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مقدمة  يف  حراكت  النقر   

والتكبري/التصغري 

ملاذا  حنتاج  إىل  المترير  والتكبري/التصغري؟ 
حتتوي  مجيع  اهلواتف   تقريبا  لك  ما  تفعله  باهلاتف  الذيك  أو  اجلهاز  اللويح  ينطوي  عىل  ملس  شاشته  بطريقة  أو  بأخرى .
تستشعر  الشاشة  أنه  مت  ملهسا،  ويقوم  جهازك  بيشء  استجابة   الذكية  واألجهزة  اللوحية  عىل  شاشة  تعمل  بالملس .

لذلك .

تتيح  لك  بعض  أمه  طرق  ملس  الشاشة:

 • تكبري  األجزاء  املهمة  من  الشاشة  حىت  تمتكن  من  قراءة  نص  صغري  أو  رؤية  التفاصيل  الدقيقة.

 • التصغري  حىت  تمتكن  من  رؤية  الصورة  العامة  أو  العثور  عىل  ماكن  خمتلف  للتكبري.

 • المترير  عىل  الشاشة  حىت  تمتكن  من  رؤية  أماكن  خمتلفة.

 • مترير  بعض  عنارص  التحمك  حبيث  ميكنك  تغيري  اإلعدادات .

مقدمة  يف  حراكت  النقر  والمترير . هناك  نوعان  مهامن  آخران  من  عنارص  التحمك  بالملس  ممشوالن  يف  دليل  القراءة :

المترير 

يف  الكثري  من  التطبيقات  وصفحات  الويب،  أنت  تقوم  بالمترير  لرؤية  صفحات  إضافية  أو  مزيد  من  املعلومات .
عندما  تفتح  التطبيق،  سرتى  عنرصًا  واحدًا  أو  عنرصين  فقط  يف   لنفرتض  أنك  يف  Facebook،  عىل  سبيل  املثال .

أعىل  خمططك  الزمين (تامي  الين)،  ولكن  قد  يكون  هناك  مائت  أخرى  أسفله .

تعمتد  رسعة  حترك   ميكنك  المترير  ألسفل  إىل  هذه  العنارص  عن  طريق  ملس  الشاشة  والمترير  بإصبعك  ألعىل .

للمترير  برسعة،  مرر  أصبعك  ألعىل  برسعة  مث  ارفع  إصبعك . املعلومات  عىل  الشاشة  عىل  مدى  رسعة  المترير .

ميكنك  تصفح   مع  بعض  التطبيقات،  مبا  يف  ذلك  Facebook،  ستسمتر  احلركة  لفرتة  حىت  بعد  رفع  إصبعك .

صفحات  املعلومات  برسعة  كبرية  هبذه  الطريقة .
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المترير  عرب  اخليارات 

يف  بعض  األحيان  تكتب  أرقام  فقط . حتتوي  التطبيقات  عىل  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  عىل  العديد  من  الطرق  املختلفة  اليت  ختتار  هبا  اإلعدادات .

يف  بعض  األحيان،  قد  حتتاج  إىل  المترير  عرب  قامئة  أرقام  أو   يف  بعض  األحيان  تقوم  بتحريك  رشيط  حتمك  عىل  الشاشة  أو  حتديد  مربع  أو  النقر  فوق  مفتاح .
غالبًا  ما  يكون  هذا  حول  كيفية  ضبط  الوقت  والتارخي  للتنبيه . إعدادات  أخرى .

آخر  واحد   الوسط  هو  دقائق . العمود  املوجود  عىل  اليسار  هو  ساعة  اليوم . هنا  مثال  من  اهلاتف .
هو  ص أو  م .

ستسمتر  هذه  اإلعدادات  يف  المترير  حىت  بعد  رفع  إصبعك   لتغيري  الوقت،  ضع  إصبعك  عىل  العمود  الذي  تريده  واحسبه  ألعىل  أو  ألسفل  قبل  رفع  إصبعك .

عن  الشاشة،  حبيث  ميكنك  النقر  عىل  األرقام  برسعة .

التكبري/التصغري 

عند  قيامك  بالتكبري/الصغري  

هباتفك  الذيك،  فإنك  تقوم  بتغيري  

جحم  الصور  والنص  عىل  الشاشة .

ميكنك  تكبريها  أو  تصغريها .
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اقرص  حنو  اخلارج  جلعل  األشياء  أكرب 

لنفرتض  أن  لديك  صفحة  ويب  هبا  صورة  عىل  شاشة  هاتفك  الذيك،  لكهنا  صغرية  جدًا  حبيث  ال  ميكن  رؤيهتا  

ميكنك  القيام  بذلك  عن  طريق  التكبري  باستخدام  احلراكت  عىل  الشاشة . حسنًا،  ميكنك  فقط  تكبريها . بوضوح .

