
IMVU Chat BY:
 Alaa Al-Shahed

)IMVU(الیوم جایب لكم موقع رائع جدا جدا للشات  
theاللممیز لھذا الموقع عن غیره من مواقع الشات االخرى ھو انھ في عالم ثري دي كامل وشبیھ جدا بلعبة 

sims
ات وسثقوم بتصمیم شخصیتك بالصفات والشكل الذي تریده عندما تشترك بالموقع سیطلب منك تنزیل برنامج الش

وستحصل مبدئبا على منزل صغیر ومبلغ من المال للتسوق بالموقع وذلك من اجل شراء االثاث او المالبس او 
الحیوانات التي تحب كما تستطیع اھداء االصدقاء ما ترید
:ایضا یتمیز بتعدد االماكن التي تستطیع الذھاب الیھا مثل

لمالھيا

محل ستار بكس



لتذكر الذكریات (المدرسة 
)السعیدة

الصعود على ناطحات 
السحاب

السفر على بساط عالء الدین



ونادي –ونادي محبین الریاضة –كل ھذا وال ننسى ایضا النوادي التي یفتحھا االعضاء االخرون مثل النادي
خاص للزوار العرب والكثیر الكثیر حیث یزید عددھا عن الف موقع حیث یتسع كل موقع لعشرة اشخاص

بإمكانك زیارة االصدقاء بمنازلھم او دعوتھم 
لدیك

كما تستطیع اخذھم لألماكن السابق ذكرھا
بمجرد تسجیلك تحصل على صفحتك الخاصة التي تزینھا كما ترید لكي یراھا االعضاء االخرون

اھم مایمیز ھذا الموقع عن مواقع الشات الثري دي االخرى ھو دعمھ للغة العربیة



ویمكنك شراء المزید من ) طبعا لإلستخدام داخل الشات فقط(سابقا تحصل على المال بمجرد تسجبلك كما قلت
النقود بواسطة الفیزا كارد او حساب الباي بال طبعا لن نحتاجھا ألن التسجیل بالموقع مجاني وایضا ھناك عدة 

ریدیت مقابل كل شخص او ك٥٠طرق لكسب المال مثل التحدث الى الناس الجدد بالشات حیث تحصل على 
كریدیت او دعوة الناس بواسطة لینك ٥٠٠دعوة اصدقائك بواسطة البرید وكل من یستجیب تحصل منھ على 

خاص بك لتسجیل الناس عن طریقك
سأقوم بوضع شرح واضح لكل صغیرة وكبیرة بالبرنامج 

اترككم مع بعض الصور لشخصیتي من داخل الشات

:حسنا االن اذا كنت ترید التسجیل بالموقع فھناك طریقتین االولى

:اذا كنت قد احببت شرحي وترید شكري فسجل عن طریق اللنك ھذا حتى تفیدني
email-power=from&19067920=userId?php.invitation_web/catalog/com.imvu://http

:اما لو احببت البرنامج وال ترید فائدتي فسجل من ھنا
com.imvu.www

:طریقة التسجیل

:اذھب الى اللینك التالي-١
email-power=from&19067920=userId?php.invitation_web/catalog/com.imvu://http

اتبع الصور التایة-٢



Get Startedمن ھنا اضغط على 

٣-

من ھنا ضع اسمك واختر مواصفات الشخصیة التي ترید
من ھنا ترى االضافات المجانیة التي ستحصل علیھا -٤



عبي البیانات المطلوبة-٥

سنوات ممنوع یدخل ویسجل اساسا اما ١٠ع سیایة صارمة جدا من ناحیة العمر فكل من اقل من للعلم الموقع بیتب
مسموح یسجلو لكن بحدود خاصة وفي حال كشف كذب العضو من ناحیة العمر یتم طرده ١٨–١٠من بین 

دون سابق إنذار

خیرةالخطوة قبل االخیرة ھي دعوة اصدقائك ویمكنك تجنبھا والذھاب للخطوة األ-٦

وھي عملیة سھلة قد یطلب منك تنزیل التحدیث االخیر(األن علیك تنزیل البرنامج وتثبیتھ ومبروك علیك -٧
)جدا

اضغط على ھذه االیقونة-٨

وانطلق لعالم الشات ثالثي االبعاد



:طریقة التحكم
امج الجرافیكس والعاب الثري دي االخرى ولكني سأقوم بشرحھ لكل جدید التحكم بسیط جدا وشبیھ بكیر من بر

على ھذا العالم

:وھو بمثابة الزر االساسي ھنا ولھ استخدامان كالتالي: زر الماوس االیسر
نقرة واحدة إلختیار امر ما او موضع مضيء بنقطة صفراء للذھاب لذلك المكان

یسار یعطیك التحكم بالكامیرا وتریكھا اینما ترید حول الشخصیة+ط مع االستمرار وتحریك الماوس یمینالضغ

)التقریب والتبعید(اسخدامھا فقط للزووم : عجلة الماوس

استخدام واحد فقط وھو الضغط مع االستمرار وذلك لرفع او خفض مستوى الرؤیة: الزر االیمن

:لقیام بھا بواسطة شخصیتك ھياھم االوامر التي تستطیع ا
اضغط بالزر االیسر على شخصیتك لتخرج لك قائمة تشبھ ھذه

:مجموعات وھي على الترتیب التالي٥كما نالحظ تنقسم االوامر الى 
الذھاب لصفحتك الشخصیة-١
التعابیر مثل الموافقة والرعب والرفض-٢
حركات مختلفة-٣
االبتسامات الشبیة بالماسنجر والیاھو-٤
الحالة العامة للشخصیة كالكسل والنشاط والتعب وغیرھا-٥



:مجموعات وھي٥اما عند الضغط على شخصیة من تتحدث معھ فتحصل على قائمة جدیدة مكونة من 
زیارة صفحتھ الشخصیة-١
الترحیب بھ-٢
المعانقة-٣
المغازلة-٤
مھاجمة الشخص وضربھ-٥
ل حركات مختلفة للشخصیةلعم-٦
عمل حركات مضحكة إللتقاط صور للذكرى-٧

:اما بشریط الماسنجر
:لدیك قائمتان االولى

ناس تحدثت لھم سابقا–ناس یرغبون بإضافتك لھم –یوجد بھا قائمة االصدقاء 
دائما اللون االخضر لالسم دلیل على تواجد الشخص اما الرمادي دلیل على عدم التواجد

:قائمة الثانیةال
وتحتوي على كل مایخصك من مالبس واحذیة واثاث وحیوانات وغرفInventoryوھي 

الرجاء مراسلتي على حاز على إعجابكم وفي حال اي اسئلة عن البرنامج قد بالنھایة ارجوا ان بكون شرحي 
com.hotmail@alshahed_alaa: لكترونيبریدي اال

وطبعا في حال النقل ارجو ذكر المصدر


