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إستخدام الشاشة اللمسية 
في ما يلي بعض النصائح الرئيسية الستخدام شاشة تعمل باللمس على هاتف ذكي أو تابليت.

الضوابط األساسية
هناك عدد قليل من حركات األصابع األساسية على الشاشة اللمسية 

ستساعدكم على القيام بمعظم ما تريدون.
أنقروا على ضابط اللمس األكثر شيوعاً. يمكنكم النقر على زر أو رابط   •

ويب على الشاشة اللمسية الستخدامه. 
انتقلوا عبر صفحات ومستندات الويب عن طريق لمس الشاشة وتحريك   •

إصبعكم إلى األعلى واألسفل.
مرروا إلى الجوانب للذهاب من شاشة إلى شاشة. قوموا بلمس الشاشة   •

بالقرب من حافة واحدة وحركوا إصبعكم نحو الحافة األخرى، وإرفعوا 
إصبعكم قبل الوصول إليها.

انقروا في مربع إدخال نص للكتابة. سوف تظهر لوحة المفاتيح على  	•
الشاشة، ويمكنكم بعد ذلك فقط النقر على الحروف التي تريدونها. 

في كثير من األحيان سوف تحتاجون إلى رقم خاص أو مفتاح رمز إلظهار تلك األحرف. 	•
تقدم العديد من لوحات المفاتيح اقتراحات أثناء الكتابة. انقروا على الكلمة المقترحة لتوفير كتابتها.  	•

ً ضوابط أكثر تقدما
يمكنكم استخدام حركات أصابع خاصة لمساعدتكم على القيام بالمزيد من األشياء على جهاز لديه شاشة تعمل باللمس.
قوموا بتكبير موقع أو صورة أو خارطة عن طريق وضع إصبعين بالقرب من بعضهما البعض، ثم إبعادهما عن  	•

بعض.
التصغير عن طريق وضع إصبعين على الشاشة بعيدين عن بعضهما البعض ثم ضمهما معاً. 	•

 تحّكموا في الهاتف الذكي أو 
التابليت بأطراف أصابعكم
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إستخدام الشاشة اللمسية
تدوير الشاشة عن طريق وضع إصبعين على الشاشة – واحد أقرب إلى األعلى وواحد أقرب إلى أسفل -  	•

وتحريكهما في حركة دائرية.
استمتع بعرض أوسع من خالل تحويل جهازكم من وضع عمودي )في وضع مستقيم( إلى وضع أفقي )جانبي(.  	•

سوف تدور الشاشة تلقائياً عند تدوير الجهاز.
للعثور على مزيد من الخيارات، قوموا بلمس وإمساك عنصر على الشاشة. في كثير من  	•

األحيان سوف تظهر قائمة خيار.

عمل أشياء أكثر بالشاشة اللمسية
قوموا بقفل شاشة الجهاز الذي يعمل باللمس للمساعدة في الحفاظ على أمنه.

تَستخِدم العديد من الهواتف الذكية وأجهزة التابليت الماسح الضوئي لبصمات األصابع  	• 
لجعله سهل الفتح.

تَستخِدم العديد من األجهزة رقم التعريف الشخصي )PIN( أو قفل نمطي لألمن. 	•
يمكنكم إعداد قفل نمطي أو PIN، وتسجيل بصمات أصابعكم بإستخدام خيار اإلعدادات  	• 

على جهازكم.

يمكنكم استخدام التطبيقات لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز الذي يعمل باللمس.
التطبيقات هي برامج لجهازكم، وهي مصممة للقيام بمجموعة من المهام المختلفة.  	•
يمكنكم الحصول على تطبيقات من iTunes App Store ألجهزة Apple، و  	•

Google Play Store ألجهزة Android، و Windows Store ألجهزة ويندوز
سيأتي جهازكم مع العديد من التطبيقات المفيدة، بما في ذلك البريد وِجهات االتصاالت والكاميرا. 	•

قد تكلف التطبيقات الجديدة المال أو قد تكون مجانية. التطبيقات المدفوعة غالباً ما يكون لديها المزيد  	• 
من الميزات.

غالباً ما تعطيكم التطبيقات إخطارات، مثل تذكير أو أخبار. مرروا لألسفل من أعلى الشاشة لرؤيتها. انقروا على  	•
إخطار لالطالع على مزيد من التفاصيل، ثم مرروا إلى اليمين إلزالته.
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خصصوا بعض الوقت الستكشاف ضوابط أخرى على جهازكم الذي يعمل باللمس.
يأخذكم زر الصفحة الرئيسية إلى شاشة جهازكم الرئيسية. على بعض األجهزة  	•

هو زر دائري أو بيضاوي تحت الشاشة. على بعض األجهزة، زر الصفحة 
الرئيسية هو في الجزء السفلي من الشاشة نفسها.  

إلغالق تطبيق على جهاز Apple، اضغطوا مرتين على مفتاح الصفحة  	•
الرئيسية وحركوا التطبيق إلى األعلى.

إلغالق تطبيق على جهاز Android، اضغطوا على زر التطبيقات المربعة في  	•
الجزء السفلي من الشاشة ومرروا التطبيق إلى الجانب.

غالباً ما تكون خيارات أخرى في التطبيق في قائمة همبرغر- ثالثة خطوط أفقية  	•
قصيرة في كومة. انقروا على القائمة لرؤية الخيارات. 
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iPad إغالق التطبيقات على