وهذا  ما  يمسى  القرص  أنك  تستخدم  أصبعني،  وعادة  ما  يكون  إصبع  السبابة  واإلهبام،  ولكن  ميكن  أن  يكون  

يطلق  عىل  التكبري   لتكبري  عنرص  عىل  الشاشة،  ميكنك  حتريك  أصبعني  بعيدًا  عن  بعضهام . أصبعني  خمتلفني .

أحيانًا  امس  القرص  حنو  اخلارج،  ألنك  تنرش  أصابعك،  مثل  قرصة  عكسية .

ُ

ُ

إليك  كيفية  القيام  بذلك .

اخلطوة   1 . ضع  أطراف  إصبعك  وإهبامك  معًا  وضعهم  برفق  عىل  العنرص  أو  
النص  الذي  تريد  تكبريه .

سرتى  اخلطوة   2. دون  رفع  أصابعك  عن  الشاشة،  مق  بتفريقهام  قليال  .
حمتويات  الشاشة  تتسع  من  حيث  احلجم .

اخلطوة   3 . اسمتر  يف  حتريكهام  بعيدًا  حىت  يصبح  العنرص  الذي  تبحث  عنه  
باحلجم  الذي  تريده .

اخلطوة   4 .  إذا  مل  يعد  هناك  مساحة  ألصابعك  عىل  الشاشة،  ميكنك  رفع  
أصابعك  عن  الشاشة  وتقريهبا  من  بعضها  مث  وضعهام  مرة  أخرى  

عىل  الشاشة  والتكبري  أكرث  قليال .

اخلطوة   5 . أثناء  تكبري  العنرص،  قد  تمتكن  من  تغيري  موضعه  عىل  الشاشة  عن  
طريق  حتريك  األصبعني .

ً

ً

عىل  سبيل  املثال،  ال  ميكنك  التكبري  عىل  الشاشة  الرئيسية  أو  يف   ومع  ذلك  لن  يعمل  القرص  حنو  اخلارج – أو  التكبري – عىل  مجيع  الشاشات .

ميكن  أن  تكون  مزية   ولكن  ميكنك  تكبري  الصور  يف  تطبيق  الصور  اخلاص  بك  وعىل  معظم  صفحات  الويب .  Facebook أو  معظم  تطبيقات  الرسائل  النصية .
التكبري/التصغري  مفيدة  جدًا  لصفحات  الويب،  حيث  ميكن  أن  يبدو  النص  صغريًا  وصعب  قراءته  يف  بعض  األحيان .

الطريقة  الوحيدة  ملعرفة  ما  إذا  اكن  التكبري  سيعمل  يف  التطبيق  هو  جتربته .
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المترير  حول  صفحة  مكربة 

يف  بعض  األحيان،  من  املفيد  أن  تمتكن  من  استخدام  حركة  المترير  عىل  الشاشات  اليت  مقت  بتكبريها  بالفعل .

بقية  الصفحة  ال  تزال  هناك،  ولكن  وراء  حواف  الشاشة . وذلك  ألنه  عندما  تقوم  بتكبري  صفحة  ما،  فإنك  تشاهد  جزءًا  مهنا  فقط .

سرتى  حمتويات  الشاشة  تتحرك،   ملعرفة  ما  ينقصك،  ميكنك  ملس  الشاشة  بلطف  بإصبع  واحد  وحتريكها  قليال  إىل  اليسار  أو  الميني،  ألعىل  أو  ألسفل .

وتكشف  عن  أجزاء  خمتلفة  من  الصفحة  اكنت  خمفية  من  قبل .

ً

أقرص  حنو  الداخل  لرؤية  أوسع 

متامًا  مثملا   القرص  حنو  اخلارج  جيعل  األشياء  أكرب  عىل  الشاشة،  ميكنك  تقريب  أصابعك  من  بعضها  جلعل  

قد  ترغب  يف  القيام  بذلك  بعد  تكبري  صورة،  إلعادهتا  إىل  جحمها  السابق .  التفاصيل  عىل  الشاشة  أصغر .

سيتيح  لك  القرص  حنو  الداخل  أيضًا  رؤية  التفاصيل  اليت  اختفت  من  حواف  الشاشة .

يف  بعض  التطبيقات،  ميكنك  
االسمترار  يف  القرص  حنو  الداخل 

- للحصول  عىل   - أو  التصغري
يف  بعض   عرض  أوسع  وأوسع .

تطبيقات  اخلرائط،  عىل  سبيل  

املثال،  ميكنك  القرص  حنو  

الداخل  حىت  يمت  عرض  قسم  كبري  

من  العامل  بأمكله .




