
 

1 

 
 

 Lær å( تنزیل التطبیقاتتعلم  المسمی التقدیمي PowerPoint بوربوینت مع عرض سویة سیناریویجب استخدام ھذا ال
laste ned apper( الصفحة   1 العرض إلى شریحة 1 النقطةنتمي ت. بوربوینت. ترقیم النقاط یتوافق مع)في  1 (

 .  عرض . یمكن العثور على نفس النص كمالحظات تحت كل شریحةوھکذا، 2إلى الصفحة  2، النقطة بوربوینت
 

ھي  كبیرةبأحرف  ات المکتوبةالدورة التدریبیة. الكتاب المشرف علیتعلیقات  يھ عریضالالخط ات المکتوبة بالكتاب
 کسیناریو.الدورة التدریبیة  علیمن قبل المشرف  ھیمكن استخدامفبقیة النص أما عناوین. 

 
 

 السیناریو 
 .  علیمأھداف التعلم مع المشاركین في الدورة قبل بدء الت استعرض. 1

 أھم المعلومات وتذكرھا.   علیھم تعلمسیسھل ھذا     
 
 

 الھواتف المختلفة والشبكاتنبذة حول  .2
 
 اللوحیة المستخدمة في النرویج. کمبیوترات. ھناك ثالثة أنواع رئیسیة من الھواتف الذكیة وال3

 . iPhoneھاتف آیفون  أو iPadھناك الكثیر ممن لدیھم جھاز 
 
 .  کمبیوترات لوحیةو Android أندرویدتعمل علی نظام  یوجد أیًضا الكثیرون ممن لدیھم ھواتف. 4
 
 . Windows یة من طراز ویندوزلوحکمبیوترات یستخدم بعض األشخاص ھواتف و. 5
 

والھواتف من مختلف  الکمبیوترات اللوحیةوغالبًا ما یحتوي الھاتف الذكي على میزات أكثر من الكمبیوتر اللوحي، و
 القیام باألشیاء نفسھا.بالعموم البائعین لیست ھي نفسھا تماًما، لكنھا متشابھة جًدا ویمكنھا 

 
الصور والشروحات  استخدامسیتم وة اللوحیة والھواتف. في ھذه الدورة، سوف نتعلم كیفیة تنزیل تطبیقات لألجھز

 الشائعة.  الکمبیوترات اللوحیةلجمیع الھواتف الذكیة والمناسبة 
 
 اسم المستخدم الخاص بك.  أعثر علی  .6 
 
، فیجب تسجیل الدخول باستخدام  )app-butikken(إذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي تستخدم فیھا متجر التطبیقات . 7

الکمبیوتر غالبًا ما یتم إنشاؤه عند شراء ، وحساب مستخدمباألصل لدیھم الناس حساب مستخدم وكلمة مرور. معظم 
أو الھاتف وبدء تشغیلھ ألول مرة. لمعرفة ما إذا كان لدیك حساب من ھذا القبیل، انتقل إلى اإلعدادات على   اللوحي

 ھاتفك. رمز اإلعدادات یشبھ ھذا.
 

 .. اضغط على أیقونة اإلعدادات 8
 
 .  أنت اآلن في اإلعدادات .9

 على الشاشة، تظھر قائمة طویلة تحتوي على العدید من النقاط. 
 ".  iTunes og Appstore " المسمی عنصر القائمة آیباد و آیفون یضغطون علی مستخدمو 

 ). Kontoerآندروید یضغطون علی عنصر القائمة "حسابات" ( أجھزة أولئك الذین یستخدمون
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البرید  " (E-post على عنصر القائمة " ون ضغط ی، Windows ویندوز نظامأجھزة تعمل علی أولئك الذین یستخدمون و

 . )رونياإللكت
 

 .  )" Apple"معّرف " (Apple- ID تحت " اسم المستخدم الخاص بھم   iPhoneو  iPad. یجد مستخدمو 10
 

