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إعدادات إماكنية الوصول هلاتف أندرويد

 اجعل إستخدام هاتف أندرويد أهسل وأكرث راحة مع إعدادات 
إماكنية الوصول.

ميكن أن جتعل إعدادات إماكنية الوصول هلاتف أندرويد إستخدام هاتفك 

أهسل وأكرث راحة. وميكنك استخدامها لتكبري النص عىل الشاشة واستخدام 

فالش هاتفك لتنبهيك بالنسبة لملاكملات والرسائل الفائتة. ميكهنا أيضًا 

المساح لك باستخدام هاتفك كعدسة مّكربة لقراءة نص صغري احلجم، وإعداد 

هاتفك لتحويل ما تقوله إىل نص.

ما الذي سوف حتتاجه
قبل البدء، حتقق من أن هاتفك محشون بالاكمل ويعرض الشاشة الرئيسية. 

وجيب أن يكون برناجم نظام التشغيل اخلاص بك حمدثًا بالاكمل.

تذّكر أن هناك العديد من العالمات التجارية املختلفة هلواتف أندرويد، ولكها 

تعمل بشلك خمتلف قليًال. قد تبدو بعض الشاشات عىل هاتفك خمتلفة قليًال 

عن هذا الدليل، ولكن ال يزال بإماكنك املتابعة.

العثور عىل مزيات إماكنية الوصول

 يمت التحمك يف مزيات إماكنية الوصول هلاتفك من تطبيق اإلعدادات. 
إليك كيفية الوصول إلهيا.

 احسب ألعىل من أسفل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة . 1
التطبيقات. وسرتى شبكة من الرموز.

 احبث عن الرمز الذي يشبه جعلة الرتس. هذا هو تطبيق . 2
اإلعدادات. أنقر هيلع.

 سوف تظهر قامئة من اخليارات. مق بالمترير ألسفل القامئة حىت . 3
جتد إماكنية الوصول وانقر علهيا.

قد ختتلف اخلطوات املوجودة يف هذا 

الدليل عىل هاتفك، لكهنا جيب أن 

تكون اكفية ليك تتبعها

افتح تطبيق اإلعدادات من خالل 

النقر عىل رمز الرتس
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ضبط اخلط وتكبري الشاشة

ميكن أن يؤدي تغيري جحم النص عىل شاشة هاتفك إىل تهسيل قراءة لك يشء، مبا يف ذلك القوامئ 

ورسائل الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية وصفحات الويب أيضًا.

من شاشة إماكنية الوصول، احبث عن فئة الرؤية وأنقر علهيا.. 1

  عىل شاشة الرؤية، احبث عن جحم اخلط وتكبري الشاشة. . 2
ستظهر نافذة تظهر بعض عنارص التحمك.

  احسب رشيط مترير جحم اخلط إىل الميني لتكبري النص. . 3
سيكون النص يف قسم املثال أكرب لكام مقت بحسب النقطة الزرقاء 

عىل رشيط المترير إىل الميني. وميكنك استخدام هذا الرشيط للعثور 

عىل جحم النص األكرث راحة لك.

 إذا وجدت أن جحم النص ال يزال صغريًا للغاية عندما تكون النقطة . 4
الزرقاء عىل أقىص الميني، أنقر عىل أجحام اخلطوط األكرب يف اجلزء 

العلوي من الشاشة.

سيؤدي رشيط مترير جحم اخلط اآلن إىل زيادة جحم النص أكرث.. 5

 عندما يكون لديك جحم اخلط الذي تريده، انقر فوق تطبيق يف اجلزء . 6
العلوي من الشاشة لتعيينه والعودة إىل قامئة الرؤية.

استخدام فالش الاكمريا لإلخطارات

ميكنك استخدام فالش اكمريا هاتفك ملساعدتك عىل متابعة املاكملات الفائتة 

 LED واإلخطارات األخرى. وعند متكني هذه املزية، سيقوم هاتفك بإضاءة وميض

اخلاص بالاكمريا، وذلك إلعالمك أن هناك إخطار بانتظارك.

للبدء، انقر أوًال عىل زر الرجوع للعودة إىل قامئة إماكنية الوصول.

اآلن أنقر عىل المسع يف القامئة.. 1

لتفعيل إخطار الفالش، انقر أوالً عىل الضبط لفتح شاشة إخطار الفالش.. 2

استخدم رشيط المترير لضبط 

جحم النص عىل الشاشة
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 ميكنك رؤية مفتاحني رماديني، أحدمها لضوء الاكمريا واآلخر . 3
للشاشة. يَستخدم مفتاح ضوء الاكمريا فالش الاكمريا لإلخطارات، 

وتقوم الشاشة بتشغيل وإيقاف الشاشة لفرتة قصرية. انقر عىل 
مفتاح ضوء الاكمريا لتفعيل إخطار الفالش.

 سوف يظهر مربع. انقر فوق تفعيل هذا املربع لتأكيد رغبتك يف . 4
استخدام إخطار الفالش.

 إذا قررت أنك ال حتب إخطار الفالش مق بإعادة اخلطوات املذكورة . 5
أعاله. عند النقر فوق املفتاح، سيعود إىل اللون الرمادي، وسيمت 

إيقاف تفعيل إخطار الفالش.

إعدادات إماكنية الوصول األخرى

انقر عىل زر الرجوع للعودة إىل قامئة إماكنية الوصول.

