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يعد كل من Google وAndroid وGmail وخرائط Google وChrome وNexus وGoogle و
وكة لشركة  تجارية األخرى عالمات تجارية ممل  YouTube و+Google والعالمات ال
تجارية على الرابط  ائمة بعالمات Google ال  .Google Inc. ويمكن االطالع على ق

.http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html 
يين. معن ها ال كي مال وكة ل تجارية األخرى هي عالمات ممل  جميع العالمات والعالمات ال

ا بإصدار Android 4.4 ألجهزة Nexus واألجهزة المزودة باإلصدار  ًف يل تعري دل يوفر هذا ال
منتجات الموضحة  تفاصيل عن بعض ال يل في بعض ال دل Google Play. وقد يختلف محتوى هذا ال

ير بدون إشعار.  تغي ل يل ل دل واردة في هذا ال ومات ال يها. تخضع جميع المعل تي تعمل عل برامج ال أو ال

نظام Android. لمعرفة  ثات ل أكد من أنك تستخدم آخر تحدي ت ائج، ُيرجى ال ت ن وللحصول على أفضل ال
ال إلى إعدادات < النظام <  ق ت نظام، يمكنك االن ل م إصدار جهازك، أو االطالع على آخر تحديث ل رق

ثات النظام. حول الهاتف أو حول الجهاز اللوحي والبحث عن إصدار Android أو تحدي

ديك هاتف Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play وكنت تستخدم نظام  م يكن ل إذا ل
يل. دل نظام الموضحة في هذا ال قد تختلف بعض تفاصيل ال Android 4.4 على جهاز آخر، ف

للحصول على الدعم الشامل والمساعدة عبر اإلنترنت، بما في ذلك تفاصيل حول مكونات لجهاز 
يل،  دل برامج الموضحة في هذا ال ال Nexus واألجهزة المزودة بإصدار Google Play وتعمل ب

قال إلى ت ومات حول أجهزة Android األخرى، يمكنك االن  باإلضافة إلى روابط إلى معل
 .support.google.com/android 

http://www.google.com/permissions/trademark/our-trademarks.html
http://support.google.com/android
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1

ا بك في نظام  مرحًب
Android التشغيل

Android 4.4 معلومات حول اإلصدار
نظام التشغيل المفضل  يعد اإلصدار )®Android 4.4 (KitKat اإلصدار األخير ل

م.  عال لوحية على مستوى ال لهواتف الجّوال واألجهزة ال

 Nexus المتاحة على جهاز Android 4.4 يل إلى تعريفك ببرامج دل ويهدف هذا ال
يل تفاصيل  دل وأجهزة الجّوال المزودة بإصدار Google Play. وال يتضمن هذا ال

لجهاز مثل إرشادات بطاقة SIM أو معلومات البطارية أو  بة ل حول المكونات الصل
المواصفات وما إلى ذلك. 

لوحية،  كاملة حول أنواع هواتف Android واألجهزة ال تفاصيل ال وللحصول على ال
تفاصيل حول Nexus واألجهزة المزودة بإصدار  بما في ذلك تضمين المزيد من ال

 .support.google.com/android قال إلى ت Google Play، يمكنك االن

إعداد الجهاز
تي  لغة ال لوحي، ستظهر لك شاشة ترحيب. اختر ال عند تشغيل الهاتف أو الجهاز ال

بدء. تريدها، والمس بدء، أو  رمز ال

support.google.com/android
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ية اإلعداد، يجب أن يتوفر لديك اتصال إنترنت من خالل شبكة  هام: إلكمال عمل
Wi-Fi أو شبكة جّوال.

ٍذ.  ئ ن بة بذلك أو إنشاء حساب حي د المطال يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب Google عن
ا. يار تخطي هذه الخطوة وإنشاء الحساب الحًق يمكنك كذلك اخت

ية، حساب  ال ت د إلكتروني تستخدمه في أي من الخدمات ال بار أي عنوان بري يمكنك اعت
:Google

 	Gmail
 	YouTube
 	Google Apps
 	AdWords
أي من منتجات Google األخرى	 

بريد اإللكتروني  ا مزامنة ال ًي ائ ق ل م ت ت عند تسجيل الدخول باستخدام حساب Google، ت
انات المقترنة بحسابك مع الجهاز.  ي ب تقويم وغير ذلك من ال وجهات االتصال وأحداث ال

ا.  ًع م مزامنتهم جمي ت ديك أكثر من جهاز Android، فست وإذا كان ل

تغيير  م هاتف أحد األصدقاء على هاتفك، سيظهر هذا ال مثال، عند تغيير رق على سبيل ال
يه باستخدام حساب  لوحي وعلى أي جهاز كمبيوتر تسجل دخولك إل كذلك على الجهاز ال

.Google

ا من  يمكنك إضافة حسابات أخرى الحًق ديك أكثر من حساب على Google، ف وإذا كان ل
خالل إعدادات < الحسابات < إضافة حساب.

تصرف على راحتك
تهاء من إعداد جهازك، تظهر الشاشة الرئيسية ألول مرة: بعد االن

يمين بسرعة. 	  يسار أو ال قال بين الشاشات الرئيسية، مرر إلى ال ت  لالن
ا من أسفل الشاشة ألعلى، وإذا كنت 	  ًع  والستخدام Google Now، مرر سري

يمكنك الضغط  تستخدم بعض األجهزة المزودة بإصدار Google Play، ف
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على زر الصفحة الرئيسية مع االستمرار. على جهاز Nexus 5، يمكنك أيًضا 
تمرير إلى أقصى يسار الشاشة الرئيسية. ال

 	.Hangouts  من الهاتف، يمكنك استخدام SMS وإلرسال رسالة قصيرة 
لبحث في هاتفك 	   من الشاشة الرئيسية، يمكنك النطق بعبارة "Ok Google" ل

المطلوب )Nexus 5 فقط). كما  أو على اإلنترنت وبدء إخبار Google ب
يذ الشيء نفسه.  ف ن ت يمكنك لمس Google أعلى الشاشة ل

ا، قد تظهر لك أيًضا أداة مكتبة Google Play على إحدى  على األجهزة الجديدة تماًم
شاشاتك الرئيسية.

وتعرض هذه األداة بعض محتوى Google Play المتوفر لديك فعالً أو المتوفر في 
فئات  له، أو لمس ال يه أو تشغي ا. يمكنك لمس العنصر الذي تريد االطالع عل بتك مجاًن مكت

المطلوب تصفحها.

التنقل
لة أخرى  ة الذي يعد وسي أسفل كل شاشة من الشاشات الرئيسية، يظهر لك شريط المفضل

الي. ت نحو ال قاتك. ويظهر Nexus 7 على ال ي للوصول السريع إلى تطب
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ة أو خارجه أو لسحبه  يقات، المسه. ولسحب التطبيق إلى شريط المفضل تطب فتح أحد ال ل
ه إلى  ل ق في أي مكان آخر على إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك لمسه مع االستمرار ون

موضعه بإصبعك.

Nexus أزرار التنقل على

فذه، سيظهر لك  ن أسفل كل شاشة من شاشات Nexus، وبغض النظر عن اإلجراء الذي ت
نقل الذي يتضمن ثالثة أزرار. ت ا شريط ال ًم دائ

رجوع
قة التي كنت تستخدمها، حتى وإن كانت في تطبيق  فتح الشاشة الساب ل

مختلف. وبعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، لن تتمكن من الرجوع 
لشيء خلف ذلك.

الرئيسية
ا  ًع فتح Google Now، مرر سري فتح الشاشة الرئيسية المركزية. ل ل

ألعلى. 

التطبيقات األخيرة
فتح  يقات التي استخدمتها مؤخرًا. ل تطب ل ائمة بالصور المصغرة ل فتح ق ل

ا  ًع ائمة، مررها سري ق يقات، المسه. إلزالة صورة مصغرة من ال تطب أحد ال
يسار. يمين أو ال إلى ال

ها خافتة على شكل نقاط صغيرة في  ا، أو تجعل ًت يقات هذه األزرار مؤق تطب تخفي بعض ال
قاط أو لمس الشاشة في  ن الوضع نفسه. وإلرجاع هذه األزرار مرة أخرى، يمكنك لمس ال

تمرير من أعلى ألسفل. الوسط أو ال
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Google Play أزرار التنقل على إصدار

تتضمن بعض األجهزة المزودة بإصدار Google Play زرين ملموسين أو ثالثة أسفل 
الشاشة مباشرة.

اًء على الشاشة التي 	  ن فتح الخيارات ب  القائمة: يمكن استخدام هذا الزر ل
تستعرضها. 

فتح الشاشة الرئيسية. إذا كنت تشاهد شاشة رئيسية يمنى أو يسرى، 	   الرئيسية: ل
 ،Google Now فتح فتح الشاشة الرئيسية األساسية. ل فيمكن استخدامه ل

يمكنك لمس هذا الزر مع االستمرار.
قة التي كنت تستخدمها، حتى 	   رجوع: يؤدي هذا الزر إلى فتح الشاشة الساب

وإن كانت في تطبيق مختلف. بعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، لن تتمكن من 
العودة إلى أبعد من ذلك في السجل.

القوائم

ائمة )على أجهزة  ق يقات واإلعدادات رمز  ال تطب تتضمن العديد من الشاشات في ال
ابت أسفل الشاشة )على بعض األجهزة  ث ائمة ال ق Nexus مثالً) أو عناصر في زر ال

ية، بما  المزودة بإصدار Google Play). ويمكنك لمسه الستكشاف الخيارات اإلضاف
في ذلك المساعدة.