صورة   ما یکون بجوارھا"، وغالبا Googleتحت النقطة " اسم المستخدم الخاص بھم أما مستخدمو آندروید فیجدون 
 ".g " لحرف صغیرة 

 
 . )"Kontoer"( "الحسابات"  تحتاسم المستخدم الخاص بھم  Windows ویندوز یجد مستخدمو

 
 برید إلكتروني یتعرفون علیھ.  ھو عنوان معرف البالنسبة للكثیرین، سیكون حساب المستخدم/

 
 خذ جولة وتحقق من أن الجمیع قد عثر على عنوان البرید اإللكتروني الذي سیتم تسجیل الدخول باستخدامھ.  

 
 الحقا. إذا كنت تعتقد أن اسم المستخدم یصعب تذكره، فقم بتدوینھ حتى تتذكره 

 
 

  .حساب ذاک إنشاء ھعلیھم ، یجب ھتسجیل الدخول باستخدامأولئك الذین ال یملکون حسابا ل. 11
 . فقط  إنشاء عنوان برید إلكتروني، وھذا شيء تحتاج إلى القیام بھ مرة واحدة ھا عملیة مشابھة لعملیةإن
 

 ساعد أولئك الذین لیس لدیھم حساب مستخدم إلنشاء مثل ھذا الحساب.
 

 .. سجل الدخول إلى متجر التطبیقات الخاص بك12
 

قد حان الوقت للعثور على متجر التطبیقات یکون عندما تعود إلى الشاشة الرئیسیة لھاتفك أو جھازك اللوحي، . 13
 الخاص بك.  

 
 .  أعالە رمز متجر التطبیقات الخاص بك تجد

 
 باإلنترنت. متصالیجب أن تکون  متجر التطبیقاتمن أجل استخدام و
 

 . التطبیقات الخاص بھم قبل المتابعةتأكد من أن الجمیع قد عثر على متجر 
 
 .تسجیل الدخول واتبع اإلرشاداتقم بھ.  علی. افتح متجر التطبیقات بالنقر 14 
 

 .أدخل عنوان البرید اإللكتروني في حقل عنوان البرید اإللكتروني (استخدم العنوان الذي وجدناه في اإلعدادات سابقًا)
 

 أدخل كلمة المرور في حقل كلمة المرور.  
 

 بالفعل.   في السابق غالبا ما یکون دخولھم إلی المتجر مسجال متجر التطبیقاتأولئك الذین استخدموا 
 

 تریث في المتابعة حتی ینتھي الجمیع من تسجیل الدخول. 
 

 . اتتطبیقأحد ال. ابحث عن 15
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األكثر شعبیة تراھا على الفور عند فتح متجر  التطبیقاتالعدید من  و. المختلفة في المتجر وجد العدید من التطبیقاتت. 16

بحث عنھ.  یالذي ھو تطبیق المرء أي عرف ی، قم بالتمریر ألسفل الصفحة. غالبًا ما من التطبیقات المزید رؤیةالتطبیقات. ل
 . للعثور على التطبیق یجب علیك البحث عنھ

 
 

 عندذاكالضغط على أیقونة العدسة المكبرة للبحث.  Windowsأو   iPad / iPhone أجھزة یجب على من یستخدمون
 . بحث على الشاشةال حقلینبثق 

 
 .لبدء عملیة بحث علیھ یحتاجون إلى النقر ھم بحث في أعلى الشاشة وال حقل  Androidیجد مستخدمو 

 
ھناك العدید من التطبیقات التي یمكن تنزیلھا. التطبیق ھو برنامج یتیح لك بسھولة استخدام الخدمات الرقمیة  . 17

 .  کمبیوتر لوحيباستخدام ھاتف ذكي أو 
 

  التواصلیمكن أن تمنحك التطبیقات إمكانیة الوصول إلى األخبار والترفیھ واأللعاب والخدمات المصرفیة ووسائل 
على ھاتفك أو جھازك اللوحي یمكنك البحث  عن تطبیق ترغب في تنزیلھتعرف  إذا کنتاالجتماعیة وغیر ذلك الكثیر. 

