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iPad لوحة املفاتيح والشاشة لجهاز

تعّرف عىل كيفية استخدام لوحة مفاتيح جهاز iPad وضبط سطوع الشاشة حبيث تكون مناسبة لك متامًا.

ستحتاج إىل إستخدام لوحة مفاتيح جهاز iPad اخلاص بك كثريًا، لذا سيعملك هذا الدليل كيفية استخدامها. وسوف تتعمل أيضًا 

كيفية ضبط سطوع شاشة جهازiPad  برسعة حبيث يكون جهازك اللويح مرحيًا أكرث يف االستخدام.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء، حتقق من أن جهازك اللويح محشون بالاكمل ويعرض الشاشة 

الرئيسية. وجيب أن يكون برناجم نظام التشغيل اخلاص بك حمدثًا بالاكمل.

فهم لوحة املفاتيح اليت تظهر عىل الشاشة

ميكن أن يكون جهاز iPad قويًا جكهاز مكبيوتر محمول، لكنه ال يأيت مع لوحة 

مفاتيح متصلة بشلك دامئ. حيتوي جهاز iPad اخلاص بك عىل ما نمسيه 

لوحة مفاتيح عىل الشاشة، وتظهر عندما تنقر يف حقل إدخال نص عىل 

شاشة جهازك اللويح.

هناك ماكن واحد ستستخدم فيه لوحة املفاتيح كثريًا ويه يف متصفح الويب. 

يشمتل جهاز iPad اخلاص بك عىل متصفح ويب يمسى Safari، لذلك دعنا 

نفتحه.

انقر عىل رمز Safari لفتح املتصفح.

Safari استخدام لوحة املفاتيح مع

عند يمت فتح Safari، سيعرض آخر صفحة ويب مقت بزيارهتا، أو صفحة فارغة هبا روابط إىل مواقع الويب املفضلة إليك. ميكنك 

رؤية الصفحة متأل الشاشة بالاكمل، وال توجد لوحة مفاتيح مرئية.

دعنا نرفع لوحة املفاتيح حىت نمتكن من كتابة يشء ما.

 بالنسبة إىل هذا العرض التوضيحي، انقر فوق رشيط البحث يف أعىل صفحة Safari جلعل لوحة املفاتيح تظهر يف . 1
أسفل الشاشة.

 بعد النقر فوق رشيط البحث، يمت متيزي عنوان الويب يف الرشيط باللون األزرق. عىل لوحة املفاتيح، انقرعىل مفتاح . 2
احلذف أعىل ميني لوحة املفاتيح، واستعّد إلدخال حبث يف ويب.

يؤدي النقر فوق رمز Safari إىل فتح 

iPad متصفح الويب اخلاص جبهاز
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 ميكنك أيضًا النقر فوق الصليب املوجود عىل ميني رشيط . 3
البحث ملحسه، أو ميكنك حىت البدء يف كتابة حبث جديد عىل 

لوحة املفاتيح!

 أنقر عىل أحرف لوحة املفاتيح لهتجئة لكمة الطقس. عندما . 4
 تنهتي، انقر عىل مفتاح إذهب جلعل Safari يبحث عن معلومات 

حول الطقس.

 سيعرض Google نتاجئ البحث، ولكن ستختيف لوحة املفاتيح. . 5
الستعادهتا، انقر عىل رشيط البحث مرة أخرى.

6 . ،Shift لكتابة حرف واحد كبري، انقر أوًال عىل أحد مفاتيح  
مث انقر فوق احلرف. بعد النقر فوقه، ستعود لوحة املفاتيح إىل 

األحرف الصغرية.

7 . .Caps lock لكتابة لك يشء بأحرف كبرية، انقر فوق مفتاح 
ستظهر مجيع احلروف املوجودة عىل لوحة املفاتيح كأحرف كبرية. 

 Caps lock ستكتب اآلن بأحرف كبرية حىت تضغط عىل مفتاح

مرة أخرى.

8 . Caps اخلاص بك حيتوي عىل مفتاح iPad إذا مل يكن جهاز 
lock، انقر نقرًا مزدوجًا عىل أحد أهسم Shift حبيث يظهر سطر 

أسفل الهسم وتظهر مجيع األحرف عىل لوحة املفاتيح حكروف 

كبرية. وإليقاف تشغيل احلروف الكبرية، انقر فوق أحد أهسم 

Shift مرة أخرى.

 لعمل مسافة بني اللكامت، انقر عىل رشيط املسافة الطويل يف . 9
أسفل لوحة املفاتيح.

كتابة عالمات الرتقمي والرموز
ميكنك أيضًا كتابة عالمات الرتقمي ومجموعة من الرموز اخلاصة، مثل عالمات 

العمالت. إذا مل يعرض موديل iPad اخلاص بك أرقام أعىل لوحة املفاتيح، 

فميكنك أيضًا كتابة األرقام هبذه الطريقة.

لرؤية األرقام والرموز وعالمات الرتقمي، أنقر فوق مفتاح .؟١٢٣. 1

للعودة إىل األجبدية والكتابة العادية، انقر فوق مفتاح أبج.. 2

تظهر لوحة املفاتيح عىل الشاشة عند 

النقر يف حقل إدخال النص

أنقر فوق مفتاح .؟١٢٣ لرؤية 
الرموز وعالمات الرتقمي
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ضبط سطوع الشاشة برسعة

ميكنك ضبط سطوع الشاشة من مركز التحمك، الذي تفتحه عن طريق مترير إصبعك ألسفل من الزاوية الميىن العليا من الشاشة. 

وميكنك فتح مركز التحمك يف أي وقت، سواء كنت يف تطبيق أو ماكملة هاتفية أو عىل موقع ويب.

لفتح مركز التحمك، ضع إصبعك يف أعىل ميني اإلطار، ويه املنطقة السوداء أو البيضاء احمليطة بالشاشة.. 1

احسب ألسفل من أعىل ميني الشاشة لفتح مركز التحمك.. 2

احبث عن رشيط المترير مع رمز المشس. هذا يتحمك يف سطوع الشاشة.. 3

 ضع إصبعك عىل رشيط المترير وحركه ألعىل جلعل الشاشة أكرث . 4
إرشاقًا. هذا مفيد إذا كنت تريد استخدام جهاز iPad يف اخلارج 

حتت أشعة المشس املبارشة.

 حرك إصبعك ألسفل جلعل الشاشة أقل سطوعًا. ميكنك القيام . 5
بذلك يف غرفة مظملة أو يف املساء.

 انزع إصبعك من رشيط المترير لتعيني السطوع عىل املستوى . 6
الذي حددته.

 ميكنك إغالق مركز التحمك عن طريق الحسب ألعىل. سيعود جهاز . 7
iPad إىل ما كنت تفعله من قبل.

“ميكنك فتح مركز التحمك يف أي وقت، سواء كنت يف تطبيق أو 
ماكملة هاتفية أو عىل موقع ويب.”

حرك إصبعك ألعىل أو ألسفل عىل رشيط 

المترير لضبط سطوع الشاشة