تنظيم شاشاتك الرئيسية
فية مع االستمرار. ية الشاشات الرئيسية، يمكنك لمس الخل ف تغيير خل ل

يذ ما يلي:  ف ن وإلضافة رمز تطبيق إلى إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك ت

يها.. 1 تقل إلى الشاشة الرئيسية التي تريد وضع التطبيق عل  ان
يقات".. 2 تطب  المس  رمز "جميع ال
تطبيق المطلوب.. 3 لبحث عن ال لزوم ل د ال يسار عن يمين إلى ال ا من ال ًع  مرر سري
 المس التطبيق مع االستمرار حتى تظهر الشاشة الرئيسية، ومررها إلى المكان . 4

م ارفع إصبعك. الذي تريده ث
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قة  نصائح NEXUS 5: تعمل الشاشات الرئيسية على Nexus 5 بطري
فة عن الشاشات الرئيسية على أجهزة Nexus األخرى. ل مخت

ية، أو إضافة أداة أو ضبط إعدادات البحث أو تغيير 	  ف تغيير الخل  ول
ية أية شاشة رئيسية مع االستمرار.  ف ترتيب الشاشات، يمكنك لمس خل

يسار. 	   يمكن أن يكون لديك أي عدد من الشاشات الرئيسية جهة ال
يقات  تطب م اسحب أحد ال وإلضافة واحدة، مرر إلى أقصى يسار الشاشة ث

أو األدوات إلى الحافة اليسرى.
م تخصيص الشاشة التي تظهر يمين الشاشة الرئيسية األساسية 	  ت  ي

لالستخدام مع Google Now، كما أنها ال تكون متاحة إال عند تمكين 
 .Google Now

 Nexus أو Nexus 7 أو Nexus 4 إلضافة أداة إلى الشاشة الرئيسية على جهاز
يمين من خالل شاشات "جميع  ا جهة ال ًع تمرير سري ابع ال 10، اتبع الخطوات نفسها، وت

وبة. لبحث عن األداة المطل يقات" ل تطب ال

ية أية شاشة رئيسية مع االستمرار لالطالع على  ف على جهاز Nexus 5، المس خل
عنصر التحكم في األدوات.

يذ ما يلي: ف ن نقل تطبيق ما أو أداة إلى موضع آخر، يمكنك ت ل

 المس الرمز مع االستمرار.. 1
 مرر إصبعك إلى الموضع الجديد. . 2

اتجاه حافة الشاشة. ا ب ًع قال بين الشاشات الرئيسية، مرر سري ت لالن
إلبعاد رمز آخر عن مكانه، مرره ببطء.

يه. . 3 ارفع إصبعك من عل

ا فوق رمز آخر.  ًع د، يمكنك تمرير رمز تمريرًا سري إلنشاء مجل

ته، يمكنك فتحه ولمس اسمه. د ما أو إعادة تسمي ولتسمية مجل
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اللمس والكتابة
تحديد شيء ما أو تنشيطه، يمكنك لمسه. ل

ابة شيء ما، مثل االسم أو كلمة المرور أو عبارات البحث، لن يلزمك سوى لمس  كت ل
ابة في الحقل. كت تيح لك ال اتيح ت افذة بها لوحة مف يه. ستظهر ن ابة ف كت د ال المكان الذي تري

تتضمن اإليماءات الشائعة األخرى ما يلي:

 اللمس مع االستمرار. يمكنك لمس أي عنصر على الشاشة مع االستمرار من 	 
بعة  مت قة ال خالل لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يستجيب لك. وتعد هذه الطري
ة الوصول إلى رمز التشكيل وغيره من الرموز الخاصة على  مثالً عند محاول

اتيح.  مف لوحة ال
م، بدون رفع 	   اللمس مع االستمرار والسحب. المس أحد العناصر مع االستمرار ث

إصبعك، حرك إصبعك على الشاشة إلى أن تصل إلى المكان المستهدف. على 
يقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية. تطب مثال، يمكنك نقل ال سبيل ال

ا. يمكنك تحريك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة، 	  ًع  التمرير أو التمرير سري
ا بدالً من ذلك). على سبيل  ًئ توقف عند بدء اللمس )حتى ال تسحب شي بدون ال

ا أو يسارًا لعرض الشاشات الرئيسية  ًن مثال، يمكنك تمرير شاشة رئيسية يمي ال
األخرى.

 النقر المزدوج. انقر بسرعة نقرًا مزدوًجا على صفحة ويب أو خريطة أو شاشة 	 
مثال، انقر نقرًا مزدوًجا على صورة في  تكبير/التصغير. على سبيل ال ل أخرى ل

ا مرة أخرى لتصغيرها. يها نقرًا مزدوًج تكبيرها، وانقر عل Chrome ل
يقات )مثل الخرائط وChrome والمعرض)، يمكنك 	  تطب  الضبط. في بعض ال

ضبط العنصر من خالل وضع إصبعين على الشاشة وضمهما إلى بعضهما 
ا )للحصول على ضبط  ًب تكبير) أو تنحيتهما جان ال )للحصول على ضبط ب
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م  ا ث نقر نقرًا مزدوًج مكنك ال يقات، ُي تطب التصغير). بدالً من ذلك، في بعض ال ب
تكبيره. ليل حجم الصورة أو ألسفل ل ق ت السحب ألعلى بدون تحرير إصبعك ل

م تدوير اتجاه معظم الشاشات مع جهازك عند تحريكه. 	  ت  تدوير الشاشة. ي
تمرير  له، يمكنك ال لوحي أو تشغي تعطيل عمل االتجاه الرأسي على الجهاز ال ول

تدوير في "اإلعدادات  ا من أعلى ألسفل في أية شاشة ولمس رمز ال ًع سري
قال إلى إعدادات <  ت يذ الشيء ذاته على هاتف، يمكنك االن ف ن ت السريعة". ول

الجهاز < الشاشة.

ويمكنك فتح تطبيق "اإلعدادات" في الجهاز من شاشة "جميع 
يقات" أو من "اإلعدادات السريعة".  تطب ال

تغيير أصوات اإلشعار، أو مستوى الصوت أو  مثال، ل على سبيل ال
تغيير مستوى  تقل إلى إعدادات < الجهاز < الصوت ول غير ذلك، ان
تقل إلى إعدادات < الجهاز  السطوع، أو حجم الخط أو غير ذلك، ان

< الشاشة.

المساعدة والدعم
ائمة الذي يمكنك لمسه للحصول على  ق تتضمن معظم شاشات Nexus  رمز ال
ية، بما في ذلك عادة المساعدة لهذه الشاشة. وعلى الهواتف المزودة  خيارات إضاف

ائمة متاحة من خالل زر يظهر أسفل الشاشة  ق بإصدار Google Play، قد تكون هذه ال
الرئيسية.

تي تتوفر  يقات األساسية ال تطب تعريف ببعض الميزات وال دليل سوى ال ال يتضمن هذا ال
 Android تفاصيل حول برامج مع اإلصدار Android 4.4. وللحصول على مزيد من ال
اته، وأجهزة Nexus واألجهزة المزودة باإلصدار Google Play المتاحة على  ق ي وتطب

قال إلى: ت Google Play، وللحصول على جميع أشكال الدعم، يمكنك االن

 	support.google.com/nexus
 	support.google.com/playedition

اإلعدادات

http://play.google.com
http://support.google.com/nexus
http://support.google.com/playedition


9  ANDROID تشغيل ا بك في نظام ال مرحًب   ANDROID تشغيل السريع يل ال دل

إصدار Android والتحديثات
نظام على هاتف Nexus أو هاتف  ل لمعرفة رقم اإلصدار أو الحصول على آخر تحديث ل
قال إلى إعدادات < النظام < حول الهاتف  ت مزود بإصدار Google Play، يمكنك االن

ية: ال ت أو حول الجهاز اللوحي. وبعد ذلك ابحث عن العالمات ال

 تحديثات النظام. يمكنك لمس هذه العالمة لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات 	 
ها.  ل نظام في انتظار تنزي ل ل

م الذي 	  يالً وافحص الرق ل ائمة هذه العالمة ق  إصدار Android. انظر أسفل ق
اها مباشرة.  يظهر أدن

م يكن لديك هاتف Nexus أو هاتف مزود بإصدار Google Play وكنت تستخدم  إذا ل
نظام الموضحة في  نظام Android 4.4 على جهاز آخر، فقد تختلف بعض تفاصيل ال

يل. دل هذا ال

للحصول على الدعم الشامل والمساعدة عبر اإلنترنت، بما في ذلك تفاصيل حول 
مادية لجهاز Nexus واألجهزة المزودة بإصدار Google Play وتعمل  المكونات ال

يل، باإلضافة إلى روابط إلى معلومات حول أجهزة  دل برامج الموضحة في هذا ال ال ب
.support.google.com/android قال إلى ت Android األخرى، يمكنك االن

http://support.google.com/android
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2

األساسيات

Google Now
ناسبك في الوقت المناسب.  تي ت يهدف Google Now إلى جلب المعلومات ال

بل الذهاب إلى  يوم قبل بدء يومك وحجم حركة المرور المتوقع ق فهو يخبرك بطقس ال
اراة التي يخوضها. مب اء ال ن تيجة فريقك المفضل أث ن العمل بل ويخبرك أيًضا ب

مثال، إليك بطاقة Google Now التي تظهر عندما توشك على بدء  على سبيل ال
ادة من المنزل إلى العمل: تك المعت رحل

بعد أن تقرر بدء استخدام Google Now، لن تكون بحاجة إلى إجراء أي شيء آخر. 
ية  ويمكنك إن أردت ضبط بعض اإلعدادات، ولكن ال يحتاج Google Now إلى أية عمل

ا. ًم ناول يديك دائ يها في مت المعلومات التي تحتاج إل إعداد معقدة. ف
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ية العمل آل

عندما تقرر استخدام Google Now، فإنك تشغل أيًضا كالً من 
اإلبالغعن الموقع وسجاللمواقع.

انات 	  ي ـ Google من وقت آلخر تخزين ب  تتيح إمكانية اإلبالغ عنالموقع ل
 .Google الموقع األخيرة على جهازك واستخدامها في ما يتصل بحسابك على

نه لكل جهاز على حدة. ي م تعي ت واإلبالغ عن الموقع هو إعداد ي
انات مواقعك من خالل جميع 	  ي ب ـ Google تخزين سجل ب  يتيح سجلالمواقع ل

يها  يها دخولك إلى حساب Google والتي تمّكن عل األجهزة التي تسجل عل
اإلبالغ عن الموقع.

ولن تشارك Google هذه المعلومات مع مستخدمين أو مسوقين آخرين بدون إذنك.

