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إعداد جهاز iPhone اجلديد اخلاص بك
مق بربط جهاز iPhone اجلديد اخلاص بك باإلنرتنت، ومق حباميته برمز دخول، وإستعّد للبدء!

لبدء االسمتتاع جبهاز iPhone اجلديد اخلاص بك، عليك أوًال إعداده. إذا اكن جهاز iPhone اخلاص بك جديدأً 

 iPhone خارجًا من العبوة ومل يكن ملك اي خشص من قبلك، فسيكون جاهزًا لإلعداد. ومع ذلك، إذا اكن لديك جهاز

ُمستعمل، مفن املهم إعادة تعيني اهلاتف أوًال، إلزالة مجيع البيانات الخشصية لملالك السابق. ميكنك معرفة كيفية 

إعادة تعيني جهاز iPhone اُملستعمل يف دليل إعادة تعيني جهاز iPhone اُملستعمل.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء يف إعداد iPhone اجلديد اخلاص بك، حتقق من:

حشن هاتفك بالاكمل.• 

خطة هلاتف موبايل مع مزوِّد اخلدمة.• 

إدخال بطاقة SIM يف اهلاتف.• 

الوصول إىل امس شبكة Wi-Fi املزنلية اخلاصة بك ولكمة الرس.• 

إذا مل يكن لديك خطة هلاتف املوبايل أو بطاقة SIM حىت اآلن، فال يزال بإماكنك إعداد جهاز 
iPhone اخلاص بك. قد تبدو بعض الشاشات خمتلفة بعض اليشء عن تلك املوحضة يف هذا 

الدليل، لكن ال يزال بإماكنك املتابعة.

اخلطوات األوىل

يبدأ اإلعداد ببعض اخلطوات األساسية إلعداد هاتفك.

ابدأ بالضغط عىل زر التشغيل حىت يظهر رمز Apple عىل الشاشة.. 1

يف شاشة الرتحيب، اضغط عىل زر الشاشة الرئيسية لملتابعة.. 2

اضغط عىل لغتك املفضلة. اللغة اإلجنلزيية يه اللغة االفرتاضية.. 3

 عىل شاشة البلد واملنطقة، انقر فوق أسرتاليا. جيب أن تكون يف اجلزء . 4
العلوي من القامئة ومت اختيارها من قبل.

 سيوفر iPhone خيار البدء الرسيع. وهذا خمصص لألخشاص الذين يقومون . 5
برتقية جهاز iPhoneأقدم، لذلك انقر فوق إعداد يدويًا. 

ميكنك اختيار اللغة اليت تريد أن 

يستخدمها iPhone اخلاص بك
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Wi-Fi االتصال بشبكة

حان الوقت اآلن لإلتصال بشبكة Wi-Fi املزنلية للوصول إىل اإلنرتنت. أنت حباجة إىل 

اإلنرتنت للحصول عىل التطبيقات، وتصّفح اإلنرتنت، وإرسال الربيد اإللكرتوين واملزيد عىل 

هاتفك. شبكة Wi-Fi يه وسيلة أرخص للوصول إىل اإلنرتنت من شبكة البيانات اخللوية، 

وتعين أنه ميكنك االتصال حىت إذا مل يكن لديك بطاقة SIM وحساب هاتف موبايل.

  من شاشة اختيار شبكة Wi-Fi، احبث عن امس شبكة Wi-Fi املزنلية . 1
يف القامئة.

اضغط عىل امس شبكة Wi-Fi املزنلية اخلاصة بك لبدء االتصال.. 2

 استخدم لوحة املفاتيح لكتابة لكمة الرس لشبكة Wi-Fi املزنلية اخلاصة بك، . 3
مع احلرص عىل مطابقة األحرف الكبرية والصغرية متامًا.

  سريتبط جهاز iPhone اخلاص بك، مث تابع بعض مهام اإلعداد التلقايئ . 4
يف اخللفية.

جعل جهاز iPhone اخلاص بك آمن

مينحك جهاز iPhone اخلاص بك اآلن بعض اخليارات جلعله آمنًا مع رمز دخول. رمز الدخول اخلاص بك هو رمز 

وصول فقط هلاتفك وحيميه من االستخدام دون إذنك.

