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 :Google Earth 
هو أكرث من جمرد خريطة

يعترب  Google Earth أكرث بكثري من جمرد أطلس عىل اإلنرتنت، فإنه يساعد عىل جلب الوجهات الكربى يف العامل 

إىل احلياة.

كيف ميكنمك تغيري املنظر اخلاص بمك؟

ُ

يقدم Google Earth أكرث بكثري من جمرد خرائط للعامل. ومع وجود مجموعة 

من خيارات وخصائص العرض، فإنه يتيح لمك استكشاف املعامل السياحية 

واألماكن الهشرية من العديد من الزوايا واآلفاق املختلفة.

ّ

تهسل ضوابط اخلريطة املوجودة يف أسفل الزاوية الميىن للشاشة من • 

معلية العثور عىل طريقمك.
ّ ُ

يتيح لمك الزران  + و – التكبري لرؤية املزيد من التفاصيل أو التصغري • 

لرؤية الصورة األكرب. 

ميكنمك النقر عىل اخلريطة وحسهبا للتنقل، أو ببساطة قوموا بتدوير  ّ• 

الكرة األرضية الصغرية يف الزاوية.

مييل الزر  ثاليث األبعاد الزاوية، حىت تمتكنوا من رؤية تفاصيل • 

التضاريس واملباين العالية املرتفعة فوق األرض. ويتيح لمك الضغط  

عىل مفتاح  Shift يف لوحة املفاتيح أثناء حسب اخلريطة تغيري املنظر. 

يضيف Google مناذج ثالثية األبعاد رائعة لملعامل الرئيسية.

ّ ُ

إذا أصبحمت مرتبكني، فميكنمك الضغط عىل رمز  البوصلة ملواجهة المشال، • 
أو رمز املوقع للعودة إىل الصفحة الرئيسية.

"استكشفوا املعامل واألماكن الهشرية من العديد من 
الزوايا واآلفاق".

ِ

 انقروا عىل 3D ملشاهدة مناذج 
رائعة لملعامل الرئيسية
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أكرث من جمرد خريطة

كيف ميكنمك القيام جبولة افرتاضية عىل Google Earth؟

هل تشعرون وكأهنا مغامرة؟ من الهسل السفر حول العامل واستكشاف أماكن 

جديدة عن طريق مجتيع جولة افرتاضية خاصة بمك. شاهدوا كيف ينقلمك 

Google Earth إىل وجهات جديدة ومثرية عىل شاشة المكبيوتر اخلاصة بمك.

باستخدام قامئة املشاريع (Projects)، ميكنمك حفظ مجيع املواقع • 

ّاليت ترغبون يف زيارهتا، حبيث ميكنمك التنقل بيهنا برسعة.

مبجرد وصولمك إىل أحد املواقع، سرتون يف كثري من األحيان بطاقة • 

معلومات يف أعىل الميني، مع صور ومزيد من التفاصيل من ويكيبيديا.

يف اجلزء السفيل من بطاقة املعلومات، قد ترون أخشاص يستكشفون • 
أيضًا خيارًا يكشف عن نقاط إهمتام أخرى يف املنطقة.

إذا كنمت تريدون إلقاء نظرة فاحصة عىل موقع ما، مفن الهسل التبديل  • 
ّإىل التجول االفرتايض والتجول. ّ

إذا مل تكونوا متأكدين من املاكن الذي ستتجهون إليه بعد ذلك،  • 
 (I’m Feeling Lucky) اضغطوا عىل رمز  أشعر بأنين حمظوظ

(يبدو وكأنه جحر نرد) يف قامئة التحمك الرئيسية الغتنام الفرصة ومعرفة  
املاكن الذي سهتبطون فيه.

ّ

كيف ميكنمك رؤية صور سفر األخشاص اآلخرين؟

باستخدام إعداد الصور، فإنمك غري مقيدين بعرض Google للعامل. تتيح لمك الصور مشاهدة صور السفر املذهلة اليت قام 

األخشاص بتحميلها من مواقع حول العامل.

ّ

الصور اليت مت محتيلها ليست مرئية عىل اخلرائط بشلك افرتايض، حتتاجون إىل النقر عىل رمز  القامئة، مث الصور • 

جلعلها مرئية.

ّ ّ

 عند متكني  الصور، سرتون مجموعة من الدوائر الزرقاء تظهر عىل اخلريطة. انتظروا ثانية وداخل هذه الدوائر سرتون •
ّصورًا مصغرة للصور اليت مت محتيلها من هذا املوقع. ّ

انقروا عىل الصورة املصغرة وميكنمك مشاهدة مجموعة الصور بأمكلها من تلك النقطة. ميكنمك النقر علهيا مثل  • 
عرض الرشاحئ.