انات موقعك الحالي. لالطالع  ي ب ية استخدام Google Now ل ف إمكانك التحكم في كي وب
تقل إلى إعدادات < إعدادات شخصية < الموقع. وعندما  ة، ان على اإلعدادات ذات الصل
يقات  تطب م تشغيل خدمات الموقع لحسابك على جهاز ما، يمكن أن تستخدم بعض ال ت ي

بة منك  قري يه، مثل المطاعم ال ة بما تحتاج إل قة الصل ي تمنحك معلومات وث هذه المواقع ل
يه. اد من العمل وإل قة المعت أو حركة المرور على طري

ة  إذا مّكنت سجل المواقع في وقت سابق، فسيستخدم Google Now مواقعك المسجل
قديم اقتراحات. ويؤدي إيقاف سجل المواقع  ية عند ت ا باإلضافة إلى مواقعك الحال ًق ساب

ا، ولكنه ال يؤدي إلى حذف السجل. ًت إلى إيقاف جمع معلومات الموقع مؤق

ية من  اق انات السي ي ب لمعرفة وقت عرض المعلومات، يستخدم Google Now ال
انات من منتجات من جهات  ي ب جهازك ومن منتجات Google األخرى، باإلضافة إلى ال

يها. ن Google Now من الوصول إل خارجية، والتي تمكِّ

بإمكان  يات بحث مخزنة في سجل بحث الويب، ف مثال، إذا كانت لديك عمل على سبيل ال
مباريات الرياضية وحالة رحلة  ائج ال ت اًدا إلى ن ن بطاقات است Google Now عرض ال

قال إلى ت  الطيران وما إلى ذلك. إلدارة سجل بحث الويب، يمكنك االن
افه بشكل مؤقت مع  ق  google.com/history/. ويمكنك حذف سجل بحث الويب أو إي
نة من المعلومات  استخدام Google Now في الوقت نفسه، ولكن لن تظهر أنواع معي

مثل تفاصيل رحالت الطيران.

http://google.com/history/
http://google.com/history/
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تها في منتجات من  انات التي ربما خزن ي ب المثل، بإمكان Google Now استخدام ال ب
مثال، قد يشتمل  يها. على سبيل ال ـ Google الوصول إل تيح ل تي ت جهات خارجية وال
تقويم الذي تمت مزامنته على جهازك على إدخاالت من منتجات تقويم أخرى غير  ال
ته بشأن موعد مع طبيب  ديك إدخال تقويم تمت مزامن ـ Google. وإذا كان ل ابعة ل ت
ـ Google Now التحقق من حركة  األسنان ويشتمل على عنوان الطبيب، فيمكن ل

المرور واقتراح وقت الذهاب.

التجربة اآلن

لوحي ألول مرة.  لديك فرصة لتشغيل Google Now عند إعداد الهاتف أو الجهاز ال
له متى شئت: ه أو تعطي ل كما يمكنك تشغي

 المس شريط بحث Google على إحدى الشاشات الرئيسية. . 1
فعل. كما . 2 ال ديك ب م يكن متوفرًا ل  المس "الحصول على Google Now" إذا ل

يذ الخطوة  ف ن ت ائمة ل ق لدخول إلى ال يمكنك إجراء بحث Google عن أي شيء ل
ية.  ال ت ال

ها). . 3 ل ن الخدمة )أو عطِّ  افتح  القائمة < إعدادات ومكِّ

تفتح Google Now، اتبع الخطوات المعدة لجهازك: ل

ا ألعلى من أسفل أية شاشة.	  ًع  جميع أجهزة Nexus: مرر إصبعك سري
تمرير 	  ا ألعلى من أية شاشة، يمكنك ال ًع تمرير سري  Nexus 5: باإلضافة إلى ال

ا ألقصى يسار الشاشة الرئيسية. ًع سري
 األجهزة المزودة بإصدار Google Play: المس زر الشاشة الرئيسية مع 	 

االستمرار.

بطاقات، المس المزيد أسفل الشاشة. وعند عدم الحاجة  عندما تريد مشاهدة المزيد من ال
ها من الشاشة. يها مرة أخرى، أزل إل

 ،Nexus 5 تجاهل بطاقة على جهاز نصيحة حول جهاز NEXUS 5: ل
يمين إلى  تمرير من ال يمين. ويؤدي ال يسار إلى ال ا من ال ًع يمكنك تمريرها سري

يسار إلى الرجوع إلى الشاشة الرئيسية األساسية. ال
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م تكن بحاجة إلى ظهور  تحديثات في شكل بطاقات Google Now. وإذا ل تظهر ال
تها.  يمكنك إزال بطاقة مرة أخرى، ف ال

ا لمساعدتك في إنجاز مهامك  ًم هذا كل ما في األمر. يعمل Google Now لصالحك دائ
نها: إمكانك متى شئت ضبط طريقة تحديث بطاقات بعي يومية. وب ال

تذكيرات.	  تذكيرات: المس  رمز ال  تعيين ال
كثير: 	  وبة وغير ذلك ال د الفرق الرياضية المفضلة وأخبار األسهم المطل  تحدي

المس  رمز التخصيص.
ائمة.	  ق نة: المس  رمز ال لة حول بطاقة معي  اإلجابة عن أسئ

ائمة  تقل إلى Google Now. للحصول على ق تفاصيل، ان للحصول على مزيد من ال
.google.com/now تقل إلى بطاقات المتاحة، ان كاملة من ال

إخبار Google بالمطلوب
لوحي إلجراء بحث أو الحصول على اتجاهات  يمكنك التحدث إلى هاتفك أو جهازك ال

يذ مهام أخرى شائعة. لتشغيل إجراء صوتي أو بحث صوتي من  ف ن أو إرسال رسائل أو ت
Google Now أو إحدى الشاشات الرئيسية، يمكنك النطق بعبارة "OK Google" أو 

لمس  رمز الميكروفون. 

عبارة "OK Google" في  نسبة إلى األجهزة بخالف Nexus 5، تعمل ال ال مالحظة: ب
لغة  ال ا سوى ب ًي Google Now، وليس على الشاشات الرئيسية. ال تتوفر هذه الميزة حال

يزية. اإلنجل

هام من خالل قولك "Ok Google" لتشغيل البحث الصوتي أو اإلجراءات 
تقطه ميكروفون جهازك من خالل  ل ية، تحلل Google الصوت الذي ي الصوت

م إلغاء الصوت بشكل فوري بعد  ت واٍن أو أقل. وي بلغ بضع ث ية ت فواصل زمن
.Google ه إلى نه على الجهاز أو إرسال م تخزي ت يل وال ي تحل ال

http://support.google.com/nexus/?p=7_googlenow
http://google.com/now
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به من Google، انطق بعبارة "help" أو اكتب  لالطالع على بعض نماذج ما يمكنك طل
"مساعدة".

تشغيل أو إيقاف ميزة الكلمة المهمة

قدرة على تشغيل بحث أو إجراء من خالل قول "OK Google" باسم اكتشاف  تسمى ال
ها، افتح تطبيق بحث Google والمس  ل كلمة المهمة. إليقاف هذه الميزة أو تشغي ال

القائمة < إعدادات < الصوت < اكتشاف الكلمة المهمة.

البحث الصوتي

يزية فقط في الوقت الحالي.  لغة اإلنجل ال تتوفر اإلجابات المنطوقة ب

ما  بعد لمس رمز الميكروفون أو النطق بعبارة "OK Google"، سيستمع Google ل
م يستوعب البحث الصوتي ما  دأ البحث أو اتخاذ اإلجراء الذي تريده. وإذا ل ب تنطق به وي

م ستتمكن من لمس االقتراح المطلوب. تقوله، فسيدرج بعض االقتراحات. ومن ث

م رد اإلجابة منطوقة لك. وقد تمثل  ت ا، فقد ي وإذا طرحت على Google سؤاالً منطوًق
ائج  ت ة الطيران أو ن ة الطقس أو أسعار األسهم أو حالة رحل نة أو حال يقة معي اإلجابة حق

م تمكين  ت كثير. وي ية حسابية وغير ذلك ال ة أو عمل مباريات الرياضية أو تحويل عمل ال
ا في البحث الصوتي. اإلجابات المنطوقة افتراضًي

قال إلى البحث الصوتي.  ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مثال ومزيد من ال

اإلجراءات الصوتية

ية  ية واإليطال ان ية واإلسب مان يزية والفرنسية واألل لغات اإلنجل ال ية ب تتوفر اإلجراءات الصوت
فقط.

يذ مهام شائعة، مثل إرسال الرسائل  ف ن ت ية ل ويمكنك استخدام اإلجراءات الصوت
يقات. تطب ية أو فتح ال اإللكترون

مكنك التحدث  بعد لمس  رمز الميكروفون أو النطق بعبارة "OK Google"، ُي
ية التي تريد استخدامها. كما يمكنك النطق بكلمة "مساعدة" لالطالع  باإلجراءات الصوت

أدائها لك. اء التي يمكنك إخبار Google ب لة ألنواع األشي على أمث

http://support.google.com/websearch/go/voicesearch
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لة على ذلك: و من األمث

منبه على 8:30 ص.	   ضبط ال
ة: 	  لة؟ الرسال ي ل أتي ال بيل كامل. الموضوع: هل ست ية إلى ن ة إلكترون  إرسال رسال

لة". ي ل نأمل أن نراك ال
ية السعادة في البصرة.	  دل قال إلى صي ت  االن

قال  ت تها، يمكنك االن ية التي يمكنك تجرب ائمة تتضمن اإلجراءات الصوت للحصول على ق
ية.  إلى أوامر اإلجراءات الصوت

اإلشعارات واإلعدادات
بيهات باإلضافة إلى  ن ت تقويم وال نبهك اإلشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث ال ت

يديو. ف األحداث الجارية مثل تنزيالت ال

قة على  عندما يصل إشعار، يظهر رمزه أعلى الشاشة. وتظهر رموز اإلشعارات المعل
ل شبكة  اء مثل إشارة Wi-Fi أو مستوى إشارة مشغِّ نظام أشي يمين، وتعرض رموز ال ال

يسار:  الجّوال أو قوة البطارية على ال

 Wi-Fi وتوث وشبكة ل ب ال
ة  وشبكة الجّوال وحال

بطارية  ال

قة اإلشعارات المعل

http://support.google.com/websearch/go/voice_actions
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م اإلشارة إلى مستوى قوة إشارة Wi-Fi والجّوال أعلى الشاشة من  ت نصيحة: ت
 Wi-Fi خالل أشرطة بيضاء. ولمعرفة ما إذا كان اتصال اإلنترنت في شبكة

