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How to use Google Translate 
(a) PC version 

(b) Android version (Arabic translation) 
 

 )الشخصي الكمبیوتر إصدارGoogle Translate ( استخدام كیفیة
 

 لكن    ، Apple  شركة  عن  شیئًا   أعرف  ال.  Windows  لنظام  بتنزیلھ  قم  ،  Google Translate   مع   الستخدامھ
   إعادة ھو حقًا   المھم الشيء .Android لنظام البدیل اإلصدار على االطالع   یرجى. المبادئ  نفس تطبیق  یجب

 . ونشرھا  انتھائھا  قبل الھدف اللغة في  علیھ تبدو الذي  الشكل  رؤیة من تتمكن  حتى  الترجمة
 

  القیام  كیفیة   إلیك.  الممارسة  من  القلیل  یتطلب  فعال  بشكل  استخدامھ  ولكن  ،  للغایة  سھًال   أمًرا  GT  استخدام  یعد
 . للغایة  بسیطة یجعلھا مما  ،  األخرى تلو مرحلة  ، بذلك

 
 

 رسالة  وإرسال  للترجمة 
 

  ما  ھذا كان إذا  ، العربیة إلى اإلنجلیزیة  من أو )ةاإلنجلیزی  إلى  العربیة  من الترجمة من تأكد. GT افتح 1
  في األسھم بواسطة  ھذا  في التحكم م یت  ( اإلنجلیزیة إلى   العربیة  من تترجم أنك أفترض   یلي ما في  ؛ تریده

 . األعلى
 

 . بك الخاص  العربي  النص أدخل 2
 

  وإلى  من الترجمة عند ، الخصوص  وجھ  على. اإلمكان قدر  وبسیطة  قصیرة جمل  في  قولھ ترید ما  ضع: ھام
  تجنب مع   تقولھ أن ترید ما   تقول أن األفضل من لذلك.  أحیانًا  تختلط  الشخصیة  الضمائر أن وجدت ،  العربیة
 . أمكن إن الشخصیة  الضمائر استخدام

 
 . الیمین إلى معكوسة اإلنجلیزیة  الترجمة سترى ،  قولھ   ترید ما  تقول عندما  3
 

.  ذلك عن بعیدًا یكون  ما  غالبًا . قولھ  ترید ما  ستقول الترجمة أن  تفترض  ال! حقًا   المھم  الجزء یأتي اآلن 4
 .تبدو كیف لترى األصلیة  اللغة إلى   الترجمة ترجمة إعادة علیك یجب

 
  اللغة. الترجمة  عكس  إلى  ذلك بعد ھذا سیؤدي. األعلى في األسھم  على وانقر  للخلف  عد ، بذلك  للقیام  5

  لشخص ترجمتك قراءة ستتم كیف ھذا لك  یوضح. الیمین  على العربیة والترجمة الیسار  على اآلن اإلنجلیزیة
 . )اإلنجلیزیة أي( المترجمة اللغة  یقرأ

 
  سترى. األعلى في األسھم على أخرى  مرة  فانقر ، تنظیم إلى  بحاجة  كنت أو  ، ذلك عن راضیًا  تكن لم  إذا 6

.  العربیة النسخة علىتریدھا  التي التغییرات  بإجراء قم. اإلنجلیزیة والیمین  الیسار على العربیة  الترجمة اآلن
 . رغبتك حسب  اإلنجلیزیة  اللغة  من عربیة نسخة على تحصل  حتى الترجمة وعكس ، برمتھا العملیة كرر ثم
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.  بھ یسعدك شیئًا  أیًضا  سیقرأ وبالتالي ،  اإلنجلیزیة  اللغة یقرأ الذي الشخص  سیقرأه بما  ھذا سیخبرك
 . )الكافیة الجیدة الترجمة تكفي! جدًا مثالیًا تكن ال: مالحظة(
 

  النسخ أیقونة  على  النقر خالل من اإلنجلیزیة  باللغة نسخة بعمل قم  ، رغبتك حسب ترجمة لدیك یكون عندما  7
 .)"الصفحتان "( الیمین أسفل في

 
 WhatsApp  المثال  سبیل  على أو إلكتروني برید أو  آخر  مستند في  نسختك لصق  اآلن یمكن 8
 

