
رمحة اهلل وبركاتو والسالم عليكم 

 الدليل ادلبسط لربنامج التمساح للكيمياء 
 : عامة مالحظات

Crocodile  الربنامج على متت اجلاىزة للتجارب التعريب -1 Chemistry  االجنليزية النسخة605
 

 قم أو أخرى مرة فتحيا عند األصلية اإلعدادات لتبقى منيا اخلروج عند ملفيا حبفظ تقم ال اجلاىزة بالتجارب القيام عند -2
 األصلية لإلعدادات للرجوع التحميل إعادة زر بضغط

 
   دلتابعتيا ادللف فتح قبل أو مباشرة ادلؤقت التوقف زر ضغط ميكن مباشرة تعمل ملفيا فتح عند التجارب بعض -3
 

 معيا التعامل و التنقل لسيولة الشرح يف كما  الربنامج داخل من ” االفرتاضية التجارب مكتبة” رللد ربط ميكن -4
 

   ” التجارب عمل و استخدام ”  االفرتاضية التجارب دبكتبة األول باجمللد ابدأ الربنامج على اجليد التدريب و لالستفادة -5
 

 األخرى األدوات لبعض شرح ” التجارب عمل و استخدام ” اجمللد يف ويوجد ىنا شرحيا مت ادليمة األدوات بعض -6
 

 Hasan Balkhoyorحسن باخليور    
 
 



  mاضغط حرف 
لتتحول للعرض يف كامل 

الشاشة  أو العودة 
 للتصميم

 الذراع للتحكم يف سرعة التجربة أو احملاكاة
بعض التجارب النشطة تحتاج الضغط عليه قبل –زر التوقف المؤقت 

إضافة موادها 

زر إعداد اخلواص العامة للتجربة 
وتنقسم خلمسة أقسام من 

األشكال –العامة : اخلواص 
–الكيميائية –االنسيابية 
 االلكرتونيات -العروض 
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للتجارب عرب االنرتنت و 
 األنشطة وأوراق العمل 
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 شاشة عرض( -)وحذف )+( اضافة 

قد ال ربتاج لتغيري كل اخلواص فيمكنك تغيري خواص كل أداة بذاهتا عند اختيارىا 
   00 0فيمكن تغيري اخللفية للشاشة أو وحدات القياس عامة  -منفردة  
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 مكتبة األدوات
 الكيماويات
 ادلعادن
 األمحاض
 القواعد
 األكاسيد
 اذلاليدات
 الكربيتيدات

 الكربونات
 النرتات
 الكربيتات

 أمالح متنوعة
 مواد سلتلفة أساسية

 الغازات
 التجييزات

 األجيزة
 الكيمياء الكيربية

 أجيزة القياس و الفحص
 عالمات السالمة

 السدادات
 الزجاجيات

 األساسية
 القياسية

 (األدلة)الكواشف 
 سلططات ادلقارنة
 كواشف ورقية
 زلاليل كواشف

 أدوات العرض
 الرسم البياين

 كتابة نص
 كتابة التعليمات

 إضافة صورة
 إضافة حركة
 الرتقيم
 االختيار

 قائمة منسدلة
 كتابة نص مع الربط

 توقف مؤقت
 إعادة ربميل

 منضدة قطع

 طرق خمتلفة لالستفادة من الربنامج
 بتصميم ذبربة و استخراج نتائجيا وطباعتيا  القيام  -1
 (كمشروع دلن لديو معرفة مسبقة بالربنامج)
 

وصف تصميم التجربة و تركيبيا بالنص يف خطوات  -2
 متسلسلة و طلب ادلشاىدة و االستنتاج 

 (للتدريب على الربنامج و تطبيق التجربة)
 

ذبييز التجربة و أدواهتا كاملة وعمل سلسلة من التعليمات  -3
 لعمل التجربة مث االستنتاج 

 (تطبيق سريع–ذبربة عرض )
 

 (Eادلرتمجة أو )استخدام التجارب اجلاىزة  -4
 

 التعديل على التجارب اجلاىزة -5
 

استخدام األدوات بالربنامج للتعريف بأدوات ادلخترب  -6
 ادلشاهبة وعمليا



 أداة الرسم البياين 
 وربطيا بالتجربة

 سلتوضيح نقاط زلور 
 صلتوضيح نقاط زلور 

 تكبري وتصغري للقراءة 

 إعادة الرسم للتجربة مرة أخرى

إخفاء  وإلظيار 
شريط األدوات 

 الصغري للرسم البياين

إلغالق وفتح تعديل 
 مجيع اخلواص

 :لالختيار للمحور بالرتتيب قائمة اخلواص 
 التوصيل

 الكتلة
 الكتلة الذائبة للمادة الكيميائية

 كتل ادلواد الصلبة
 االذباه
 اذليدروجيين( الرقم)األس
 اذليدروكسيلي( الرقم)األس

 الضغط
 الزمن

 احلرارة
 حرارة الوعاء

 احلجم
 حجم الغازات

 س( موقع)نقطة 
 ص( موقع)نقطة 
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 ىذا االختيار ادلثبت مسبقا ويقيس الزمن فقط Global property:  سللمحور 
Local property الختيار من قائمة اخلواص أي خاصية بشكل عام بدون عالقة مع التجربة 

Specific part property  كأس )بربطيا باألداة  وستظير إشارة اذلدف قم بالسحب
 بالتجربة ستظير قائمة اخلواص باألمحر اخرت منيا فيتم الربط للخاصية بالتجربة( مثال

ميكن قياس أكثر من خاصية 
أو قياس  صاحملور للتجربة على 

خاصية لعدة ذبارب فيكون كل 
ستظير  وخط بلون لكل خاصية 

إشارة ىدف ثانية على احملور 
اسحبيا للربط خباصية أو ذبربة 

 خطوط 4ميكن عمل –أخرى 

 قيمة رلال القياس لكل زلور و التقسيم للخطوط 
 ألوان اخلطوط بالرسم

 عدد النقط للقياس

 توجد على شكل أيقونات بشريط األدوات الصغري

ىذه القائمة 
تظير بالزر 
 األمين للفأرة



 أداة التعليمات

 إلظيار و إخفاء شريط األدوات الصغري 

 لغلق و فتح التحكم باخلواص

 لغلق و فتح التحكم بكتابة أو ربرير التعليمات
 إضافة صفحة
 حذف صفحة احلالية

ىذه القائمة 
تظير بالزر 
 األمين للفأرة

حذف وإضافة صفحة 
 تعليمات

تغيري شكل زر ربرك صفحات 
 و–األيسر  والتعليمات األمين 

 الرتقيم للصفحة

وربت –التحكم يف كتابة احلروف العادي 
 احلرف وفوق احلرف للصيغ الكيميائية

 اللون واحلجم  ونوع اخلط 

 إدراج رمز
 احلدود ولون خلفية الصفحة 

 عند إضافة الصفحة الثانية ستظير أزرت األسيم تلقائيا للتحرك عرب الصفحات لإلمام و اخللف


