SignText( اإلشارةالتعرف على برنامج نص : الجزء الرابع 

  
  تصميم الشاشة . 36

  SignText اإلشارةافتح برنامج نص 
  
 الجنب ا والى إلىوآلما انتقلت . اليمين لترى الرموزإلى االنتقال إلى ربما تحتاج , آان لديك شاشة صغيرة إذا

SignText  .سوف يحرك جزءا من الشاشة لترى آل شيء  اإلشارة فان برنامج نص ,األسفل   
  

 اليمين و اليسار لتستخدم آل إلى االنتقال إلىلكنك بحاجة . وفي الشاشات الكبيرة فان آل شيء يبقى في مكانه 
SignText  ...... .محتويات شاشة برنامج 

   موجود في الصفحة التالية األسفل التي في األرقاموصف 
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  تصميم الشاشة  . 36

  .. في الصفحة السابقة األرقامبناءا على 
  
  لوحة الرموز. 1

Sign Box  اإلشارة صندوق إلى ثم اسحب الرمز .الرموزاضغط على الرمز لتشاهد مجموعة فرعية من    
  
  اإلشارةصندوق . 2
  . من لوح الرموز إلىوذلك بسحب الرموز ,  في الصندوق اإلشارة أنشئ 
  
   .األوامر أزرار. 3

  . مكتملة لعمود الجملة من خالل الضغط على وسط العمود إشارة إضافة, وز تغير الرم
  
  اإلشارةعمود جملة . 4

  . هنا على شكل جملة عموديةاإلشاراتيتم عرض 
  
   تحرير النصأزرار. 5

 األزراروتستخدم هذه  .اإلشارة في عمود جملة اإلشارةعندما تظهر  .اإلشارة الصغيرة تظهر يسار األزرارهذه 
 بأخرى اإلشارة والى اليمين و اليسار ويمكن استبدال األسفل أو لألعلى اإلشارةيمكنك تحريك . سين الجملة لتح

  .اإلشارات إدخال وأ, حذفها أو لتحريرها اإلشارة صندوق إلى اإلشارة وإعادة
  

Save  جديدة  نافذةإلىوهذا سينقلك . اضغط على زر الحفظ ,اإلشارة الحفظ عندما تنتهي جملة أزرار. 6
 تعريف باللغة المحكية ومصادر الوثيقة ثم وإضافة,  وضع اسم باللغة المحكية  للوثيقة التي آتبتها .اإلشارةوسوف

      .اإلشارةعندها سيتم حفظ الوثيقة في بدالة  . Add اإلضافةالضغط على زر 

 53
  



  
 

  لوح الرموز. 37
 على ةموضوع مجموعة من الرموز 50ي ساتون على  آتابة الحرآة العالمية التي اخترعتها فالرأبجديةتحتوي  

:لوح الرموز في خمسة صفوف عمودية آما يلي 
  

  . اليدأشكال مجموعات 10 : 1العمود
. مجموعات رموز للحرآة 10 : 2العمود
. مجموعات لتعبير الوجه10 : 3العمود
. الجسم ألعلى مجموعات 5 , للرأس مجموعات 5 : 4العمود
   للترقيم 4, للفراغ 4,م آامال  للجس2 : 5العمود

 
 
 

   اليدأشكال

  
  اإلشارةصندوق  . 38

 54
ضع المؤشر على الرمز في لوح الرموز  .   SignBoxSymbol اإلشارة في صندوق اإلشارات إنشاءيتم 



Palette السحب وهذه الطريقة تسمى  .اإلشارة صندوق إلى ثم اسحب الرمز األيسر اضغط على زر الفارة
 .اإلشارة حتى تشكل أخرىاستمر في ذلك بسحب رموز . Drag & Drop اإلسقاطو

 
  لوح الرموز
  اإلسقاطالسحب و 
   اإلشارةصندوق 

  األوامر أزرار . 39
  

Symbol Group List Button زر قائمة الرموز . 1   
  . مجموعة 50 لوح الرموز الرئيسي الذي يحتوي على إلىاضغط على الزر للعودة 

  
  Previous Button  زر السابق. 2

  . طبقة لوح الرموز السابقة  إلىاضغط على هذا الزر للعودة 
  
زر اختيار التالي . 3

 55
Select Next Button  



وعندما يكون .ا وذلك بان يومض دحدمسوف يصبح  . اإلشارة اضغط على الرمز في صندوق الختيار رمز ما
وعند الضغط على زر اختيار التالي فان  .تريدها تعمل عليه التغيرات التي أنيمكنك .الرمز في حالة االختيار 

