
ماهو الحاسوباللّوحي)التابلت(؟                
التابلتشبيهبهاتفذكيضخملهشاشةكبيرةوقدرةعلىتشغيل
تطبيقات،وهويشبهالحاسوبإالأنهاليحتاجإلىالفارةأولوحة
المفاتيحللتحكمفيه،بلأنكتتحكمفيهبلمسكلعناصرعلىشاشته.

هناكنوعانأساسيانمنحواسيبالتابلت-أبلأيباد
وحواسيبتابلتتشتغلبنظامأندرويد،والفرقالرئيسيبينها

يكمنفيمايعرفبنظامالتشغيل،أوOS.نظامالتشغيلعبارةعن
برنامجأساسييتحكمفيالتابلت.

عادةتستخدمحواسيبالتابلتنظامتشغيلiOS)بالنسبة
لمختلفأنواعأبلأيبادتابلت(أونظامتشغيلأندرويد)بالنسبة
لمعظمأجهزةتابلتمنالمصنعيناآلخرين(.ويتشابهنظامي
تشغيلiOSوأندرويدبشدةمنحيثكيفيةاستخدامكلها.

 حفنةمنأجهزةالتابلتتعملأيضابنظامتشغيلمايكروسوفت® 
ويندوز®. 

شاشاتتعملباللمسوالتحكم
باإليماءات

تعتمدحواسيبالتابلتعلىالتحكمباللمس،ويقوماللمس
بالدورالذيلنقراتالفأرةعلىالحاسوبالشخصي.عندما
تحتاجإلىإدخالنصمافسوفتظهرلكلوحةمفاتيحعلى

الشاشةويمكنكالنقرباصبعكعلىالمفاتيحللكتابة.

باإلضافةإلىذلكهناكلغةخاصةمكونةمناإليماءات
تسمحلكبالتحكمفيالتابلتبطرقجديدة.هناكست

إيماءاتتحتاجإلىمعرفتها:
النقر 

وهيمجردمالمسةسريعةللشاشةتستخدملتشغيل
التطبيقاتواختيارماتريدومتابعةروابطاإلنترنتوما

إليه.
اللمس مع االستمرار )والسحب( 

المسجزًءامنالشاشةوابقأصبعكمالمسالها.تختلف
نتيجةذلكاعتماداعلىالتطبيق،ولكنهفيالكثيرمن
األحيانيعادلالنقرعلىالنصفاأليمنمنالفأرةعند

استعمالكالحاسوبالشخصيلفتحقائمةالسياق.
التمرير 

وهيحركةسريعةمنطرفالشاشةإلىاآلخرفيأي
اتجاهتحتاجه.تستعملعلىاألغلبعندتقليبالصفحات

)فيكتاب(أوصور)فيعرضشرائح(.

الحواسيباللوحية)تابلت(تشبهالهواتفالذكيةكثيرافيمظهرها)ووظيفتها(معكونها
أكبرحجما،وتعتبرطريقةممتازةللدخولعلىاإلنترنتواالستمتاعباأللعابومشاهدة

األفالموالصوروالتواصلمعاآلخرين.

النقر

اللمسمعاالستمرار
)والسحب(

التحريك

أبلأيباد

أندرويدتابلت

مقدمةللحواسيباللوحية)تابلت(
دليلمرجعّيسريع

برنامجالمعرفةالتقنيةلكبارالسنفي
واليةنيوساوثويلز



إذاكانتكلمةالمرورصحيحةفسوفيتمتوصيلكبالشبكة.. 6
يمكنكالضغطعلىزر Home علىاأليباد)وهوزر. 7

العتادفيأسفلاأليباد،تحتالشاشةمباشرة(للعودةبكإلى
الصفحةالرئيسية.

