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إعدادات iPhone الرسيعة
تعّرف عىل كيفية الوصول إىل اإلعدادات الشائعة برسعة وهسولة.

يتيح لك مركز التحمك اخلاص بـ iPhone الوصول برسعة إىل اإلعدادات املفيدة. وميكنك استخدامه لضبط 

صوت اهلاتف وسطوع الشاشة ، والوصول برسعة إىل شبكة Wi-Fi والبيانات اخللوية والاكمريا ووظائف الشعلة.

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

 iPhone جيمع مركز التحمك العديد من املزيات الشائعة االستخدام اخلاصة بـ

يف ماكن واحد، ولذلك ال حتتاج إىل البحث عهنا يف القوامئ.

ميكنك فتح مركز التحمك يف أي وقت، سواء كنت يف تطبيق أو ماكملة 

هاتفية أو عىل موقع ويب.

 اعمتادًا عىل طراز iPhone اخلاص بك، ميكنك مترير إصبعك من . 1
أسفل الشاشة أو إىل األسفل من األعىل. جيب أن يبدأ المترير 

بإصبعك يف اإلطار، وهو املنطقة السوداء أو البيضاء اليت حتيط 

بالشاشة. يف هذا الدليل، سوف منّرر إىل األعىل من أسفل الشاشة.

مق بالمترير ألعىل من أسفل الشاشة لفتح مركز التحمك.. 2

إلغالق مركز التحمك، مق بالمترير ألسفل من أي ماكن عىل الشاشة.. 3

للمترير لفتح مركز التحمك، ابدأ 

بإصبعك يف إطار اهلاتف
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ضبط سطوع الشاشة ومستوى الصوت

يعرض مركز التحمك رموز ملجموعة من اإلعدادات واملزيات. قد يبدو األمر 

خمتلفًا قليًال عىل جهاز iPhone اخلاص بك، ولكن ال تقلق - حيث ستظل 
قادرًا عىل املتابعة.

إن اثنني من أول األشياء اليت ستالحظهام يف مركز التحمك مها رشيطا 

المترير الكبريان. أحدمها يتحمك يف سطوع الشاشة، واآلخر بالصوت.

لتغيري سطوع شاشة جهاز iPhone اخلاص بك، ميكنك استخدام رشيط 

المترير مع رمز المشس هيلع.

 ضع إصبعك عىل اجلزء األبيض من رشيط المترير وحركه لألسفل . 1
لتعتمي الشاشة. هذه طريقة مفيدة لتوفري طاقة البطارية.

 حّرك إصبعك ألعىل لزيادة السطوع، مما جيعل الشاشة أهسل للقراءة . 2
حتت أشعة المشس الساطعة.

 عندما تكون راضيًا عن مستوى السطوع، أخرج إصبعك من رشيط . 3
المترير لتعيينه.

لضبط مستوى الصوت والفيديو الذي يمت تشغيله عىل جهاز iPhone اخلاص 

بك، ميكنك استخدام رشيط المترير مع رمز مكّرب الصوت هيلع.

 ضع إصبعك يف القسم األبيض وحركه ألعىل لزيادة مستوى الصوت . 1
وألسفل لتقليله.

 يؤدي حتريكه بالاكمل إىل كمت الصوت، مما قد يكون مفيدًا عندما ال . 2
ترغب يف االنزعاج بسبب املاكملات أو تنبهيات الرسائل.

 عندما جتد مستوى تشعر بالرضا عنه، احسب إصبعك من رشيط . 3
المترير لتعيينه.

ميكن أن يكون كمت الصوت مفيدًا عندما ال ترغب يف االنزعاج بسبب 
املاكملات أو تنبهيات الرسائل

استخدم رشيط المترير هذا 

لضبط سطوع الشاشة

استخدم رشيط المترير للتحمك 

يف مستوى الصوت
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عندما تكون خارج نطاق شبكة Wi-Fi املزنلية، فإن تشغيل رمز البيانات اخللوية 

يتيح جلهاز iPhone اخلاص بك الوصول إىل اإلنرتنت عرب شبكة اهلاتف احملمول، 

حبيث ميكنك دامئًا االتصال. اضغط عىل الرمز لتشغيل البيانات اخللوية أو إيقافها.

يقوم رمز منط الطريان بإيقاف تشغيل الوصول إىل Wi-Fi والبيانات اخللوية، 

مما يعين أن جهاز iPhone ال ميكنه إرسال أو استقبال املاكملات والنصوص أو 
الوصول إىل اإلنرتنت.

 منط الطريان عادة ما يكون متوقفًا. اضغط عىل الرمز لتشغيله. سوف . 1
تتحول بعض الرموز األخرى يف هذا اجلزء من مركز التحمك إىل اللون 

األبيض، إلظهار أن هذه املزيات متوقفة اآلن.

 أنقر عىل الرمز إليقاف منط الطريان. سيمت تشغيل Wi-Fi والبيانات . 2
اخللوية مرة أخرى.

عادة، سوف تقوم بتشغيل منط الطريان عىل منت طائرة، قبل اإلقالع أو اهلبوط مبارشة. 
ولكن ميكن أن تكون أيضًا طريقة هسلة لقطع االتصال باإلنرتنت، مثل عندما ترغب يف 

استخدام جهاز iPhone كاكمريا.