  من ھذە التطبیقات. إذا لم یكن األمر كذلك، فیمكنك تنزیل واحد وعنھ. 
 

 تختار تنزیلھ اآلن. مھما ما  لیسلذلك  وفي نھایة ھذه الدورة، سوف تتعلم إزالة التطبیقات من ھاتفك والكمبیوتر اللوحي، 
 

 تنزیل التطبیق. 18
 

لعبة تشبھ لعبة وھي   –  Wordfeudالمثال الذي أستخدمھ ھو نبدأ بإختیار تطبیق نرغب في تنزیلھ علی الجھاز. . 19
 والتي كانت شائعة جًدا قبل بضع سنوات. ) Scrabble(الخربشة 

 
 اص بي.في متجر التطبیق الخ Wordfeudأبدأ بالبحث عن . 20

 
 اآلن تظھر قائمة بالتطبیقات التي تتوافق مع البحث الذي أجریتھ. . 21

 
 ھنا أری أن النتیجتان اللتان تظھران في رأس القائمة ھما األھم من بین النتائج التي ظھرت.  

 
 مجاني، ...  Wordfeud اتإصدارأحد  ، یرى المرء أن بالتدقیق في القائمة .22

 
أي  أحد اإلصدارات،  سبب ذلك أن غالبًا ما یكون ، فالمال. عندما یحدث ذلكبعض اآلخر   اإلصدار . بینما یكلف23

. إذا كانت لدیك الفرصة، فمن  إعالنات اإلصدار الذي یكلف المال بدون  کون، بینما یاتإعالنمرفقا باإلصدار المجاني، 
 .  علیھ كان التطبیق یستحق إنفاق األموالالمستحسن غالبًا تجربة اإلصدار المجاني أوالً قبل تقریر ما إذا 

 
 إصدارات مجانیة (ال یعني ھذا بالضرورة أنھا تحتوي على إعالنات)، بینما یمكن تنزیلکال تتوفر بعض التطبیقات إال 

 المرء ثمنھا. إذا دفع  تطبیقات أخری فقط
 

 التطبیق قبل تنزیلھ، أضغط علیھ مرة واحدة. لقراءة المزید حول 
 

الكمبیوتر اللوحي أو  نوع ختلف باختالف متجر التطبیقات وفھي ت. ھکذا قد تبدو صفحة معلومات وتنزیل تطبیق ما .24
 . المرء ستخدمھیالھاتف الذكي الذي 
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 . Wordfeud تطبیق تعرض ھذه الصورة معلومات حول اإلصدار المجاني من

 
 . ماال. ھنا یمكننا أن نرى كیف یبدو اإلصدار الذي یكلف 25

 
 

قریبًا من أیقونة الزر  غالبا ما یوجدالصفحة، و یقع في أعلیإلى الضغط على زر المرء حتاج ی. لتنزیل التطبیق، 26
 التطبیق. 

 
 .یعتمد ما یوجد على الزر على متجر التطبیقات الذي تستخدمھ

 
 طبیق. أو سعر الت  )hent( "تنزیل"  یظھر لك iPad / iPhone أجھزة. في التطبیقات على 27

 
 .)Installer( "تثبیت"  یظھر لك، " تنزیل" ضغط مرة واحدة على إذا قمت بال. 28

 
 ). kjøp( شراءظھر لك ضغط على السعر، فیقوم بالت یکلف نقوداإذا كان التطبیق 

 
 اضغط مرة أخرى لتنزیل أو شراء التطبیق. .29

 
)  Installer(، یمكنك الضغط مرة واحدة على "التثبیت" Windows ویندوزو Android آندروید . باستخدام ھواتف30