  ترشح شاشة البيانات واخلصوصية املعلومات الخشصية اليت قد يطلهبا . 1
 جهاز iPhone اخلاص بك. خذ بعض الوقت لقراءة املعلومات، مث انقر فوق 

متابعة لملتابعة.

 تتيح لك مزية Touch ID فتح هاتف iPhone اخلاص بك باستخدام بصمة . 2
إصبعك. ننظر إىل ذلك يف دليل إعدادات األمان واخلصوصية يف iPad، لذلك يف 

الوقت احلايل، انقر فوق إعداد Touch ID الحقًا.

 مق بتأكيد ذلك من خالل النقر فوق ال تستخدم.. 3

 اخرت رمز دخول من ستة أرقام يهسل تذكرها، ولكن يصعب عىل اآلخرين مختيهنا. . 4
أنقر عىل األرقام.

 قد يقرر iPhone اخلاص بك رمز الدخول اخلاص بك غري آمن مبا فيه الكفاية. إذا . 5
حدث هذا، فانقر فوق تغيري رمز الدخول وحاول مرة أخرى.

 Wi-Fi سيكون امس شبكة

املزنلية اخلاصة بك يف قامئة 

الشباكت املتاحة
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Apple ID إنشاء

بعد ذلك، سيسألك جهاز iPhone اخلاص بك معا إذا كنت تريد إعداد Apple ID . إن Apple ID يه امس املستخدم حلساب 

يتيح لك الوصول إىل خدمات Apple. ميكنك رشاء التطبيقات، واستخدام جهاز iPhone اخلاص بك لدفع مثن األشياء، ونسخ 

الصور ومحاية بياناتك الخشصية.

 أوالً، سيسألك جهاز iPhone اخلاص بك معا إذا كنت تريد االستعادة من . 1
نخسة iCloud االحتياطية. هذا لملستخدمني الذين لدهيم Apple ID بالفعل، 

وسنتعرف عىل املزيد حول النسخ االحتيايط واالستعادة يف دليل آخر. اآلن ، انقر 

فوق اإلعداد جكهاز iPhone جديد.

إذا اكن لديك بالفعل Apple ID، فميكنك تجسيل الدخول هنا.. 2

إلنشاء Apple ID ، انقر فوق نسيت لكمة الرس أو ليس لدّي Apple ID؟. 3

انقر فوق إنشاء Apple ID جماين.. 4

أدخل تارخي ميالدك.. 5

أدخل امسك األول وإمس العائلة باستخدام لوحة املفاتيح.. 6

7 . iCloud.com اخلاصة بك مع عنوان بريد إلكرتوين جماين عىل Apple ID تأيت 
. سيصبح عنوان الربيد اإللكرتوين هذا Apple ID اخلاص بك. انقر فوق احلصول 

.iCloud عىل عنوان بريد إلكرتوين جماين من

 أدخل امسك أو لكمة أخرى قبل icloud.com@. إذا اكن عنوان الربيد . 8
اإللكرتوين هذا موجودًا بالفعل، فستقرتح Apple شيًائ آخر لك. من اآلمن قبول 

.Apple اقرتاحات

انقر فوق التايل لملتابعة.. 9

 انقر فوق متابعة لتأكيد رغبتك يف أن يكون عنوان الربيد اإللكرتوين هذا هو . 10
Apple ID اخلاصة بك.

َيستخدم رمز الدخول القوي مزجيًا من األرقام العشوائية. 
جتنب استخدام أي يشء يهسل مختينه، مثل تارخي ميالدك، أو 

األرقام املتسلسلة.

تتيح لك Apple ID احلصول 

عىل التطبيقات ونسخ الصور 

ومحاية التفاصيل الخشصية 
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 أنت اآلن حباجة إىل إنشاء لكمة رس قوية ل Apple ID اجلديدة اخلاصة بك. جيب أن حتتوي عىل . 11
مزجي من احلروف واألرقام واألحرف الكبرية، وجيب أال تكون يه نفهسا مثل أي بريد إلكرتوين أو 

حساب آخر. استخدم لوحة املفاتيح إلدخاهلا جبوار لكمة الرس.

