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الكتابة  باستخدام  
لوحة  املفاتيح  عىل  الشاشة 

إدخال  نص  يف  التطبيقات 

ميكنك  القيام  بالكثري  عىل  اهلاتف  الذيك  أو  اجلهاز  اللويح  باستخدام  حراكت  مثل  النقر  والحسب  والقرص،  ولكن  من  وقت  آلخر  ستحتاج  إىل  الكتابة .

عىل  سبيل  املثال،  قد  حتتاج  إىل  كتابة:

 • بريد  إلكرتوين

 • رسالة  نصية

 • رمق  هاتف 

 • عنوان  موقع

 • لكمة  الرس  حلسابك  املرصيف

•  PIN لفتح  شاشة  جهازك .

ً

ً

حيتوي  هاتفك  الذيك  أو  جهازك  اللويح  عىل  لوحة  مفاتيح  مدجمة  

بدال  من  وجود  مفاتيح  فعلية،  سيعرض  جهازك  صورًا   ملساعدتك  يف  ذلك .

لملفاتيح  عىل  الشاشة،  واليت  ميكنك  النقر  علهيا .

حتتوي  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  املختلفة  عىل  لوحات  مفاتيح  خمتلفة  قليال،  وسيعرض  جهازك  أيضًا  لوحات  مفاتيح  خمتلفة  لوظائف  خمتلفة .

قد  تضطر  إىل  التجربة  قليال  مع  هاتفك  أو  جهازك  اللويح  للعثور  عىل  لوحة  مفاتيح  ذات  طابع  غري  عادي  قد  حتتاجه،  ولكن  معومًا  تعمل  األرقام  واألحرف  

بنفس  الطريقة  عرب  مجيع  أنواع  لوحات  املفاتيح .

ً

يف  هذا  الدليل،  سنستخدم  لوحات  مفاتيح   iPhone و   iPad العادية  هلذه  األجهزة .
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عىل  الرمغ  من  اختالف  لوحات  املفاتيح  عىل  خمتلف  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  اليت  

تعمل  بنظام  Android،  إال  أهنا  متشاهبة  مبا  يكيف  لتمتكن  من  متابعهتا  مع  األمثلة  الواردة  يف  

هذا  الدليل .

تظهر  لوحة  املفاتيح  عندما  حتتاج  إلهيا 

كيف  جتعل  لوحة  املفاتيح  تظهر  عىل  الشاشة  حبيث  ميكنك  البدء  يف  الكتابة؟  لذا،  حان  الوقت  لكتابة  رسالة  نصية  لخشص  ما .

ستنبثق  لوحة  املفاتيح . ابدأ  بفتح  تطبيقك  مث  انقر  يف  املاكن  الذي  تريد  الكتابة  فيه . إنه  هسل  ألنه  حيدث  تلقائيًا .

يف  معظم  األوقات،  ستبدو  متامًا  مثل  لوحة  املفاتيح  عىل  جهاز  مكبيوتر  أو  آلة  اكتبة،  مع  ترتيب  مجيع  أحرف  األجبدية  بنفس  الطريقة .

بالنسبة  جلهاز  iPad،  يوجد   عادة ً بالنسبة  لبعض  األجهزة،  ميكنك  جعل  لوحة  املفاتيح  ختتيف .

أنقر  عىل  الهسم  وستختيف   مفتاح  يف  أسفل  الميني  مع  لوحة  مفاتيح  مصورة  وهسم  ألسفل .

ميكنك  إعادهتا  من  خالل  النقر  يف  مساحة  إلدخال  النص . لوحة  املفاتيح .

عىل  هاتف  ذيك  أو  جهاز  لويح  يعمل  بنظام   Android ،  سيؤدي  مفتاح  أو  هسم  الرجوع  املوجود  أسفل  الشاشة  إىل  إزالة  لوحة  املفاتيح .

هل  هناك  حروف  اكفية؟ 

نظرًا  لطابعها  الصغري،  ال  توجد  مساحة  كبرية  عىل  شاشة  اجلهاز  اللويح  أو  اهلاتف  الذيك،  لذلك  هناك  حد  لعدد  املفاتيح  اليت  ميكن  أن  تعرضها  لوحة  املفاتيح .