الدخول باستعمال أندرويد تابلت
تختلفهذهالعمليةبعضالشيءمنجهازإلىآخراعتماداعلى
نسخةنظامتشغيلاألندرويدالمستعملوضبطالجهةالمصنعة

لخصائصالجهاز.
علىالصفحةالرئيسيةانقرعلىأيقونةاإلعداد . 1

 .)Settings(
تحتبندالالسلكيوالشبكات . 2

 Wireless and(
Networks( انقرعلىأيقونة

 . )Wi-Fi( الشبكةالالسلكية
تأكدمنتشغيلالالسلكيعلى. 3

وضعOn )إذاكانعلىوضع 
.)On قمبالنقرعلىالمفتاحفيوضع Off

منقائمةشبكاتالالسلكيعلىاليمينانقرعلىاسمشبكتك. 4
الالسلكية.

سُيطلبمنكإدخالكلمةالمرور.. 5
تظهرلوحةالمفاتيحعلىالشاشة.استخدمهاإلدخالكلمة. 6

)Enter( المرورالخاصةبالشبكةثماضغطعلىدخول
إذاكانتكلمةالمرورصحيحةفسوفيتمتوصيلكوستظهر. 7

ملحوظةصغيرةتحتاسمالشبكةتقولبأنهاموصلة.
اضغطعلىزرالصفحةالرئيسة )Home( أوالعودة . 8

)Back( للرجوعإلىالشاشةالرئيسية.علىمعظمأجهزة
تابلتالعاملةبنظامتشغيلأندرويد،التكونهذهأزرارفعلية

 بلقسمامنالشاشةلهاأيقوناتتشبهالصورأدناه.

االتصال بخدمة الجيل الثالث أو الجيل الرابع
تدعمبعضأجهزةالتابلتأيضاخدماتاإلنترنتالسريعمنالجيل
الثالثأوالرابع.وحينهاتعملمثلالهواتفالذكية-عليكإدخال

بطاقةوحدةتعريفالمشترك )SIM card( فيالفتحةالمخصصة
لهاداخلالتابلت.مكانالفتحةمشروحفيكتيبدليلجهازالتابلت

الخاصبك.
سيقومجهازالتابلتالقادرعلىاالتصالبشبكةالجيلالثالثأو
الرابعباستعمالشبكةالالسلكيالمنزليةعندماتتواجدفيمنزلك
ويتحولإلىاإلنترنتالمحمولعندماتكونخارجنطاقشبكتك

المنزلية.

التمرير
المسجزًءامنالشاشةليسبهزرأورابط،وابقأصبعك
مالمسالها،ثمحركهإلىاألسفلأوأعلى،أويمنةويسارا.

يستخدمذلكفيأغلباألحيانلتمريرالصفحاتالتيالتسعها
الشاشة.

القرص للتكبير/التصغير
ضعإصبعين)اإلبهاموالسبابةفيالعادة(حولجزءالشاشةالذي
تريدتكبيره.ثمأبعدبينإصبعيكلتكبيرهذاالجزءمنالشاشة،
أوضمهمامعاللتصغير.يستخدمهذافيتكبيرجزءمنصفحة
الشبكةقدالتكونواضحةوفيتطبيقاتالصورلتكبيرالصورة

أوتصغيرها.
اللمس المزدوج

تنطويهذهاإليماءةببساطةعلىالنقرعلىالشاشةمرتين
متتاليتينبسرعةوهيغالباماتقومبمهمةتشابهالقرصللتكبيرأو

التصغير.

الدخولعلىاإلنترنت
تستطيعكلحواسيبالتابلتاستخدامشبكةالالسلكيالمنزلية
لالتصالباإلنترنتالسريع،كماوتستطيعبعضنماذجالتابلت
أيضااستخدامحسابالالسلكيالمحمولمنالجيلالثالثأو

الرابع.

الشبكة الالسلكية في منزلك

للدخولمنالتابلتعلىاإلنترنتفيمنزلكباستعمالشبكة
الالسلكيستحتاجإلىمعرفةاسمشبكتكفيالمنزلوكلمةالمرور

الخاصةبها.
وبمجردالحصولعلىتلكالتفاصيللنتحتاجسوىإلىربط

التابلتبها.

