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iPhone إعدادات نظام جهاز
حتّمك يف جهاز iPhone اجلديد اخلاص بك، مبا يف ذلك الوقت والتارخي واألصوات اليت يصدرها هاتفك.

يتيح لك جهاز iPhone اخلاص بك تغيري الكثري من اإلعدادات املختلفة جلعلها تعمل بالطريقة اليت تريدها. ويوحض 

هذا الدليل كيفية تعيني لغتك املفضلة ووقتك وتارخيك، وكذلك كيفية التحمك يف مستوى صوت ونغمة رنني 

iPhone اخلاص بك.

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.

اخلطوات األوىل

يمت التحمك يف معظم إعدادات نظام iPhone اخلاص بك من تطبيق 

اإلعدادات. ولفتحه:

احبث عن رمز تطبيق اإلعدادات عىل الشاشة الرئيسية وأنقرهيلع.. 1

 مبجرد فتح تطبيق اإلعدادات، مق بالمترير لألسفل للعثور عىل عام . 2
وانقر فوقها.

تعيني لغتك املفضلة

عند رشاء هاتف يف أسرتاليا، سيمت ضبطه عىل لغة افرتاضية تمسى 

اإلجنلزيية (أسرتاليا). ومع ذلك، إذا اكن هاتفك مستعمًال، أو كنت تفضل 

استخدام لغة خمتلفة، فميكنك تغيريه.

  يف شاشة اإلعدادات العامة، مق بالمترير لألسفل للعثور عىل . 1
اللغة واملنطقة وانقر علهيا.

 عىل شاشة اللغة واملنطقة، جبانب لغة iPhone يف األعىل، جيب . 2
أن تذكر اإلجنلزيية (أسرتاليا). يف هذا الدليل، سنعرض كيفية تغيري 

 iPhone اللغة من اإلجنلزيية (الواليات املتحدة)، حبيث يهتّىج

لكامت مثل "لون" بالطريقة األسرتالية!

اضغط عىل رمز تطبيق اإلعدادات لفتحه

مت ضبط هذا iPhone الستخدام 
اللغة اإلجنلزيية واهلجاء األمريكية. 

حنن حباجة إىل تغيري اللغة
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 انقر عىل لغة iPhone لرؤية قامئة من اللغات. أنقر اإلجنلزيية . 3
(أسرتاليا) من القامئة.

 اآلن انقر فوق ّمت، وسوف يطلب منك iPhone اخلاص بك . 4
التأكيد. أنقر عىل تغيري إىل اإلجنلزيية (أسرتاليا) مث تابع لتعيني 

اللغة اجلديدة. قد يستغرق هذا بضع ثواٍن.

 سيعود iPhone إىل شاشة اللغة واملنطقة. بالقرب من . 5
.iPhone األعىل، سرتى اآلن لغتك املفضلة اجلديدة جبانب لغة

 ميكنك أيضًا تغيري املنطقة ونوع التقومي ووحدة درجة احلرارة . 6
عن طريق النقر فوق لك خيار.

ضبط التارخي والوقت

لبدء ضبط التارخي والوقت عىل جهاز iPhone اخلاص بك، انقر أوًال عىل عام 

يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة. سيعود iPhone إىل خيارات اإلعدادات 
العامة الرئيسية.

يف الشاشة العامة، انقر فوق التارخي والوقت.. 1

 سيعرض جهاز iPhone شاشة التارخي والوقت وسرتى خيارًا . 2
يمسى اإلعداد تلقائيًا. إذا اكن املفتاح املوجود جبانبه أخرض، 

فسيمت ضبط جهاز iPhone تلقائيًا للتوقيت الصييف وتغيري 

املناطق الزمنية عند السفر.

 لضبط الوقت والتارخي بنفسك، حتتاج إىل إيقاف تشغيل إعداد . 3
اإلعداد تلقائيًا. للقيام بذلك، انقر عىل املفتاح األخرض حىت 

يصبح أبيض. لقد ّمت اآلن إيقاف اإلعداد.

 بعد ذلك، انقر عىل النص األزرق حتت املنطقة الزمنية. وتَظهر . 4
جعلة المترير اليت ُتظِهر التارخي والوقت.

 باستخدام جعلة المترير، مق بالمترير عرب اخليارات لتعيني التارخي . 5
والوقت احلاليني.

 لتغيري املنطقة الزمنية، انقر فوق امس املدينة الرمادي أعىل نص . 6
التارخي والوقت األزرق.

أنقرعىل النص األزرق لتأكيد رغبتك يف 

التغيري إىل اإلجنلزيية (أسرتاليا)

عندما يكون املفتاح أخرض، فإن 

جهاز iPhone اخلاص بك يضبط 

الوقت والتارخي تلقائيًا
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 استخدم اآلن لوحة املفاتيح لكتابة امس املدينة أو البلدة. عندما يظهر االمس الذي . 7
تريده أسفل رشيط البحث، انقر فوق االمس لتعيني املنطقة الزمنية والوقت والتارخي 

لذلك املوقع. لقد مقت اآلن بنجاح بتعيني الوقت والتارخي واملنطقة الزمنية عىل 

جهاز iPhone اخلاص بك. 

