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جهاز  Apple iPad: استخدام  الاكمريا 

استخدام  الاكمريا  املوجودة  عىل  جهاز   iPad اخلاص  بك  اللتقاط  صور  رائعة  بهسولة 

ميكنك  الوصول  برسعة  إىل  اكمريا  جهاز   Apple iPad اخلاص  بك  اللتقاط  صورة  رائعة،  أو  استخدام  الاكمريا  األمامية  

ميكنك  أيضًا  تعيني  صورة  خكلفية  جلهاز   iPad وتعديل  الصورة  وإرسال  الصورة  إىل  صديق . اللتقاط  سيليف .

ما  الذي  سوف  حتتاجه 
جيب  أن  يكون  برناجم   قبل  بدء  الدورة،  حتقق  من  أن  جهاز   iPad اخلاص  بك  مت  حشنه  وتشغيله،  ويعرض  شاشة  الفقل .

التشغيل  اخلاص  جبهاز   iPad اخلاص  بك  حمدثًا  أيضًا .

.Wi-Fi   اخلاص  بك  أيضًا  إىل  االتصال  باإلنرتنت  عرب iPad   ملتابعة  مجيع  اخلطوات  يف  هذه  الدورة  التدريبية،  سيحتاج  جهاز

كيفية  الوصول  إىل  الاكمريا  برسعة 
تعمل  الاكمريا  أيًا  اكنت  الطريقة  اليت  متسك  هبا  جهازك  اللويح،  ويف  هذا  

الدليل،  سنستخدم  الوضع  العمودي .

مع  إظهار  جهاز   iPad اخلاص  بك  لشاشة  القفل،  ما  عليك  سوى  المترير  لليسار  

لفتح  تطبيق  الاكمريا .

 iPad   تذكر  أنه  عند  بدء  تشغيل  تطبيق  الاكمريا  من  شاشة  القفل  يظل  جهاز

ستمتكن  من  التقاط  الصور  ورؤية  الصور  اليت  التقطهتا  للتو . اخلاص  بك  مغلقًا .

لن  تمتكن  من  استخدام  أي  مزيات  أخرى  جلهاز   iPad اخلاص  بك  حىت  تفتحه .

أجزاء  من  تطبيق  الاكمريا 

تطبيق  الاكمريا  ينشط  الاكمريا  ويظهر  ما  ميكن  للاكمريا  رؤيته  عىل  شاشة  جهاز  

وهذا  ما  يمسى  املنظر  املبارش .  iPad اخلاص  بك .

عندما  يكون  تطبيق  الاكمريا  مفتوحًا  ويعرض  املنظر  املبارش،  فإنه  ال  يلتقط  

الصور  أو  يقوم  بالتجسيل،  بل  يكون  جاهزًا  لالستخدام .

ميكنك  المترير  رسيعًا  لألعىل  واألسفل  الستكشاف    هناك  الكثري  من  اخليارات  عىل  طول  احلافة  الميىن  لملنظر  املبارش .

هذه  اخليارات،  واليت  يه  اللتقاط  أنواع  خمتلفة  من  الصور  وحىت  الفيديو .

سنقوم  بالتقاط  صورة،  لذا  حدد  خيار  صورة .

ً

وضع  معودي 

ُ

يوجد  رمز  تطبيق  الاكمريا   

عىل  الشاشة  الرئيسية .
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التقاط  صورة 

عندما  تكون   اللتقاط  صورة،  أمسك  جهاز    iPad اخلاص  بك  حىت  يظهر  املنظر  املبارش  ما  تريد  تصويره .

سعيدًا  من  املهشد،  انقر  عىل  زر  االلتقاط  األوسط .

  ،iPad  بنقرة  مثل  الاكمريا،  وسيمت  حفظ  الصورة  يف  تطبيق  الصور  عىل  جهاز iPad    سيقوم  جهاز

والذي  سننظر  فيه  قريبًا .

رؤية  الصورة  اليت  التقطهتا  للتو 
سمتأل  الصورة   ملشاهدة  الصورة  اليت  التقطهتا  للتو،  انقر  عىل  املربع  املوجود  عىل  يسار  زر   االلتقاط .