الدخول باستعمال أبل أي باد
انقرعلىأيقونةاإلعداد )Settings( وسوفتظهرلوحة. 1

اإلعداد.
انقرعلىأيقونةالشبكةالالسلكية )Wi-Fi( علىيسارك.. 2
تأكدمنتشغيلالالسلكيعلىوضع On )إذاكانعلىوضع. 3

Offقمبالنقرعلىالمفتاح(.
4 . علىاليمين،تحتبنداختيارالشبكة

)Choose a Network(،انقرعلىاسمالشبكة
الالسلكيةالخاصةبمنزلك.

سُيطلبمنكإدخالكلمةالمرور.تظهرلوحةالمفاتيحعلى. 5
الشاشة.استخدمهاإلدخالكلمةالمرورالخاصةبالشبكةثم

)Enter( اضغطعلىدخول

القرصللتكبير/التصغير

اللمسالمزدوج

أيقوناتإعداد
األيباد

أيقونةإعداداأليباد

 مقدمةللحواسيب
اللوحية)تابلت(

دليلمرجعّيسريع

رجوعالصفحةالرئيسية



األمانعلىاإلنترنت

التقمبفتحأّيةمرفقاتبالبريداإللكترونيمالمتتأكدمنأنهاآمنة.يتضمن	 
ذلكمرفقاتالبريداإللكترونيمنأشخاصتعرفهم.

 التقمبإعطاءمعلوماتكالشخصيةللغرباء)ويشملذلكعنوانكورقم 	 
هاتفكأوحتىاسمك(،سواءعبرالبريداإللكترونيأوعلىالمواقع 

اإللكترونية                
 التقمبتثبيتالبرامجالتيقمتبتنزيلهامنمصادرغيرموثوقة، ولكن	 

التطبيقاتمنجوجلبالي™ومتجرأبلللتطبيقاتآمنة.

إذاأرسللكشخصالتعرفهرسائالإلكترونيةوعرضعليكالمال)أوطلبه	 
منك(،فمنالمرجحأنهينصبعليك.

 بوسعالناسأنينتحلواشخصياتغيرهمعلىالبريداإللكتروني.  فقديرد 	 
فيرسالةإلكترونيةأنهاقادمةمنمصرفك،بينمافيالواقعيحاولأحدهم 

سرقتك.   فيحالشعرتبالقلقاتصلبمصرفكمباشرة.                                            
 احترسلمنتعطيتفاصيلبطاقتكاالئتمانية                	 
 كندائماًعلىحذربدالًمنالمخاطرة!                	 

التظهرعلىلوحةالمفاتيحسوىاألحرفومجموعةمحدودةمنعالماتالترقيم.الضغطعلىزر
?123يغيرلوحةالمفاتيحبحيثتظهرأرقاماوالنقرعلىزرABCيعيدإظهاراألحرف.

استخداممتصفحالشبكةاإللكترونية
لجهازالتابلتالخاصبكمتصفحيشبهكثيراالمتصفحالموجود

علحاسوبكالشخصيبوسعكأنتستخدمهلتصفحنفسصفحات

الشبكةالتيتتصفحهاعلىحاسوبكالشخصي.
انقرعلىأيقونةالمتصفح)Browser( علىالتابلتالخاص. 1

بك.
لفتحصفحةالشبكة،اضغطعلىشريطالعناوينبالقربمن. 2

أعلىالشاشة.
ستظهرلوحةالمفاتيحعلىالشاشةلتسمحلكبإدخالعنوان. 3

الموقعالذيتوداإلطالععليه.)تظهرلوحةالمفاتيحتلقائيا
فيأيموقفيتطلبمنكإدخالنص(.

يمكنكأيضاتنفيذعمليةبحث.ماعليكسوىإدخال. 4
مصطلحاتالبحثفيشريطالعناوينوسوفيكتشف

المتصفحأنهليسعنوانالموقعفسيقومبعمليةبحثعلى
جوجلبدالعنذلك.