   .أخرىغط على الزر الختيار رموز ,الرمز استمر.اإلشارةسيتم اختيار الرمز التالي في صندوق 
  

Copy Symbol Button زر نسخ الرمز. 4   
  .اضغط على زر نسخ الرمز سو يتم تكرار الرمز , اختر الرمز 

  
  Delete Symbol Buttonرمز ,الرمززر. 5

  .سيحذف الرمز .اضغط على زر حذف الرمز , اختر الرمز 
  

 

 
Clear All Button الكل مسحزر  . 6   

   اإلشارة في صندوق الموجودةسوف تختفي آل الرموز . اضغط على زر المسح 
  
  Variation Button زر التنويع . 7
 , األسهم زر التنويع يغير حجم أنحيث . سوف تتغير بعض الرموز . اضغط على زر التنويع . ر الرمز تاخ

  . اليد و الوجه ذات العالقة بالرموز أشكالويعطي 
  
Mirror Symbol Button     )المرآةصورة ( زر انعكاس الرمز  . 8

   أفقياضغط على زر االنعكاس سوف يتم عكس الرمز بشكل . اختر الرمز 
  
Fill Symbol Buttonرمز التظليل . 9

 56

   
 راخت, الوجهفتتغير راحة اليد التي تقابل . اضغط على زر التظليل .ليد  اأشكالاختر رمزًا من 

 إلى الجزئي إلى السهم من حالة التظليل الكلي رأس على زر التظليل سوف يتغير طاضغ, سهما
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  Place Over Button زر التبديل. 10
   .اآلخر فوق الرمز أو,  المقدمة إلىاضغط على زر التبديل سوف يتحرك الرمز  . آخراختيار رمز يقع تحت رمز 

  Rotate 1 Button 1زر االستدارة . 11
  .لساعة  سوف يدور الرمز عكس عقارب ا1اضغط على زر االستدارة .اختر الرمز 

  
  Rotate 2 Button 2زر االستدارة . 12

   سوف يدور الرمز مع عقارب الساعة 2اضغط زر االستدارة . اختر الرمز 
  

  Left Lane Button  زر الخلية اليسرى. 13
اضغط على زر الخلية اليسرى .  الجملة إلى لإلضافة وتصبح جاهزة اإلشارة في صندوق اإلشارةعندما تكتمل 

  ). يسار الوسطاإلشارة(  الجملة في الخلية اليسرى إلى ارةاإلش إلضافة
  

   Center Lane Button زر الخلية الوسطى. 14
اضغط على زر الخلية الوسطى .  الجملة إلى لإلضافة وتصبح جاهزة اإلشارة في صندوق اإلشارةعندما تكتمل 

  . وسط الجملة إلى اإلشارة إلضافة
  

  Center Lane Button زر الخلية اليمنى  .15
 اليمنىاضغط على زر الخلية .  الجملة إلى لإلضافة وتصبح جاهزة اإلشارة في صندوق اإلشارةعندما تكتمل 

  ). الوسطيمين اإلشارة ( اليمنى الجملة في الخلية إلى اإلشارة إلضافة
  

   اإلشارةعمود جملة . 40
 في العمود اإلشارةسو توضع .Lane Buttons  الخالياأزرار اضغط على احد ,الجملة إلى إشارة إلضافة

  )الجملة (
  

اضغط على  :2الخطوة  . SignBox اإلشارةوق  الجديدة في صنداإلشارة لعند اآتما: 1الخطوة 
  . الخالياأزراراحد 

. في نهاية الجملة اإلشارةسوف يتم نسخ :3الخطوة 
 
  
  
 



 
 SignBox   اإلشارةصندوق  

  3الخطوة 
 SignSentence اإلشارةعمود جملة 

Column 
  2الخطوة 

   الجملة إلى اإلشارة إلضافة الخلية أزراراضغط على احد 
  

   تحرير النصأزرار. 41
: في الجملة إشارة تحرير النص على يسار آل أزرارتظهر 

   في الجملة اإلشارة على تغيير األزراروتساعد هذه 
  

. لتحريرها اإلشارة في صندوق اإلشارةتميل  

 58

 
  .من الجملة  اإلشارة حذف 

  
  . اإلشارة جديدة في صندوق بأخرى اإلشارة استبدال 

  
  . الحالية اإلشارة فوق إشارة إدخاليتم  . أعلى إشارة إدخال 



  
  . الحالية اإلشارة أسفل إشارة إدخاليتم  . لألسفل إشارة إدخال 

  
  .اليمين أو الوسط أو لليسار اإلشارةيتم تحريك  

       .اإلشارة في لألسفل أو لألعلى اإلشارة  تحريك  
  

  