يسار  المحددة مكتمالً، يمكنك فتح اإلعدادات السريعة: مرر ألسفل من أعلى ال
لوحية، أو باستخدام إصبعين على الهواتف. على األجهزة ال

بيضاء لمستوى قوة إشارة  في اإلعدادات السريعة فقط،  تشير األشرطة ال
Wi-Fi وشبكة الجّوال إلى أن اتصال اإلنترنت طبيعي، أما  األشرطة 

ا. على  ًي ع ي ية، فتشير إلى أن عمل بعض خدمات الويب قد ال يكون طب ال ق برت ال
الي  ق برت لون ال ا تتحول أشرطة إشارة شبكة الجّوال إلى ال اًن مثال، أحي سبيل ال

م اكتمال االتصال. ت ل الجهاز حتى ي عندما تشغِّ

وكذلك في اإلعدادات السريعة فقط، قد تالحظ سهمين صغيرين ألعلى وأسفل 
يسار مؤشرات إشارة شبكة الجّوال أو Wi-Fi. ويشير السهم المتجه ألعلى إلى 

انات من جهازك إلى اإلنترنت، أما السهم المتجه ألسفل، فيشير  ي ب م تدفق ال ت أنه ي
انات من اإلنترنت إلى جهازك. ي ب م تدفق ال ت إلى أنه ي

بريد  نات ال نة لعرض المزيد من المعلومات، مثل معاي يمكن توسيع إشعارات معي
م توسيع اإلشعار في الجزء العلوي عندما يكون  ت ا ي ًم تقويم. ودائ اإللكتروني أو أحداث ال

توسيع إشعار، يمكنك وضع أحد أصابعك داخله وتمريره ألسفل ببطء. ا. ل ذلك ممكًن

تيح بعض اإلشعارات أيًضا  يمين. كما ت فتح التطبيق المعني، المس رمز اإلشعار على ال ل
تيح  مثال، ت اتخاذ إجراءات معينة من خالل لمس الرموز داخل اإلشعار. على سبيل ال
ة  الغفوة )أي تذكيرك في وقت الحق) أو إرسال رسال يذ ما ُيعرف ب ف ن تقويم ت إشعارات ال

ية إلى مدعوين آخرين. إلكترون

تجاهل  ا بسرعة. ول ًب تعامل مع اإلشعار، أخفه من الشاشة بتمريره جان نتهي من ال عندما ت
يسار.  تجاهل أعلى ال جميع اإلشعارات، يمكنك لمس رمز ال
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اإلعدادات السريعة

ة إلى إعدادات Wi-Fi، وإدارة درجة سطوع  لدخول بسهول استخدم اإلعدادات السريعة ل
فتح اإلعدادات السريعة:  كثير. ل ائمة اإلعدادات الرئيسية وغير هذا ال الشاشة، وفتح ق

لوحية: مرر ألسفل من أعلى يسار أية شاشة.	   على األجهزة ال
 على الهواتف: مرر ألسفل من أعلى الشاشة بإصبعين.	 

الي. ت على جهاز Nexus 4 أو Nexus 5، تظهر اإلعدادات السريعة على النحو ال
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Wi- إذا كانت لديك إشارة بدون اتصال إنترنت، فسيكون لون أشرطة مستوى قوة إشارة
ا. ًي ال ق Fi أو الجّوال برت

قائي" من اإلعدادات السريعة  ل ت تدوير ال لوحية، يمكنك أيًضا تعيين "ال على األجهزة ال
لشاشة. ائي ل ق ل ت تدوير ال قفل أو إلغاء قفل ال ل

إقفال الشاشة
تقل  ن ها عندما ت ل ف م ق ت لون األسود وسي لشاشة، فستتحول الشاشة إلى ال م تعيين قفل ل إذا ت

الشاشة إلى وضع السكون أو عند الضغط على زر التشغيل.

أمين ذات مستوى قوة مختلف باستخدام إعدادات إقفال الشاشة: يمكنك تعيين إجراءات ت

تقل إلى  إعدادات < إعدادات شخصية < األمان < إقفال الشاشة.. 1  ان
 المس نوع اإلقفال الذي تريد استخدامه.. 2
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قفل إجراءات الشاشة

من إقفال الشاشة:

م إعداده ألكثر من مستخدم واحد، فربما تكون بحاجة 	   إذا كان لديك جهاز لوحي ت
أمين  ت إلى لمس صورتك في الجزء السفلي من الشاشة لالطالع على شاشة ال

الخاصة بك.
تقاط 	  أمين الذي تختاره، من السهل ال ت  على الهاتف، وبغض النظر عن نوع ال

يتم عرض الكاميرا. يسار ل يمين إلى ال ا من ال ًع تمرير سري صورة. يمكنك ال
ا ألعلى من الجزء السفلي 	  ًع أمين، مرر سري ت فتح Google Now من شاشة ال  ل

نقش أو كلمة المرور عند  تعريف الشخصي أو ال م ال أمين. أدخل رق ت من شاشة ال
بة بذلك. المطال

أمين.  ت قال إلى تخصيص شاشة ال ت للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك االن

فتح الشاشة بالوجه

أمين  أمين المتاحة. وبعد إعداده، يمكنك إلغاء ت ت الوجه أحد خيارات ال يعد فتح الشاشة ب
الوجه أقل  أمين الجهاز ب يه فقط. وعلى الرغم من أن ت الجهاز، وذلك من خالل النظر إل
قة  ابة طري تعريف الشخصي أو كلمة المرور، فهو بمث م ال نقش أو رق ال نه ب أمي ا من ت أمًن

مريحة وممتعة.

الوجه يمكنك االطالع على إعدادات < إعدادات  نصيحة: بعد إعداد فتح الشاشة ب
يين: تحسين مطابقة الوجه  شخصية < األمان للحصول على إعدادين إضاف
الوجه  والتحقق من مدى الحياة. استخدم هذين اإلعدادين لجعل فتح الشاشة ب

ا.  ية وأماًن أكثر موثوق

Android Beam
يديو أو محتوى آخر من شاشتك إلى جهاز آخر من خالل  يمكنك إرسال صفحة ويب أو ف

ية). ف تقريب األجهزة من بعضها )عادًة من أجزائها الخل

http://support.google.com/nexus/go/lockscreen
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أمين كال الجهازين، ومن توفر ميزة االتصال القصير المدى  أكد من إلغاء ت بدء: ت قبل ال
تقل إلى  لتحقق، ان يهما ومن تمكين هذه الميزة وميزة Android Beam. ل NFC ف

 NFC أكد أيًضا من أنك تعرف مكان ميزة إعدادات < الالسلكي والشبكات < المزيد. ت
خلف الجهازين؛ وهو في الوسط عادة.

يديو . 1 ا ما تريد مشاركته، مثل صفحة ويب أو مقطع ف ًئ  افتح شاشة تتضمن شي
YouTube أو صفحة مكان ما على الخرائط.

اتجاه الجزء الخلفي من الجهاز اآلخر. عندما . 2  حرك الجزء الخلفي من جهازك ب
ا وسيقل حجم الصورة على شاشتك، كما  م اتصال الجهازين، ستسمع صوًت ت ي

ة المس لإلرسال. ستظهر الرسال
 المس أي مكان في شاشتك. . 3

ا،  ًت ب م يكن التطبيق الالزم مث ه. وإذا ل ل ق م ن سيعرض الجهاز اآلخر المحتوى الذي ت
م فتح Google Play في شاشة حيث يمكن لصديقك تنزيل التطبيق. ت ي

تقل إلى إعدادات < الالسلكي والشبكات <  لتشغيل ميزة NFC، ان
.NFC > المزيد

تقل إلى إعدادات < الالسلكي والشبكات  لتشغيل شعاع Android، ان
.Android Beam > المزيد >

انقر وادفع
ابل الحصول  دفع مق ل م تمكين خدمة NFC، يمكنك استخدام ميزة انقر وادفع ل ت عندما ي

يقات انقر  قارئ ما في جهاز تسجيل إلدارة تطب اء بمجرد مالمسة هاتفك ل على األشي
وادفع:

تقل إلى إعدادات < الجهاز < انقر وادفع.. 1  ان
دفع االفتراضي.. 2 يقات ليصبح تطبيق ال تطب  المس أحد ال

يمكنك  م يكن يتوفر في الجهاز تطبيق دفع افتراضي، مثل محفظة Google، ف إذا ل
يقات دفع أخرى.  تصفح Google Play للحصول على تطب

اإلعدادات
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دفع مثل محفظة Google. وال يسري  يقات ال هام: تدير ميزة انقر وادفع تطب
نة،  يقات معي إعداد ميزة انقر وادفع على Android Beam ولن يتضمن تطب

يقات تحويل األموال. مثل تطب

الطباعة
نة )مثل صفحات الويب  باستخدام Android 4.4، يمكنك طباعة محتوى شاشات معي

التي تظهر في Chrome) من خالل طابعة على شبكة Wi-Fi مشتركة مع جهاز 
 .Android

ا على جهازك. لمعرفة  ًت ب وحتى تتمكن من الطباعة، يلزمك استخدام جهاز طباعة مث
تقل إلى إعدادات < النظام < الطباعة. ا، ان ًي الخدمات المتوفرة حال

ها، كما يمكنك التحقق  ل ها أو تعطي ل تشغي ومن هذا المكان يمكنك فتح كل خدمة متاحة ل
من الطابعات التي توفرها وإضافة طابعات جديدة وضبط إعدادات الخدمة.