ّ

 ضعوا يف اعتبارمك أن متكني  الصور ميكن أن يبطئ Google Earth، خاصة إذا كنمت تستخدمون جهاز مكبيوتر •
بيطء عىل اتصال إنرتنت بيطء. من املستحسن عدم ترك الصور قيد التشغيل طوال الوقت.

 يف العامل
ِ

تعّرفوا أكرث عىل أهشر املعامل
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أكرث من جمرد خريطة

كيف ميكنمك التخطيط لرحلة عىل Google Earth؟

يف حني أن Google Earth يعترب رائعًا بالنسبة إىل السياح اجلالسني عىل 
كرسهيم، فهو أيضًا أداة حبث رائعة عندما ختططون ملغامرة كبرية. قوموا بزيارة 

وجهة مستقبلية عىل Google Earth قبل السفر واكتشفوا املزيد عهنا. 

ُ

 احبثوا عن بلد مثل فرنسا أو مدينة مثل باريس وسرتون بطاقة معلومات •
حتتوي عىل رابط ملناطق جذب سياحية هشرية مثل قرص فرساي. 

ميكنمك إضافة مناطق اجلذب إىل قامئة املناطق اليت ال بد من رؤيهتا 

ّحىت ال تفوتون أي يشء عند الوصول إىل هناك.

انقروا عىل رمز الطريان إىل هنا (Fly Here) يف بطاقة املعلومات • 
(تبدو وكأهنا طائرة ورقية) وستقومون بتكبري هذا املوقع إللقاء نظرة  

عن قرب.

انقروا عىل امس معمل اجلذب يف بطاقة املعلومات، أو الصورة، وستجدون  • 
املزيد من التفاصيل. بالنسبة لقرص فرساي، يمشل ذلك أوقات العمل  

والروابط إىل موقع الويب، حبيث ميكنمك البحث عن تفاصيل مثل رسوم  

الدخول أو جدول اجلوالت املصحوبة مبرشدين. ال تقلقوا إذا مل يكن موقع  

الويب باللغة اإلجنلزيية، فميكن ملتصفحات الويب الرئيسية ترمجته لمك.

َ ْ َ

ّ

حتتوي بطاقة املعلومات غالبًا عىل رابط لويكيبيديا، حىت تمتكنون من  • 

معرفة املزيد عن تلك الوجهة.

إذا عرثمت عىل ماكن رائع تريدون إضافته إىل قامئتمك، ميكنمك استخدام زر • 
أضف إىل املرشوع عىل بطاقة املعلومات. 

ما هو Google Earth’s Voyager ؟
يف حني أنه من الرائع التجول يف  Google Earth، فإن Voyager يوفر دليلمك السيايح الخشيص. اكتشفوا عاملًا من 

السفر والفن والثقافة يف جتارب Voyager التفاعلية املذهلة اليت تأخذمك إىل مجيع أحناء العامل. 

ّ ّ

ّميكنمك تشغيل Voyager بالنقر عىل رمز دفة السفينة يف قامئة التحمك الرئيسية عىل اليسار.• 

بشلك افرتايض، سرتون مجموعة خمتارة من الرحالت اليت حددهتا Google، ولكن ميكنمك أيضا تصفح الرحالت حسب • 

الفائت مثل السفر والطبيعة والثقافة والتجول االفرتايض.

ّ ً ّ

ّ

اقرأوا بطاقات املعلومات للتعّرف عىل 
مناطق اجلذب قبل زيارهتا
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أكرث من جمرد خريطة

تأخذمك لك رحلة يف َسفر، وتتحركون يف مجيع أحناء اخلريطة بيمنا  • 

تعرض عليمك الصور وختربمك أكرث عن املنطقة. يف بعض األحيان  

سرتون أيضًا روابطًا ملزيد من التفاصيل.

تأخذ بعض الرحالت شلك مسابقة، حبيث تمتكنون من إخضاع  • 

معرفتمك لالختبار.

يضيف  Google دامئًا رحالت جديدة، لذلك من اجلدير العودة • 

بإنتظام الستكشاف رحالت جديدة.

تأخذمك لك رحلة يف سفر، وتتحركون يف مجيع أحناء 

اخلريطة بيمنا تعرض عليمك الصور وختربمك أكرث  

عن املنطقة.

َ

يساعدمك Voyager عىل اكتشاف الطبيعة 

والثقافة والسفر وأكرث من ذلك.

beconnected.esafety.gov.au
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