  
  زر الحفظ  .42

  عندما تكتمل الجملة 
 اضغط حفظ

 59

Save  



 
   إشارةآيف تنشئ  :,الرموزالجز

  
  مجموعة الرموز: 1الصفحة , لوح الرموز  . 43
 الرئيسية في لوح األصابع السبابة ؟ اضغط على شكل اليد ستظهر مجموعة إصبع شكل اليد الذي تريده ؟ هو ما
  موزالر

 60

 
 



  
  : 1المجموعة 

   السبابة إصبع
  الرموز في مجموعة : 2الطبقة , لوح الرموز . 44

موز في تلك المجموعة تظهر الر.سوف تظهر مجموعة فرعية من الرموز , عندما تضغط على مجموعة الرموز 
  :المنحني السبابة إصبعشكل اضغط على . 

 61

 



  
Aالرموز  في المجموعة أ    

  

 62

  رعي الذي تريده اضغط على الرمز الف
  التظليل واالستدارة: 3 الطبقة ,الرموزلوح . 45
اختر . باالستدارات المختلفة و التظليل المختلف تظهر في الطبقة الثالثة , راحة اليد التي تقابل الوجه أشكالآل 

   :اإلشارة صندوق إلىالرمز الذي تريده ثم اسحبه 



 

 63

  .تكرار شكل اليد . 46
  .سوف يكرر شكل اليد بنفس االتجاه و االستدارة و التظليل.  زر نسخ الرمز .زالرم ا.اليداختر شكل 



 

 64

  )صورة المرآة(انعكاس شكل اليد .47
 لديك شكلين احدهما صورة مرآة اآلن).صورة المرآة ( اضغط على زر عكس الشكل .  اليد أشكالاختر واحدا من 

  .لآلخر



 

 65

   تعابير وجهية  إضافة.48
  .ب العين جموعة حاج.لألسفلاض

  . ضعه بين اليدين  االثنتين .اإلشارة صندوق إلىاسحب الرمز  . لألسفلاختر حاجب العين المتجه 



 66

  



 

 67

   رموز الحرآة إضافة.49
ضعه  .اإلشارة صندوق إلىاسحب الرمز .اختر السهم الذي تريده .اضغط على مجموعة السهم ذي الذيل المزدوج 

. الجملة إلى وهي جاهزة لتضاف اآلنملت  اآتاإلشارة.على يمين ويسار اليدين 



 68

 



 
آيف تنشئ جملة : الجزء السادس 

  
 

   جملةإلى إشارة إضافة.50
. عمود الجملة إلى اإلشارةاف سوف تض. الخلية أزراراضغط على احد .  جملة إلى إشارة إلضافة

 69

 



  
  اإلشارةصندوق 

  اإلشارةعمود جملة 
   الخليةأزراراضغط على احد 

   للجملةةإشار إلضافة
  . من الجملة إشارةحذف .51

  اضغط على.احذفها أن أريد . ! الجيدباألمروهذا ليس ,, خطأ في مكانها اإلشارةلقد وضعت 
   . سوف تحذفاإلشارة .اإلشارة تحرير أسهم في الحمراء إشارة

 70

 



 
   في الجملة أخرى إشارة أسفل أو أعلى إلى إشارةنقل  . 52

 لتحريك  األزرق اإلشارةاضغط على سهم تحرير  . أخرى إشارة أسفل أو أعلى خطا اإلشارة وضعت إذا
  .الجمل في األسفل أو لألعلى اإلشارة

  
   لألسفل اإلشارةحرك 

   لألسفل الموجه األزرقاضغط على السهم 

 71

  
  



 
  أخرى خلية إلى اإلشارةنقل  . 53
 أسهماضغط على .. ن في الخلية الوسطى  تكوأني الوقت الذي يجب .جانبا خطا في الخلية الياإلشارة وضعت إذا

  . لتحريكها جانبا تحرير النص
  

   لليميناإلشارةحرك 
 األزرق األيمن الجانبي الزراضغط على 

 72

  
 