ند ما، مثل صفحة ويب في Chrome، يمكنك إجراء ما يلي: لطباعة مست

 المس القائمة < طباعة.. 1
 في مربع الحوار الذي يظهر لك، يمكنك ضبط إعدادات مثل الطابعة وعدد . 2

النسخ واالتجاه وهكذا.
 المس "طباعة".. 3
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Chromecast
لفزيون.  ت الجزء الخلفي من جهاز ال ه ب ل Chromecast هو جهاز صغير يمكن توصي
يديو والموسيقى من هاتفك أو جهازك  ف ية إرسال مقاطع ال تيح لك هذا الجهاز إمكان وي
وافقة في الوقت الحالي  يقات المت تطب لفزيون. تتضمن ال ت لوحي مباشرة إلى جهاز ال ال

ما يلي:

 	YouTube
 	Netflix
 	Google Play يفزيون ل أفالم وت
 	Google Play موسيقى
 	 Hulu Plus

لوحي يستخدم شبكة Wi-Fi نفسها المستخدمة في  أكد من أن هاتفك أو جهازك ال ت
باره مصدر اإلدخال  أكد كذلك من تحديد Chromecast باعت Chromecast، وت

لفزيون.  ت لجهاز ال

لفزيون: لوحي على جهاز ت لعرض المحتوى من هاتفك أو جهازك ال

يقات المدرجة أعاله.. 1 تطب يديو أو الموسيقى في أحد ال ف  افتح مقطع ال
 المس الزر  إرسال. . 2
لفزيون.. 3 ت م بثه على جهاز ال ت ي ل المحتوى بشكل عادي ل  شغِّ

يقات إلى جهاز  للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك االطالع على البث من تطب
لفزيون.  ت ال

تخزين الملفات 
يديو  ف ية تخزين وتصفح الصور ومقاطع ال ل نظام التشغيل Android 4.4 إمكان يسهِّ

ية  اقها في رسائل إلكترون ية إرف فات على جهازك باإلضافة إلى إمكان مل وغير ذلك من ال
لشاشة  ية ل ف ورسائل Hangout وهكذا. كما يمكنك استخدام الصور المخزنة خل

الرئيسية. 

يار القائمة < إرفاق  ية تريد إنشاءها، يمكنك اخت ة إلكترون وإلرفاق صورة مثالً في رسال
صورة أو إرفاق فيديو.

http://www.google.com/chromecast
http://support.google.com/chromecast/go/apps
http://support.google.com/chromecast/go/apps
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رة. لالطالع على مزيد من الخيارات، يمكنك لمس  تظهر مجموعة من الصور المصغَّ
الي: ت يمين. سيظهر لك شيء على النحو ال  رمز الدرج الذي يظهر أعلى ال

ية: ال ت من هذا المكان، يمكنك االطالع على أية مصادر من المصادر ال

تقاطها أو 	  م ال تي ت يديو ال ف  األخيرة يعرض لك هذا المصدر الصور ومقاطع ال
فتحها مؤخرًا.

ندات على Drive مقترنة بحسابك.	  تيح لك هذا المصدر إرفاق أية مست  Drive ي
يديو أو غير ذلك من 	   الصور يعرض لك هذا المصدر أية صور أو مقاطع ف

الصور المتوفرة على جهازك.
ناء محتوى Play) التي 	  ث فات )باست مل  التنزيالت يتضمن هذا المصدر معظم ال

ية أو الويب. تها من الرسائل اإللكترون نزَّل
يديو 	  ف تيح لك هذا المصدر إمكانية تصفح جميع الصور ومقاطع ال  المعرض ي

لها على حسابك. م تحمي تي ت ال

تنزيالت لعرض وإعادة فتح وحذف  يمكنك استخدام تطبيق ال
اء كتب  ن ث ها من Gmail أو المصادر األخرى )باست تي تنزل فات ال مل ال
يديو والمجالت وغير ذلك من الوسائط). ف Google Play ومقاطع ال

تنزيالت ال
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تنزيالت: وفي تطبيق ال

فتحه.	   المس عنصرًا ل
تنزيالت السابقة لعرضها.	  اوين ال  المس عن
 حدد العناصر التي تريد مشاركتها. وبعد ذلك المس  رمز المشاركة واختر 	 

ائمة. ق قة المشاركة من ال طري
 حدد العناصر التي تريد حذفها. بعد ذلك المس  رمز المهمالت.	 

له،  اء تشغي ن ونظرًا ألن Google Play يبث ما تشتريه وتؤجره من خوادم Google أث
ثبيت )تنزيل)  م. وعلى الرغم من أنه يمكنك ت تم شغل أية مساحة تخزين بشكل دائ فلن ي
يقات Google Play حتى تتمكن من  الكتب واألفالم وغير ذلك من المحتوى في تطب

ًدا ضمن  يها في وضع عدم اتصال، لن يظهر محتوى Google Play أب الوصول إل
تنزيالت. ال

Android مدير جهاز
لوحي، فيمكن لمدير جهاز Android مساعدتك في العثور  إذا فقدت هاتفك أو جهازك ال

يه. انات المتوفرة عل ي ب تقريبي واستصدار رنين منه ومحو ال على موقعه ال

ا. لالطالع على هذه الخيارات أو تغييرها، يمكنك فتح  م تمكين هذه الخيارات افتراضًي ت وي
.Android تطبيق اإلعدادات ولمس مدير جهاز 

باع  قال إلى مدير جهاز Android وات ت يمكنك االن وإذا فقدت جهازك بعد ذلك، ف
اإلرشادات. 

لقطات الشاشة
 Google أو أحد األجهزة المزودة بإصدار Nexus للحصول على لقطة شاشة من جهاز

:Play

تقاطها على الشاشة.. 1 د ال أكد من ظهور الصورة التي تري  ت
 اضغط على زري التشغيل وخفض مستوى الصوت في آن واحد.. 2

ا في المعرض. ًي ائ ق ل تم حفظ لقطة الشاشة ت سي

http://support.google.com/accounts/go/adm
http://support.google.com/accounts/go/adm
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نصيحة: لمشاركة لقطة الشاشة بسهولة عبر Gmail و+Google وغير ذلك 
ا أسفل ظل اإلشعار ولمس  رمز  ًع تمرير سري من المنتجات، يمكنك ال

نة لقطة الشاشة. المشاركة أسفل معاي
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3

استخدام لوحة المفاتيح

إدخال نص وتعديله
اتيح على الشاشة إلدخال نص. ويظهر ذلك في هاتف  مف يمكنك استخدام لوحة ال

الي:  ت نحو ال Nexus على ال
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اتيح،  مف ة. وللخروج من لوحة ال ل لوحية بطريقة مماث اتيح األجهزة ال تعمل لوحات مف
يمكنك لمس الزر "رجوع" أسفل منها.

يقات أخرى، يلزمك أوالً لمس  ا. وفي تطب ًي ائ ق ل اتيح ت مف يقات لوحة ال تطب تفتح بعض ال
يه.  ابة ف كت د ال المكان الذي تري

التعديل األساسي

يه.	  ابة ف كت د ال  نقل نقطة اإلدراج: المس المكان الذي تري
يومض المؤشر في الموضع الجديد، وتظهر أسفل منه عالمة تبويب زرقاء. اسحب 

نقل المؤشر. تبويب ل عالمة ال
ا داخل النص.	   تحديد نص: المس مع االستمرار أو انقر نقرًا مزدوًج

تبويب  م إبراز أقرب كلمة بعالمة تبويب عند نهاية كل تحديد. اسحب عالمتي ال ت ي
تحديد. تغيير ال ل

تبويب بعد بضع لحظات. إلعادة إظهارها، المس النص مجدًدا. تختفي عالمة ال
بل المؤشر.	   حذف نص: المس  لحذف النص أو األحرف المحددة ق
كبيرة 	  بديل إلى األحرف ال ت ل  كتابة أحرف كبيرة: المس مفتاح Shift مرة واحدة ل

لحرف واحد فقط.
مفتاح، تظهر  ابة. عند تحرير ال كت اء ال ن أو المس  مفتاح Shift مع االستمرار أث

األحرف الصغيرة من جديد.
 تشغيل Caps Lock: انقر نقرًا مزدوًجا على  مفتاح Shift أو المسه مع 	 

. المس  مفتاح Shift مرة أخرى للرجوع إلى  م تغييره إلى  ت ي االستمرار ل
ابة األحرف الصغيرة. كت

 القص والنسخ واللصق: حدد النص الذي تريد معالجته. بعد ذلك المس رمز 	 
 قص أو  نسخ. وإذا كان هناك شيء ما في الحافظة يمكن لصقه، 

لصق : فسيظهر لك أيًضا الزر 
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الرموز التعبيرية

تعبيرية المتاحة  تنوع بين الرموز ال يرًا من نطاق ال ع اإلصدار Android 4.4 كث يوسِّ
مفتاح "رجوع" مع االستمرار لعرض الرموز  لديك. على الهاتف، يمكنك لمس ال

تعبيرية أسفل  لوحي، لن يلزمك سوى لمس رمز الرموز ال تعبيرية. وعلى الجهاز ال ال
يسار.  ال

يمين أو  تمرير جهة ال فئات، يمكنك ال نقل بين ال ت ل الي. ول ت نحو ال ستظهر لك لوحة على ال
ابة رمز تعبيري، المسه: كت يسار أو لمس الرموز التي تظهر في الصف العلوي. ل ال
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استخدام اقتراحات الكلمات التالية

يه.. 1  المس المكان الذي تريد إدخال النص ف
ائمة أعلى لوحة . 2 كلمة التي تريدها ضمن ق ابة كلمة. وعندما تظهر ال دأ في كت  اب

اتيح، المسها. مف ال
كلمة التي تريدها ظاهرة بين الكلمات. وإذا . 3 م تكن ال ابع بلمس الكلمات، ما ل  ت

بها. كان األمر كذلك، فاكت
ابة. كت اء ال ن سيظل Android يعرض لك اقتراحات كلمات أث

تقل إلى إعدادات < إعدادات  اتيح وأساليب اإلدخال، ان مف تغيير لوحة ال ل
شخصية < اللغة واإلدخال.

تقل إلى إعدادات < إعدادات  ية، ان ال ت لكلمات ال لتشغيل االقتراحات ل
شخصية < اللغة واإلدخال < لوحة المفاتيح وأساليب اإلدخال < 

م حدد المربع  لوحة مفاتيح Android. المس الرمز "إعدادات"، ث
ية. تال بجوار اقتراحات الكلمات ال

الكتابة باإلشارة
يزية. إال أن مستوى الجودة قد يختلف  لغة اإلنجل ابة باإلشارة هو وضع ال كت ل أفضل وضع ل

ابة باإلشارة. كت لغات مع ال لغات األخرى، وقد ال توافق بعض ال مع ال

ابة باإلشارة، يمكنك إجراء ما يلي: كت إلدخال كلمة باستخدام ال

اتيح.. 1 م فتح لوحة مف ت ي يه ل ابة ف كت د ال  المس المكان الذي تري
ها.. 2 كلمة التي تريد إدخال  حرك إصبعك ببطء على أحرف ال
عائمة أو وسط . 3 نة ال كلمة التي تريدها في المعاي  حرر إصبعك عندما يتم عرض ال

تحديد كلمة من الكلمات األخرى في شريط االقتراحات،  شريط االقتراحات. ل
المسها.