واآلنيفترضأنيقومالتابلتبتحميلصفحةالشبكة.أتذكر
إيماءتك؟  
انقرمرةعلىالرابطلتتبعه	 
المسالشاشةثمحركأصبعكإلىاألعلىواألسفل	 

عليهالتمريرالصفحةفياالتجاهين
انقرعلىعالمةXفيأعلىالصفحةإلغالقها.	 
انقرعلىاألسهماأليسرواأليمنفيأعلىالشاشة	 

للرجوعوالتقدمبالضبطكماتفعلفيمتصفححاسوبك
الشخصي.

بعدانتهائكمنالتصفحماعليكسوىالنقرعلىزرالصفحة
الرئيسيةلتعودإلىالصفحةالرئيسية.

iPad Browser 
icon

Android generic 
Browser icon

Android Chrome 
Browser icon

بالنسبةألّيمستخِدمجديدللبريداإللكترونيواإلنترنت،فالحفاظعلىاألمانعلىاإلنترنتدرسأساسي،واليختلفاألمربالنسبةلمستخدمالتابلتعنمستخدم
الحاسوبالشخصي. بعضاألمورالمهمتذكرها:               

ادخلعنواناأومصطلحاتبحثفي 
شريطالعناوين

انقرعلىعالمةX إلغالق
صفحةالشبكة

استخدماألسهمللرجوع
والتقدم



)أيتيونز(ومتجرالوسائط)متجرأيتيونز(.
يمكنكالبحثعنالتطبيقاتأوالوسائطعنطريقكتابةما. 3

تبحثعنهفيشريطالبحث.يمكنكأيضاعرضالفئات،أو
رؤيةأفضلالمقترحاتوالبرامجالمحملةاألكثرشيوًعا.

انقرعلىاسمالتطبيقلتشاهدوصفهبالكامل.. 4
عندماتجدتطبيقاأوإحدىالوسائطالتيتعجبك،انقرعلى. 5

خيارتنزيلها.

على )معظم( حواسيب تابلت التي تعمل بنظام أندرويد:
أنقرعلىجوجلبالي.جوجلباليهومتجرإلكترونيلكل. 1

منالوسائطوالتطبيقات.
علىالجهةاليمنىالعلياانقرعلىنوعاألشياءالتيتبحث. 2

عنها:التطبيقاتوالكتبواألفالم.
بدالعنذلكانقرعلىأيقونةالعدسةالمكبرةفيأعلى. 3

الشاشةمماسيفتحنافذةالبحثومنثميمكنكإدخالماكنت
تبحثعنه.

إذاوجدتتطبيقاأثاراهتمامكفإنالنقرعلىاسمهسيفتح. 4
نافذةبهاوصفه.النقرعلىتثبيت )Install( سيقومبتنزيل
التطبيقعلىجهازالتابلتالخاصبكوستظهرأيقونةجديدة

علىصفحةالجهازالرئيسية.
اضغطعلىزرالعودة)السهمالمشيرإلىاليسار(فيأسفل. 5

الشاشةلتعودإلىالصفحةالسابقة.

إضافةالتطبيقاتوالوسائطمن
المتاجرعلىاإلنترنت

يكونعلىالتابلتعددمنالتطبيقاتالمثبتةمسبقا,والتطبيقات
عبارةعنبرامجصغيرةتضيفوظائفاعلىالتابلت،كالتقويم

والساعةأومتصفحاإلنترنتمثال.
لتشغيلتطبيقماالتحتاجسوىإلىالنقرعلىاأليقونةالتي

تمثله.
يمكنتنزيلتطبيقاتجديدةمنالمتاجرعلىاإلنترنتوتثبيتها
علىجهازالتابلتالخاصبك.بعضهذهالتطبيقاتيمكنتنزيلها

مجانا،وبعضهايتكلفماال.
يمكنكأيضاتنزيلاألفالموالموسيقىوعروضالتلفزيون

مباشرةعلىجهازكمنمتاجرالوسائطعلىاإلنترنت.