 
 
 



 
 

   عملية التحريرألجراء اإلشارة في صندوق اإلشارةميل حت . 54
 اإلشارة تحميل إلعادة)  خضراءعالمة صح  (اإلشارة اضغط على زر تحميل محرر .اإلشارة تغير أردت إذا

   اإلشارةفي صندوق 
  

  اإلشارةلتحرير 
اضغط على عالمة الصح الخضراء

 73

  
  



 

  
   جديدةبأخرى شارةإ استبدال  . 55

  البرتقالي اللون ثم اضغط على زر تحرير النص وهو مربع  . اإلشارة جديدة في صندوق إشارة إلنشاء
 اإلشارة ستحل محل اإلشارة في صندوق إنشاؤها التي تم اإلشارة.  التي تريد استبدالها اإلشارةعلى يسار .

   القديمة 

  اضغط على المربع البرتقالي الذي تتوسطه نقطة

 

 74

   إشارةاستبدال 



 

  
  إشارتين بين إشارة إدخال . 56
 ارأزر من اإلشارة إدخالحد من زري :السابعثم اضغ . اإلشارةانشئا شارة جديدة في صندوق  ! إشارة نسيت إذا

  .الجملة الموجودة في اإلشارة أسفل أو فوق اإلشارة إلدخالتحرير النص 
  

  إشارة تحت إشارةادخل 
في وسطه نقطة ولألسفلاضغط على السهم الذي يشير 

 75

 



 

  
 SWML استخدام التصدير و. الطباعة : الجزء السابع 

  
  PDF آملفات األعمدةتصدير  . 57

  
   .إلشارةاافتح الوثيقة في بدالة  : 1الخطوة 

SignMail اإلشارةاضغط على زر بريد  : 2الخطوة   . 
 Print to PDF  أيقونةاضغط على   :3الخطوة 
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 ملف بي دي إلىتحويل النص  الموجودة على يسار الشاشة  ل
  تابع في الصفحة التالية ...... اف



 
  2لخطوة ا

 
   :4الخطوة 

PDF  سوف تظهر صفحة بامتداد    اضغط زراألعمدة  الصفحة وحجمداداتعإ غيرPDF

 77

.  



 
PDF .    سوف تظهر خاليا وثيقتك بامتداد   :5الخطوة 

 أي برنامج أو Acrobat Reader ريدر أآروبات افتح وثيقتك بملف ب يدي اف باستخدام برنامج  :6لخطوة ا
   .يمكن له فتح ملفات بامتداد ب يدي اف

 78

 



  

 
  GRAPHICS آملفات رسم األعمدةتصدير  . 58

  
   .اإلشارة افتح الوثيقة في بدالة  :1 الخطوة
SignMail   . اإلشارة اضغط على زر بريد  :2الخطوة 
  Columns األعمدة أيقونةاضغط على  :3الخطوة 
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   تابع في الصفحة التالية .... على يسار شاشة الكمبيوتر



 

 
   2الخطوة 
.  ولونها األعمدة حجم اتإعدادغير .  Columns Images  األعمدةتظهر صفحة  صور  :  4الخطوة 

اضغط على زر  

 80

Download Columns  
 



  
  
 

a zipped folder  .  المكتب على شكل مجلد مضغوطحسط على األعمدةسوف تظهر  :5الخطوة 
 PNGجي  ن محفوظة آصور بامتداد بي ااألعمدةسوف تجد . فك ضغط الملف ومن ثم قم بفتحه  : 6الخطوة 

Microsoft Word اإلشارة بنك أو ثل برنامج مايكروسوفت ورد  مأخرى برامج إلىويمكن نقلها 
Document Maker دوآيومنت ميكر أو  SignBank
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..



