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Google Earth ما وراء
يعترب  Google Earth أكرث من جمرد أطلس تفاعيل، فهو أيضًا مرشد سيايح خشيص

خاص بمك ألبرز املعامل الثقافية يف العامل.

ُ

ما هو Google Earth’s Voyager؟
يساعدمك  Voyager يف احلصول عىل أقىص استفادة من

Google Earth عن طريق أخذمك يف جوالت إرشادية مليئة باملعلومات.
شاهدوا Google Earth مع الصور املذهلة ومقاطع الفيديو واخلرائط

التفاعلية واملزيد.

مجتع لك رحلة بني منظر Google Earth عىل اجلانب األيرس مع• 

صور رائعة وتفاصيل مثرية لالهمتام عىل اجلانب األمين، مما يتيح لمك
التنقل من خالهلا بطريقتمك اخلاصة مثل عرض الرشاحئ.

ْ

ّ

باإلضافة إىل الصور الفوتوغرافية، يضيف Voyager أحيانًا صورًا• 

بزاوية 360 درجة ومقاطع فيديو وخرائط تفاعلية، مستوحاة من حمتوى
مذهل من أمثال اجلغرافيا الوطنية (ناشيونال جيوغرافيك).

حتت قوامئ الثقافة و التعلمي، تبني بعض الرحالت الطرق اليت اختذها• 

املستكشفون املهشورون وتروي قصصهم.

ّ

حتت قامئة السفر، ستجدون مجموعة من أدلة السفر وخمطيط الرحالت• 

ملساعدتمك يف ختطيط رحلتمك املذهلة.

ّ

ستجدون أيضًا اختبارات ملساعدتمك عىل اختبار معرفتمك.• 

 يَستخدم Voyager مجموعة من 
احملتوى التفاعيل

"شاهدوا Google Earth مع الصور املذهلة ومقاطع الفيديو
واخلرائط التفاعلية واملزيد."
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ُال يعد Voyager فقط ملهنيني التارخي

عىل الرمغ من أن Voyager حيتوي عىل ثروة من املعلومات التارخيية،

فمبجرد أن تبدأوا يف االستكشاف، فأنمت متأكدون من اكتشاف املزيد. تغيط

اجلوالت مجموعة متنوعة من االهمتامات، ويضيف Google بإسمترار

مغامرات جديدة لمك إلكتشافها.

ّ

ميكنمك زيارة نوادي اجلاز الهشرية حتت قامئة الثقافة، فضال عن جولة• 

ملزارات املؤلفني غزيري اإلنتاج وزيارة منازل الكتاب املفضلني لديمك.

ً

ّ ّ

ميكنمك السري يف املمرّات الهشرية ومشاهدة أبرز نقاط املجمتعات، الكبرية• 

.(Street View) ّوالصغرية، باستخدام قامئة التجول اإلفرتايض

ميكن أيضًا ملن يبحثون عن الثقافة القيام جبولة يف دور األوبرا يف العامل أو• 

زيارة مواقع العامل احلقييق اليت أهلمت مرسحيات شكسبري األكرث هشرة.

ميكن هلواة العلوم القيام جبولة يف حمطة الفضاء الدولية وكذلك تفقد وحدة• 

القيادة أبولو 14 يف مركز كنيدي للفضاء.

ّ

ميكن ألخصايئ األرصاد اجلوية الناشئني أن يقوموا بتوضيح أمناط الطقس• 

يف الوقت احلقييق وجدول درجة احلرارة يف مجيع أحناء العامل باستخدام
قامئة الطبقات.

ّ

ما هو Google Arts & Culture؟
بدال من جمرد السري يف شوارع املدن العظمية يف العامل، يتيح لمك

 Google Arts & Culture الوصول إىل املتاحف الكربى واملعارض
الفنية اليت تضم أعظم الكنوز الثقافية يف العامل.

ً

تعترب صفحة Google Arts & Culture الرئيسية ماكنًا رائعًا لتوسيع• 

آفاقمك. بدال من ذلك، يعرض خيار Explore العنارص البارزة والفائت،

بيمنا يساعدمك Nearby يف العثور عىل املعامل اليت ال تبعد كثريًا عن

املاكن الذي تعيشون فيه.

ُ

ً

بدال من التصفح، ميكنمك استخدام خيار  البحث إذا كنمت تبحثون عن•

يشء ما عىل وجه اخلصوص.

ّ ً

Voyager اكتشفوا أكرث من جمرد تارخي مع

 قوموا بإلقاء نظرة داخل املتاحف 
األكرث هشرة يف العامل

beconnected.esafety.gov.au



3

Google Earth ما وراء
باإلضافة إىل مشاهدة ما يمت عرضه عىل امجلهور، ميكنمك إجراء جوالت فيديو من وراء الكواليس لملتاحف ملعرفة القصص• 

وراء الفن الرائع يف العامل.
ّ

أثناء استكشافمك Google Arts & Culture، ستجدون غالبًا توصيات ألشياء أخرى هتممك، حبيث ميكنمك االنغامس حقًا• 
يف موضوع ما.

يضيف Google بانتظام مزيدًا من احملتوى إىل لك من Voyager وGoogle Arts & Culture، ولذلك فإن األمر• 

يستحق العودة مرارًا لرؤية ما هو جديد.

. artsandculture.google.comميكنمك زيارة Google Arts & Culture مبارشة من خالل االنتقال إىل• 

كيف يرتبط Google Arts & Culture بـ Voyager ؟

إن Google Arts & Culture ليس جزءا من Google Earth، لكهنام

مرتبطان ارتباطا وثيقا. مت تصممي هذين املوقعني املنفصلني ليمكل لك مهنام

اآلخر ويساعدانمك عىل اكتشاف املزيد عن مواضيعمك املفضلة.

ً

ّ ً ً

ًزءا من Google Earth، ويعمل يف معظم•  عىل الرمغ من أن Voyager ج

متصفحات الويب، فإن Google Arts & Culture هو موقع ويب منفصل

يعمل يف أي متصفح ويب.

ّ

ترتبط بعض رحالت  Google Earth بالعروض واملعارض عىل• 

 Google Arts & Culture. يساعدمك استكشافهام معًا يف حتقيق
أقىص استفادة من ثروات Google من املعلومات عرب اإلنرتنت.

 •Google Arts & Culture إىل فتح Voyager  يؤدي النقر عىل رابط يف

يف صفحة جديدة.

عند االنهتاء من استكشاف  Google Arts & Culture، ميكنمك ببساطة إغالق• 

هذه الصفحة والعودة إىل صفحة Voyager إلمكال رحلة السفر من حيث توقفمت.

•.Google Arts & Culture و Voyager  ال توجد طريقة حصيحة أو خاطئة الستخدام
ّوقف متامًا مثل زيارة متحف أو معرض، ميكنمك التجول طوال املدة اليت تريدوهنا والت

للتحقق من األشياء اليت جتذب اهمتاممك.

ّ

ّ

 Google Arts تعّرفوا عىل املزيد من خالل 
Voyager و Culture &
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