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كيفية احلصول عىل التطبيقات
هناك املاليني من التطبيقات، ولكن كيف ميكنمك العثور عىل التطبيقات اليت تريدوهنا؟

مك تبلغ تلكفة التطبيق؟
يمت تزنيل معظم التطبيقات جمانًا عىل هاتفمك الذيك أو جهازمك اللويح،

لذلك فإن استخدام التطبيقات ال حيتاج إىل أي تلكفة عىل اإلطالق.

ولكن هناك بعض التطبيقات اليت جيب عليمك الدفع للحصول علهيا.

ّ

ترتاوح أسعار معظم التطبيقات املدفوعة ما بني واحد وعرشة دوالرات،• 

ّولكن بعض التطبيقات للوظائف املتخصصة تلكف أكرث. ّ

غالبًا ما حتتوي التطبيقات املجانية عىل إعالنات.• 

ّتتوفر يف بعض األحيان نخسًا مدفوعة وجمانية من التطبيق نفسه.• 

ال حتتوي النخسة املدفوعة من أي تطبيق عىل إعالنات، ويف بعض• 
األحيان حتتوي عىل املزيد من املزيات.

تتضمن بعض التطبيقات معليات رشاء داخل التطبيق، واليت قد تؤدي• 

إىل إزالة اإلعالنات أو إضافة مزيات. ميكن أن تزيد معليات الرشاء هذه،

مما جيعل التطبيق املجاين ملكفا للغاية.

ّ

ّ

ً

ميكنمك تقييد معليات الرشاء داخل التطبيق يف قامئة اإلعدادات يف• 

جهاز  iPhone وقامئة اإلعدادات يف تطبيق Play Store عىل

.Android هاتف

ميكنمك إيقاف التطبيقات من استخدام بيانات املوبايل اخلاصة بمك•

عن طريق إيقاف تشغيل مزية استخدام بيانات املوبايل من قبل

التطبيقات يف قامئة اإلعدادات جبهازمك.

ِ ّ

 ميكن أن حتتوي التطبيقات أحيانًا عىل 
نُسخ مدفوعة وجمانية

ال حتتوي النخسة املدفوعة من أي تطبيق عىل إعالنات،
ويف بعض األحيان حتتوي عىل املزيد من املزيات.

ُ

ّ
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كيفية احلصول عىل التطبيقات
اختيار التطبيقات

هناك املاليني من التطبيقات املتاحة للتزنيل هلواتف  iPhone و

 Android الذكية. حلسن احلظ، من الهسل العثور عىل التطبيق املناسب
عندما تعرفون ما الذي تبحثون عنه.

 •Google Playو (iPhones هلواتف) App Store  لدى

(هلواتف  Android) تصنيفات بالنجوم وتعليقات عىل التطبيقات من
ِقبل املستخدمني. ِ

ميكنمك البحث يف كال املتجرين حسب الفئة، مثل األلعاب والتطبيقات• 

العائلية واملزيد.

غالبًا ما تنرش مواقع الويب قوامئ  بأفضل التطبيقات ملهام معينة.• 
ميكن أن تكون دليال جيدًا ملساعدتمك يف االختيار.

ّ

ً

ميكن أن تساعدمك التعليقات عىل التطبيقات 

يف إختاذ قرار بشأن التطبيق الذي ستزنلونه

Great App.

The app works great. 
Lots of fun features
and no errors.

استخدموا App Store لتزنيل التطبيقات 

عىل iPhone أو iPad اخلاص بمك

قد يطلب منمك إدخال تفاصيل الدفع، ولكن لن يمت اخلصم منمك

إال إذا اشرتيمت أحد التطبيقات.

ّ ُ

iPad أو iPhone كيفية احلصول عىل تطبيقات ألجهزة
ميكنمك استخدام  Apple App Store لتزنيل التطبيقات اجلديدة

وتثبيهتا عىل iPhone أو iPad. يف ما ييل دليل رسيع ملساعدتمك:

انقروا عىل رمز App Store للبحث عن التطبيقات.• 

إذا اكنت هذه يه املرة األوىل، فستحتاجون إىل االشرتاك يف• 
App Store باستخدام Apple ID ولكمة مرور.

ّسيتعني عليمك املوافقة عىل البنود والرشوط.• 

قد يطلب منمك إدخال تفاصيل الدفع، ولكن لن يمت اخلصم منمك• 

إال إذا اشرتيمت أحد التطبيقات.

ّ ُ

بعد ذلك، احبثوا عن تطبيق. ميكنمك البحث عن امس التطبيق أو• 

النوع أو النارش.

من قامئة نتاجئ البحث، انقروا عىل أحد التطبيقات اليت هتممك.•
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كيفية احلصول عىل التطبيقات
من هناك ميكنمك تثبيته. انقروا عىل  احصل (Get) إذا اكن• 

جمانًا أو السعر (price) إذا اكن مدفوعًا.

بعد تثبيت التطبيق، ميكنمك العثور عىل رمز التطبيق يف هناية• 

.iPhone آخر شاشة عىل جهاز

سيكون لدى بعض التطبيقات إعالنات. ويف بعض األحيان،• 

ميكنمك إزالة إعالن عن طريق النقر عىل صليب صغري يف الزاوية،

ولكن من احملمتل أن حيل إعالن آخر حمله قريبًا.

 Android كيفية احلصول عىل تطبيقات للهواتف واألجهزة اللوحية اليت تعمل بنظام
ميكنمك استخدام  Google Play Store لتزنيل التطبيقات اجلديدة وتثبيهتا عىل اهلاتف واجلهاز اللويح الذي يعمل

بنظام Android. يف ما ييل دليل رسيع ملساعدتمك:

انقروا عىل رمز Play Store للبحث عن التطبيقات.• 

سيطلب منمك إدخال تفاصيل الدفع، ولكن لن يمت اخلصم منمك• 

إال إذا اشرتيمت تطبيقًا. ميكنمك ختيط ذلك إذا كنمت ترغبون يف احلصول

عىل التطبيقات املجانية فقط، ولكن إذا اخرتمت تطبيقًا مدفوعًا،

جيب عليمك توفري تفاصيل الدفع إلمتام معلية الرشاء.

ّ ُ

بعد ذلك، احبثوا عن تطبيق. ميكنمك البحث عن امس التطبيق أو• 

النوع أو النارش.

من قامئة نتاجئ البحث، انقروا عىل أحد التطبيقات اليت هتممك.• 

من هناك ميكنمك تثبيته. انقروا عىل  احصل (Get) إذا اكن جمانًا• 

أو السعر (price) إذا اكن مدفوعًا.

بعد تثبيته، ميكنمك عادة العثور عىل رمز التطبيق يف أول مساحةً• 

متاحة يف أول صفحة متاحة عىل هاتفمك.

سيكون لدى بعض التطبيقات إعالنات. إذا متكنمت من العثور عىل•

طريقة إلزالهتا، مفن احملمتل أن حيل إعالن آخر حملها قريبًا.

 Google Play قوموا بتزنيل التطبيقات من

عىل جهاز Android اخلاص بمك
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