ا.  تها يدوًي اب يمكنك كت ابة باإلشارة، ف كت اء استخدام ال ن كلمة التي تريدها أث م تظهر ال إذا ل
يها، فالمس الكلمة لالطالع على خيارات أخرى في  إذا كنت تريد تغيير كلمة ما أشرت إل

اإلعدادات
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شريط االقتراحات.

اتيح  مف يها، كأن تكون لوحة ال تركيز عل د ال نصيحة: إذا كانت هناك أحرف تري
يها قبل  توقف فترة أطول عل يمكنك ال تعرض كلمة شبيهة بدالً من التي تريدها، ف

الي. ت قال إلى الحرف ال ت االن

استخدام الكتابة باإلشارة بدون شريط المسافة

ابعة تمرير  ابة باإلشارة ال يلزم استخدام شريط المسافة؛ يمكنك مت كت عند استخدام ال
ية  ال ت كلمة ال ابة ال بدء كت إصبعك على األحرف التي تريد إدخالها ورفع إصبعك بعد ذلك ل

ها. ل

تقل إلى إعدادات < اللغة واإلدخال  ابة باإلشارة، ان كت تغيير إعدادات ال ل
< لوحة المفاتيح وأساليب اإلدخال < لوحة مفاتيح Android. بعد 

ذلك المس إعدادات وانظر أسفل الكتابة باإلشارة.

قواميس لوحة المفاتيح
تقل إلى اإلعدادات < الشخصية < اللغة واإلدخال. اتيح، ان مف إلدارة قواميس لوحة ال

القاموس الشخصي

ماتك الخاصة إلى قاموسك الشخصي حتى يحتفظ بها جهازك. وإلضافة  يمكنك إضافة كل
ياري، ولمس رمز اإلعدادات بجوار لوحة  كلمة أو عبارة، يمكنك تضمين اختصار اخت

قاموس الذي  اتيح التي تستخدمها، ولمس القاموس الشخصي بعد ذلك وتحديد لغة ال مف ال
له، ولمس رمز "إضافة" بعد ذلك. تريد تعدي

اإلعدادات
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القواميس اإلضافية

اتيح . 1  المس  رمز اإلعدادات بجوار لوحة مفاتيح Google أو أية لوحة مف
تريد استخدامها.

 المس القواميس اإلضافية.. 2
ها إلى جهازك. ل لغات األخرى التي يمكنك تنزي ستظهر لك قواميس ل

م المس تثبيت.. 3 قاموس الذي تريده، ث  المس ال

الكتابة عن طريق التحدث
يها إدخال نص  يمكنك إدخال نص عن طريق التحدث في معظم األماكن التي يمكنك ف

اتيح على الشاشة. مف باستخدام لوحة ال

ته من قبل في حقل نصي.. 1 ا في نص أدخل ًع ا، أو موق  المس حقالً نصًي
اتيح على الشاشة.. 2 مف تاح الميكروفون الذي يظهر على لوحة ال  المس  مف
ته.. 3 اب  عندما ترى صورة الميكروفون، تحدث بما تريد كت

 "period" فصلة) أو( "comma" يزية فقط النطق بكلمة يمكنك كذلك وفي اإلنجل
)نقطة) أو "question mark" )عالمة استفهام)، أو "exclamation mark" )عالمة 

يم. ترق تعجب) إلدخال عالمة ال

م إدخاله  ت م نسخ ما تحدثت به عن طريق خدمة التعرف على الكالم وي ت توقف، ي د ال عن
في الحقل النصي، مع وضع خط تحته. يمكنك بعد ذلك لمس مفتاح "حذف" لمسح النص 

ابة أو إدخال المزيد من النص عن طريق التحدث، فإن  الذي تحته خط. إذا بدأت في كت
التسطير يختفي.

واٍن من ضجيج  لتحسين معالجة اإلدخال الصوتي، فإن Google قد تسّجل بضع ث
بقى هذا التسجيل على الجهاز بصورة عابرة فقط  ية في ذاكرة مؤقتة في أي وقت. وي ف الخل

.Google ه إلى م إرسال ت وال ي

تقل إلى إعدادات < إعدادات شخصية <  تغيير إعدادات التحدث، ان ل
اللغة واإلدخال.

اإلعدادات
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4

تجربة بعض التطبيقات

جميع التطبيقات
يقات" في  تطب يقات، المس رمز "جميع ال تطب لالطالع على جميع ال

حاوية المفضلة على أي من الشاشات الرئيسية.

يقات، بما في ذلك تلك التي  تطب ها يمكنك االطالع على كل ال ومن خالل
يقات إلى أي  تطب لها من Google Play. يمكنك نقل رموز ال م تنزي ت

من الشاشات الرئيسية.

يقات، يمكنك: تطب من شاشة كل ال

يمين.	  يسار أو جهة ال  التنقل بين الشاشات. مرر جهة ال
 فتح تطبيق. المس رمزه.	 
 وضع رمز تطبيق على إحدى الشاشات الرئيسية. المس رمز التطبيق مع 	 

م ارفعه إلفالت الرمز في المكان. االستمرار ومرر إصبعك ث
 استكشاف األدوات. المس عالمة تبويب األدوات أعلى أيٍ من شاشات جميع 	 

يقات. تطب ال
ائمة رموز 	   الحصول على مزيد من التطبيقات. المس رمز متجر Play في ق

يقات، أو رمز "التسوق" أعلى الجانب األيسر. تطب ال

ا من الجهاز، المسه مع  ًي ته نهائ إلزالة رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية بدون إزال
م أفلت التطبيق فوق  اتجاه الجزء العلوي من الشاشة، ث م مرر إصبعك ب االستمرار، ث

. ة  الرمز إزال

جميع 
يقات تطب ال
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م  يقات"، المسه مع االستمرار ث تطب لعرض معلومات عن تطبيق من شاشة "جميع ال
م أفلت التطبيق فوق الرمز "معلومات  اتجاه الجزء العلوي من الشاشة ث مرر إصبعك ب

. التطبيق 

يقات إلى اإلضرار بك أو بجهازك. ولكن  تطب نصيحة: قد يؤدي استخدام بعض ال
فيروسات مع أجهزة Nexus أو تلك المزودة  لن يلزمك شراء برنامج لمكافحة ال
لمساعدة في  يقات ل تطب بإصدار Google Play. ويمكن أن تشعر Google ال

برامج الضارة. ثبيت ال منع ت

 Google تقل إلى إعدادات يقات، ان تطب كية ال ية التحقق من مل لتحكم في عمل ل
تقل إلى  تفاصيل، ان < التحقق من ملكية التطبيقات. للحصول على مزيد من ال

يقات الضارة. تطب الحماية من ال

Google Play
يجمع Google Play كل المحتوى المفضل لديك في مكان 

ية والكتب والموسيقى  يفزيون ل ت برامج ال واحد، بما في ذلك األفالم وال
ذلك يمكنك الوصول إلى هذا  يقات والمزيد، ل تطب والمجالت وال

 Google فتح تطبيق متجر المحتوى من أي جهاز من أجهزتك. ل
 .Play المس رمز متجر ،Play

إذا اشتريت بعض المحتوى من Google Play في وقت سابق، فستتمكن من الدخول 
أكد  ت ا عبر أي جهاز من أجهزة Android؛ ما عليك سوى ال ًي ائ ق ل إلى هذا المحتوى ت

من أنك سجلت الدخول باستخدام الحساب نفسه الذي استخدمته لشراء هذا المحتوى. 
لتحقق من ذلك: ل

1 ..Play افتح تطبيق متجر 
يمين.. 2  المس رمز الدرج  أعلى ال

بديل إلى حساب آخر،  ت ومن هذا المكان يمكنك االطالع على الحساب الحالي أو ال
بات وهكذا. ائمة الطل يقات التي تم شراؤها، وفحص ق تطب واالطالع على ال

Play متجر

http://support.google.com/nexus/go/verify
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تعيين تفضيالتك، ومحو سجل البحث وتشغيل عناصر تحكم المستخدم، يمكنك  ل
اًء  ن يقات Android ب ية تطب مثال، لتصف قال إلى  القائمة < إعدادات. على سبيل ال ت االن

ية شراء،  م تعريف شخصي قبل إكمال أية عمل بة بإدخال رق على مستوى الرشد أو المطال
المس تصفية المحتوى أو كلمة المرور.

يقات Google Play من  شاشة  لبحث عن المحتوى، افتح أي تطبيق من تطب ل
يقات. تطب جميع ال

Google Play دعم

تفاصيل حول Google Play، بما في ذلك خيارات الدعم  للحصول على مزيد من ال
قال إلى  ت بريد اإللكتروني، يمكنك االن  عبر الهاتف وال

.support.google.com/googleplay

الهاتف
 ،Google Play أو هاتف مزود بإصدار Nexus باستخدام جهاز
يمكنك إجراء المكالمات من تطبيق الهاتف أو تطبيق األشخاص أو 
يقات أو األدوات التي تعرض معلومات االتصال.  تطب غير ذلك من ال

م هاتف، يمكنك عادًة لمسه لالتصال به. نما ترى رق وأي

إلجراء مكالمة مع أحد جهات اتصالك:

يقات".. 1 تطب  المس رمز الهاتف على إحدى الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع ال
تمرير أو البحث. . 2 يار شخص ما تريد االتصال به، يمكنك ال  الخت

اتيح في طريقك، فالمس الزر "رجوع" لخفضه. مف إذا كانت لوحة ال
 إلجراء مكالمة، المس اسم جهة االتصال.. 3

الهاتف

http://support.google.com/googleplay
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لالطالع على المكالمات األخيرة، المس رمز سجل المكالمات  أسفل الشاشة. 
 . اتيح  مف اتيح، المس رمز لوحة ال مف الستخدام لوحة ال

نصيحة: على اإلصدارين 4 و5 من جهاز Nexus فقط يمكن لمعرف المتصل 
م  ت م ي ذين ل ين ال واردة، حتى مع المتصل ام الصادرة وال من Google تحديد األرق

حفظهم كجهات اتصال في تطبيق األشخاص.