 

 

 
 

  SWMLالعمل خالل  . 59
  

   .اإلشارةافتح الوثيقة في بدالة : 1الخطوة 
SignMail  . اإلشارة اضغط على زر بريد :2الخطوة 
  SWMLأيقونة اضغط على :3الخطوة 
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..تابع في الصفحة التالية ....سار شاشة الكمبيوتر الموجودة ي



 
  2الخطوة 

  
  وحجم الرموز األعمدة حجم إعداداتغير . على االنتر نت SWML Online سوف تظهر صفحة  :4الخطوة 

  الذي تريده ثم انسخاإلشارات من شكل تتأآدحتى  Preview Buttonاضغط على زر االستعراض  . 
SWML  

  
  SWMLلالستفسار عن 

Steve Slevinski   ستيف سلفينسكيإلىاآتب  
   : على العنوان التالي
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Steve Slevinski  

slevin@signpuddle.net 
 



  
 

 
SIGNPUDDLE اإلشارةتصدير الملفات من بدالة  .  60 اإلشارة بنك إلى SIGNBANK  

  
sbml.xml Export ملف اسمه  إلى اإلشارة مفردة من قاموس بدالة إشارات يصدر و الذي يوجد على  ,  التصدير أمرحاليا فان 

 اإلشاراتلك والذي يجعل استقبا .SignBank 8.5 اإلشارة هذا الملف من خالل برنامج بنك إلىويمكن الوصول . سطح المكتب 
  .من اجل الطباعة  , أسرع  اإلشارة قاموس بنك إلى اإلشارةمن بدالة 

  
 .الصور وملفات اإلشارة انه في الوقت الحاضر ال يمكن نقل نصوص إال. وبالرغم من وجود خطط لتطوير خاصية التصدير

 
   اإلشارة في بدالة األمريكية اإلشارةقاموس   :1الخطوة 
   يسار الشاشة أسفل الموجود في  Export Buttonاضغط على زر التصدير   :2الخطوة 
سوف تفتح شاشة التصدير   :3الخطوة 
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Export Screen  

  



 
  All زر الكل
   اإلشاراتير آل تصد

  
Completed اإلآمال زر   

  .األبجدية مع بيانات اإلشاراتصدر آل 
  

  Custom Export تصدير خاص
  . المحددة اعتمادا على نتائج البحث اإلشاراتتصدير 

  
  . Start اضغط على زر البداية, لتخصيص التصدير   :4الخطوة 

  
  :إلىسوف يتغير البحث   :5الخطوة 

 . Export اضغط على زر تصدير.  التي تريد تصديرها اإلشارةن ابحث ع : 6الخطوة 
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Technical Support الدعم الفني

 
   فالري ساتون في أي وقت إلىلغايات الدعم الفني اآتب 

Contact us anytime!
 
Val ;-)
 
Valerie Sutton
Sutton@SignWriting.org
 
Steve Slevinski
slevin@signpuddle.net
 
SignPuddle
Online Sign Language Community
http://www.SignBank.org/signpuddle
 
Other SignPuddle Sites
http://www.SignPuddle.org
http://www.SignPuddle.com
http://www.SignPuddle.net
 
SignWriting
Read & Write Sign Languages
http://www.SignWriting.org
 
SignBank
Create Sign Language Databases
http://www.SignBank.org
 
SignWriting List
Technical Support: Ask questions to the List 
http://www.SignWriting.org/forums/swlist
 
SignWriting Literature Project
The DAC, Deaf Action Committee
Center For Sutton Movement Writing
an educational nonprofit organization
P.O. Box 517, La Jolla, CA, 92038, USA
tel 858-456-0098   fax 858-456-0020
D-Link Videophone: 66.27.57.178
Skype Name: valeriesutton
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SignPuddle™ Software

  
Software by 
Steve Slevinski. 
 
Published by the 
SignWriting Press 
P.O. Box 517, 
La Jolla, CA. 
92038-0517, USA 
tel: 858-456-0098 
www.SignWriting.org    •   www.SignBank.org/signpuddle    •   www.SignPuddle.org  •  
www.SignPuddle.net
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  :عربية  الاإلشارةضمن مشروع تطوير آتابة لغة  اللغة العربية إلىالدليل هذا قام بترجمة 
   شعيرة أبو إسماعيلمحمد . د

  لخاصة المساعد أستاذ التربية ا
  آلية المجتمع بالرياض

  جامعة الملك سعود 
 4735277-00966: ت      

 558923823-00966: جوال 
 
  

  :بريد الكتروني 
 m_abushaira@hotmail.com  

m_abushaira@yahoo.com  
         

أو , يمكن االتصال  بالدآتور محمد أبو شعيرة  العربية اإلشارةبة لغة لمعرفة المزيد حول مشروع تطوير آتا
   :زيارة الرابط التالي

www.signwriting.org/arabic 
                                                                   

  .مخترعة نظام آتابة لغة اإلشارة ,تمت الترجمة بإذن من السيدة فالري ساتون 
  
  
  