 . منھا للتحقق أخرى  مرة  GTفي ولصقھا  نسخھا  سوى  علیك  ما  ، ترجمتك من التحقق  ترید وقت أي في  9
 
 

 المستلمة  الرسالة وقراءة ترجمة كیفیة
 
 من  تتمكن حتى العربیة اللغة  إلى ترجمتھا  في  وترغب اإلنجلیزیة  باللغة  رسالة  اآلن  تلقیت أنك فترضلن

 .WhatsApp رسالة أنھا افترض.  فھمھا 
 

 . الرسالة انسخ 1
 

 . جوجل ترجمة افتح. تصغیره أو WhatsApp  بإغالق  قم ثم 2
 

  ھذا كانإذا  ،  الیسار على  اإلنجلیزیة يأ ( وإلى  من مةللترج  العلوي  الجزء  في  الصحیحة اللغة أن  من تأكد 3
  .للتبدیل األسھم فوق  فانقر  ، كذلك یكن لم إذا.  )منھ بالترجمة تقوم ما  ھو

 
 .الكمبیوتر جھاز على  العادیة اللصق/  النسخ طریقة باستخدام ذلك یتم. الترجمة  مساحة في  النص الصق 4
 

 . الیمین على  الترجمة  ذلك  بعد سترى 5
 

 :الرد ترید كنت إذا 6
 .  الترجمة لحذف الصلیب  على  انقر .1 
 . الصحیحة  اللغة من تترجم بحیث األسھم اقلب .2 
   أو اإللكتروني  البرید أو  WhatsAppفي  ولصقھ النص لترجمة  سبق  ما بكل ذلك بعد قم. 3  

 . كرد وإرسالھ المستند
 

  للغایة  بسیط  بأكملھ اإلجراء . كبیرة بسرعة یتم أن یمكن علیھ تعتاد أن بمجرد ولكن ، معقدًا یبدو قد أنھ  أعلم
 . للغایة معقدة لیست  المعنیة المفاھیم   بأن المتطلبات  لتوصیل  شائبة تشوبھا  ال طریقة  ویعطي
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  Android)رصداإ ( Google Translate استخدام كیفیة
 

   تطبیق  یجب لكن  ، IPhones نع أعرف ال. Android على Google Translate تطبیق  مع لالستخدام
  الترجمة إعادة ھو حقًا  المھم  الشيء. الشخصي للكمبیوتر  البدیل اإلصدار على االطالع  یرجى.  المبادئ  نفس
   ونشرھا  انتھائھا   قبل الھدف  اللغة  في علیھ  تبدو الذي الشكل رؤیة من تتمكن حتى
 القیام كیفیة إلیك. الممارسة  من القلیل یتطلب  فعال  بشكل استخدامھ  ولكن ،  للغایة سھًال  أمًرا GT  استخدام یعد

 . للغایة  بسیطة یجعلھا مما  ،  األخرى تلو مرحلة  ، بذلك
 
 

 رسالة  وإرسال  للترجمة 
 

  ما  ھذا كان إذا  ، العربیة إلى اإلنجلیزیة   من أو( اإلنجلیزیة إلى  العربیة  من الترجمة من تأكد. GT افتح 1
  في األسھم بواسطة  ھذا في   التحكم یتم .)اإلنجلیزیة إلى   العربیة  من تترجم أنك أفترض   یلي ما في  ؛ تریده

 . األعلى
 

 . بك الخاص  العربي   النص وأدخل  انقر  2
 

  الترجمة  عند  ،  الخصوص  وجھ على. اإلمكان قدر وبسیطة  وبسیطة  قصیرة جمل  في  قولھ ترید ما  ضع: ھام
  تقولھ  أن ترید  ما  تقول أن األفضل من لذلك . أحیانًا  تختلط  الشخصیة  الضمائر أن  وجدت ، العربیة وإلى من
 . أمكن إن  الشخصیة  الضمائر  استخدام تجنب  مع

 
  مع  العربیة   ذلك بعد ھذا سیعطیك . )الیمین على ( األزرق  السھم فوق  انقر  ،  تقولھ أن  ترید ما  تقول  عندما  3

