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 والمترير النقر حراكت يف مقدمة

 والمترير؟ النقر مه ما
حتتوي  مجيع  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  عىل    تقريبًا  لك  ما  تفعله  باهلاتف  الذيك  أو  اجلهاز  اللويح  ينطوي  عىل  ملس  شاشته  بطريقة  أو  بأخرى .

تستشعر  الشاشة  ماكن  ملهسا،  ويقوم  جهازك  بيشء  استجابة  لذلك . شاشة  تعمل  بالملس .

وميكنك  بعد  ذلك  النقر   عىل  سبيل  املثال،  لالتصال  بخشص  باستخدام  هاتفك  الذيك،  انقر  فوق  رمز  اهلاتف  عىل  الشاشة  بإصبعك  لفتح  تطبيق  اهلاتف .

فوق  األرقام  املوجودة  عىل  لوحة  املفاتيح  إلدخال  رمق  اهلاتف  والنقر  عىل  رمز  اهلاتف  األخرض  لالتصال .

 اكتشافها؟ الملسية لشاشتك ميكن اليت الملسات يه ما

هناك  أنواع  خمتلفة  من  حراكت  الملس  اليت  ميكنك  استخدامها  عىل  جهازك .

النقر  هو  املوضع  الذي  تملس  فيه  بشلك  
خفيف  ماكن  عىل  الشاشة  للحظة  فقط .

النقرة  الطويلة  يه  عندما  تملس  بإصبعك 
تمسى  هذه  مع  االسمترار  عىل  نفس  املاكن .

احلركة  أيضًا  النقر  مع  االسمترار .

المترير  هو  عندما  تملس  بإصبعك  وحتركه 

ميكنك  المترير  برسعة  أو  ببطء،  عرب  الشاشة .

اعمتادًا  عىل  ما  تفعله  عىل  هاتفك  أو  

جهازك  اللويح .

       

يتيح  ذلك  أنواعًا  أخرى   شاشة  اهلاتف  الذيك  أو  اجلهاز  اللويح  يه  متعددة  الملس،  مما  يعين  أهنا  ميكن  أن  تستكشف  أكرث  من  ملسة  واحدة  يف  لك  مرة .

مقدمة  يف  حراكت  المترير  والتكبري/التصغري . من  التحمك  بالملس،  وميكنك  التعرف  علهيا  يف  دليل  القراءة :

ومع  ذلك،  فإن  النقر  والمترير  يعمالن  بشلك  متطابق   ميكن  أن  ختتلف  العالمات  التجارية  املختلفة  للهواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  يف  كيفية  وضع  شاشاهتا .

تقريبًا  علهيم  مجيعًا .
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 النقر
تذكر  أنك  تنقر  عىل  يشء  ما  بملسه  بشلك  خفيف  بإصبعك  للحظة . عىل  هاتف  ذيك  أو  جهاز  لويح،  ميكنك  النقر  عىل  يشء  ما  عىل  الشاشة  لتحديده .

ميكنك  النقر  عىل  الرموز  عىل  الشاشة   الرئيسية  لبدء  تطبيق  ما،  سواء  اكن  التطبيق  خمصصًا  للعب  لعبة  أو  طلب  رمق  هاتف  أو  إرسال  بريد  إلكرتوين  

إىل  خشص ما .

ميكنك  النقر  عىل  كرت  يف  لعبة    Solitaire جلعله  يتحرك،  والنقر  فوق  عنرص  يف  

قامئة  لتحديده .

يف  بعض  األحيان،  قد  ترى  مربعًا  حيتوي  عىل   زري نعم  و  ال  وسؤال  يف  اجلزء  العلوي  من  
فقط  انقر  عىل  الزر  لإلجابة  عىل  السؤال  بالطريقة  اليت  تريدها . املربع .

سيبدو  مكفتاح  انزالق،  ولكن  بدال  من  ذلك،   قد  ترى  يف  بعض  إعدادات  قامئة  اهلاتف  واجلهاز  اللويح،  ويف  بعض  التطبيقات،  خيارات  مع  مفتاح  جبوارها .

ميكنك  تشغيل  املفتاح  وإيقاف  تشغيله  عن  طريق  النقر  هيلع .

 الطويلة النقرات 
إلجراء  نقرة  طويلة،  ابق  إصبعك  عىل  الشاشة  حىت  تظهر   غالبًا  ما  يمت  استخدام  النقرة  الطويلة  لعرض  املزيد  من  اخليارات  حول  العنرص  الذي  تنقر  هيلع .

غالبًا  ما  يستخدم  مصطلح  النقر  مع  االسمترار  للنقر  الطويل . اخليارات،  مث  ارفعه .