 . السعرالذي یوجد علیھ  أو الزر  
 

ع التعلیمات التي تظھر على  ااتب وفي ھذە الحالة ما علیك سویإدخال معلومات بطاقة الدفع،  البعضوقد یُطلب من 
 .  فقط الشاشة. ویتم ذلك في الغالب مرة واحدة

 
 بطاقتك دون موافقتك. سحب أیة أموال منالبطاقة نیابة عنك، وال یقوم بمعلومات یتذكر متجر التطبیقات 

 
أو  ) Bekreft(إدخال كلمة مرور لتنزیل التطبیق. اكتب كلمة المرور واضغط على "تأكید"  البعض. سیُطلب من 31

 ).Godta("قبول" 
 

 .نزیل التطبیقاستخدام بصمات األصابع لت البعضوقد یُطلب من 
 

إلى التطبیقات األخرى الموجودة على ھاتفك أو جھازك اللوحي.   نفسھ وعند اكتمال التنزیل، سیضیف التطبیق. 32
 للعثور علیھ، یجب علیك استعراض التطبیقات حتى تعثر على أیقونة التطبیق الجدید.و
 

 ت التي فتحتھا على ھاتفك من قبل.  مثل كل التطبیقابالضبط . یمكنك اآلن النقر على التطبیق لفتحھ، 33
 

 تأكد من قیام الجمیع بتنزیل تطبیق والعثور علیھ مرة أخرى على أجھزتھم قبل االنتقال.
 
 إزالة التطبیقات  .34 
 

جھاز اللوحي. ال یمكن إزالة بعض الھاتف الذكي أو  الإزالة أحد التطبیقات من المرء رید یفي بعض األحیان . 35
 التطبیقات ألنھا تأتي مع جھازك اللوحي أو ھاتفك، ولكن یمكن إزالة جمیع التطبیقات التي تقوم بتنزیلھا بنفسك. 

 
 . تحتاج أوالً إلى العثور على التطبیق الذي ترید إزالتھ
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 لمدة ثانیة واحدة على األقل. اآلن ھناك شيء ما یحدث على الشاشة.  بالضغط استمروضع إصبعك علیھ 

 
في   تظھر إشارة الضربأن جمیع األیقونات على الشاشة تبدأ في الھز و iPad / iPhone ةجھزأ. یرى مستخدمو 36

 للتطبیق.الزاویة الیسرى 
 
 

، مبإسقاط التطبیق بإصبعك مشاشة. إذا قمتأعلى القمامة في صندوق بخًطا  Androidویرى أولئك الذین یستخدمون نظام 
 یة مرة أخری.الصورة عادتعود فس
 

 على الشاشة. ) Avinstaller(التثبیت"  لغاءعلى خیار "إ ویندوز یحصل مستخدمو
 

 .  اطع/إشارة الضربالتق علی، انقر   iPad / iPhone أجھزة . إللغاء تثبیت التطبیق على37
 

 ." حتى تتوقف األیقونات عن الھزhjem ثم یمكنك الضغط على زر " 
 

 البرنامج إلى ...  ونسحبیأصابعھم على الشاشة و Andriod آندروید . یستخدم مستخدمو38
 

 . ... سلة المھمالت و ... 39
 

 من ثم یسقطونھ. .... 40
 

 ).  Avinstallerو ویندوز فیضغطون علی "إلغاء التثبیت" (مأما مستخد  41.
 

 "إلغاء التثبیت". علی  أو " نعم" علیلتأكید، اضغط إذا ُطلب منك ا.  42 
 
 من جھازك اللوحي أو ھاتفك.حذف قد  التطبیق  اآلن أن یکون نبغيی
 

 . انتھى43
 

 


	السیناریو
	1. استعرض أهداف التعلم مع المشاركين في الدورة قبل بدء التعلیم.
	هذا سيسهل علیهم تعلم أهم المعلومات وتذكرها.