ال  تعرض  معظم  لوحات  املفاتيح  اليت  تظهر  عىل  الشاشة  األرقام  عرب  اجلزء  العلوي،  عىل  عكس  لوحات  املفاتيح  الفعلية،  وعادة  ما  تكون  مجموعة  قليلة  فقط  
من  عالمات  الرتقمي  مرئية .

من  الهسل  القيام  بذلك،  وسنبدأ  بالنظر  يف  كيفية  التغيري  من   لك  ما  حتتاجه  هو  هناك؛  عليك  فقط  تغيري  وضع  لوحة  املفاتيح  للعثور  علهيم . ال  دايع  للقلق .
وضع  األحرف  الصغرية  إىل  األحرف  الكبرية .
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األحرف  كبرية 

عىل  سبيل  املثال،  إذا   إنه  ذيك  جدًا . .( ABC) أو  أحرف  كبرية ( abc) عندما  تظهر  لوحة  املفاتيح  عىل  شاشتك،  قد  تظهر  احلروف  عىل  هيئة  أحرف  صغرية

عند  النقر  عىل  احلرف  األول،  سيتبدل  تلقائيًا  إىل  أحرف  صغرية   كنت  تكتب  بريدًا  إلكرتونيًا  أو  رسالة  نصية،  فسيبدأ  معظم  الوقت  يف  وضع  األحرف  الكبرية .

وباملثل،  عندما  تبدأ  مجلة  جديدة،  فإهنا  ستكتب  احلرف  األول  من  امجللة  باألحرف  الكبرية . لبقية  امجللة .

تساعدك  العديد  من  اهلواتف  الذكية  واألجهزة  اللوحية  أيضًا  يف  إظهار  اللكامت  املقرتحة  أعىل  

ميكنك  النقر  عىل  واحدة  إلمكال  اللكمة. لوحة  املفاتيح   مبارشة .

ولكن  إذا  كنت  تكتب  عنوان  موقع  أو  بريد  إلكرتوين،  فستبدأ  لوحة  املفاتيح   عادة  يف  وضع  األحرف  الصغرية،  ألن  هذه  يه  الطريقة  اليت  تمت  فهيا  كتابة   

معظم  هذه  العناوين .

عند  النقر  هيلع،   . z  هذا  هو  الهسم  الذي  يشري  ألعىل  عىل  يسار  مفتاح . Shift   ميكنك  التبديل  بني  األحرف  الكبرية  والصغرية  من  خالل  النقر  عىل  مفتاح

سيمت  تبديل  األحرف  املعروضة  عىل  لوحة  املفاتيح  بني  األحرف  الكبرية  والصغرية .

اعمتادًا  عىل  جهازك،  سيكون  الهسم  خمطط  عند  حتديد  أحرف  صغرية  

ولون  غامق  عند  حتديد  أحرف  كبرية،  أو  قد  يتغري  لون  الهسم  أثناء  التبديل  

بني  احلاالت .

بيمنا  يؤدي  النقر  مرة  واحدة  عىل  مفتاح  هسم   Shift إىل  جعل  احلرف  التايل  الذي  تكتبه  كبريًا،  فإن  النقر  عىل  مفتاح  الهسم  مرتني   هناك  أيضًا  إعداد  ثالث .

برسعة  متتالية  سيجعلمجيع  األحرف  اليت  تكتهبا  كبرية .

ً

ً
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نصيحة  مهمة 

جتنب  إرسال  الرسائل  النصية  ورسائل  الربيد  اإللكرتوين  اليت  تستخدم  مجيع  األحرف  الكبرية،  ألهنا  ميكن  أن  تظهر  لملستمل  

وكأنك  ترصخ  هيلع !

اعمتادًا  عىل  جهازك،  سيعرض  هسم   Shift خطًا  حتته  لإلشارة  إىل  أن  لك  حرف  سيظهر  حكرف  كبري،  أو  سيتغري  لون  

سيؤدي  النقر  عىل  مفتاح  هسم   Shift مرة  أخرى  إىل  تغيري  لوحة  املفاتيح  مرة  أخرى  إىل   مفتاح  هسم   Shift بالاكمل .

وضع  األحرف  الصغرية .

يقع  يف  اجلزء  السفيل  األمين  من  لوحة  املفاتيح  وهيلع  صليب   حلذف  حرف  مقت  بكتابته،  انقر  عىل  مفتاح  حدف .