قال إلى استخدام الهاتف. ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مزيد من ال

Gmail
تها  اب ية وكت قراءة الرسائل اإللكترون يمكنك استخدام التطبيق Gmail ل
فتحه، المس رمز Gmail على الشاشة الرئيسية  من أي جهاز جوال. ل

يقات".  تطب أو شاشة "جميع ال

 Gmail د إلكتروني آخر. يمكنك استخدام حساب ولكن Gmail ليس مثل أي بري
يقات Google وخدماتها، بما في ذلك ما يلي وغيره  لتسجيل دخولك إلى جميع تطب

كثير. ال

ا	  مناسبة في الوقت المناسب تماًم Google Now: للحصول على المعلومات ال
تقويم	  ال
األشخاص: لالحتفاظ بسجل يتضمن جميع جهات االتصال	 
ندات	  لعمل على المست Google Drive: ل

اء قراءة رسالة: ن أث

ائمة عبر الجزء العلوي من الشاشة ألرشفتها أو التخلص منها 	  ق  المس الرموز وال
ة. يذ إجراءات أخرى على هذه الرسال ف ن فها أو ت ي أو تصن

ية.	  ال ت قة أو ال قراءة المحادثة الساب يمين ل يسار أو ال ا إلى ال ًع  مرر سري

تحديدها. استخدم  وارد"، المس محادثة ما مع االستمرار ل د ال بري تنظيم المحادثات: من "ال

Gmail

http://support.google.com/nexus/go/phone
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ائمة عبر الجزء العلوي من الشاشة إلدارة الرسائل المحددة. ق بعد ذلك الرموز وال

ائمة. ق لتغيير اإلعدادات، أو إضافة حساب أو الحصول على مساعدة، المس رمز أو زر ال

وارد من  د ال بري ا الرجوع إلى ال ًم بصرف النظر عن موقعك داخل Gmail، يمكنك دائ
خالل لمس رمز Gmail  أعلى الشاشة. 

يفات  فتح الدرج الذي يعرض الحسابات والتصن وارد، المس الرمز نفسه ل د ال بري من ال
المتاحة وغير ذلك.

.Gmail تقل إلى مساعدة للحصول على مزيد من المعلومات، ان

يلزمك إعداد   نصيحة: إذا كنت تستخدم Microsoft Exchange، ف
يقات. تطب بريد اإللكتروني المتاح في  جميع ال تطبيق ال

الكاميرا
انورامية ومقاطع  ب تقاط الصور والصور ال تيح لك تطبيق الكاميرا ال ي
انوراما Photo Sphere بزاوية 360 درجة، بما  يديو ولقطات ب ف ال

في ذلك ما فوقك وما هو أسفل منك. 

فتح الكاميرا: ل

يسار.	  يمين إلى ال قفل، مرر من ال  من شاشة ال
 من الشاشة الرئيسية، المس رمز الكاميرا.	 

عند فتح الكاميرا ألول مرة، قد ُيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد من الكاميرا تذكر 
.Google نة مثالً باستخدام خرائط تيح هذا لك تحديد موقع صورة معي مواقع الصور. وي

كاميرا ال

http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail
http://support.google.com/nexus/?p=7_gmail
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يطفو مصراع الكاميرا وغيره من عناصر التحكم فوق الصورة المحددة بإطار أسفل 
الشاشة.

تقاط صورة في هذا الوضع: ويشير رمز الكاميرا إلى الدخول في وضع الكاميرا. والل

بؤرة:. 1 قة ال  ضع إطارًا على العنصر وشاهد حل

تركيز على جزء مختلف من الصورة، المسه. ل ل
بؤرة، المس مصراع الكاميرا.. 2 قة ال تغير لون أقواس حل  وعندما ي
يسار. . 3 يمين إلى ال تو، مرر من ال ل تقطها ل تي ال  لمشاهدة الصورة ال

تمرير حتى تظهر لك الصور األخرى ضمن المعرض. استمر في ال

تغيير إلى وضع آخر، المس رمز الوضع: ل ل

الفيديو
يديو، المس زر مصراع الكاميرا األحمر. يمكنك لمسه  بدء تسجيل مقطع ف ل

مرة أخرى لإليقاف.

صور بانوراما
م تحرك ببطء على  انورامية، المس زر اإلغالق األزرق، ث تقاط صورة ب الل

المشهد والمس الزر مرة أخرى لإليقاف.

بانوراما كروية
لغ قطرها 360 درجة،  ب للحصول على لقطة بزاوية عريضة أو زاوية ي

دائرة التي تظهر وسط الشاشة فوق  حرك الكاميرا أو أملها حتى تتحرك ال
نقطة بيضاء وتسجل هذا الجزء من الصورة. استمر في التحريك فوق 

م المس زر مصراع الكاميرا لإلنهاء. نتهي، ث نقاط حتى ت ال
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تي  دائرة ال تغيير إعدادات الكاميرا، مثل الفالش ودرجة التعرض للضوء وهكذا، المس ال ل
تظهر يمين مصراع الكاميرا.

اميكية+ في أجهزة  ن دي نصيحة ألجهزة NEXUS 5: يعمل النطاق عالي ال
يوفر  تقاط سلسلة سريعة من الصور ويجمعها مع بعضها ل Nexus 5 على ال
الحيوية والظالل الواضحة،  نهار ب تميز لقطات ال نها. وت ي لك أفضل لقطة من ب

الحدة وانخفاض نسبة التشويش.  يل ب ل تميز لقطات ال نما ت ي ب

دائرة التي تظهر يسار مصراع  اميكية، المس ال ن دي لتشغيل ميزة النطاق علي ال
ي الديناميكية+. م المس النطاق عال الكاميرا، ث

قال إلى مساعدة الكاميرا والمعرض. ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مزيد من ال

المعرض
ة لتصفح الصور ومقاطع  تيح لك تطبيق المعرض طريقة سهل ي

تقطها باستخدام الكاميرا. كما يعرض لك لقطات شاشة  تي ال يديو ال ف ال
ائي  ق ل ت يكاسا وصور التحميل ال بومات ب بومات +G أو أل متزامنة مع أل

من أجهزة أخرى.

قال إلى: ت فتح المعرض، يمكنك االن ل

يسار.	  يمين إلى ال  تطبيق الكاميرا. مرر من ال
 الشاشة الرئيسية. المس رمز المعرض.	 

المعرض

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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للوصول إلى أعلى مستوى من مستويات تطبيق المعرض، المس الرمز الذي يظهر 
فئات  ائمة المنسدلة لالطالع على ال ق يمين. ومن هذا المكان يمكنك فتح ال أعلى ال

المتاحة.

لها ووضع عالمة  وضمن كل فئة يمكنك تصفح مجموعات الصور واقتصاصها وتعدي
يديو في وضع عدم اتصال  ف يها وإنشاء عروض شرائح وإتاحة الصور ومقاطع ال عل

ومشاركتها مع األصدقاء. 

قال إلى مساعدة الكاميرا والمعرض. ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مزيد من ال

الصور
ية الدخول الفوري إلى جميع الصور  يوفر لك التطبيق "صور" إمكان
م إعداده على  يديو المقترنة بأي حساب على Google ت ف ومقاطع ال
فتح تطبيق الصور، يمكنك لمس رمز  لوحي. ول هاتفك أو جهازك ال

الصور. 

يديو  ف ياطية من جميع الصور ومقاطع ال يسهل عليك تطبيق الصور االحتفاظ بنسخة احت

الصور

http://support.google.com/nexus/?p=7_camera
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تقطها وتنظيمها ومشاركتها مع األصدقاء. كما يمكنك تصفح الصور والبحث  ل تي ت ال
بومات وأفالم. يها وإنشاء أل لها ووضع عالمة عل يها واقتصاصها وتعدي ف

يديو، المس رمز الصور أعلى الشاشة. ف لتصفح الصور ومقاطع ال

تيح لك درج الصور ما يلي: ي

بديل إلى +Google أو منه.	  ت  ال
ها.	  ل يديو وتعدي ف  تنظيم الصور ومقاطع ال
بومات وتصفحها.	   إنشاء أل
انوراما 	  ية الرائعة وصور ب ائ ق ل ت  تصفح الرسوم المتحركة في األدوات ال

ا. ًي ائ ق ل م إنشاؤها ت ت تي ي لقطات المدمجة ال ومجموعات ال
 تصفح الصور بنفسك.	 

قال إلى مساعدة الصور. ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مزيد من ال

األشخاص
تواصل مع أي شخص تريده.  يوفر لك تطبيق األشخاص السرعة في ال

فتح تطبيق األشخاص، يمكنك لمس رمز األشخاص على إحدى  ول
يقات". تطب الشاشات الرئيسية أو شاشة "جميع ال

األشخاص

http://support.google.com/plus/go/photos


41 قات  ي تطب تجربة بعض ال  ANDROID تشغيل السريع يل ال دل

م مزامنة أية  ت عند تشغيل الجهاز ألول مرة وتسجيل الدخول إلى حساب Google، ست
ية من هذا الحساب مع تطبيق األشخاص. وبعد ذلك تظل جميع جهات  جهات اتصال حال

فة أو على متصفح ويب.  ل ا على هاتفك، أو على األجهزة المخت ًي ائ ق ل اتصالك متزامنة ت

يمكنك أيًضا مزامنة معلومات جهة االتصال مع تطبيق  إذا كنت تستخدم Exchange، ف
األشخاص.

يقات  تطب تتوفر جميع معلومات تطبيق األشخاص من Gmail وGoogle Talk وال
ا مع جميع  ًي ائ ق ل تها ت م مزامن ت األخرى. عند إضافة جهات اتصال من مصادر أخرى، ست

يها. يها ف األماكن التي تحتاج إل

عند فتح تطبيق األشخاص، يمكنك إجراء ما يلي:

 االطالع على جميع جهات االتصال والمفضلة والمجموعات. اختر من أعلى 	 
الشاشة.