الشاشة  بأمكلها .

إضافة  صورة  للخلفية 

يف  هذا   ميكنك  ختصيص  الشاشة  الرئيسية  جلهاز   iPad اخلاص  بك  عن  طريق  إضافة  صورة  إىل  اخللفية .

املثال،  سنستخدم  الصورة  اليت  التقطهتا  للتو  واليت  جيب  أن  تظل  معروضة  يف  وضع  املعاينة  ومتأل  الشاشة .

إليك  كيف  يمت  ذلك :

 1.  مق  أوال  بفتح  جهاز   iPad. أنقر  فوق  زر  الشاسة  الرئيسية  مرة  واحدة  إلظهار  شاشةالفقل، 
مث  مرة  أخرى  إلظهار  لوحة  املفاتيح  حىت  تمتكن  من  إدخال  رمز  الدخول  اخلاص  بك . 

.iPad   أدخل  رمز  الدخول  اخلاص  بك  لفتح  جهاز

 2.  احبث  عن  رمز  اإلعدادات  عىل  الشاشة  الرئيسية  وأنقر  هيلع  ليفتح .
 3.  من  قامئة  اإلعدادات،  مق  بالمترير  ألسفل  حىت  جتد  خلفية  الشاشة  وأنقر  علهيا .

4 .  عىل  اجلانب  األمين  من  الشاشة،  أنقر  فوق   إختيار  خلفية  جديدة  
مث  عىل  صفحة  اختيار،  أنقر  فوق  حديث .

انقر  عىل  واحدة   5 .  الصور  القليلة  األخرية  اليت  التقطهتا  ستظهر  هنا .
الختيارها  كصورة  خلفية .

6 .  سرتى  معاينة  لكيفية  ظهور  الصورة  عىل  الشاشة   الرئيسية .
ميكنك  ضبط  موضع  الصورة  بإصبعك .

ستنبثق  بعض  اخليارات  وتسألك  معا  إذا  كنت   7 .  أنقر  فوق   تعيني .
تريد   تعيني  شاشة  القفل  أو  تعيني  الشاشة  الرئيسية  أو  

تعيني  كالمها .

 8.  أنقر  فوق  تعيني  الشاشة  الرئيسية .
 9.  أنقر  فوق  زر  الشاشة  الرئيسية  لرؤية  خلفيتك  اجلديدة .

مق  بتعيني  صورة  كصورة  خلفية  
لتخصيص  جهاز   iPad اخلاص  بك 

ُ

ً
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يبدو  زر السيليف مثل اكمريا  

بداخلها  هسم  مشابه  هلذا  

التقاط  سيليف 

 .iPad  السيليف  يه  أي  صورة  مت  التقاطها  باستخدام  الاكمريا  األمامية  جلهاز

لنأخذ  واحدة  اآلن .

يؤدي  النقر  عىل  رمز  الاكمريا  عىل  الشاشة   الرئيسية  فتح  تطبيق  الاكمريا  

ولكن  هناك  أيضًا  اختصار  ميكنك  استخدامه  يف  أي  وقت،  باستخدام  قامئة  

 .iPad  مركز  التحمك  املتضمنة  يف  جهاز

تعمتد  طريقة  فتح  مركز  التحمك  عىل  موديل   iPad اخلاص  بك؛  ميكنك  مترير  

إصبعك  ألسفل  من  أعىل  ميني  الشاشة .

1 .  افتح  مركز  التحمك  واحبث  عن  رمز  الاكمريا  يف  صف  الرموز  يف  
أنقر  هيلع  لفتح  تطبيق  الاكمريا . األسفل .

2 .  ستظهر  شاشة  املنظر  املبارش  جاهزة  اللتقاط  السيليف .
جيب  أن  ميأل  وجهك  املنظر . 3 .  عىل  شاشة  املنظر  املبارش،  احبث  عن  زر  السيليف  وأنقر  هيلع .

4 .  قد  حتتاج  إىل  مسك  جهاز   iPad اخلاص  بك  عىل  طول  ذراعك  وبزاوية  صغرية  للحصول  عىل  اللقطة  
بالطريقة  اليت  تريدها .