عادًة، إذا كنت قد مقت بإعداد جهاز iPhone اخلاص بك إلجراء ماكملات هاتفية بدون 
إستخدام اليد من خالل مكربات الصوت يف سيارتك، فسيظهر رمز Bluetooth سواء 

اكنت املزية قيد التشغيل أم ال.

السيطرة عىل االتصاالت الالسلكية

ميكنك التحمك يف العديد من اإلعدادات عىل جهاز iPhone اخلاص بك عن طريق النقر 

عىل الرموز املوجودة يف مركز التحمك. عند إيقاف تشغيل الرموز، ستظهر باللون األبيض. 

دعنا نليق نظرة عىل بعض اإلعدادات األكرث فائدة.

يتيح رمز Wi-Fi جلهاز iPhone االتصال باإلنرتنت عرب شبكة Wi-Fi املزنلية أو شبكة 

Wi-Fi عامة جمانية.

انقر فوق الرمز لتشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها.. 1

انقر مع االسمترار يف الضغط فوق الرمز لرؤية امس الشبكة اليت تتصل هبا.. 2

انقر فوق أي ماكن آخر عىل الشاشة للعودة إىل مركز التحمك.. 3

يوحض هذا الرمز أنك 

Wi-Fi  متصل بشبكة

 iPhone هذا الرمز يعين أن جهاز

اخلاص بك متصل باإلنرتنت عرب 

شبكة البيانات اخللوية
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استخدام جهاز iPhone اخلاص بك مبثابة شعلة

مزية الشعلة مفيدة جدًا. إهنا تقوم بتشغيل فالش اكمريا LED اخلاصة هباتفك 

الستخدامها كضوء ساطع للغاية. وهذا يعين أنه طاملا أن لديك هاتفك، فلن 

حتتاج أبدًا للوقوع يف الظالم.

اضغط عىل رمز الشعلة لتشغيل الشعلة.. 1

 لضبط سطوع الشعلة، انقر مع االسمترار يف الضغط فوق رمز الشعلة حىت . 2
يظهر رشيط.

 حرك إصبعك ألعىل الرشيط جلعل الشعلة أكرث إرشاقًا، وإىل األسفل . 3
جلعلها خافتة. مث أنقر عىل أي ماكن خارج الرشيط للعودة إىل مركز التحمك.

 أنقر عىل الرمز مرة أخرى إليقاف الشعلة. ال تنىس القيام بذلك، أو سوف . 4
تستخدم الشعلة البطارية برسعة.

إستخدام اختصار الاكمريا

 . iPhone  ميكنك استخدام مركز التحمك للوصول برسعة إىل اكمريا 
هذا مفيد اللتقاط تلك اللحظات غري املخطط هلا. عندما تريد االنتقال مبارشة 

إىل تطبيق الاكمريا، ما عليك سوى النقر عىل رمز الاكمريا.

االستعداد لتخصيص مركز التحمك

ميكنك تغيري عنارص التحمك اليت تظهر يف مركز التحمك جلعلها مناسبة لك متامًا. 

قد ترغب يف إزالة بعض املزيات اليت ال تستخدمها وإضافة مزيات أخرى. وللقيام 

بذلك، حتتاج أوًال إىل فتح تطبيق اإلعدادات.

 اضغط عىل زر الصفحة الرئيسية لعرض الشاشة الرئيسية، مث أنقر عىل . 1
تطبيق اإلعدادات لفتح قامئة اإلعدادات.

  يف قامئة اإلعدادات، مق بالمترير لألسفل حىت ترى مركز التحمك، مث . 2
انقر فوقه.

  إلضافة مزيات أو إزالهتا من مركز التحمك، انقر فوق ختصيص . 3
عنارص التحمك.

 iPhone رمز الشعلة حيّول جهاز

اخلاص بك إىل ضوء
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  يف شاشة التخصيص، يمت رسد املزيات اليت تظهر بالفعل يف . 4
مركز التحمك أوًال. إلزالة إحدى املزيات، انقر فوق النقطة امحلراء 

جبانب امسها.

 مق بالمترير لألسفل لرؤية قامئة املزيات اإلضافية اليت ميكنك إضافهتا . 5
إىل مركز التحمك. سنقوم بإضافة مزية تمسى املكّرب.

إضافة مزية املكّرب

 يتيح لك املكّرب استخدام اكمريا iPhone مثل عدسة مكربة من خالل عرض 
 النص املكّرب عىل شاشة جهاز iPhone اخلاص بك. وهذا مفيد ألشياء مثل 

 قراءة املطبوعات الدقيقة عىل الفاتورة. جيب أن تكون جاهزًا اآلن إلضافته إىل 
مركز التحمك.

 اضغط عىل النقطة اخلرضاء جبانب املكّرب إلضافهتا. سيختيف الرمز . 1
من القامئة، ولكن ال تقلق. مل يذهب بعيدا!

 مق بالمترير إىل أعىل شاشة التخصيص. املكّرب اآلن يف قامئة . 2
املزيات املتضمنة يف مركز التحمك اخلاص بك.

 للتحقق، احسب ألعىل من أسفل الشاشة لفتح مركز التحمك. سرتى . 3
يمت تضمني الرمز اآلن يف اإلعدادات C، فقط اضغط هيلع الختباره!

عند النقر فوق النقطة 

اخلرضاء، ستمت إضافة 

املكّرب إىل "مركز التحمك"