ا لعرض تفاصيل جهة اتصال أو مجموعة.	   قراءة التفاصيل. المس اسًم
يمين 	  ا إلى ال ًع  عرض األنشطة األخيرة. عند عرض جهة اتصال، مرر سري

تحديثات. لالطالع على آخر ال
 تعديل التفاصيل. عند االطالع على جهة اتصال، يمكنك لمس الرموز التي 	 

تعديل تفاصيل جهة االتصال أو  ائمة ل ق تظهر أعلى الشاشة أو  رمز ال
مشاركتها أو حذف جهة االتصال وهكذا. كما يمكنك لمس النجمة بجوار اسم 

ائمة المفضلة. جهة االتصال إلضافة جهة االتصال هذه إلى ق
ائمة 	  ق ائمة الرئيسية، المس رمز ال ق ناء عرض شاشة ال  تغيير اإلعدادات. أث

يار خيارات العرض لعالمات  الستيراد جهات االتصال أو تصديرها، واخت
لها. تبويب المجموعات والكل، وإضافة الحسابات أو تعدي ال

م  وائ ق ا الرجوع إلى ال ًم بصرف النظر عن موقعك داخل تطبيق "األشخاص"، يمكنك دائ
الرئيسية من خالل لمس  رمز "األشخاص" أعلى الشاشة.

قال إلى مساعدة األشخاص. ت للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك االن

http://support.google.com/nexus/?p=7_people
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SMS والرسائل القصيرة Hangouts
لقي الرسائل الفورية  ية إرسال وت تيح لك تطبيق Hangouts إمكان ي

فتح تطبيق  يديو، بما في ذلك الرسائل القصيرة SMS. ول ف ومكالمات ال
Hangouts، يمكنك لمس رمز Hangouts على إحدى الشاشات 

يقات". تطب الرئيسية أو شاشة "جميع ال

لتشغيل Hangout أو الرسائل القصير، المس  رمز اإلضافة أعلى شاشة 
م هاتف. تظهر  د إلكتروني أو رق ابة اسم أو عنوان بري دأ كت Hangouts الرئيسية واب

ابة.  كت اء ال ن ام المتطابقة من جهات اتصالك أث األسماء واألرق

ها: ل فذه بعد ذلك على نوع Hangout التي تريد تشغي ن ويعتمد ما ت

م هاتف.	   رسائل SMS القصيرة: المس رق
ا.	   Hangout النصية: المس اسًم
يديو أعلى الشاشة.	  ف م المس رمز ال ا، ث يديو: المس اسًم  مكالمة ف

بديل من الرسائل القصيرة SMS إلى  ت ة ال بديل من نوع رسائل إلى نوع آخر، وفي حال ت ل ل
ة أعلى الشاشة. ائمة المنسدل ق م هاتف آخر، المس ال رق

لضبط تفضيالت اإلشعار وغير ذلك من اإلعدادات، المس القائمة < إعدادات.

.Hangouts قال إلى مساعدة ت تفاصيل، يمكنك االن للحصول على مزيد من ال

التقويم
ه.  ل تقويم لعرض جدول مواعيدك وتعدي يمكنك استخدام تطبيق ال

تقويم على إحدى الشاشات  تقويم، يمكنك لمس رمز ال فتح تطبيق ال ول
يقات". تطب الرئيسية أو شاشة "جميع ال

ئته على استخدام حساب  عند إعداد جهاز Android ألول مرة، ستكون لديك فرصة تهي
تقويم على هاتفك أو  فتح تطبيق ال Google )مثل حساب Gmail). وفي أول مرة ت

Hangouts

تقويم ال

https://support.google.com/hangouts
https://support.google.com/hangouts
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ية من حساب Google هذا على  لوحي، سيتم عرض أية أحداث تقويم حال جهازك ال
الويب.

يها. يها ف ا على جميع األماكن التي تحتاج إل ًي ائ ق ل تها ت م مزامن ت وعند تعديل األحداث ست

يار يوم أو أسبوع أو شهر أو أجندة من أعلى  تقويم، يمكنك اخت تغيير طريق عرض ال ل
الشاشة. 

ومن أي من طرق العرض هذه يمكنك ما يلي:

له.	  لها. لمس حدث لعرض تفاصي  قراءة تفاصيل الحدث أو تعدي
ائمة 	  ق  إدارة األحداث والتقاويم. المس الرموز التي تظهر على الجزء العلوي أو ال

يوم الحالي، أو ضبط اإلعدادات. لبحث عن األحداث أو إنشائها، أو العودة إلى ال ل

ية إلى جميع المدعوين لحضور الحدث، لديك خياران: ة إلكترون إلرسال رسال

ى 	  تقويم في أي وقت والمس إرسال رسالة إلكترونية إل  افتح الحدث من تطبيق ال
المدعوين.

الحدث قبل بدء االجتماع مباشرة، مرر ألسفل مركز 	   عندما يصلك إشعار ب
لزوم،  د ال توسيع اإلشعار عن ا باستخدام أحد أصابعك ل ًع م مرر سري اإلشعارات. ث

ى المدعوين. والمس إرسال رسالة إلكترونية إل

تقويم. تقل إلى مساعدة ال للحصول على مزيد من المعلومات، ان

http://support.google.com/nexus/?p=7_calendar
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اإلعدادات

تي تتوفر عادة من خالل  القائمة  يقات إعداداتها الخاصة، ال تطب تتضمن معظم ال
تي يتوفر بها  ائمة على بعض األجهزة ال ق < إعدادات على أجهزة Nexus أو من زر ال

.Google Play إصدار

يرًا، مثل Wi-Fi أو  يها كث تي تتردد عل نظام ال تعد الطريقة األسرع لضبط إعدادات ال
السطوع، هي استخدام "اإلعدادات السريعة". وفي ما يلي "اإلعدادات السريعة" لهاتف 

:Nexus
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فتح اإلعدادات السريعة:  ل

لوحية: مرر ألسفل من أعلى يسار أية شاشة.	   على األجهزة ال
 على الهواتف: مرر ألسفل من أعلى الشاشة بإصبعين.	 

فتح التطبيق "إعدادات" من "اإلعدادات السريعة"، المس رمز اإلعدادات. ل

لشبكات  يتحكم التطبيق "إعدادات" في إعدادات Android األساسية ل
لغة والحسابات وغير ذلك. واألجهزة والموقع واألمان وال

يقات. للحصول على مزيد  تطب يمكنك أيًضا فتح التطبيق "إعدادات" من  جميع ال
ائمة  يار "مساعدة" من ق من المعلومات حول معظم شاشات "إعدادات"، يمكنك اخت

الشاشة.

نقر على الروابط  نظام. يمكنك ال في ما يلي األنواع الرئيسية المتوفرة إلعدادات ال
لالطالع على مقاالت المساعدة ذات الصلة.

 	 Android انات وشعاع ي ب لوتوث واستخدام ال  الالسلكي والشبكات. Wi-Fi وب
ة. واإلعدادات ذات الصل

 الجهاز. الصوت والبطارية والسكون وغير ذلك من إعدادات الشاشة.	 
تعيين.	  لغة وخيارات النسخ االحتياطي/إعادة ال  اإلعدادات الشخصية. الموقع وال
يقات 	  تطب  إعدادات شخصية < األمان. كلمات المرور والشهادات والتحقق من ال

تشفير. وقفل الشاشة وال
 الحسابات. المزامنة وإعدادات الحساب األخرى.	 
ية الوصول ومعلومات الجهاز.	  تاريخ والوقت وإمكان  النظام. ال

."Google يدة متوفرة أيًضا من تطبيق "إعدادات مف بعض اإلعدادات ال

يقات  تيح لك إعدادات Google إمكانية ضبط التفضيالت مع تطب ت
وخدمات Google شائعة االستخدام في مكان واحد، بما في ذلك 

.Android والموقع والبحث ومدير جهاز Google+

اإلعدادات

اإلعدادات

http://support.google.com/nexus/?p=7_networksettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_devicesettings
http://support.google.com/nexus?p=7_personalsettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_securitysettings
http://support.google.com/nexus/?p=7_accountsettings
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يقات. تطب فتح "إعدادات Google، المس رمزها في  جميع ال ل

من هذا المكان، يمكنك أيًضا: 

نية على االهتمامات في 	  مب فية ظهور إعالنات Google ال  التحكم في كي
.Google يقات يقات بخالف تطب تطب

يقات التي يمكنها الحصول على معلومات حسابك في 	  تطب  االطالع على جميع ال
Google، بما في ذلك نوع الدخول الممنوح لكل تطبيق.
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إمكانية الوصول

ية الوصول، افتح إعدادات < النظام < إمكانية الوصول.  الستخدام خيارات إمكان

ية الوصول في  تقل إلى إمكان لالطالع على معلومات مفصلة حول إعداد هذه الخيارات، ان
Nexus. تتضمن الخيارات المتوفرة لمن يعاني إعاقة بصرية ما يلي:

ا. ويستخدم هذا 	  ًق ته مسب ي ب ث م ت ت  TalkBack قارئ شاشة من Google ي
ائج إجراءاتك،  ت يقات المنطوقة لوصف األحداث، مثل اإلشعارات ون تعل تطبيق ال ال

تطبيق. مثل فتح ال
تيح 	   االستكشاف باللمس هي ميزة نظام تعمل مع تطبيق TlakBack وت

يقات  يه عبر تعل ية لمس شاشة الجهاز وسماع ما تضع إصبعك عل لك إمكان
يدة لمن يعاني فقد البصر. منطوقة. وتعد هذه الميزة مف

 تتيح لك إعدادات إمكانية الوصول تعديل عرض الجهاز وخيارات الصوت، مثل 	 
كثير.  ادة حجم النص، وتغيير سرعة نطق النص، وغير ذلك ال زي

تقل إلى  ان اللمس، ف وإذا كان لديك إصدار قديم وال تعتزم استخدام االستكشاف ب
support.google.com/android لالطالع على محتوى المساعدة المعد 

مادة وتصفحها من خالل  ية قراءة هذه ال لمستخدمين المبصرين. ويمكنك تسهيل إمكان ل
قال إلى القائمة < إعدادات <  ت ادة حجم النص؛ لن يلزمك سوى فتح Chrome واالن زي

تمرير لضبط حجم النص. إمكانية الوصول، وسحب شريط ال

تكبير والتصغير، باإلضافة  ال تكبير، والتي تسمح لك ب كما يمكنك أيًضا تجربة إيماءات ال
تقل إلى إعدادات  تكبير، ان تكبير المؤقت لما هو تحت إصبعك. لتجربة إيماءات ال إلى ال

< إمكانية الوصول < إيماءات التكبير. 

http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://support.google.com/nexus/?p=7_accessibility
http://http://support.google.com/android

