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نصاحئ وحيل التطبيق

مكا هو احلال بالنسبة للك يشء، ميكن أن تساعدمك بعض النصاحئ واحليل عىل حتقيق أقىص استفادة من
تطبيقاتمك.

كيفية تنظمي تطبيقاتمك
تعد التطبيقات ممتعة وهسلة التزنيل، ولكن لكام زادت أصبح من الصعب العثور علهيا يف هاتفمك أو جهازمك اللويح.

يساعدمك تنظميها يف العثور عىل التطبيق الذي تبحثون عنه برسعة.

تمتثل الطريقتان الرئيسيتان لتنظمي التطبيقات يف مجتيع التطبيقات •

املتشاهبة معًا يف الصفحات أو يف املجلدات. عىل سبيل املثال،

ميكنمك وضع مجيع تطبيقات األلعاب عىل صفحة واحدة وتطبيقات

املواصالت عىل صفحة أخرى.

لنقل تطبيق إىل صفحة خمتلفة، قوموا بحسبه إىل الصفحة اجلديدة. •

إلنشاء جملد، احسبوا تطبيقًا واحدًا قوق تطبيق آخر. •

لحسب أحد التطبيقات عىل  iPhone، انقروا واسمتروا يف الضغط •

عىل رمز التطبيق حىت تظهر القامئة. ارفعوا إصبعمك وانقروا  فوق 

تعديل الشاشة الرئيسية . سهتزت مجيع رموز التطبيقات وميكنمك

النقر مع االسمترار يف الضغط فوق رمز التطبيق مرة أخرى،
مث استخدموا إصبعمك لتحريكه إىل املاكن اجلديد.

لحسب أحد التطبيقات عىل هاتف Android، انقروا واسمتروا يف •

الضغط عىل رمز التطبيق إىل أن تتغري الشاشة، مث قوموا فقط بتحريك

إصبعمك لتحريك التطبيق إىل املاكن الذي تريدونه.

لالنتقال إىل صفحة جديدة، احسبوا الرمز إىل حافة الشاشة. بعد حلظة،•

ستنقلب الصفحة، وميكنمك االسمترار يف الحسب.

تمتثل الطريقتان الرئيسيتان لتنظمي التطبيقات يف مجتيع

ّالتطبيقات املتشاهبة معًا يف الصفحات أو يف املجلدات.

 إنشاء جملّدات لتطبيقات 
مشاهبة ميكن مجتيعها معًا
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ِنصاحئ وحيل التطبيق

ما يه إخطارات التطبيق؟
تعد اإلخطارات إحدى الطرق اليت يتصل هبا هاتفمك الذيك أو جهازك اللويح معمك.

يف كثري من األحيان، سيصدر جهازمك صوتًا إلعالممك بوجود إخطار جديد.

قد يكون اإلخطار تطبيقًا خيربمك بيشء ما. عىل سبيل املثال، •

قد ينهبمك إىل رسالة بريد إلكرتوين جديدة، أو يكون منهبًا أو

تذكريًا مقمت بإعداده يف تطبيق.

ميكنمك االطالع عىل اإلخطارات من خالل المترير لألسفل من •

أعىل الشاشة.

اضغطوا عىل إخطار للذهاب إىل التطبيق اخلاص به. •

حلذف إخطار عىل  iPhone، احسبوه إىل اليسار وانقروا عىل  •

.(Clear) مسح

حلذف إخطار عىل هاتف Android، احسبوه إىل الميني أو اليسار. •

ميكنمك التحمك يف اإلخطارات عىل أجهزة  Android وApple يف •

قسم تطبيق اإلعدادات الذي يطلق هيلع إخطارات.

إدارة تاكليف تطبيقمك
ميكن أن تلكفمك التطبيقات املال، ولكهنا ال حتتاج إىل ذلك. هناك أيضًا  طرق

للتحمك يف تاكليف التطبيق والتأكد من معرفة ما تدفعونه مقابل ذلك.

ميكنمك االشرتاك يف  App Store أو Google Play دون إعطاء •

تفاصيل الدفع، حىت تمتكنون من تزنيل التطبيقات املجانية.

إذا كنمت تريدون تطبيقًا مدفوعًا، فسيتعني عليمك تقدمي تفاصيل الدفع. •

إذا قدممت تفاصيل الدفع، فلن يمت اخلصم منمك إال إذا اشرتيمت شيائ. •

ّأكدوا من اتصالمك بشبكة  Wi-Fi عند • لتجنب نفقات بيانات املوبايل، ت

تثبيت التطبيقات وحتديهثا.

ستلكف معليات الرشاء داخل التطبيق املال. فكروا يف ما إذا كنمت •

حباجة إىل إجراء معليات الرشاء هذه.

يف بعض األحيان، ميكنمك رشاء بطاقات هدايا  App Store أو•
Google Play بسعر خمفض يف حمالت السوبر ماركت. ميكن أن توفر

لمك املال عند رشاء التطبيقات.

 تَظهر اإلخطارات عندما تريد 
التطبيقات أن ختربمك بيشء ما

اتصلوا بشبكة Wi-Fi عند تثبيت التطبيقات 

لتقليل تاكليف بيانات املوبايل

beconnected.esafety.gov.au



3
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ّماذا لو أن أحد التطبيقات توقف عن العمل؟

ستعمل معظم التطبيقات بشلك جيد طوال الوقت، ولكن أحيانًا تسري األمور عىل حنو خاطئ ويتوقف التطبيق

عن العمل بشلك حصيح. عند حدوث ذلك، هناك بعض اخلطوات البسيطة اليت جيب اختاذها إلستعادة

التطبيق وتشغيله.

ّ

التطبيق هو جمرد برناجم مكبيوتر، وميكن ألي برناجم مكبيوتر أن ال يعمل• 

بشلك حصيح يف بعض األحيان.

عندما حيدث خطأ ما، حاولوا إغالق التطبيق وبدء تشغيله مرة أخرى.• 

إلغالق تطبيق iPhone أو iPad، اضغطوا عىل زر الشاشة الرئيسية• 

(Home) مرتني واحسبوا التطبيق الذي ال يعمل عىل حنو حصيح إىل
أعىل الشاشة.

 •(Overview) انقروا فوق زر املراجعة ،Android إلغالق تطبيق

املوجود جبوار زر  الشاشة الرئيسية واحسبوا التطبيق الذي ال يعمل

عىل حنو حصيح إىل ميني الشاشة.

إذا مل يحجن إغالق التطبيق، حفاولوا إعادة تشغيل هاتفمك الذيك أو• 
جهازمك اللويح عن طريق إيقاف تشغيله وإعادة تشغيله مرة أخرى.

إذا مل يعمل إيقاف تشغيل جهازمك وإعادة تشغيله، جفربوا حذف• 
التطبيق مث قوموا بإعادة تثبيته.

ّ

ّ

إذا مل تحجن أي من اخلطوات املذكورة أعاله، اتركوا تقيميًا منخفض• 
النجوم يف  App Store أو Google Play وقوموا بوصف املشلكة.

ّقد يستجيب املطور وحيل املشلكة.

أخريًا، ميكنمك حماولة تزنيل تطبيق خمتلف.•

 ميكن أن يؤدي إغالق التطبيق وتشغيله 
مرة أخرى إىل حل املشلكة أحيانًا

إذا مل يحجن إغالق التطبيق، حفاولوا إعادة تشغيل هاتفمك الذيك أو جهازمك
اللويح عن طريق إيقاف تشغيله وإعادة تشغيله مرة أخرى.
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