 يُعد المساح هلاتفك بضبط التارخي والوقت تلقائيًا مزية مفيدة حقًا، لذا مفن اجليد . 8
إعادة تشغيل هذه اإلعدادات بعد أن تعرفت عىل كيفية ضبط هذه اإلعدادات يدويًا. 

أنقر عىل املفتاح املوجود جبوار اإلعداد تلقائيًا حىت يصبح اللون أخرض إلعادة 
تشغيل املزية مرة أخرى.

عندما تكون مستعدًا لملتابعة، انقر فوق عام يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة للعودة إىل 

صفحة اإلعدادات العامة.

iPhone تغيري إعدادات الصوت جلهاز

لالستعداد لتغيري أصوات جهاز iPhone اخلاص بك، انقر أوًال فوق اإلعدادات يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة، للعودة إىل 

قامئة اإلعدادات الرئيسية. أنت اآلن جاهز لملتابعة.

 أوالً، مق بالمترير ألسفل قامئة اإلعدادات للعثور عىل األصوات وأمناط . 1
اإلهزتاز وانقر علهيا.

 لتغيري مستوى رنني iPhone اخلاص بك، احبث عن رشيط أسفل . 2
النغامت والتنبهيات.

  استخدم إصبعك لتحريك الزر األبيض إىل اليسار خلفض مستوى . 3
الصوت، وإىل الميني لرفع مستوى الصوت. وهذا يغري مستوى أصوات 

التنبيه أيضًا.

 عادًة ما تغري األزرار املوجودة عىل جانب جهاز iPhone اخلاص بك . 4
مستوى صوت تشغيل املوسيىق والفيديو. ولكن إذا كنت تفضل ذلك، 

ميكنك استخدام األزرار لتغيري جحم الرنني والتنبهيات. يؤدي النقر فوق 

املفتاح األبيض املوجود جبوار التغيري باألزرار ليك يصبح لونه أخرض مما 

يشغّل اإلعداد.

من األفضل ترك التغيري باألزرار متوقف، حىت ال تقوم باخلطأ يف خفض الرنني 

وتفّوت ماكملتك اهلاتفية القادمة! سيكون املفتاح أبيض عندما يكون اإلعداد يف 

وضع إيقاف التشغيل.

حّرك الزر األبيض إىل اليسار 

لتقليل مستوى الصوت وإىل 

الميني لزيادة مستوى الصوت
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تغيري نغمة الرنني

نغمة الرنني يه نغمة قصرية اليت يلعهبا جهاز iPhone اخلاص بك باستخدام اجلرس عندما يتصل بك خشص ما. 

ميكنك تغيري هذه النغمة إىل يشء تريده، أو يشء جتده أهسل من حيث املالحظة.

 من شاشة الصوت وأمناط اإلهزتاز، مق بالمترير لألسفل للعثور عىل . 1
إعداد نغمة الرنني. أنقر علهيا!

 سرتى قامئة من النغامت. أنقر عىل واحدة لتشغيلها. بعد مساع نغمة . 2
الرنني اليت تفضلها، انقر فوق هسم الرجوع يف اجلزء العلوي األيرس من 

الشاشة لتعيينه. سيعود جهاز iPhone اخلاص بك إىل شاشة الصوت 

وأمناط اإلهزتاز.

 ميكنك أيضًا تغيري الصوت الذي يصدره جهاز iPhone اخلاص بك . 3
عندما تتلىق رسالة نصية. احبث عن نغمة النص عىل شاشة الصوت 

وأمناط اإلهزتاز وأنقر علهيا.

 متامًا مكا فعلت مع نغمة الرنني، اسمتع إىل بعض اخليارات من القامئة . 4
بالنقر فوق لك خيار. لتعيني النغمة اليت تريدها، انقر فوق هسم الرجوع 

يف اجلزء العلوي األيرس من الشاشة.

إيقاف تشغيل نقرات لوحة املفاتيح

تتيح لك قامئة الصوت وأمناط اإلهزتاز ضبط مجموعة من األصوات األخرى اليت يصدرها 

هاتفك. وقد جتد بعض هذه األصوات مفيدة، والبعض اآلخر مزجعة.

قد ترغب يف إيقاف تشغيل نقرات لوحة املفاتيح، عىل سبيل املثال، حىت ال يصدر هاتفك 

صوتًا عند الكتابة عىل لوحة املفاتيح.

بالنسبة مجليع اإلعدادات، يؤدي النقر فوق املفتاح املوجود جبوار خيار الصوت إىل تشغيله أو 

إيقاف تشغيله. عندما يكون املفتاح أبيضًا، يكون اإلعداد يف وضع التوقف.

 خذ بعض الوقت الستكشاف املزيد من إعدادات الصوت وأمناط اإلهزتاز لضبطها 
حبيث تناسبك.

انقر فوق نغمة رنني يف القامئة 
لالسمتاع إىل معاينة ملا تبدو هيلع