سيمت  حفظ  الصورة  تلقائيًا  يف  الصور . 5 .  أنقر  فوق  زر  التقاط  اللتقاط  سيليف .

احلصول  عىل  صورة  سليف  مثالية  ميكن  أن  يستغرق  بعض  

إذا  كنت  تريد  أن  تظهر  صورة  السليف  أنك  تنظر   التدريب !

مبارشة  إىل  الاكمريا،  فبدال  من  النظر  إىل  املنظر  املبارش  مثل  

املرآة،  انظر  إىل  اجلزء  العلوي  من  جهاز  iPad،  حيث  توجد  

اكمريا  السليف .

ُ

ً
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تصفح  الصور 

ملشاهدة  الصور  اليت  التقطهتا  حىت  اآلن  يف  تطبيق  الصور :

 1.  أنقر  أوال  عىل  زر  الصفحة  الرئيسية  للرجوع  إىل  الشاشة  الرئيسية.
أنقر  هيلع  لفتحه .  2.  احبث  عن  تطبيق  الصور .

 3.  حيتوي  تطبيق  الصور  عىل  عدة  طرق  إللقاء  نظرة  عىل  صورك،  ولكن  يف  الوقت  احلايل،  سنستخدم  طريقة 
يعرض  هذا  شبكة  من  مجيع  صورك،  مع  وجود  أحدث  الصور  يف  األسفل . عرض  مجيع  الصور .

 4.  إذا  مل  تمتكن  من  رؤية  مجيع  الصور،  فقد  حتتاج  إىل  إلقاء  نظرة  عىل  اجلزء  السفيل  األيرس  من  الشاشة  والنقر 
سيظهر  بعد  ذلك  خيار  مجيع  الصور  وميكنك  النقر  هيلع. عىلالصور  أوال  .

5.  إذا  مل  تمتكن  من  رؤية  صورة  السيليف  اخلاصة  بك،  مفرر  ألسفل  الشاشة  أوال.
ميكنك  االطالع  عىل  املزيد  من  الصور  يف  وضع  ملء  الشاشة  اللكية  هذا   6.  أنقر  فوق  صورة  جلعلها  متأل  الشاشة .

عن  طريق  المترير  لليسار  للصورة  التالية  أو  للميني  للصورة  السابقة .

ً

ً

ً

iPad   حذف  الصور  من  جهاز

إذا  اكنت  لديك  صورة  ال  تعجبك،  فميكنك  حذفها  بهسولة .

1 .  عندما  تكون  الصورة  يف  وضع  ملء  الشاشة،  انظر  إىل  أعىل  ميني  الشاشة  للعثور  عىل  رمز  سلة  املهمالت . 
انقر  فوق  رمز  سلة  املهمالت .

أنقر  فوق  حذف  الصورة . 2 .  يظهر  مربع  صغري  يسألك  معا  إذا  كنت  تريد  حقًا  حذف  الصورة .
اختفت  الصورة  غري  املرغوب  فهيا   وسرتى  الصورة  السابقة  يف  تطبيق  الصور  بدال من  ذلك . 3 .  ختتيف  الصورة /

اآلن  من  جهاز   iPad اخلاص  بك .

ً

تذكر  أنه  يف  لك  مرة  تلتقط  فهيا  صورة  أو  مقطع  فيديو،  يمت  

ال  حتتاج  إىل  حفظ   حفظهم  تلقائيًا  يف  جهاز   iPad اخلاص  بك .

الصور  بنفسك .
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كيفية  تعديل  الصور 
ميكنك  إجراء  بعض  التعديالت  األساسية  عىل  الصور  باستخدام  تطبيق  الصور  عىل  جهاز   iPad اخلاص  بك .

عىل  سبيل  املثال،  ميكنك  تقليل  عرض  الصورة  أو  طوهلا (املعروف  بامس  االقتصاص)،  وتصويب  لقطة  غري  

متساوية  وأكرث  من  ذلك  بكثري .

دعنا  نقوم  بتعديل  صورة  السيليف  املوجودة  عىل  الشاشة  اآلن .