إذا  نقرت  مطوال  عىل  رمز  أحد  التطبيقات،   يوجد  ماكن  شائع  الستخدام  النقر  الطويل  عىل  شاشة  تعرض  التطبيقات  عىل  هاتفك  الذيك  أو  جهازك  اللويح .

فسيحدث  يشء  جديد  بعد  ثانية .
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وهذا  يعين   عىل  بعض  أجهزة   iPhone و   iPad القدمية،  ستبدأ  مجيع  الرموز  يف  االهزتاز .

ميكن  حذف  بعض  التطبيقات  من  خالل  النقر  عىل   أنه  ميكن  إعادة  ترتيب  تنسيق  شاشتك .
ميكنك  منعهم  من  االهزتاز  وإعادة  الشاشة  إىل  وضعها    x الصغري  الذي  يظهر  يف  زوايا  الرموز .

الطبييع  بالضغط  عىل  زر  الشاشة  الرئيسة .

عىل  اهلواتف  واألجهزة  اللوحية  اليت  تعمل  بنظام   Android وبعض  موديالت   iPhone و   iPad اجلديدة،  ستظهر  قامئة  صغرية   عادة فوق  رمز  التطبيق  أو  

سيؤدي  النقر  عىل  أي  ماكن  آخر  عىل   قد  متنحك  خيارات  إلعادة  ترتيب  التطبيق  أو  حذفه  أو  إلغاء  تثبيته،  وتوفر  خيارات  أخرى . جبواره  عند  النقر  هيلع  مطوال .
الشاشة  إىل  إغالق  اخليارات .

ً

ً

 المترير
يعد  المترير  أحد  أكرث  احلراكت  شيوعًا  اليت  ستستخدمها  عىل  هاتفك  الذيك  أو  جهازك  اللويح .ُ

يف  معظم  احلاالت،   هذا  هو  املاكن  الذي  تضع  فيه  إصبعك  عىل  الشاشة  ومترره  عرب  السطح .

سيتحرك  العنرص  املوجود  حتت  إصبعك .

للمترير  برسعة،  مرر  برسعة  مث  ارفع   تعمتد  رسعة  حترك  العنرص  عىل  مدى  رسعة  المترير .

مع  بعض  التطبيقات،  ستسمتر  احلركة  حىت  بعد  رفع  إصبعك  عن  الشاشة،  مما  يتيح   إصبعك .

لك  تصفح  أشياء  مثل  القوامئ  والصور  وصفحات  الويب  واملقاالت .

ميكنك  المترير  يف  أي  اجتاه،  وخيتلف  ما  حيدث  عىل  الشاشة  اعمتادًا  عىل  ما  تفعله .

ميكنك  المترير  إىل  اليسار  أو  الميني  من  الشاشة  الرئيسية  جلهاز   iPhone أو   iPad ملشاهدة  املزيد  من  الشاشات .

ميكنك  المترير  إىل  اليسار  أو  الميني  من  شاشة   التطبيقات  هباتفك  أو  جهازك  اللويح  الذي  يعمل  بنظام   Android ملشاهدة  املزيد  من  

صفحات  التطبيقات .

عندما  تستخدم  متصفح  ويب  أو  تطبيقًا  مثل    Facebook أو  WhatsApp،  ميكنك  المترير  ألعىل  لالنتقال  إىل  أسفل  الصفحة،  والمترير  مرة  أخرى  

ألسفل  للعودة  إىل  حيث  بدأت .
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تعرض  العديد  من  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  خيارات  خاصة  عند  المترير  من  أعىل  أو  

عىل  جهاز    iPhone أو  iPad،  ميكنك  المترير  ألعىل  من  أسفل   أسفل  جزء  يف  الشاشة .

جيب  أن   جزء  يف  الشاشة  إلظهار   مركز  التحمك،  مع  اختصارات  لملزيات  شائعة  االستخدام .
يبدأ  المترير  يف  اإلطار،  واليت  يه  املنطقة  السوداء  أو  البيضاء  اليت  حتيط  بالشاشة .

عىل  هاتف  أو  جهاز  لويح  يعمل  بنظام   Android،  يبدأ  إجراء  المترير  نفسه  من  أعىل  جزء  

يف  الشاشة  ويظهر  شاشة  اإلشعارات  و  اإلعدادات  الرسيعة .

يف  بعض  األحيان،  ستقوم  بنوع  من  المترير  داخل  التطبيق . 
عىل  سبيل  املثال،  ميكنك  المترير  خالل  عرض  لف  لألرقام  لتغيري  الوقت  أو  التارخي . 

مقدمة  يف  حراكت   يمسى  هذا  مترير،  وميكنك  معرفة  املزيد  عنه  يف   دليل  القراءة :

المترير  والتكبري/التصغري .
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