 أدخل لكمة الرس اجلديدة مرة أخرى جبوار التحقق.. 12

 تستخدم Apple رمق هاتفك املوبايل إلرسال رسائل نصية واملساعدة يف بعض خيارات األمان. . 13
إذا اكن لديك بطاقة SIM مثبتة، فسوف تصل هذه الرسائل إىل جهاز iPhone اخلاص بك. إذا مل 

يكن لديك بطاقة SIM بعد، فميكنك تغيري هذا اإلعداد الحًقا. اآلن، انقر فوق متابعة.

اقرأ الرشوط واألحاكم وانقر فوق موافق عندما تكون جاهزًا.. 14

15 . Apple ID اخلاص بك اآلن بضع حلظات لالنهتاء من إنشاء iPhone سوف يستغرق جهاز 
اخلاصة بك، لذلك اجلس بثبات!

هتانينا! مت إعداد Apple ID اخلاصة بك وأنت مستعد لملتابعة.

تشغيل مزيات إضافية

سيسألك جهاز iPhone اخلاص بك اآلن معا إذا كنت تريد استخدام عدد من املزيات 

اإلضافية، مبا يف ذلك التحديثات وخدمات املوقع و Apple Pay واملزيد. بعض من 

هذه املزيات ميكنك تركها إلعدادها يف وقت الحق.

 سيقوم جهاز iPhone اخلاص بك تلقائيًا بتحديث براجمه، وهذا األمر . 1
مرحي وحيافظ عىل أمان اهلاتف. للمساح حبدوث ذلك، انقر فوق متابعة.

  تستخدم خدمات املوقع GPS اخلاص جبهاز iPhone لتوفري . 2
الطقس وحركة املرور واملعلومات احمللية األخرى. ميكن أن يساعدك 

 أيضًا يف العثور عىل iPhone اخلاص بك إذا فقدته. انقر فوق 
متكني خدمات املوقع.

 يتيح لك Apple Pay استخدام هاتفك مثل بطاقة االئمتان يف بعض . 3
 املتاجر، وميكنك ختيط ذلك اآلن عن طريق النقر فوق اإلعداد الحقًا 

.Wallet يف

  ميكنك حفظ مجيع لكامت الرس اخلاصة بك يف نظام آمن يمسى . 4
iCloud Keychain. وهذه املزية مفيدة بشلك خاص وحتسن األمان، 

لذلك انقر فوق متابعة.

ميكن أن تساعدك خدمات املوقع 

يف العثور عىل هاتفك إذا فقدته
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اخلطوات الهنائية

ختربك شاشة مرحبًا بك يف iPhone أن اإلعداد قد اكمتل.

أنقر عىل البدء ملشاهدة شاشتك الرئيسية اجلديدة.

للتحقق من اتصال جهاز iPhone اخلاص بك بشبكة Wi-Fi املزنلية بشلك حصيح، 

احبث عن رمز Wi-Fi يف اجلزء العلوي من الشاشة. إذا مت إدخال بطاقة SIM ، فسرتى 

أيضًا رمزًا الستقبال جهاز املوبايل وامس مزوِّد اخلدمة اخلاص بك.

إذا اكنت الرموز بيضاء، فسيكون هاتفك متصًال بشبكة Wi-Fi وشبكة املوبايل وهو جاهز 
لالستخدام!

ختيط املزيات املتقدمة

سوف تسأل الشاشات القليلة التالية ما إذا كنت تريد استخدام العديد من املزيات املتقدمة 

جلهاز iPhone اخلاص بك. ميكنك ختطهيا اآلن والنظر يف إعدادمه يف وقت الحق.

Siri: أنفر عىل اإلعداد الحًقا يف اإلعدادات.. 1

التحليالت: انقر فوق عدم املشاركة.. 2

عرض النغمة الصحيحة: اضغط متابعة.. 3

تعّرف عىل زر الشاشة الرئيسية اجلديد: انقر فوق ختصيص الحقًا يف اإلعدادات.. 4

 هذه املزية األخرية تتيح لك اختيار مستوى التكبري لعرض جهاز iPhone اخلاص . 5
بك. التكبري جيعل لك يشء أكرب قليًال وأهسل يف القراءة. اآلن ، انقر فوق عادي.

انقر فوق التايل عىل الشاشة الهنائية.. 6

اكمتل اإلعداد مبجرد رؤية 

شاشة الرتحيب