1 .  احبث  عن  رمز  التحرير  أعىل  ميني  الشاشة  وأنقر  هيلع  إلظهار  بعض  الضوابط .
2 .  ميكنك  استكشاف  هذه  الضوابط  الحقًا،  ولكن  بالنسبة  هلذا   
أنقر  فوق  عنرص    العرض  التوضيحي،  سنقوم  بقص  صورتنا .

التحمك  االقتصاص .

3 .  انقر  مع  االسمترار  يف  الضغط  فوق  أحد  الزوايا  السفلية  للصورة   
عندما  تكون  راضيًا  عن  تركيبة  الصورة  اجلديدة،    وحركها  ألعىل .

ارفع  إصبعك  عن  الشاشة .

4 .  تتغري  املعاينة  لتظهر  كيف  تبدو  الصورة  بعد  االقتصاص .
5 .  إذا  مل  تكن  راضيًا  عن  املعاينة،  ميكنك  النقر  عىل  إلغاء،  مث  عىل  

اخليارات  املنبثقة،  انقر  فوق  جتاهل  التغيريات .

مق  بتغيري  عرض  الصورة  وارتفاعها   
باستخدام  عنرص  التحمك  االقتصاص 

6 .  إلعادة  احملاولة،  انقر  فوق   حترير  مث  انقر  فوق  عنرص  حتمك  االقتصاص  مرة  أخرى،  
واحسب  الزوايا  مكا  اكنت  من  قبل .

7 .  عندما  تكون  راضيًا  عن  النتيجة،  انقر  عىل  مت  يف  أسفل  ميني  الشاشة .
8 .  مت  اآلن  حفظ  صورة  السيليف  املقصوصة  واستبدال  األصل  بالصورة  اجلديدة  يف  تطبيق .

مث  احبث  عن  العودة  يف  أعىل  ميني   9 .  الستعادة  صورة  السيليف  األصلية،  انقر  فوق  حترير  مرة  أخرى .
عادت  صورتك  السيليف ! مث  أنقر  عىل  العودة  إىل  األصل . الشاشة  وانقر  هيلع .
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إرسال  صورة  لصديق 

ميكنك  إرسال  الصورة  باستخدام  مزية  من   تطبيق  املراسلة  اليت  تتيح  لك  إرفاق  

 صورة .

 1.  انقر  فوق  رمز   املشاركة  يف  صف  الرموز  فوق  صورة  السيليف  
اخلاصة  بك .

يفتح  تطبيق   iMessages ويعرض   . iMessages  2.  أنقر  فوق  رمز 
صورتك  السيليف  املرفقة  بالفعل .

ميكنك  كتابة  امس  جهة  االتصال  بالاكمل    3.  مربع  إىل  مت  حتديده  بالفعل .
أو  رمق  هاتفهم  املوبايل  إذا  كنت  تعرفه .

انقر  عىل  امس  جهة    4.  ستظهر  قامئة  جهات  االتصال  أثناء  الكتابة .
االتصال  يف  القامئة .

يوفر  رمز  املشاركة  خيارات  إلرسال   
الصور  وامللفات  إىل  اآلخرين 

 5.  إلضافة  رسالة،  انقر  عىل  صورة  السيليف  أو  بالقرب  مهنا،  مث  اكتب  مالحظة  قصرية .
إذا  اكن  لدى  صديقك  أيضًا  جهاز    6.  عندما  تكون  جاهزًا،  انقر  عىل  هسم  إرسال  يف  أسفل  ميني  السيليف .
إذا  اكن  لدهيم  نوع  آخر  من  األجهزة  اللوحية  أو    iPad أو  iPhone،  فسيكون  هذا  الهسم  باللون  األزرق .

سيسمترون  يف  تليق  رسالتك  يف  لكتا  احلالتني . اهلواتف  احملمولة،  فسيكون  باللون  األخرض .

 7.  مبجرد  إرسال  الرسالة،  سيمت  إغالق  تطبيق   iMessages appو  ستعود  إىل  تطبيق  الصور،  
لتظهر  صورة  السيليف  اخلاصة  بك .

 8.  أنقر  فوق  زر  الشاشة  الرئيسية  إلغالق  تطبيق  الصور  والعودة  إىل  الشاشة  الرئيسية .