إذا مقت بإستكشاف القامئة، فستجد العديد من مزيات إماكنية الوصول املختلفة. 

ميكن تفعيلها أو إيقاف تفعيلها بواسطة املفتاح املوجود جبوار لك واحد.

تذّكر أنه عندما يكون املفتاح رمادي اللون، يمت إيقاف تفعيل املزية. وعندما يكون املفتاح أزرق اللون (أو رمبا لونًا 

خمتلفًا عىل موديل هاتفك)، يمت تفعيل املزية.

استخدام الاكمريا كعدسة مكّربة

مزية أخرى مفيدة هلاتف أندرويد اخلاص بك يه قدرته عىل استخدام الاكمريا 

لتكبري النص يف العامل احلقييق. وميكن أن تساعدك هذه املزية عىل قراءة 

املطبوعات الدقيقة عىل الفواتري، أو األشياء الصغرية يف نظرة فاحصة. مكا 

ميكنك استخدام هذه املزية عرب تطبيق الاكمريا.

عد إىل الشاشة الرئيسية عن طريق االنقرعىل زر الشاشة الرئيسية.. 1

  احسب ألعىل من أسفل الشاشة الرئيسية لعرض شاشة التطبيقات، . 2
مكا فعلت سابقًا يف هذا الدليل.

احبث عن تطبيق الاكمريا وانقر فوق الرمز اخلاص به لفتحها.. 3

  ستتغري الشاشة لتعرض عنارص التحمك يف الاكمريا وما يمسى . 4
طريقة العرض املبارشة ملا تشاهده الاكمريا.

استخدم مفاتيح التبديل هذه إلختيار وضع 

الفالش: فالش الاكمريا أو فالش الشاشة

انفر عىل رمز الاكمريا لفتح 
تطبيق اكمريا اهلاتف
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 ضع إصبعني عىل جزء الشاشة الذي يعرض طريقة العرض املبارشة . 5
وحركهم بعيدًا عن بعضهم البعض. وستشاهد تكبري الاكمريا. نمسي 

هذا القرص للتكبري، هذا عىل الرمغ من أنك تقوم بتحريك أصابعك 

عن بعضها البعض مثل قرصة عكسية!

 اآلن مق بتوجيه الاكمريا إىل نص أو يشء صغري تريد تكبريه. إذا . 6
كنت محتل الاكمريا بشلك قريب جدأً، فلن ترّكز، لذا مق بإبعادها 

عن اليشء بدرجة اكفية حىت تكون الشاشة واحضة.

ميكنك التصغري عن طريق تقريب أصابعك معًا عىل الشاشة.. 7

 عند االنهتاء من مزية التكبري، انقر فوق زر الشاشة الرئيسية . 8
للعودة إىل الشاشة الرئيسية.

إمالء الرسائل النصية إىل هاتفك

تحمس لك معظم هواتف أندرويد بإمالء رسالة نصية. وهذه مزية مفيدة 

حقًا تتيح لك إنشاء رسائل ومالحظات دون الكتابة عىل لوحة املفاتيح.

 انقر عىل تطبيق الرسائل لفتحه. واعمتادًا عىل طراز هاتف . 1
أندرويد اخلاص بك، سيكون هذا التطبيق عىل الشاشة 

الرئيسية أو عىل شاشة التطبيقات.

 انقرعىل رمز رسالة جديدة يف أسفل ميني الشاشة لبدء . 2
رسالة جديدة.

 انقر عىل رمز امليكروفون يف أعىل ميني الشاشة للبحث . 3
عن جهة اتصال.

 قل االمس األول للخشص الذي تريد إرسال رسالة إليه، . 4
وسيقوم اهلاتف بالبحث يف جهات االتصال اخلاصة بك 

للعثور هيلع. دعنا نرسل رسالة 

 مق بإختيار امس جهة االتصال من القامئة، مث انقر فوق . 5
ابدأ يف الزاوية العلوية الميىن من الشاشة ملشاهدة 

شاشة الرسائل اجلديدة ولوحة املفاتيح.

انقر عىل هذا الرمز لفتح تطبيق 
الرسائل. وقد جتده أيضًا عىل 

شاشتك الرئيسية
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 تعمل مزية أندرويد لتحويل الكالم إىل نص يف أي تطبيق حيث ميكنك . 6
رؤية زر امليكروفون عىل لوحة املفاتيح.

 حدد امليكروفون من خالل النقر هيلع. ستختيف لوحة املفاتيح، وسرتى . 7
منطقة رمادية هبا ميكروفون كبري بدالً من ذلك.

حتدث بوضوح وليس برسعة كبرية وسرتى ما سيحدث!. 8

عندما تكون راضيًا عن الرسالة، ميكنك النقر فوق أرسل.. 9

هناك الكثري من التطبيقات اليت ميكن أن تستخدم الكالم إىل نص. ميكنك 

استخدامها لكتابة رسائل الربيد اإللكرتوين واملالحظات وإنشاء تذكريات وتقومي 

املواعيد، وحىت البحث يف اإلنرتنت!

لقد تعملت اآلن كيفية استخدام بعض مزيات إماكنية الوصول عىل هاتف أندرويد 

اخلاص بك، ولكن األمر يستحق بعض الوقت الستكشاف املزيد من مزيات إماكنية 

الوصول اليت ميكن أن جتعل احلياة أهسل بالنسبة لك.

عندما تبدو لوحة املفاتيح 

هكذا، قل رسالتك بوضوح