 .  أدناه اإلنجلیزیة الترجمة
 

.  ذلك  عن بعیدًا یكون  ما  غالبًا . قولھ  ترید ما  ستقول الترجمة أن  تفترض  ال! حقا   المھم  الجزء یأتي اآلن 4
 .تبدو كیف لترى األصلیة  اللغة إلى   الترجمة ترجمة إعادة علیك یجب

 
  كیف ھذا  لك یوضح . الترجمة  عكس على  اضغط  ثم. الیمین أسفل  في  الثالث النقاط   على انقر  ،  بذلك للقیام 5

 . )اإلنجلیزیة يأ( المترجمة اللغة  یقرأ لشخص  ترجمتك قراءة ستتم
 

   أعلى في الصلیب  عالمة فوق فانقر  ، منظمة إلى بحاجة كنت  أو ، ذلك   عن راضیًا تكن لم إذا 6
 . الیمین

 
  قم . القمة   إلى یعود سوف. األصلي  ملفك  على وانقر اآلن عد. والمترجمة األصلیة  نسختك ، أدناه اآلن سترى
  تحصل حتى  الترجمة    وعكس ،  برمتھا  العملیة  كرر ثم. العربیة   النسخة  على تریدھا  التي التغییرات بإجراء

 . رغبتك حسب  اإلنجلیزیة اللغة  من عربیة نسخة على
.  بھ یسعدك شیئًا  أیًضا  سیقرأ وبالتالي ،  اإلنجلیزیة اللغة  یقرأ الذي الشخص سیقرأه بما  ھذا  سیخبرك   
 . )الكافیة الجیدة الترجمة تكفي! جدًا مثالیًا تكن ال: مالحظة(
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   أیقونة  على النقر  خالل  من اإلنجلیزیة  اللغة  من نسخة بعمل  قم ،  بھا تسعدك ترجمة لدیك یكون عندما  7
 . الثالث النقاط بجوار  ، "( صفحتان)"  الیمین أسفل  في النسخ

 
 WhatsApp  المثال  سبیل  على أو إلكتروني برید أو  آخر  مستند في  نسختك لصق  اآلن یمكن 8
 

 . منھا للتحقق  أخرى مرة GT في  ولصقھا  نسخھا  سوى  علیك  ما  ، ترجمتك من التحقق  ترید وقت أي في  9
 
 

 المستلمة  الرسالة  وقراءة ترجمة كیفیة
 

  حتى العربیة اللغة إلى ترجمتھا في وترغب  اإلنجلیزیة باللغة رسالة اآلن تلقیت  أنك  لنفترض
 .WhatsApp رسالة أنھا افترض. فھمھا من  تتمكن

 

  الرسالة  على الضغط طریق عن بذلك  القیام یمكنك  ، WhatsApp  على. الرسالة انسخ 1
 . الیمین أعلى في النسخ أیقونة مع خھا نس ثم( األزرق اللون إلى تتحول)
 

 .جوجل ترجمة افتح. بتصغیره قم أو WhatsApp  أغلق ثم 2
 

 ،  الیسار على اإلنجلیزیة أي( وإلى من للترجمة العلوي الجزء في الصحیحة اللغة أن من تأكد 3
 .للتبدیل األسھم فوق فانقر ، كذلك  یكن لم إذا. )منھ بالترجمة تقوم ما ھو  ھذا كان إذا

 

 أي( العادیة اللصق/   النسخ طریقة طریق عن ذلك  یتم. الترجمة مساحة في النص الصق 4
 .)طبیعي بشكل الشاشة على بالضغط

 

 .أدناه الترجمة ذلك  بعد سترى 5
 

 : الرد ترید كنت  إذا 6
 .  الترجمة لحذف الصلیب  على اضغط. 1
 .الصحیحة اللغة من تترجم بحیث  األسھم اقلب  .2
 اإللكتروني البرید أو WhatsAppيف ولصقھ النص لترجمة أعاله شيء كل افعل ثم .3
 المستند أو
 

   برمتھ  اإلجراء. كبیرة  بسرعة یتم أن یمكن علیھ تعتاد أن بمجرد ولكن ، معقدًا یبدو قد أنھ أعلم
 لیست   المعنیة المفاھیم بأن المتطلبات  لتوصیل شائبة تشوبھا ال طریقة ویعطي للغایة بسیط
 . للغایة معقدة
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