تنزيل التطبيقات الجديدة

على أبل أي باد تابلت
لتنزيلالتطبيقاتالجديدةانقرعلىشعارمتجرتطبيقات. 1

أبل.
لتنزيلالوسائطمنأمثالالموسيقىأواألفالمأنقرعلى. 2

شعارأيتيونز.تشملأيتيونزكاًلمنمشغلالوسائط

متجر تطبيقات
أبل
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SUBJECT

TIME

ADDING APPS AND MEDIA FROM ONLINE STORES

15 minutes

OVERVIEW You don’t have to content yourself with the applications 
that came with your tablet. Much as with your PC, 
you can download new apps and install them on your 
tablet. There are literally hundreds of thousands  
of apps available, including:

Games

Productivity programs like word processors

Media viewers

News feeds

Email and social networking applications

Useful and fun tools

Much, much more.
Some of these apps can be downloaded for free; others 
cost money (although typically not much money).
When it comes to installing new apps, tablets are 
actually very robust, and there’s no real danger of 
messing up your tablet by installing apps.
You can also download movies, music and TV shows 
directly to your tablet from online media stores.  
This media can be played on your tablet using  
its built-in media player.

DOWNLOAD  
NEW APPS

On the Apple iPad

To download new apps, tap on the App Store logo.

To download media, tap on the iTunes logo. 

iTunes is both a media player and media downloader.

You can search for apps or media by typing in what 
you’re searching for in the Search bar.

You can also view categories, or see top picks  
and popular downloads.

أبلأي 
تيونز
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مواقعمفيدة
الصفحة الرئيسية 

 Android لألندرويد
 home page

)إذااحتجتإلىدعم
ألجهزةالتابلتالتي
تعملبنظامتشغيل

أندرويد،ولكنيستحسن
اإلطالععلىصفحة

الجهةالمصنعةللجهاز(.

 دعم أبل أي باد  
www.apple.com/

/support/ipad

صفحة التابلت على 
 موقع تلسترا  

www.telstra.
com.au/bigpond-
internet/mobile-

/tablets

متجرجوجل 
بالي

اعثرعلىالتطبيقاتوالوسائطوقمبتنزيلهاإلىجهازالتابلتالخاصبك
منمتاجرأندرويدوأبل

إنبرنامج“المعرفةالتقنيةلكبارالسن”عبارةعنمبادرةرئيسةضمنإستراتيجةواليةنيوساوثويلزلكبارالسنوشركةتيلسترا.
للحصولعلىمزيدمنالمعلومات،تفضلوابزيارة:

http://www.adhc.nsw.gov.au/about_us/strategies/nsw_ageing_strategy
/http://www.telstra.com.au/telstra-seniors و

إخالء مسؤولية
إنالمعلوماتالواردةفيهذااإلصداروأّيةموادمرفقةبهموّجهةلألغراضالتعليميةوالمعلوماتيةحصراً.واليشّكلهذااإلصداروأّيمنالموادالمرفقةبهأّيشكلمنأشكالالترويجأواالعتمادأوالموافقةعلىأّيمن
المنتجاتأوالخدماتالمشارإليها،أوالظاهرةأوالموّضحةفيهذااإلصدارأوفيأّيمنالموادالمرفقةبه.لقدتمتصميمهذااإلصداروأّيةموادمرفقةبهليتماستخدامهاكمرجعيةأولّيةفقط.وليسالمقصودبهاأنتشكل

دليالًشامالًوالأنتنطبقعلىجميعالحاالت.
لقدتمالقيامبمجهودمعقوللضمانأنالمعلوماتالواردةفيهذااإلصداروفيأّيمنالموادالمرفقةبهصحيحةوقتاإنتاجها.غيرأنمؤلفيهذااإلصداروأّيمنالموادالمرفقةبهومنتجيهومقدميه)األشخاص

المعنيين(*اليمثلونواليضمنوندّقةالمعلوماتالواردةفيهذااإلصدارأوفيأّيمنالموادالمرفقةبهوالاعتمادّيتهاأواكتمالهاأوحداثتها.
إنالمعلوماتوأّيةنصائحمقدمةفيهذااإلصداروفيأّيمنالموادالمرفقةبهمقدمةبشكلتاّمعلىأساسأنالجمهورهوالمسؤولعنتقييمهالخاصللمسائلالتيتمتمناقشتهافيهذهالوثيقة،وُينصحهؤالءبالتحقق

منجميعالتوضيحاتوالبياناتوالمعلوماتالمعنية.

