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مجموعة المصطلحات
تشير األسماء ذات الخط العريض إلى األجزاء الموضحة حتى قسم "التصوير األساسي وعرض الصور".

مفتاح الوضع (ص ٢٠)

مفتاح التشغيل (ص ٢٧)

<ISO> زر ضبط 
سرعة ISO (ص ٦٠) 

<6> المفتاح الرئيسي
(ص ٤)

 Shutter زر
(ص ٣٧)

مصباح تقليل 
العين الحمراء/
الموقت الذاتي 
(ص ٦٩/٦٣)

مستشعر وحدة التحكم
عن ُبعد 

(ص ١٠٤، ١٩٤)

مقبض 
اإلمساك

الماسك (ص ١٠٤، ١٤٥)

مناطق االتصال (ص ١٣)

مجرى تركيب العدسة

مسمار تثبيت العدسة زر معاينة عمق المجال (ص ٨٠)

زر تحرير العدسة (ص ٣٤)

الغطاء الطرفي

<D> زر الفالش
(ص ٦٢)

قتحة الحزام (ص ٢٣)

<V> عالمة السطح 
البؤري (ص ٤٩)

قاعدة تركيب الفالش (ص ١٩٦)

مناطق اتصال مزامنة الفالش

عالمة تركيب العدسة EF-S (ص ٣٣)

عالمة تركيب العدسة EF (ص ٣٣)

الفالش المدمج/الشعاع المساعد للضبط 
التلقائي للبؤرة (ص ١٣٩/٦٢)

طرف وحدة التحكم 
عن ُبعد (ص ١٩٤)

طرف خرج الصوت  

 HDMI طرف خرج
الصغير (ص ١٥٧)

الميكروفون
(ص ١٢٤)

غطاء الجسم (ص ٣٣)

والفيديو/الطرف الرقمي (ص ١٥٦، ١٦٤، ١٧٧)



١٧

مجموعة المصطلحات

الكأس العيني (ص ١٩٥)

العدسة العينية لمستكشف العرض

مستشعر إيقاف العرض (ص ١٣٨)

<B> زر عرض 
إعدادات التصوير 
(ص ٤٢، ١٣٥)

<M> زر القائمة 
(ص ٣٨)

<l/A> زر التصوير أثناء 
العرض الحي/الطباعة/المشاركة
(ص ١٠٦، ١٢٢، ١٦٥، ١٧٨)

LCD شاشة
(ص ٣٨، ١٣١)

فتحة الحامل ثالثي القوائم

<x> زر العرض (ص ٥٦)

<0> زر الضبط (ص ٣٨)

زر تحديد توازن اللون األبيض (ص ٩۶)  <WB>
زر تحديد نمط الصورة (ص ٧٣)  <XA>

زر تحديد وضع التصوير المتسلسل (ص ٦٨، ٦٩)  <Q/Yi>
زر تحديد وضع الضبط التلقائي للبؤرة (AF) (ص ٦٤)  <ZE>

فتحة البطاقة (ص ٣١)

مقبض ضبط مستوى انكسار الضوء (ص ٣٦)

<O> زر تعويض اإلضاءة/
فتحة العدسة (ص ٨١، ٨٤)

<I/A> زر تثبيت اإلضاءة 
التلقائية (AE)/تثبيت إضاءة الفالش 

(FE) / زر الفهرس/التقليل 
(ص ٩٤، ٩٥، ١٤٨، ١٥٠، ١٧١)

 <u/S>
زر تحديد نقطة الضبط 

التلقائي للبؤرة (AF)/التكبير
(ص ١٧١/١٥٠/٦٦)

غطاء فتحة البطاقة
(ص ٣١)

فتحة سلك التيار
المستمر (ص ١٩٣)

مصباح الوصول (ص ٣٢)

ذراع تحرير غطاء موضع 
البطارية (ص ٢٦)

غطاء موضع البطارية
(ص ٢٦)

<L> زر المسح (ص ١٥٩)

السماعة
(ص ١٥٢)

<S> مفاتيح األسهم (ص ٣٨)




