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صفحة الوصول

في هذه الصفحة ميكنك البحث في أي مستوى.يحتوي كل مستوى من املستويات على مربع
أيضا النقر فوق «( »Foundationاألساسي) أو «»Intermediate
البحث املنسدل اخلاص به .ميكنك
ً
(املتوسط) أو «( »Advancedاملتقدم) لالنتقال مباشرة إلى كل صفحة رئيسية معنية.

الزر  – Britannica Schoolيظهر
هذا الزر في أعلى كل صفحة ،النقر
فوقه سيعيدك إلى صفحة الوصول
بحيث ميكنك بدء بحث جديد أو تبديل
املستويات.

الصفحة الرئيسية للمستوى
( Intermediateاملتوسط)
راجع سلسلة مقاطع فيديو
?( Did You Knowهل تعلم؟)
اخلاصة بنا – تعتبر مقاطع الفيديو
املتناوبة هذه طريقة رائعة لبدء
مناقشة أو تعلم حقائق جديدة ومثيرة
حول مجموعة متنوعة من املوضوعات.

بإمكان الطالب عبر ( Explore Britannicaاستكشاف :)Britannica
• استعراض ( Articlesاملقاالت) حسب املوضوع
• البحث عن ( Biographiesالسير الذاتية) حسب احلقبة و/أو
اجلنسية و/أو النوع و/أو األهمية
• استكشاف ( World Atlasأطلس العالم)
• مقارنة املعلومات اإلحصائية بني مختلف الدول باستخدام أداة
( Compare Countriesمقارنة الدول) اخلاصة بنا

لكل مستوى – ( Foundationاألساسي) و( Intermediateاملتوسط) و( Advancedاملتقدم) – صفحة
رئيسية خاصة به ويحتوي على ميزات تفاعلية مالئمة للسن وطرق فريدة الستكشاف املوقع.

الصفحة الرئيسية للمستوى Foundation
(األساسي)
بإمكان الطالب اإلجابة
على أسئلة املسابقات التي
ستنقلهم إلى مقال ذي صلة
على  Britannicaلتعلم املزيد.

إليك بعض الروابط السريعة للميزات
الرائعة مثل ( World Atlasأطلس
العالم) وCompare Countries
أيضا
(مقارنة الدول) .بإمكان الطالب ً
العثور على Geography Explorer
(مستكشف اجلغرافيا) اخلاص بنا
والتعرف على مختلف احليوانات في
( Animal Kingdomاململكة احليوانية)
واالستعراض حسب املوضوع في
( Articlesاملقاالت) من هذه القائمة.

قنوات األخبار – توفر األخبار احلالية
املالئمة للسن على جميع الصفحات
الرئيسية .يحتوي املستوى Foundation
(األساسي) على  CBBCويحتوي املستوى
( Intermediateاملتوسط) على BBC
ويحتوي املستوى ( Advancedاملتقدم)
على  NYTو.BBC

الصفحة الرئيسية للمستوى
( Advancedاملتقدم)
•( Resources and Toolsاملوارد واألدوات) – بإمكان الطالب هنا العثور على الكثير من املوارد
ملشروعاتهم ،وهذه تشمل:

• ( Pre-Research Plannerمخطط ما قبل البحث)  -يساعد الطالب على التفكير في مرحلة
ما قبل البحث وخالله وبعده ،وتعليم الطالب التدقيق واالستقصاء بدال ً من البحث فقط

صفحة نتائج البحث
البحث احلالي – ميكنك هنا البحث في مستويات متعددة في وقت واحد.
من خالل توفير ثالث مستويات محتوى مخصصة ملستوى اإلملام بالقراءة
والكتابة ،بإمكان الطالب االنتقال إلى املستوى املناسب لهم بدون تغيير
املظهر املرئي املالئم للسن.

•( How To’sالطريقة) – يزودك بإرشادات حول عرض البحث مبا في ذلك األوراق البحثية
ومراجعات الكتب والتقارير العلمية والعروض التقدميية.

راجع قسم املقاالت New and Updated
(اجلديدة واحملدثة) اخلاص بنا .تضمن

حدثة باستمرار حيث
 Britannicaأن تكون ُم ّ
ميكنك هنا رؤية املقاالت التي قمنا مؤخرًا
بإضافتها وحتديثها.

هنا ميكنك رؤية أنواع احملتوى
املتعددة اخلاصة بنا املضمنة في
كل بحث ،مثل الصور والصحف
ومواقع الويب املوصى بها.

صفحة املقال

أدوات التصفح هذه جتعل من السهل
للطالب القيام بالتالي:
• «تفضيل» مقال
• طباعة

• البريد اإللكتروني
• االقتباسات السهلة
• Google Translate
• حتويل النص إلى كالم
• زيادة حجم اخلط
• تقليل حجم اخلط

بإمكان الطالب هنا التبديل بني ثالث مستويات قراءة
مختلفة – األساسي واملتوسط واملتقدم – لعرض
مستويات احملتوى اخملصصة ملستوى اإلملام بالقراءة
والكتابة .يقوم الطالب باالنتقال إلى املستوى
املناسب بدون تغيير الواجهة املالئمة للسن.

تساعدك عالمات التبويب هذه على االنتقال بني املقال والوسائط
املتعددة ذات الصلة .عالمة التبويب «( »Relatedذو الصلة) تنقل
الطالب إلى صفحة ميكنهم العثور فيها على مقاالت املوسعات
ذات الصلة مبوضوع البحث اخلاص بهم .يساعد ذلك الطالب على
توسيع نطاق بحثهم وتكوين روابط مفيدة أثناء البحث.

هذا هو جدول محتويات
املقال .ميكنك عرض جدول
احملتويات في أي جزء من
املقال بالنقر فوق هذه األزرار.

كل مقال له «قاموس النقر املزدوج» .انقر
مزدوجا فوق أي كلمة لرؤية تعريفها – أداة
نقرًا
ً
سهلة االستخدام للمساعدة على بناء الثقة
للطالب ذوي مستويات لغة إجنليزية مختلفة
وتوفر ملحقات صعبة للطالب املتفوقني.
أيضا الوصول إلى أداة الترجمة
ميكنك ً
العربية هنا ،بالنقر فوق عالمة التبويب.

لمزيد من المعلومات ،الرجاء
زيارة موقعنا اإللكتروني.
britannica.co.uk/egypt_info
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