*األشخاصالمعنيون:
•ُيخلونمسؤوليتهم،وللحداألقصىالذييسمحبهالقانون،منجميعالضماناتالصريحةأوالضمنيةمنأينوعكان،فيمايتعلقبأّيةمعلوماتفيهذااإلصداروأّيمنالموادالمرفقةبه؛

•ليسواواقعينتحتأّيالتزامبتحديثأّيمنالمعلوماتالواردةفيهذااإلصداروفيأّيمنالموادالمرفقةبه،أوتصويبأّيةمواضعغيردقيقةفيهذااإلصداروفيأّيمنالموادالمرفقةبهوالتيقدتتضحفيوقت
الحق؛و

•يحتفظونبالحق،وبناًءعلىحريةتصرفهمالمطلقة،فيحذفهذااإلصدار)وأّيمنالموادالمرفقةبه(وأّيمنمحتوياتهأوتبديلهاأوتحريكها)وتشملبنوَدوشروَطإخالءالمسؤوليةهذا(فيأّيوقتودونأّيإشعار.
*يشملاألشخاصالمعنيونأّيفردأوشركةأوشراكةأودائرةحكوميةمشتركةفيتجهيزهذااإلصداروإدارييهاوموظفيهاوعمالئها.

إشعار العالمة التجارية
إنجميعأسماءالمنتجاتأوالمواقعاإللكترونيةالمشارإليهافيهذااإلصدارالتعليميقدتكونعالماتتجاريةمسجلةأوعالماتتجاريةألطرافثالثةفيأسترالياو/أودولأخرى.إنالعالماتالتجاريةأبلوماكوماك
أوإسهيعالماتتجاريةمملوكةلشركةأبلالمسجلةفيالوالياتالمتحدةوفيبلدانأخرى.إنالوسيطالمتعددعاليالوضوح )HDMI( إّماعالمةتجاريةمسجلةأوعالمةتجاريةمستخدمةمنقبلشركةذاتمسؤولية
محدودةحاصلةعلىالترخيصفيالوالياتالمتحدةوأستراليا.إنميكروسوفتوويندوزإماعالمتانتجاريتانمسجلتانأوعالمتانتجاريتانتابعتانلشركةميكروسوفتفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةوأستراليا.والتعني

أّيةإشارةإلىعالماتتجاريةخاصةبطرفثالثفيهذهالمادةارتباطاًأوعالقًةمامعتلكاألطراف،والتشّكلاعتماداًمنِقبلهذهاألطرافلهذهالمادة.

اإلشعار وإخالء المسؤولية الخاصان بالملكية الفكرية 
حقوقالملكية©تابعةلشركةتيلستراالمحدودة)رقماألعمالالتجاريةاألسترالية 556 775 051 33( ومكتبواليةنيوساوثويلزلشؤونكبارالسن.جميعالحقوقمحفوظة.هذهالمادةمحميةبحقوقالملكيةوفققوانين
أسترالياوغيرهامنالدولمنخاللاالتفاقياتالدولية.اليجوزإصدارأّيجزءمنهذهالموادأوتوزيعهأوإعادةإنتاجهأونسخهأوتخزينهأونقلهبأّيشكلوعبرأّيةطريقةكانت،سواءأكانتإلكترونيةأوميكانيكيةأو

منخاللالتسجيلأوغيرذلك،إاللمعلوماتكالشخصيةوأبحاثكودراستك.