انقر  مع  االسمترار  فوق   انقر  هيلع  مرة  واحدة  إلزالة  احلرف  الذي  يقع  مبارشة  إىل  يسار  املؤرش  عىل  الشاشة . صغري .

املفتاح  حلذف  عدة  أحرف  برسعة  يف  لك  مرة .

رموز  خاصة  وأرقام  

للوصول  إلهيم،  جيب  عليك   تتوفر  أيضًا  الكثري  من  الرموز  األخرى،  مبا  يف  ذلك  األرقام  والرموز  اخلاصة  مثل   $ و  % .
عادة  ما  يكون  هيلع  عالمة   123 أو  123؟ . ًأوال  النقر  عىل  املفتاح  يف  أسفل  يسار  لوحة  املفاتيح .
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يعرض  الصف  العلوي  من  املفاتيح  اآلن  األرقام  1،  2،   3 إىل  9،  0. ويف  األسفل  توجد  بعض  العالمات  الشائعة   يف  هذا  الوضع،  تظهر  لوحة  مفاتيح  جديدة .
وعالمات  الرتقمي،  مثل  عالمة  الدوالر  وعالمة  العطف  وعالمة  التعجب .

ميكن  إظهار  عالمات  الرتقمي  األقل  شيوعًا  من  خالل  النقر  عىل  املفتاح  املوجود  يف  صف  أعىل  

حيمل  عالمة  مثل  =+# (iPhone) أو  >\+ (Android). هذا  يعرض  املزيد   من  أسفل  اليسار .

من  الرموز .

عندما  ترغب  يف  العودة  إىل  كتابة  نص  عادي،  انقر  عىل  الزر  يف  أسفل  اليسار  الذي  حيمل   

. ABC  عالمة

لوحات  املفاتيح  احلساسة  للسياق 

يف  كثري  من   ولكن  قد  خيتلف  تنسيق  لوحة  املفاتيح،  حىت  عىل  نفس  اهلاتف  الذيك  أو  اجلهاز  اللويح . مكا  رأينا،  تنبثق  لوحات  املفاتيح  عندما  تكون  مطلوبة .
األحيان،  ولكن  ليس  دامئًا،  قد  تغري  لوحة  املفاتيح  تنسيقها  وفقًا  للسياق  الذي  يمت  فيه  استدعاءها .

عىل  سبيل  املثال،  إذا  مقت  بالنقر  فوق  املساحة  اليت  تريد  إدخال  عنوان  بريد  إلكرتوين  فهيا،  

فستوفر  لوحة  املفاتيح  يف  كثري  من  احلاالت  مفاتيح  خاصة، @ و  com.،  حبيث  ال  يتعني  عليك  

البحث  عرب  طبقات  أمعق  من  لوحة  املفاتيح .

ولكن  إذا  كنت  تكتب  نص  رسالة  بريد  إلكرتوين  أو  نص،  فإن  هذه  املفاتيح  اإلضافية  ستكون  

خمفية  عن  األنظار .

مق  بإعطاء  اإلنتباه  هلذه  املفاتيح،  ألهنا  ميكن  أن  توفر  عليك  الكتابة  أكرث  مما  حتتاج .
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يظهر  نوع  آخر  من  لوحة  املفاتيح  احلساسة  للسياق  يف  حقل  ال  ميكن  إدخال  سوى  األرقام  فيه،  

غالبًا  ما  تظهر  هذه  فقط  لوحة   مثل  رمق  الرس  للدخول  إىل  حساب  مرصيف  أو  إللغاء  قفل  جهازك .

مفاتيح  رمقية  مبسطة،  ومرتبة  مثل  لوحة  املفاتيح  املوجودة  عىل  هاتف  يعمل  بالضغط .

قد  تالحظ  أيضًا  أن  املفتاح  الذي  تنقر  هيلع  عند  االنهتاء  من  الكتابة  ميكن  أن  يكون  خمتلفًا  

ستجده  دامئًا   يف  لوحات  املفاتيح  املختلفة  ويف  سياقات  خمتلفة  ويف  تطبيقات  خمتلفة .
يف  أسفل  الميني،  ولكن  قد  يعرض  املفتاح  عالمة  أو  هسام  معلقًا  يشري  إىل  Enter،  اللكمة  

. Return  أو  اللكمة Done 

ُ

ً

يف  تطبيق  متصفح  الويب،  قد  يقول  إذهب  أو  احبث  أو  يعرض  عدسة  مكربة .




